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Estado do Amazonas. 23121 JOÃO FASSARELLA - Editorial ·0 Jequiti-

ALZIRA EWERTON _ Rejeição do disposi- nhonha e a S~ne~, do jornal Est~_do ~ ~inas,
tivo constante no substitutivo apresentado ao pro- que tr~ta da~ 1000Iusao daquela r~lao mineira na
jeto de lei eleitoral, contrário à ostentação por Supenntendencla de DesenvolvImento do Nor-
candidatos de coligações partidárias, do número deste-SU?ENE................................................... 23134
e do símbolo do partido. Apelo aos parlamentares JOSE COIMBRA - Importância da APAC -
no sentido da derrubada do veto presidencial a Associação de Proteção e Assistência aos Con-
dispositivo constante do Projeto de Lei Comple-- denados - para melhoria do sistema penitenciá-
mentar n2 114, de 1994, relativamente à esterili- rio brasileiro. Cumprimentos ao Dr. Mário Ottobo-
zação voluntária. 23122 ni, idealizador da associação .23135

PAULO LUSTOSA -Imediata adoção, pelo VALDECI OLIVEIRA - Denúncia de fraude
Presidente Fernando Henrique Cardoso, de ma- no processo de terceirização do Departamento
didas a favor das populações de baixa renda....... 23123 Estadual de Trânsito - DETRAN - do Estado do

URSICINO QUEIROZ _ Proposta de dis- Rio Grande do Sul. 23138

cussão da reformulação do SUS - Sistema Único ETEV~~A GRASSI DE. MENEZES -
de Saúde. Lançamento, pela Confederação das Apla.u~ à cnaçao do SIAGR~ SlSt~ma de Agrc.:
Misericórdias, de seguro de saúde abrangente.... 23124 negOCIOS - pela Confederaçao NacIOnal de Agn-

CUNHA LIMA _ Questionamento sobre os cultura - CNA - e o Sebrae................................... 23139

valores do contrato com a Rede Nacional de Los GERALDO PASTANA - Pronunciamento
Ferrocarriles Espanoles para prestação de servi- dos Bis~s de Belém sobre a situação econômi-
ços, de adaptação dos trens doados à CPTM _ ca e SOCial do Estado do Pará............................... 23140
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos...... .23124 ARMANDO ABíLlO - Urgente adoção de

ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO _ Realiza- medidas a favC?r das instituições conveniadas
ção da XVIII Semana do Advogado em Campina com o Sistema Unico de Saúde - SUS................. 23147
Grande, Estado da Paraíba, em homenagem ao WALTER PINHEIRO - Perseguição prati-
advogado OCtávio Amorim. Congratulações ao ~da pela Empresa Brasileira de Telecomunica-
Presidente da Associação dos Advogados de çoes - EMBRATEL - contra seus funcionários.
Campina Grande, José Araújo Agra, pela realiza- Inclusão nos Anais da Casa de documentos so-
ção de tão importante evento e ao Dr. Afrânio Na- bre o assunto......................................................... 23148
ves de Melo, Presidente da Ordem dos Advoga- PAULO ROCHA - Crise de superprodução
dos do Brasil. Secção Paraíba, pelo recebimento agrícola no Estado do Pará. Anúncio de apresen-
da Comenda Ordem do Mérito Jurídico·Argemiro tação de projeto de resolução sobre a denomina-
Figueiredo·.............................................................. 23125 ção de Herbert de Souza - Betinho - para o audi-

INÁCIO ARRUDA _ Contrariedade à reedi- tório do Anexo IV da Câmara dos Deputados....... 23160
ção da Medida Provisória n21.539, de 1997, rela- HAROLDO LIMA - Necrológico do Sociólo-
tiva ao funcionamento do comércio aos domin- go Herbert de Souza, o Betinha. 23160
gos. Anúncio de apresentação, pelo orador, de MARÇAL FILHO - Transcurso dos 15 anos
projeto de decreto legislativo sustando o ato go- de circulação do jornal Gazeta Popular, do Muni-
vernamental. Convocação do Ministro do Tra- cípio de Dourados, Estado de Mato Grosso do
balho para esclarecimentos à Casa sobre o as- Sul. Transcurso do 432 aniversário da 1~ Igreja
sunto...................................................................... 23129 Batista de Dourados, Estado de Mato Grosso do
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Sul. Anúncio de apresentação de projeto de lei SOCORRO GOMES - Impunidade dos res-
sobre os critérios para veiculação de propaganda ponsáveis pelo desabamento do Edifício Raimun-
comercial do Governo Federal nos meios de difu- do Farias, em Balém, Estado do Pará. 23169
são sonora e de imagens 23161 HUGO BIEHL - Relevância dos trabalhos

LUIZ ALBERTO - Constatação de racismo desenvolvidos pela Pastoral da Criança, em Cha-
no percentual de desemprego de acordo com a pecó, Estado de Santa Catarina, no combate à
PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego - desnutrição infantil e de gestantes. Elogios ao
em Salvador, Estado da Bahia.............................. 23162 Rotary Clube Chapecó-Oeste pela campanha em

AUGUSTO CARVALHO - Vantagens para prol da obtenção dos alimentos necessários para
o Judiciário com a aprovação, pelo Senado Fede- a elaboração da multimistura - complexo nutricio-
ral, do efeito vinculante.......................................... 23162 nal ministrado aos desnutridos............................... 23170

EDlNHO BEZ _ Anúncio de apresentação, NELSON MARQUEZELLI - Apoio à ação
pelo orador, de projeto de lei sobre a inclusão judicial ajuizada pela Federação Nacional dos
dos municípios atingidos pelas empresas termo- Empresários Lotéricos - FENAL, contra a expio-
elétricas na relação dos beneficiados com a com- ração de jogos por meio do serviço telefônico de
pensação financeira prevista na Lei n2 7.990, de prefixo 0900. 23171

1989. 23163 CIRO NOGUEIRA - Instituição pelo Poder
~NIO BACCI _ Anúncio de apresentação Público de política e diretrizes de proteção aos

pelo orador, do projeto de lei referente a atendi- ~c:~d~~e:~:n:~i~~::~~e;~;o~t::
mento preferencial a idosos em todos os postos
d 'd "1 h" 'bl" lei em benefício dos deficientes. 23172e sau e ou Slml ares e ospitaJs pu ICOS e parti-
culares credenciados pelo SUS. 23164 MARIA VALADÃO - Participação da ora-

VÂNIO DOS SANTOS _ Aumento do nú- dora na cerimônia de assinatura de protocolos de
intenções, realizada no Ministério da Saúde, com

mero de assaltos a bancos no Estado de Santa vistas à eliminação da hanseníase, ao controle
Catarina. Realização de audiência pública da Co- da tuberculose e à erradicação do Aedes Aegip-
missão de Finanças e Tributação para debate so- ty. Importância da educação como pioridade na-
bre segurança bancária......................................... 23164 cionai...................................................................... 23173

OCTÁVIO ELíSIO - Falecimento de Her- JAQUES WAGNER - Conveniência de re-
bert de Souza, o Betinho. Carta da Academia jeição, pela Câmara dos Deputados, do substituti-
Brasileira de Ciências com manifestação de preo- vo apresentado pelo Senador Bani Veras à pro-
cupação com o orçamento de Ciências e Tecno- posta govemamental de reforma previdenciária.. 23173
logia para 1998 ;...................................... 23164 JOSÉ CARLOS LACERDA _ Aumento do

PAULO PAIM - Discriminação racial sofri- valor do pedágio da Ponte Rio-Niterói. Necessi-
da pela S'" Tanyara Ferreira Vieira, em Porto dade de melhoria na manutenção da ponte.......... 23174
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. 23166 FAUSTO MARTELLO _ Crise das polícias

WILSON CIGNACHI - Agravamento da si- militares no País. Elogios à atuação da polícia de
tuação dos produtores de leite no País. Sugestão Guarulhos, São Paulo. Nomeação do Dr. Wilson
de medidas govemamentais para fortalecimento André Baccan Jr. para titular do 92 Distrito Policial
do setor.................................................................. 23167 do Município. 23175

PAULO FEIJÓ - Recusa às empresas SANDRO MABEL - Contribuição do Soció-
construtoras do Estado do Rio de Janeiro, pela logo Herbert de Souza, o Belinho para o resgate
Caixa Econômica Federal, de financiamento ao da cidadania brasileira........................................... 23176
Programa de Carta de Crédito Asssociativo via ROBERTO FONTES - Solicitação de enca-
FGTS. Gravidade do déficit habitacional no Esta- minllamento ao Congresso Nacional, pelo Minis-
do. 23167 tério da Justiça. do projeto de lei sobre plano de

DÉRCIO KNOP - Importância do domínio cargos e salários da Polícia Rodoviária Federal.
tecnológico e da posse do saber no mundo mo- Providências do Governo Federal para o paga-
demo. Sugestões da associação Brasileira da mento à corporação da Gratificação por Operaçõ-
Propriedade Intelectual - ABPI - ao Govemo Fe- es Especiais - GOE, e outras vantagens referen-
deral acerca do acesso aos recursos genéticos e tes ao mês de julho................................................ 23177
da propriedade intelectual. 23168 HAROLDO SABÓiA - Falecimento do So-

CLÁUDIO CAJADO - Lançamento da pe- ciólogo Herbert de Souza, o Batinho..................... 23178

dra fundamental da montadora de veículos Asia JARBAS LIMA - Revisão das taxas de ju-
Motors, em Camaçari, Estado da Bahia. 23169 ros adotadas nas operações de crédito agrícola.. 23179
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23199

23197

23196

23197

23195

23194

23194

23191

23193

23192

LUCIANO ZICA (Pela ordem) -Importância
do entendimento entre a Comissão de Rscaliza
ção Financeira e Controle da Câmara dos Depu
tados, o Tribunal de Contas da União e a Caixa
Econômica Federal, para implementação das
condições de comercialização do empreendimen
to habitacional Vila União, em Campinas Estado
de São Paulo ..

PEDRO VALADARES (Pela ordem) - Ma
nifestação de pesar pela morte de Herbert de
Souza, o Batinho. Apresentação de requerimento
para realização de sessão solene em sua home-
nagem••••..••••.••..•.•..••..•.•.•..•..••..••.•.•.•..•••••••....•..••.•••

JOSÉ GENOíNO (Pela ordem) - Artigo
"8etinho um lutador", de autoria do orador, publi-
cado no Jornal do Brasil .

JOSÉ ROCHA (Pela ordem) - Nota de es
clarecimento sobre o óbito de Adernar Dourado
dos Santos, assinada por Paulo Roberto Fernan
des, Diretor-Geral do Hospital Amália Coutinho,
no Município de Riacho de Santana, Estado da
Bahia .

COLBERT MARTINS (Pela ordem) - Voto
de pesar pelo falecimento do Prefeito José Fal
cão da Silva, do Município de Feira de Santana,
Estado da Bahia .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Associa
ção da Mesa Diretora à manifestação de pesar
pelo falecimento do Prefeito José Falcão da Sil-
va ..

V'- Ordem do Dia

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
de requerimento para apreciação em regime de
urgência do Projeto de lei Complementar n2 26,
de 1995, e apensação do Projeto de Lei do Sena
do n2 101, de 1996, que estabelece a Região Me
tropolitana de Brasília e disciplina o respectivo
sistema administrativo metropolitano .

HERMES PARCIANELLO (Pela ordem) 
Presença na Casa do ex-Deputado Darcy Deitos,
membro do Diretório Regional e da Executiva do
PMDB. Divulgação para todo o Estado do Paraná
de documento assinado por parlamentares para
naenses acerca de equívocos nos gastos do Go-
verno do Estado•.............•.......•............•...............•.

JOSÉ LOURENÇO (Pela ordem)- Expres
sividade dos valores alcançados na privatização
da COELBA ..: Companhia de Eletricidade da Ba
hia Portura política do Governador Paulo Souto,
do Estado da Bahia .

23189

23190

23181

23188

v- Grande Expediente

PEDRO WILSON - Não-realização pelo
Governo Federal, de investimentos na área so
cial. Eleição pela Conferência Nacional dos Bis
pos do Brasil - CNBB, do desemprego como
tema da Campanha da Fraternidade para 1998.
Adoção pelo Governo Federal, de medidas gera
doras de novos empregos. Preocupação com a
situação das áreas de segurança pública e saú
de. Perdas dos municípios com a instituição do
Fundo de Estabilização Fiscal- FEF. Realização,
pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais sem
Terra - MST, do 1.2 Encontro Nacional de Educa
dores e Educadoras da Reforma Agrária, pela
Comissão Pastoral da Terra - CPT, da 111 As
sembléia Nacional para discussão do tema "Ter
ra, Direito e Utopia"; pelas Comunidades Ecle
siais de Bases - CEB, do 9ll Encontro Interecle
sial, para debate do tema "CEB: Vida e Esperan
ça nas Massas"; pela Comissão de Direitos Hu
manos, da Câmara dos Deputados, da 21 Confe
rência Nacional de Direitos Humanos, Documen
tos oriundos dos referidos eventos. Urgente cria
ção do Conselho Nacional de Direitos Humanos.
Implantação de nova política de segurança públi
ca no País. Eleição de D. Tomás Balduíno, Bispo
da Diocese do Município de Goiás, Estado de
Goiás, para a presidência da Comissão Pastoral
da Terra-CPT ..

MÁRIO NEGROMONTE - Disponibilidade,
no País dos sistemas de rastreamento em tempo
real, por meio de radiofreqüência, demominado
trunking e de geoprocessamento com uso de
satélites. Anúncio de apresentação de projeto de
lei complementar relativo à criação do Sistema
Nacional de Prevenção, Rscalização e Repres
são ao Furto e Roubo de Veículos e cargas.......•

JOANA DARC (Pela ordem) - Protesto
contra gastos com publicidade pelo Governo Fe
deral, e detrimento dos setores saúde e educa-
ção............•.......•...••.......•.......•.........•••..........•.......•

NILMÁRIO MIRANDA (Pela ordem) - Parti
cipação do orador no Simpósio da Organização
"Jornadas por Timor Leste", na Universidade do
Porto, em Portugal. Conveniência de passos
mais decisivos da diplomacia brasileira em prol
da causa timorense .

PRESIDENTE (Severino cavalcanti) - De- CONFÚCIO MOURA (Pela ordem) - Impor-
signação dos membros da Comissão Especial tância dos meios de comunicação à distância
destinada ao exame do Projeto de Lei n2 5.430, para o acesso ao ensino superior no Brasil. .......•.
de 1990, do Senado Federal. Convocação dos
membros designados para a reunião de instala-
ção e eleição do Presidente e do Vice-Presiden-
te............................................................................ 23180
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PRESIDENTE (Michel Temer) - Deferi
mento, de ofício, da solicitação de retirada do re-
querimento formulada pelo autor. 23199

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do ARNALDO FARIA DE SÁ................................. 23199

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
de requerimento para apreciação em regime de
urgência do Projeto de Lei n2 873, de 1995, com
seu substitutivo, que dispõe sobre o bloqueio de
serviços telefônicos, por solicitação do assinante. 23199

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do LUCIANO ZICA. 23199

PRESIDENTE ( Michel Temer) - Determi-
nação de votação nominal do requerimento. 23200

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
ADROALDO STRECK, INOC~NCIO OLIVEIRA. . 23200

LUCIANO ZICA (Pela ordem) - Solicitação
de retirada do requerimento. •.......••...........•........... 23200

PRESIDENTE (Michel Temer) - Deferi-
mento, de ofício, da solicitação de retirada do re-
querimento. ...........................••.•.....•..•.......••........... 23200

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
de requerimento para apreciação em regime de
urgência do Projeto de Lei n2 3.242, de 1997, que
dispõe sore o Sistema de Financiamento Imobi
liário, institui a alienação fiduciária de coisa imó-
vel e dá outras providências.................................. 23200

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados ALDO ARANTES,
Luís EDUARDO, RICARDO IZAR, PAULO COR
DEIRO, SÉRGIO AROUCA, ALEXANDRE CAR
DOSO, AÉCIO NEVES, GEDDEL VIEIRA LIMA,
INOCÊNCIO OLIVEIRA, ODELMO LEÃO, ALDO
ARANTES, AÉCIO NEVES, ODELMO LEÃO. ..... 23200

Usaram da palavra para orientação das res
pectativas bancadas os Srs. Deputados ODELMO
LEÃo, WAGNER ROSSI, INOCÊNCIO OLIVEIRA,
INÁCIO ARRUDA, ODELMO LEÃO, WAGNER
ROSSI, ARLINDO VARGAS, NÁRCIO RODRI
GUES, INOCÊNCIO OLlVEilRA, INÁCIO ARRUDA,
ODELMO LEÃO, INÁCIO ARRUDA, NÁRCIO RO
DRIGUES, INÁCIO ARRUDA, ARLINDO VARGAS,
AÉCIO NEVES, INOCÊNCIO OLIVEIRA. ..•...........• 23202

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ANTÔNIO BRASIL •••.•... 23203

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ROMEL
ANíZIO, ARLINDO VARGAS, INÁCIO ARRUDA,
INOCÊNCIO OLIVEIRA.•......,................................ 23203

Usou da palavra pela ordem, para retif'lCa-
ção de voto, o Sr. Deputado RICARDO RIQUE. .. 23204

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ARLIN-
DO VARGAS. WAGNER ROSSI, RICARDO

IZAR, MARCONI PERILLO, WAGNER ROSSI,
INÁCIO ARRUDA, ARLINDO VARGAS................ 23204

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado SARNEY VILHO. 23204

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados INO
CÊNCIO OLIVEIRA, WAGNER ROSSI, INÁCIO
ARRUDA, INOCÊNCIO OLIVEIRA, MARCONI
PERILLO, INÁCIO ARRUDA, MARCONI PERIL
LO, WANER ROSSI, INÁCIO ARRUDA, INO
CÊNCIO OLIVEIRA, WAGNER ROSSI, INÁCIO
ARRUDA, MARCONI PERILLO, INÁCIO ARRU
DA, RICARDO IZAR, INÁCIO ARRUDA, AÉCIO
NEVES, ARLINDO VARGAS, INÁCIO ARRUDA,
INOCÊNCIO OLIVEIRA, INÁCIO ARRUDA, RI-
CARDO IZAR......................................................... 23204

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. 23205

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro~ voto, os Srs. D~utados SAND~O MABEL,
JOSE JANENE, VADAO GOMES, LUIS ROBER-
TO PONTE............................................................. 23205

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
do requerimento..................................................... 23206

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
de requerimento para tramitação em regime de
urgência do Projeto de Lei n2 2.695, de 1997, que
estabelece normas para as eleições de 3 de ou-
tubro de 1998 e dá outras providências. 23210

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOÃO MENDES. 23210

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados LUIZ
BUAIZ, ARLINDO VARGAS, ODELMO LEÃO,
SERGIO AROUCA, JOÃO PAULO, NILSON GIB
SON, MARCONI PERILLO, WAGNER ROSSI,
INOCÊNCIO OLIVEIRA, Luís EDUARDO. 23210

PRESIDENTE (Michel Temer) - Determi-
nação de votação nominal do requerimento. 23211

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados INOC~NCIO

OLIVEIRA, ALDO ARANTES, ODELMO LEÃO. ..... 23211

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado BARBOSA NETO. 23211

Usou da palavra para orientação da respecti-
va bancada o Sr. Deputado INÁCIO ARRUDA........ 23211

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado FEU ROSA. 23211

Usaram da palavra parra orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ALDO
ARANTES, ODELMO LEÃO, ARLINDO VAR-
GAS, INOCÊNCIO OLIVEIRA, WAGNER ROSSI. 23211

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado AUGUSTO NARDES. .... 23212
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Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- Usaramiida!! pal~vra para orientação das
do LUIZ CARLOS HAULY. 23212 respectivas b+h~das Os Srs. Deputados INÁCIO !

Usaram da palavra para orientação. das ARRUDA, M1RCpNI~ERILLO :..... /.23214
respectivas bancadas .9$ Srs. Deputados INACIO Usou ~J p~lavra \pela ordem, para registro !
ARRUDA, WAGNER ROSSI,.DUILlO PISANES- de voto, o SrfIDe,Putad~ PAULO DELGADO ! 23214
CHI, MARCONI PERILLO, INACIO ARRUDA. ..... 23212 Usararr c;!8. palayra para orientação, das !

Usou da palavra pela ordem, para"tetifica- respecti,vasitarfadaS ~ Srs. D.eputados INACIO;
ção de voto, o Sr. Deputado CLÁUD~qC~ADO. 23212 ARRUDA, I~CIO NE~ES, INACIO ARRUD.~... · 23214

Usaram da palavra parra onef1taçao das _ US~lda!palavra ~Ia ordem, para retiflCa-
respectivas ba~das osSrs. Dep~dos WAG- çao dev,otff' 0iSr. Deputad.? NEIVA MOREIRA.... 23214
NER ROSSI, INACIO ARRUDA. .....•.;................... 23212 Ulrot} ~ palavra pa~ orie!'tação da ras-

Usaram da palavra ~Ia orde~, para regis- pectiva~ o Sr.~ INACIO ARRUDA. 23214
tro de voto, os Srs. Deputados ~UNHA LIMA, usWu qa palavra pela otdem, para registro
NELSON OTOCH ;....................... 23212 de voto, 9Sr;. Deputado LUIZ ALBERTO.............. 23214

Usaram da palavra para jorientação das U$ uIda palavra para o~entação da res-
respectivas bancadas os Srs. D~utados PEDRO. pectiva· , o Sr. Deputado I~ÁCIO ARRUDA. 23214
VALADARES, ,ARLINDO VAR~AS, INOC~NCIO l..!' ram da palavra pela or~m, para regis-
OLIVEIRA, INACIO ARRUDAf :... 23212 tro de . toi osSrs. Deputados M~RIO MARTINS,

Usaram da palavra pel~ ordem, para regis- MARC~LO BARBIERI. ~........................ 23214
tro de voto, os Srs. Deput,ádos IVANDRO CU- ~s6u da palavra para .r.rientação da

~~:É~:~~'F~~,U~~~'goM~gR~~I~~:.~.:' 23213 :~~t~~~..~~~~~~.~ ..~..:~.·...~~l~~~~~..~.~~~~~ 23214

Usaram da palavra para orientação das IUsaram da palavra pela orqem, para regis-
respec~vas barlCadas o~ Srs. D~utados ODEL- tro d6 voto os Srs. Deputados I$RAEL PINHEI-
MO LEAO, MARCONI P$ILLO, INACIO ARRUDA. 23213 RO, OSMÂNIO PEREIRA ~......................... 23215

Usou da palavra ~~a ordem, para registro ! Usaram da palavra para; orientação das
de voto, o Sr. Deputado AERCIO DE BORBA. ..... 23213 respectivas barlCadas os Srs. Deputados ODEL-

Usaram da palavra para orientação das Mp LEÃO, INÁCIO ARRUDA................................ 23215
respectivas barlCadas os Srs. D~dos ARLlN- f Usou da palavra pela ordem, para registro
DO VARGAS, WAGNER ROSS\,INACIO ARRUDA. 23213 $ voto, ~o Sr. Deputado WIGBERTO TARTUCE.. 23215

Usaram da palavra pela ordem, para regis- ! PRESIDENTE (Michel Temer) - Comunicl:Í-
tr~ de voto, ~ Srs. Deputados JURANDYR PAI- ção ao Plenário sobre realização de sessão do
XAO, ASDRUBAL BENTE~.................................. 23213 CongresSo Nacional às 19 horas ::........... 23215

Usaram da palavra para orientação das SÉRGIO CARNEIRO (Pela ordem) - Indig-
respectivas bancadas .os; Srs. Deputados MAR- nação à Mesa sobre embasamento regimental
CONI PERILLO, INOCENCIO OLIVEIRA. ..•......... 23213 dos efeitos administrativos das sessões do Con-

Usou da palavra pela ordem, para registro gresso Nacional. ............•....................................... 23215
de voto, o Sr. Deputado BENITO GAMA. 23213 PRESIDENTE (Michel Tem~r) - R~posta

Usaram da palavraipara orientação das res- ao Deputado Sérgio Catneiro ,!...; ;......... 23215
pectivas barlCadas os Sr.;i. Deputados INÁ910 AR- Usaram da palavra pela 6rfkm, par~ regis-
RUDA, MARCONI PERII+O, ODELMO LEAO....... 23213 tro de voto, os Srs. DÍ3putad~.!JANDIR4 FEG-

PRESIDENTE (Michel Temer) - Comunica- HALI, CIDINHA CAMP,OS, CHICO VIGII.!ANTE,
ção ,ao Plenário sobre' realização de sessão do L1NDBERG FARIAS. ..•...............................•.......... 23215
Corygresso Nacional às 19 horas.......................... 23213 Usou da palavra Para orientação da~

. Usou da palavra para orientação da res- va bancada o Sr. Depu$do INÁCIO ~RRUqA. 23215
peCtiva bancada o Sr. Deputado ARNALDO MA- PRESIDENTE (Michel Temer) - Esclareci-
DElRA. 23214 . mentos ao Deputado Sérgio Call'leiro sobre dis-

Usou da palavra pela ordem, para registro positivo legal atinente aos efeitqS administrativos
de voto, o Sr. Deputado ANTONIO FEIJÃO.....~... 23214' das sessões do Congresso Na9onal.................... 23215

Usou da palavra para orientação da respecti- Usou da palavra para ~ntação da respecti-
va bancada o Sr. Deputado IN~CIO ARRUDA....... 2:r.tA4 va bancada o Sr. Deputado ~~NDONÇA FILHO.... 23215

Usou da palavra pela prdem; pará retifica- Usou da palavra peIa;~' para registro de
ção de voto, o Sr. Deputado RICARDO RIQUE... ~a'214 voto, o Sr. Deputado FLAVIO PALMIER DA VEIGA. 23215
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Usou da palavra parra orientação da res- Usaram da palavra pela ordem, para regis-
pectiva bancada o Sr. Deputado INÁCIO ARRUDA. 23216 tro de voto, os Srs. Deputados ARLINDO CHINA-

Usou da palavra pela ordem, para registro GLlA, RONALDO PERIM. 23224
de voto, o Sr. Deputado ITAMAR SERPA. ..•...•.... 23216 Usaram da palavra para dscussão os Srs. De-

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra- púados,MARCONIPERILLO,JOVAlRARANTES.... 23224
mento da votação. 23216 Usou da palavra pela ordem, para registro

Usaram da palavra pela ordem, para regis- de voto, a S... Deputada VANESSA FELlPPE. ..... 23225
tro de voto, os Srs. Deputados JOSÉ JORGE, Usou da paJavra para dsclIssão o Sr. DepuIado
JOSÉ ADEMIR. 23216 SANDRO MABEL 23225

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- Usou da palavra pela ordem, para registro
do PAES LANDIM. 23216 de voto o Sr. Deputado NESTOR DUARTE.......... 23227

Usaram da palavra pela ordem, para regis- LUIZ CARLOS HAULY (Pela ordem) -
tro de voto, os Srs. Deputados MÁRCIA CIBILlS Questionamento sobre os efeitos administrativos
VIANA, NELSON MARQUEZELLI, ROBERTO da sessão do Congresso Nacional........................ 23227
PAULlNO............................................................... 23216 Usou da paJavra pela ordem, para registro de

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação voto, o Sr. Deputado DOMINGOS LEONEW............. 23227
do requerimento. 23216 Usou da palavra para <iscl1SSáo o Sr. DepUado

ALDO ARANTES (Como Líder) - Faleci- ARNALDO MADEIRA............................................... 23227
mento de Herbert José de Souza, o Betinho. Usaram da palavra pela ordem, para regis-
Realização de sessão solene da Casa em home- tro de voto, os Srs. Deputados GILNEY VIANA,
nagem póstuma ao sociólogo. 23220 HAROLDO SABÓiA............................................... 23228

PRESIDENTE (Michel Temer» - Apoio da Usou da paJavra para <iscl1SSáo o Sr. DepuIado
Presidência à realização de sessão solene da WlGBERTO TARTUCE. 23228
Casa em homenagem póstuma ao sociólogo Her- PRESIDENTE (Efraim Morais) - Adiamento
bert José de Souza............................................... 23221 da discussão da matéria....................................... 23228

Usaram da palavra pela ordem, para regis- Apresentação de proposições: SOCOR-
tro de voto, os Srs. Deputados SILVIO PESSOA, RO GOMES; PAULO LUSTOSA; PAULO PAIM;
PAULO UMA, JOSÉ CARLOS VIEIRA, CELSO AIRTON DIPP, NILSON GIBSON; JOÃO FASSA-
RUSSOMANNO, MALULY NETTO, GILVAN RELLA; FRANCISCO HORTA, INÁCIO ARRUDA E
FREIRE.•...:............................................................ 23221 AGNELO QUEIROZ; ~NIO BACCI;; MARÇAL FI-

OCTAVIO ELfslO (Corno Uder) - Faleci- LHO; PAULO ROCHA; MÁRIO NEGROMONTE;
mento de Herbert José de Souza, o Betinho. CÉLIA MENDES; LAURA CARNEIRO; JOSÉ PI-
Apoio do PSDB à realização de sessão solene da MENTEL; GERALDO PASTANA; CIRO NOGUEI-
Casa em homenagem póstuma ao sociólogo. 23221 RA; AUGUSTO VIVEIROS; SÉRGIO AROUCA,

Usaram da palavra pela ordem, para regis- COLBERT MARTINS; MARTA SUPLlCY; JAQUES
tro de voto, os Srs. Deputados NICIAS RIBEIRO, WAGNER E MIGUEL ROSSETTO; JARBAS LIMA. 23228
NAN SOUZA.......................................................... 23222 VII- Encerramento

MARTA SUPLlCY (Pela ordem) - Pedido 2 - ATA DA MESA da 3- reunião Extraor-

:n~:~:~:::N:=~~~~.~.~~ 23222 :n:~a1~;~~.=~~~.~~.~ ..~.=~~~~~~ 23280
PRESIDENTE (Efraim Moraes) - Continua- 3 - PORTARIA

ção da discussão em turno único, do Substitutivo N2 45197 da Primeira Secretaria, referente
do Senado ao Projeto de Lei nll 3.710-D, de a credenciame~to de entidade de classe..•....: .
1993, que institui o Código de Trânsito Brasileiro. 23222 4 _ REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES

Usou da palavra para discussão o Sr. tfls: 2.582 a 2.593,2.603 a 2.639197, com pare-
Deputado JOSÉ CARLOS VIEIRA. .•....••••..•..•••.•. 23222 ceras e despachos................................................. 23281

Usaram da palavra pela ordem, para regis- COMISSÕES
tro de voto, os Srs. Deputados PAULO FEIJÓ, -
JOSÉ TELES LUIZ PIAUHYLlNO CLEONÂN- 5 - DISTRIBUIÇAO DE PROJETOS
CIO FONSECA MAURO LOPES SALATIEL a) Comissão da Amazônia e de Desenvol-
CARVALHO, MÁRCIA CIBILlS VIANA, HERCU- vimento Regional, n2 9, em 12-8-97. ...................•. 23309
LANO ANGHINETTI, TET~ BEZERRA. 23223 6 - MESA

Usou da palavra para discussão o Sr. De- 7 - ÚDERES E VICe-ÚDERES
putado LUIZ CARLOS HAULY.............................. 23223 8 - COMISSÕES
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Ata da 11926 Sessão, em 12 de agosto de 1997

Presidência dos Srs

.: Michel Temer, Presidente; Severino Cavalcanti, ~ Vice-Presidente;
Efraim Morais, 49 Secretário; José Maurício, 12 Suplente de Secretário; Benedito de Lira,

Arnaldo Faria de Sá, Adyldoson Motta, §~ do artigo 18 do Regimento Interno.

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS SENHO
RES:

Michel Temer
Heráclito Fortes
severino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar
Paulo Paim
Efraim Morais
Luciano Castro

Roraima

Alceste Almeida - PFL.

Amapá

Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade - ô
PPB; Gervásio Oliveira - Bloco-PDT; Sérgio Barcel
los - PFL; Valdenor Guedes - PPB.

Pará

Benedito Guimarães - PPB; Elcione Barbalho
- Bloco-PMDB; Gerson Peres - PPB; José Priante
- Bloco-PMDB; Olávio Rocha - PSDB; Paulo Rocha
- Bloco-PT; Socorro Gomes - Bloco-PCdoB; Vic Pi-
res Franco - PFL.

Amazonas
Alzira Ewerton - PSDB; Cláudio Chaves - PFL;

Luiz Fernando - PSDB.
Rondônia

Confúcio Moura - Bloco-PMDB; Eurípecfes Mi
randa - Bloco-PDT; Expedito Júnior - PFL; Moisés
Bennesby - PSDB; Oscar Andrade - PFL; Silvemani
santos - PFL.

Acre

Carlos Airton - PPB; Célia Mendes - PFL; Os
mir Uma - PFL; Regina Uno - Bloco-PMDB.

Tocantins
\

Darci Coelho - PPB; Freire Júnior - Bloco-
PMDB; João Ribeiro - PPB.

Maranhão

Albérico Filho - Bloco-PMDB; César Bandeira
- PFL; Davi Alves Silva - PPB; Márcia Marinho 
PSDB; Neiva Moreira - Bloco-PDT; Pedro Novais 
Bloco-PMDB; Remi Trinta - PL; Roberto Rocha 
PSDB; sarney Filho - PFL; Sebastião Madeira 
PSDB..

Ceará

Aníbal Gomes - Bloco-PMDB; Antonio dos
Santos - PFL; Firmo de Castro - PSDB; Inácio Arru
da - Bloco-PCdoB; José Unhares - PPB; José Pi
mentel - Bloco-PT; Leônidas Cristino - PSDB; Pau
lo Lustosa - Bloco-PMDB; Roberto Pessoa - PFL;
Rommel Feijó - PSDB.

Piauí

Alberto Silva - Bloco-PMDB; Ari Magalhães 
PPB; B. Sá - PSDB; Felipe Mendes - PPB; João
Henrique - Bloco-PMDB; Júlio César - PFL; Mussa
Demes - PFL; Paes Landim - PFL.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - PFL; Betinho Rosado 
PFL; Henrique Eduardo Alves - Bloco-PMDB; Iberê
Ferreira - PFL; João Faustino - PSDB; Ney Lopes 
PFL.

Paraíba

Adauto Pereira - PFL; Álvaro Gaudêncio Neto
- PFL; Armando Abíllio - Bloco-PMDB; Gilvan Frei
re - Bloco-PMDB; Ivandro Cunha Uma - Bloco
PMDB; José Aldemir - Bloco-PMDB.

Pernambuco

Antonio Geraldo - PFL; Fernando Lyra - PSB;
Humberto Costa - Bloco-PT; Inocêncio Oliveira 
PFL; José Chaves - Bloco-PMDB; Mendonça Filho
- PFL; Nilson Gibson - PSB; Osvaldo Coelho - PFL;
Pedro Correa - PPB; Roberto Fontes - PFL; Sérgio
Guerra - PSB; Sílvio Pessoa - Bloco-PMDB; Vicen
te André Gomes - PSB; Wolney Queiroz - Bloco
PDT.



23036 Quarta-feira 13 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 1997

Alagoas

Albérico Cordeiro - PTB; Benedito de Lira 
PFL; José Thomaz Nonô - PSDB.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco França 
PMN; Carlos Magno - PFL; José Teles - PPB;
Marcelo Deda - Bloco-PT; Pedro Valadares 
RSB.

Bahia

Aroldo Cedraz - PFL; Benito Gama - PFL;
Cláudio Cajado - PFL; Colbert Martins - Bloco
PMDB;.Coriolano Sales - Bloco-PDT; Félix Mendon
ça - PTB; Geddel Vieira Lima - Bloco-PMDB; Harol
do Lima - Bloco-PCdoB; João Almeida - Bloco
PMDB; João Carlos Bacelar - PFL; João Leão 
PSDB; Jonival Lucas - PFL; José Carlos Aleluia 
PFL; Leur Lomanto - PFL; Luís Eduardo - PFL; Luiz
Alberto - Bloco-PT; Luiz Moreira - PFL; Manoel
Castro - PFL; Mário Negrornonte - PSDB; Pedro
Irujo - Bloco - PMDB; Sérgio Carneiro - Bloco
PDT; Severiano Alves - Bloco-PDT; Simara Ellery 
Bloco-PMDB; Ursicino Queiroz - PFL.

Minas Gerais

. Ademir Lucas -;- PSDB; Aécio Neves - PSDB;
Antônio do Valle - Bloco-PMDB; Arcely de Paula 
PFL; Armando Costa- Bloco-PMDB;\Carlos Melles
- PFL; Danilo de Castro - PSDB; Eliseu Resende
PFL; Genésio Bernardlno - Bloco-PMO,B; Herculano
Anghinetti - PPB; Hugp Rodrigues da Cunha - PFL;
lbrahim Abi-Ackel - PPB; João Fassarélla - Bloco
PT; João Magalhães - Bloco-PMDB; Jc)sé Rezende
- P'pB; José Santana Ide Vasconcellos i- PFL; Lael
Varella - PFL; Márcio Reinaldo Moreira - PPB; Mar
cos Lima - Bloco-P~DB; Mauro Lo~s - Bloco
PMDB; Nárcio RodrigiJes - PSDB; Octávio Elísio 
PSDB; Odelmo Leão'· - PPB; Osmâllio Pereira 
PSDB; Paulo Heslander - PTB; Philemon Rodrigues
- PTB; Romel Anízio - PPB; Saraiva Felipe - Bloco
PMDB; Sérgio Miranda - Bloco-PCdoB; Silas Brasi
leiro - Bloco-PMDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco-PMDB; Etevalda
Grassi de Menezes - PTB; Feu Rosa - PSDB; Luiz
Buaiz - PL; Marcus Vicente - PSDB; Nilton Baiano
PPB; Rita Camata - Bloco-PMDB; Roberto Valadão
- Bloco-PMDB.

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB; Aldir Cabral - PFL;
Alexandre Santos - PSDB; Fernando Gonçalves 
PTB; Fernando Lopes - Bloco-PDT; Francisco Silva
- PPB; João Mendes - PPB; Jorge Wilson - PPB;
José Carlos Coutinho - PFL; José Carlos Lacerda 
PSDB; José Egydio - PFL; Laprovita Vieira - PPB;
Milton Temer - Bloco-PT; Miro Teixeira - Bloco
PDT; Moreira Franco - Bloco-PMDB; Noel de Olivei
ra - Bloco-PMDB; Osmar Leitão - PPB; Paulo Feijó
- PSDB; Ronaldo Cezar Coelho - PSDB; Ronaldo
Santos - PSDB; Sérgio Arouca - PPS.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PPB; Alberto Gold
man - Bloco-PMDB; Aldo Rebelo - Bloco-PCdoB;
Almino Affonso - PSDB; Antonio Carlos Pannunzio 
PSDB; Arlindo Chinaglia - Bloco-PT; Arnaldo Faria
de Sá - PPB; Ary Kara - Bloco-PMDB; Carlos Apoli
nário - Bloco-PMDB; Cunha Lima - PPB; Dalila Fi
gueiredo - PSDB; Delfim Netto - PPB; Eduardo
Coelho - PSDB; João Paulo - Bloco-PT; José
Coimbra - PTB; José Genoíno - Bloco-PT; José Pi
notti - Bloco-PMDB; Luiz Máximo - PSDB; Maluly
Netto - PFL; Ricardo Izar - PPB; Sílvio Torres 
PSDB; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Oswaldo Soler - PSDB; Pedro Henry - PSDB;
Rodrigues Palrna - PTB; Robério Silva - PFL.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - PPS; Chico Vigilante 
Bloco-PT; Jofran Frejat - PPB; Osório Adriano 
PFL.

Goiás

Aldo Arantes - Bloco-PCdoB; João Natal 
Bloco-PMDB; Lídia Quinan - Bloco-PMDB; Marconi
Perillo - PSDB; Orcino Gonçalves - Bloco-PMDB;
Pedro Canedo - PL; Sandro Mabel - Bloco-PMDB;
Vilmar Rocha - PFL.

Mato Grosso do Sul

Dilso Sperafico - Bloco-PMDB; Marçàl Filho 
Bloco-PMDB; Marisa Serrano - Bloco-PMDB; Saulo
Queiroz - PFL.

Paraná

Abelardo Lupion - PFL; Alexandre Ceranto 
PFL; Antonio Ueno - PFL; Dilceu Sperafico - PPB;
Djalma de Almeida César - Bloco-PMDB; Hermes
Parcianello - Bloco-PMDB; João Iensen - PPB;
José Borba - PTB; Luciano Pizzatto - PFL; Luiz
Carlos Hauly -.PSDB; Maurício Requião - Bloco-



Em anexo, encaminho a V. Ex" calendário para
tramitação do projeto.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. EXª
protestos de estima e consideração. - Senador An
tonio Carlos Magalhães, Presidente do Senado Fe
deral.

Sobre a mesa mensagens presidenciais que
vão ser lidas pelo Senhor Primeiro Secretário.

As mensagens que acabam de ser lidas enca
minham os Projetos de Lei n2s 14 a 17, de 1997-CN,
e serão despachados à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Nos termos da Resolução n!!. 2, de 1995-CN, a
Presidência estabelece o seguinte calendário para
tramitação dos projetos:

até 4-8 publicação e distribuição de avulsos;

até 12-8 prazo final para apresentação de
emendas;

até 17-8 publicação e distribuição de avulsos
das emendas;

até 27-8 encaminhamento do parecer final à
Mesa do Congresso Nacional.

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck - PSDB; Adylson Motta 
PPB; Airton Dipp - Bloco-PDT; Darcísio Perondi 
Bloco-PMDB; Enio Bacci - Bloco-PDT; Fetter Jú
nior - PPB; Júlio Redecker - PPB; Luiz Mainardi 
Bloco-PT; Matheus Schmidt - Bloco-PDT; Nelson
Marchezan - PSDB; Veda Crusius - PSDB.

1- ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - A
lista de presença registra o comparecimento de 265
Senhores Deputados.

Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da

sessão anterior.

Santa Catarina

Edinho Bez - Bloco-PMDB; Edison Andrino 
Bloco-PMOB; João Pizzolatti - PPB; José Carlos
Vieira - PFL; Mário Cavalazzi - PPB; Milton Men
des - Bloco-PT; Neuto de Conto - Bloco-PMDB;
Paulo Bornhausen - PFL; Paulo Gouvea - PFL;
Valdir Colatto - Bloco-PMDB; Vânio dos Santos 
Bloco-PT.

11- LEITURA DA ATA

O SR. NILSON GIBSON, servindo como 22 Se
cretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Passa-se à leitura do expediente.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ, servindo
como 12 Secretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

OFíCIOS

Do Sr. Senador Antônio Carlos Magalhães,
Presidente do Senado Federal, nos seguintes ter
mos:

Df. n!!. 210/97-CN

Brasília, 24 de julho de 1997
Exrn2Sr.
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
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PMDB; Moacir Micheletto - Bloco-PMDB; Nelson Comunico a V. Ex" e, por seu alto 'intermédio, à
Meurer - PPB; Odílio Balbinotti - PSDB; Paulo Câmara- dos Deputados, que foram Iid~s na sessão
Bernardo - Bloco-PT; Paulo Cordeiro - PTB; Ri- do Senado Federal realizada hoje, às quatorze horas
cardo Gomyde - Bloco-PCdoB; Valdomiro Meger e trinta minutos, as Mensagens Presidenciais n2s
- PFL 424, de 1997-CN, solicitando a retirada do Projeto

de Lei n!!. 5, de 1997-CN; 425, 428 a 430, de 1997
CN, que encaminham os Projetos de Lei do Con
gresso Nacional n2s 14, de 1997, que "autoriza o Po
der Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União,
em favor de Encargos Financeiros da União - Re
cursos Sob Supervisão do Ministério da Fazenda e
Transferências a Estados, Distrito Federal e Mu
nicípios - Recur~os Sob Supervisão do Ministé
rio da Fazenda, crédito especial até o limite de
R$104.240.000.000,00, para os fins que especifi
ca"; 15, de 1997, que "autoriza o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Mi
nistério da Justiça, crédito suplementar no valor de
R$ 610.234,00, para fins que especifica"; 16, de
1997, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Minis
tério da Justiça, crédito especial até o limite
de R$ 2.600.000,00, para os fins que especifica"; e
17, de 1997, que "autoriza o Poder Executivo a
abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União, em favor do Ministério da Edu
cação e do Desporto, crédito especial até o limi
te de R$ 331.118,00, para os fins que especifi
ca".



SINOPSE

PROJETO DE LEI N23.502, DE 1997

Dispõe sobre a devolução do adian
tamento da remuneração das férias, me
diante o acréscimo de novo parágrafo ao
art. 145 da Consolidação das Leis do Tra
balho - CLT, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.2 O art. 145 da Consolidação das Leis do

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei ~ 5.452, de 1.2
de maio de 1943, passa a vigorar acrescido do se
guinte § 2B, renumerando-se o atual parágrafo único
para § 1.2:

MArt. 145...................•.............•.............
§ 1.2 .
§ 2.2 O valor da antecipação da remu

neração das férias de que trata o caput será
devolvido ao empregador, mediante consig
nação em folha de pagamento, em dez par
celas mensais e consecutivas, a partir do
mês subsequente ao gozo das férias, sem
qualquer acréscimo.M

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

Art. 3!2 Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 12 de agosto de 1997. - Se

nador Antonio Carlos Magalhães, Presidente do
Senado Federal.

Identificação
Número na origem PLS 00103 196 Projeto de

Lei (SF)
Órgão de origem: Senado Federal 21-5-1996
Senado PLS 00103 1996
Autor Senador: Hugo Napoleão PFL PI
Ementa - Dispõe sobre a devolução do adian

tamento da remuneração das férias, acrescentando
novo parágrafo ao art. 145 da Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT e dá outras providências.

Despacho inicial
(SF) Comissão de Assuntos Econômicos

(CAE)
Última ação
RMCD Remetido à Câmara dos Deputados
8-8-1997 (SF) Subsecretaria do Expediente

(SF) (SSEXP)
1045 Recebido neste órgão, em 8 de agosto de 1997.
Encaminhado a:
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Mensagem n2 425, de 1997-CN (n2 830/97, na Senado Federal, 12 de agosto de 1997. - Se-
origem) - encaminha o Projeto de Lei n2 14, de nador Ronaldo Cunha Lima, Prim~iro Secretário.
1997-CN, que Mautoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos
Financeiros da União - Recursos Sob Supervisão do
Ministério da Fazenda e Transferências a Estados,
Distrito Federal e Municípios - Recursos Sob Super
visão do Ministério da Fazenda, crédito especial até
o limite de R$104.240.000.0oo,00 (cento e quatro bi
lhões, duzentos e quarenta milhões), para os fins
que especifica".

Mensagem ~ 428, de 1997-CN (~838197, na
origem) - encaminha o Projeto de Lei n2 15, de
1997-CN, que Mautoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministé
rio da Justiça, crédito suplementar no valor de
R$610.234.oo (seiscentos e dez mil, duzentos e trin
ta e quatro reais), para os fins que especificaM.

Mensagem ~ 429, de 1997-eN,(n2 839/97, na
origem) - encaminha o Projeto de Lei n2 16, de
1997-CN, que Mautoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Minis
tério da Justiça, crédito especial até o limite
de R$2.6oo.000,00 (dois milhões, seiscentos mil
reais), para os fins que especificaM.

Mensagem n2 430, de 1997-CN (nll 840/97, na
origem) - encaminha o Projeto de Lei n2 17, de
1997-CN, que Mautoriza o Poder Executivo a abrir
aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor do Ministério da Educação e
do Desporto, crédito especial até o limite de
R$331.118,00 (trezentos e trinta e um mil,
cento e dezoito reais), para os fins que especi
ficaM.

Do Sr. Senador Ronaldo Cunha lima, Pri
meiro Secretário do Senado Federal, nos seguin
tes termos:

OF N2 824(SF)
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser

submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado ~ 103, de 1996, constante dos
autógrafos em anexo, que Mdispõe. sobre a devolu
ção do adiantament0 da remuneração das férias,
mediante o acréscimo de novo parágrafo ao art. 145
da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, e dá
outras providências".
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CAPíTULO I
Das Definições

Art. 32 Para os fins previstos nesta lei, entende
se por:

I - Pantanal Mato-Grossense: área situada no
alto do rio Paraguai, em território brasileiro, entre os
paralelos 1()!! e 22.2 de latitude sul e os meridianos
552 e 5B2 de longitude oeste, podendo também ser
denominado de Depressão Pantaneira;

" - bacia hidrográfica do rio Paraguai área de
drenagem compreendida desde a nascente do rio
Paraguai e seus formadores até a saída desse curso
dagua do território brasileiro;

111 - Zoneamento Ecológico-econômico: o ins
trumento técnico básico de planejamento resultante
da análise integrada dos fatos e processos do meio

PROJETO DE LEI N2 3503 DE, 1997

Regulamenta o § 42 do art. 225 da
Constituição Federal, no que diz respeito
ao Pantanal Matro-Grossense.

O Congresso Nacional decreta:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.2 É instituído o Plano de Gerenciamento
do pantanal mato-grossense, nos termos do art. 225,
§ 4.2, da Constituição Federal,'e de acordo com os
objetivos e diretrizes estabelecidos nesta léi.

Art. 22 O Plano de que trata o artigo anterior
será implantado na área compreendida pela bacia
hidrográfica do rio Paraguai, situada em território
brasileiro.

Expediente (SF) 8-8-1997 (SF) Mesa diretora
Despacho à Câmara dos Deputados
DSF 9-8 pág. 15939.
8-8-1997 À Câmara dos Deputados com O1ISF

n2824197
OFn2 825 (SF)

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa excelência a fim de ser

submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado n2 80, de 1996, constante dos au
tógrafos em anexo, que Kregulamenta o § 42 do art.
225 da Constituição Federal, no que diz respeito ao
pantanal mato-grossenseK.

Senado Federal, em 12 de agosto de 1997. 
Senador Ronaldo Cunha Lima, Primeiro-Secretário.

(SF) Subsecretaria do
(SSEXP) em 8-8-1997

Tramitação
21-5-1996 (SF) Plenário (PLEN)
Leitura
21-5-1996 (SF) Mesa Diretora
Despacho a CAE (Decisão terminativa), onde

poderá receber emendas, após publicação e distri
buição em avulsos, pelo prazo de 5 (cinco) dias
úteis.

DSF 22-5 Pago 8414 e 8415.
29-5-1996 (SF) Comissão de Assuntos Sociais

(CAS)
Encerramento prazo sem apresentação de

emendas.
4-6-1996 (SF) Comissão de Assuntos Sociais

(CAS)
Relator Sen. Bello Parga.
16-8-1996 (SF) Comissão de Assuntos Sociais

(CAS)
Devolvido pelo Relator, com parecer pela apro

vação do projeto, nos termos do substitutivo que
apresenta.

11-6-1997 (SF) Comissão de Assuntos Sociais
(CAS)

A Comissão aprova o projeto com a redação
oferecida pelo relator.

26-6-1997 (SF) Serviço de apoio Comissões
Permanentes recebido em 26 de junho de 1997.
Consta das fls. 11 o texto final aprovado pela CASo

26-6-1997 (SF) Subsec. Coord. Legislativa
(SF) (SSCLS) recebido neste órgão, em 26 de junho
de 1997.

18-7-1997 (SF) Plenário (PLEN)
Leitura Parecer 382 - CASo
DSF 19-7 pág. 14561 a 14564.
18-7-1997 (SF) Plenário (PLEN)
Comunicação presidência recebimento do 01.

040, do Presidente da CAS, informando a aprovação
do projeto, em reunião de 11 de junho de 1997, sen
do aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis para inter
posiçaõ de recuso, por um décimo da composição
da casa para que a matéria seja apreciada pelo ple
nário, a partir de 12 de agos de 1997.

DSF 19-7 pág. 14616.
7-8-1997 (SF) Subsec. Coord. Legislativa (SF)

(SSCLS)
Anexei, as fls. 14, texto final da matéria revisa

do pela SGM.8-B"-1997 (SF) Plenário (PLEN)
Comunicação presidência término prazo sem

interposição de recurso, previsto no art. 91, § 32, do
Regimento Interno.



CAP[TULO 11
Dos Objetivos

Art. 4l!. O Plano de Gerenciamento do pantanal
mato-grossense tem por objetivo geral disciplinar e
racionalizar a utlização dos recursos naturais da re
gião definida no art. 32, I. desta lei, visando à melho
ria da qualidade de vida da população local e à pro
teção dos ecossistemas, atendidos os seguintes ob
jetivos específicos:

I - compatibilização dos usos dos recursos na
turais e atividades humanas em geral com a garantia
do equilíbrio ambiental, por meio da harmonização
dos interesses sociais econômicos de agentes exter
nos ou bases;

11 - controle do uso do solo e da exploração de
recursos naturais em toda a região da bacia hidro
gráfica do rio Paraguai, com a finalidade de:

8) impedimento da exploração de recursos na
turais;

b) impedimento da degradação ou descaracte
rização dos ecossistemas do pantanal mato-gros
sense;

c) incremento dos processos produtivos econô
micos, observadas as limitações ambientais da região.

111 - conservação de áreas representativas dos
ecossistemas da região, bem como recuperação ou
reabilitação das que se encontram degradadas;
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físico, biológico e sócio-econômico de um dado terri- IV - manutenção dos ecossistemas de que tra-
tório, que ordena a ocupação humana, estabelecen- ta o inciso anterior, por meio da avaliação da capa
do as normas de uso do solo e de manejo de recur- idade de suporte ambiental em face às necessida-
sos naturais em zonas específicas; des sociais e econômicas;

IV - Plano de Ação e Gestão: o conjunto de V - fixação e desenvolvimento das populações
projetos setoriais integrados e compatibilizados com locais, por meio de criação de oportunidades em ati-
as diretrizes estabelecidas no zoneamento ecológi- vidades de exploração sustentada dos recursos natu-
co-econômico; rais, bem como pelo acesso a tecnologia ambiental-

V - Capacidade de suporte: limite máximo de mente adequadas para a implantação de novas ativi-
utilização ou ocupação de um dado ecossistema, dades econômicas ou aprimoramento das existentes;
além do qual seu equilíbrio natural e sua capacidade VI - planejamento e gestão, de forma coorde-
de regeneração estarão rompídos; nada descentralizada e participativa, das atividades

, VI - Conservação ambiental; sistema flexível antrópicas na região.
caraCterizado por um conjunto de diretrizes e proce- CAP[TULO 111

\ dimentos planejados para o manejo e gestão dos re- Das Metas e Diretrizes
cursos naturais, a um nível ótimo de rendimento e
preservação da diversidade biológica, de modo a Art. 52 O Plano de Gerenciamento do Pantanal
conseguir a mais alta qualidade de vida humana pre- Mato-Grossense deverá, necessariamente:
sente e futura. I - definir o zoneamento ecológico-econômico

VII - Manejo sustentado: conjunto de procedi- e as respectivas normas e diretrizes para cada setor
mentos que condiciona o uso de um determinado re- considerado;
curso natural, de maneira a evitar a redução de dis- 11 - desenvolver ações integradas entre os ór-
pc;>snibilidade daquele recurso e a garantir que sua gãos federais, estaduais e municipais que atuam ou
extração se dê num ritmo no máximo igual ao de sua venham a atuar na região;
regeneração. 111 - implantar programas de monitoramento,

com vistas ao controle, fiscalização e manejo dos re
cursos naturais;

IV - implantar mecanismos de participação e
consulta às comunidades durante a elaboração e a
implementação dos programas de ação e gestão de
correntes de sua aplicação.

Art. 62 O Plano de Gerenciamento do Pantanal
Mato-Grossense deverá observar as seguintes dire
trizes:

I - proteger os ecossistemas de forma a garan
tir a manutenção de suas funções ecológicas, a di
versidade biológica e o uso de suas potencialidades
conforme sua capacidade de suporte;

11 - promover a melhoria das condições de vida
das populações, estimulando a fixação das comuni
dades tradicionais;

111 - avaliar a capacidade de suporte ambiental
das áreas passíveis de utilização, de forma a garantir
níveis de utilização dos recursos não-renováveis e a
capacidade de regeneração dos recursos renováveis;

IV - assegurar a integração harmônica da área
do Pantanal Mato-Grossense com as demais regiões
que a influenciam, ou são por ela influenciadas, na
região da Bacia Hidrográfica do Rio Paraguai;

V - desenvolver as diferentes potencialidades
locais, promovendo a cooperação entre órgãos da
administração federal, estadual e municipal, contem
plando o peculiar interesse dos Municípios, de acor-



CAPíTULO IV
Dos Instrumentos de Gerenciamento

Art. 72 Constituem instrumentos de que se va
lerá o Plano de Gerenciamento do Pantanal Mato
Grossense para atingir os fins previstos:

I - Zoneamento Ecológico-Econômico;
11 - Planos de Ação e Gestão.
Art. 82 O Zoneamento Ecológico-Econômico

tem por objetivo identificar e selecionar unidades ter
ritoriais que, por suas características físicas, biológi
cas e sócio-econômicas devam ser objeto de disci
plina especial, com·. vistas ao desenvolvimento de
ações para conduzir ao aproveitamento e manuten
ção ou recuperação de sua qualidade ambiental e do
seu potencial produtivo.

§ 12 O Zoneamento Ecológico-Econômico defi
nirá normas e metas ambientais e sócio-econômicas
a serem alcançadas por meio dos Planos de Ação e
Gestão.

§ 22 O Zoneamento Ecológico-Econômico leva
rá em conta, na identificação das unidades territo
riais de que trata o artigo anterior, a existência de
áreas críticas, submetidas ou em vias de serem
submetidas a intensa pressão populacional e eco
nômica, estabelecendo medidas emergenciais e
prioritárias para a minimização de impactos am
bientais.

§ 3!l O Zoneamento Ecológico-Econômico iden
tificará áreas de ocorrência de ecossistema de espe
cial relevância, cuja integridade seja imprescindível
ao equilíbrio ecológico geral na região, nas quais se
rão permitidas apenas atividades de preservação
ambiental, pesquisa científica, educação ambiental,
ecoturismo, pesca artesanal e outras formas de ex
ploração econômica de baixo impacto ambiental,
submetidas a manejo sustentado.
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do com os objetivos de desenvolvimento sócio-eco- Art. 92 Os Planos de Ação e Gestão deverão
nômico e de elevação da qualidade de vida de suas conter:
populações; 1- área e limites de atuação;

VI - assegurar a mitigação dos impactos pro- 11 - objetivos;
venientes de zonas contíguas sobre o Pantanal 111 - metas;
Mato-Grossense; IV - prazos de execução;

VII - promover a recuperação das áreas degra- V - mecanismos de participação social na sua
dadas, adequando-se às orientações estabelecidas elaboração e implementação;
no zoneamento ecológico-econômico; VI - fontes de recursos;

VIII - adequar-se às exigências ambientais de- VII - formas de aplicação de recursos;
correntes de acordos internacionais ratificados pelo VIU - mecanismos de controle e monitoramento.
Brasil; Art. 10. Os Planos Diretores dos Municípios

IX - garantir a liberdade de navegação fluvial abrangidos pela definição de que trata o art. ~, I,
ressalvadas as disposições da legislação ambiental deverão ser compatibilizados com os dispositivos
e ouvido o Ministério da Marinha. desta lei.

Art. 11. O Plano de Gerenciamento do Panta
nal Mato-Grossense contemplará:

I - criação de escolas técnicas agro-pastoris de
primeiro e segundo graus nas zonas rurais;

11 - incentivos e prêmios a empreendimentos
econômicos que apresentem resultados relevantes à
conservação ambiental;

111 - incentivos e prêmios ao desenvolvimento
de tecnologias apropriadas à conservação da região;

IV - criação de unidades de pesquisa destina
das à ampliação do conhecimento sobre a dinâmica
dos ecossistemas que interagem na região;

V - estabelecimento de normas específicas
para o desenvolvimento do turismo na região;

VI - criação de oportunidades de capacitação
técnica para equipes municipais e estaduais interdis
ciplinares, encarregadas da elaboração e implemen
tação de políticas públicas de gestão ambiental.

CAPíTULO V
Das Atribuições Institucionais

Art. 12. Para assegurar o cumprimento do dis
posto nesta lei, o Poder Público Federal deverá:

I - criar comissão composta por representantes
do Poder Executivo Federal, dos governos estaduais
de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, dos gover
nos dos Municípios cujos territórios estejam na área
abrangida pela definição contida no art. ~, I, desta
lei, da comunidade científica para, sob a coordena
ção do órgão federal de Meio Ambiente, elaborar e
garantir a implementação do Plano de Gerenciamen
to do Pantanal Mato-Grossense;

11 - criar sistema de informações econômico-eco
lógicas sobre o pantanal mato-grossense, de acesso
público, e garantir sua divulgação e atualização;

JII - estabelecer prioridades e critérios espe
ciais de acesso a crédito, em instituições oficiais,



rio.

Defiro.
Em 12-8-97.
Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado Aécio Neves, Uder do
PSDB, nos seguintes termos:

Of.IPSDBlIINA 2.964197
Brasflia, 7 de agosto de 1997

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência,

nos termos regimentais, os Deputados Feu Rosa,

Senado Federal, 12 de agosto de 1997. - Se
nador Antonio Carlos Magalhães, Presidente do
Senado Federal.

Do Sr. Deputado Geddel Vieira Lima, Líder
do Bloco Parlamentar PMDBlPSDlPSUPRONA,
nos seguintes termos:

Of/GABllfN.2 673
Brasília, 6 de agosto de 1997

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Moreira Franco passa a participar, na qualidade de
]itular;âãCOmissão Especial destinada a apreciar e
-proferir parecer ao Projeto de Lei n2 4.425, de 1994,
que "proíbe a exclusão de cobertura de despesas
com tratamento de determinadas doenças em con-

_tratos que asseguram atendimento médico-hospita
Iàr pelas empresas priVadas de seguro saúde ou as
semelhadas· e demais propostas em tramitação
nesta Casa que versam sobre -Planos e Seguros de
Saúde·, em vaga existente. .

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do Bloco PMDBIPSD/PSLlPRO
NA.
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para financiamentos de projetos apro ado~ J10 âmbi- Jovair Arantes, Luiz Piauhylino, Nelson Otoch, Paulo
to do Plano dequei~i. Feijó e Zulaiê Cobra, como membros titulares, e os

CAPITULO VI Deputados Adelson Ribeiro, Renato Johnsson, Alzira
Éwerton, Amon Bezerra, Dalila Figueiredo e Roberto

Das Disposições Finais Rocha como membros suplentes, para integrarem a
Art. 13. O Poder Executivo regulamentará esta Comissão Especial, com a finalidade de examinar a

Lei dentro do cento e oitenta dias a partir da data de questão da segurança pública no País, com a facul-
sua publicação, estabelecendo, inclusive, prazos dade de, ao final, oferecer proposições versando so-
para que os empreendimentos já instalados ade- bre o assunto, para tramitação no âmbito da Câmara
quem-se ao que ela dispõe. dos Deputados e do Congresso Nacional".

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, Lí-
publicação. der do PSDB.

Art. 15. Revogam-se as disposições em contrá- Do Sr. Deputado Aldo Arantes, Líder do Blo-
co Parlamentar PTIPDTIPCdoB, nos seguintes
termos:

Of. N276197
Brasília, 5 de agosto de 1997

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
MO Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência o Deputado Haroldo Lima (PCdoB) em substI
tuição ao Deputado Ricardo Gomyde, e o Deputado
Humberto Costa (pn, para comporem, como titular
e suplente, respectivamente, a Comissão E~pecial

de Segurança Pública.
Ao ensejo reitero a Vossa Excelência protestos

de consideração e apreço. - Deputado Aldo Aran
tes, Líder do Bloco PT/PDT/PCdoB.

Defiro
Em 12-8-97.
Michel Temer, Presidente

Of. N279/97
, Brasília, 11 de agosto de 1997

Excelentíssimo Senhor
'.

Deputado Michel Temer
MO Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência o Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh (PT 
SP), para integrar como suplente a Comissão Espe
cial destinada a examinar a "Questão da Segurança
Pública no País", em substituição ao Deputado Hum
berto Costa.

Ao ensejo reitero a Vossa Excelência protestos
de consideração e apl"8ls-"O. - Deputado Aldo Aran
tes, Uder do Bloco PTIPDTIPCdoBIPSB.

Defiro.
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Em 12-8-97.
Michel Temer, Presidente.

DF. N281/97

Brasília, 8 de agosto de 1997

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Pre~identeda Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o

Senhor Deputado Fernando Zuppo, para integrar,
como Membro Suplente, a Comissão Especial da
Segurança Pública.

Ao ensejo renovo a Vossa Excelência protes
tos de elevada estima. - Deputado Aldo Arantes,
Líder do Bloco PT/PDTIPCdoB/PSB.

Defiro.
Em: 12-8-97
Michel Temer,Presidente.

Do Sr. Deputado Odelmo Leão, Líder do
PPB, nos seguintes termos:

DF. N2 547/97

Brasília, 26 de junho de 1997

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência

pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, a Depu
tada Alcione Athayde e os Deputados Fetter .JÚnior,
Mário Cavallazzi, Prisco Viana, Ricardo Izar como ti
tulares, o Deputado Herculano Anguinetti como su
plente, para integrarem, a Comissão Especial desti
nada a apreciar e proferir parecer ao Projeto de I.:ei
n2 3.242, de 1997, do Poder Executivo, que "dispõe
sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, insti
tui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras
providências".

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
Líder do PPB.

DF. N2 0569/97

Brasília, 15 de julho de 1997

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência

pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, o Depu
tado Darcy coelho como titular, para integrar a Co
missão Especial destinada a apreciar a Proposta de

En:tenda à Constituição n2 338-A, d~ 1996, que "dis
p~ sobre o Regime Constitucional Militar".

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
Líder do PPB.

Defiro.
Em 12-8-97.
Michel Temer,
Presidente.

DF. N2 0578/97

Brasília, 22 de julho de 1997

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência

pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, os Depu
tados Aécio de Borba, Felipe Mendes e José Unha
res como titulares, e o Deputado Ari Magalhães
como suplente, para integrarem a Comissão Espe
cial destinada a "estudar e propor, ao Poder compe
tente, solução ao conflito entre os Estados do Ceará
e do Piauí, no que se refere aos seus limites".

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
Líder do PPB.
DF. N2 593/97

Brasília, 5 de agosto de 1997.

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência

pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, o Depu
tado Emílio Assmar como suplente para integrar a
Comissão Especial destinada a apreciar a PEC n2
17/95, que "altera parágrafos 12 e 22 do artigo 45 da
Constituição Federal" (fixando em no mínimo 5 e no
máximo 47 o número de Deputados em cada Unida
de da Federação).

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
Líder do PPB.

Defiro.
Em 12-8-97.
Michel Temer,
Presidente.

DF. N2 595197

Brasília, 5 de agosto de 1997

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
.Nesta.
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Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência

pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, o Depu
tado Adhemar de Barros Filho, como suplente, para
integrar a Comissão Especial, com finalidade de
examinar a questão da segurança pública do País,
com faculdade de, ao final, oferecer proposições ver
sando sobre o assunto, para tramitação no âmbito
da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacio
nal.

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
Líder do PPB.

Defiro.
Em 12-8-97.
Michel Temer,Presidente.

Do Sr. Deputado Paulo Heslander, Uder do
PTB, nos seguintes termos:

DF. N2 198/97

Brasília, 5 de agosto de 1997

Senhor Presidente,
Indico à Vossa Excelência, nos termos regi

mentais, o Deputado Rodrigues Palma (PTB/MT)
para integrar, na qualidade de Titular, a Comissão
Especial destinada a examinar o Projeto de Lei ~
5430/90 que "Dispõe sobre a legislação dos Direitos
Autorais e dá outras providências·.

Na oportunidade, renovo a V. Ex!! protestos de
elevada estima e consideração. - Deputado Paulo
Heslander, Líder do PTB.

DF. N2199/97

Brasília, 6 de agosto de 1997

À Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Em aditamento ao Cf. n2 133197, desta Lide

rança, indico à Vossa Excelência, lhos termos regi
mentais, o Deputado Vicente CaScione (PTB/SP)
parà integrar, na qualidade de Titular, em substitui
ção ao Deputado Duílio Pisaneschi (PTB/SP), a Co
missão Especial destinada a examinar a questão da
segurança pública no País, com a faculdade de, ao
final, oferecer proposições versando sobre o assun
to, para tramitação no âmbito da Câmara dos Depu
tados e do Congresso Nacional.

Na oportunidade, renovo a V. EXª protestos de
elevada estima e consideração. - Deputado Paulo

'. Hesland~r, Líder do PTB.

Defiro.
Em 12-8-97.
Michel Temer,Presidente.

Do Sr. Deputado Arlindo Chinaglia, Presi
dente da Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle, nos seguintes termos:

DF.-P N2120/97

Brasília, 24, de julho de 1997

À Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a adoção das pro

vidências necessárias à publicação e arquivamento
da Proposta de Fiscalização e Controle ~ 41/96,
tendo em vista o atendimento das solicitações cons
tantes da matéria, pelo Tribunal de Contas da União.

Atenciosamente, - Deputado Arlindo China-
glia, Presidente.

Arquive-se.
Em 12-8-97
Heráclito Fortes,1~ Vice-Presidente

noexercício da Presidência.

Da SI" Deputada Vanessa Felippe, nos se
guintes termos:

DF.lGABIN2115/97

Brasília, 23 de julho de 1997

Exrn2 Sr. Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, venho através

desta comunicar a Vossa Excelência o meu afasta
mento do Brasil no período de 24-7-97 à 5-8-97.

Nada mais para o momento, aproveito o ensejo
para renovar os meus protestos da mais elevada es·

\ tima e consideração.
, Atenciosamente, - Deputada Vanessa Felippe.

Df.-P N2121/97.

Brasília, 24 de julho de 1997

À Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a adoção das pro

vidências necessárias à publicação e arquivamento
da Proposta de Fiscalização e Controle n2 34/95,



Defiro. Oficie-se ao Sr. Ministro de
Estado da Justiça, ao Requerente.

Em 12-8-97.
Michel Temer, Presidente.

COMUNICAÇÃO

Do Sr. Deputado Ayres da Cunha, nos se
guintes termos:

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,
Ayres da Cunha, Deputado Federa. pelo Esta

do de São Paulo, integrante da bancada do Partido
da Frente Liberal, nos termos do artigo 56, Inciso I
da Constituição da República Federativa do Brasil,
combinados com o artigo 235, inciso IV do Regimen
to Interno da Câmara dos Deputados, requer a Vos
sa Excelência a concessão de licença a partir desta
data e por tempo indeterminado, com ônus para a
Câmara dos Deputados, para assumir o cargo de
Secretário Municipal de Educação de São Paulo, no
dia 12 de agosto de 1997.

Outrossim, pedimos que esta solicitação seja
atendida através do fac-símile.

P. e E. Deferimento.
BrasIia-DF, 12deagosto de 1Wl. - Ayres daClrila.

Convoque-se o respectivo suplente.
Em 12-8-97.
Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor
Presidente da Câmara dos Deputados
Deputado Michel Temer

Do Sr. Deputado Roberto Jefferson, nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO

Roberto Jefferson Monteiro Francisco, brasilei
ro, casado, advogado, identidade n2 81213751-1,
IFP/RJ, CPF n2 280.907.647-20, função pública de
Deputado Federal, Carteira Parlamentar n2 323,
vem, respeitosamente, a presença de Vossa Exce
lência, expor para depois requerer o seguinte:

1.2) Em 9 de maio do presente, o Diário Oficial
da União, publicou o Decreto n2 2.222 que regula
menta a Lei n2 9.437 de 20-2-97, que ·institui o Si
narm, estabelece condições para o registro e para o
porte de arma de fogo, define crimes e dá outras
providências·.

2~) O artigo 29, § 22 do referido Decreto, esta
belece que o Ministro da Justiça poderá autorizar
porte de arma a Deputados Federais, através da Po
lícia Federal, atendendo solicitação do Presidente da
Câmara dos Deputados.

32) No parágrafo do artigo 29 do Decreto n2 2.222,
está estabelecido que lias portes de arma de fogo
disciplinados neste artigo serão concedidos com dis
pensa dos requisitos previstos no artigo 13 deste
Decreto, exceto a exigência do pagamento da taxa
estipulada". Ou seja, os requisitos de comprovação
de idoneidade, de comportamento social produtivo,
capacidade técnica para manuseio de arma de fogo,
comprovação de efetiva necessidade de portar arma
de fogo, são reconhecidos como inerentes à função
de Deputado Federal, bem como é dispensada a
apresentação do Certificado de Registro de Arma de
Fogo, cadastrada no Sinarm.

42) O artigo 10 da Lei n2 9.437, de 20-2-97, tipi
fica como crime manter, possuir, deter ou portar,
arma de fogo sem o devido Certificado de Registro.
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tendo em vista o atendimento das solicitações cons- Visto o exposto, vem o. Deputado Roberto Jef-
tantes da matéria, pelo Tribunal de Contas da União. ferson requerer providências de Vossa Excelência,

Atenciosamente, - Deputado Arlindo China- para acionar o Ministério da Justiça a fim de expedir
glia, Presidente. autorização federal para porte de arma de fogo, re-

Arquive-se. gistrada, em favo~ do requerente.
Em 12-8-97. Senhor Presidente, o po~e de arma de fog~ para
Heráclito Fortes,12 Vice-Presidente pa~amentar federa~ deve o?ngar a ~resentaçao do

noexercício da Presidência. regIstro da arma, nao deve fixar o regIstro de uma de
terminada arma, mas permitir o porte de arma de fogo
com apresentação do respectivo registro, pois é c0

mum ao parlamentar possuir mais de uma arma de
fogo registrada, e o porte aproveitará qualquerarma de
fogo que possua, desde que junto à licença de porte
se exiba o respectivo certificado de registro.

Ao final, requer a expedição da taxa de expedição
de porte de arma, conforme artigo 92 da Lei n2 9.437, no
valor de R$65O,OO (seiscentos e cinqüenta reais).

Nestes termos,
Pede deferimento.
Brasília, 16 de julho de 1997. - Deputado Fe

deral Roberto Jefferson.
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Roberto Jefferson M.onteiro Francisco, brasileiro,
casado, advogado, identidade n° 81213751-1, IFP/RJ., CPF nO 280
907 647 - 20, função pública de Deputado Federal, Carteira
Parlamentar n° 323, vem, respeitosamente, a presença de Vossa
Excelência, expor para depois requerer o seguinte:

1°) Em 9 de maio do presente, o Diário Oficial da
União, publicou o Decreto n° 2.222 que regulamenta a Lei n° 9.437
de 20.02.97, que "institui o SINARM, estabelece condições para o
registro e para o porte de arma de fogo, define crimes e dá outras
providências."

2°) O artigo 29, § 2° do referido Decreto, estabelece
que o Ministro da Justiça poderá autorizar porte de arma a
Deputados Federais, através da Polícia Federal, atendendo
solicitação do Presidente da Câmara dos Deputados.

3°) No parágrafo do artigo 29 do Decreto nO 2.222, está
estabelecido que "os portes de arma de fogo disciplinados neste
artigo serão concedidos com dispensa dos requisitos previstos no
artigo 13 deste Decreto, exceto a exigência do pagamento da taxa
estipulada." Ou seja, os requisitos de comprovação de idoneidade,
de comportamento social produtivo, capacidade técnica para
manuseio de arma de fogo, comprovação de efetiva necessidade de
portar arma de fogo, são reconhecidos como inerentes à função de
Deputado Federal, bem como é dispensada a apresentação do
Certificado de Registro de Arma de Fogo, cadastrada no
SINARM.

4°) O artigo 10 da Lei n° 9.437, de 20.02.97, tipifica
como crime manter, possuir, deter ou portar, arma de fogo sem o

devido Certificado de Registro. t'I~~
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Visto O exposto, vem o Deputado Roberto Jefferson
requerer providências de Vossa Excelência, para acionar o
Ministério da Justiça a fim de expedir autorização federal para
porte de arma de fogo, registrada, em favor do requerente.

Senhor Presidente, o porte de arma de fogo para
parlamentar federal, deve obrigar a apresentação do registro da
arma, não deve fixar o registro de uma determinada arma, mas
permitir o porte de arma de fogo com apresentação do respectivo
registro, pois é comum ao parlamentar possuir mais de uma arma
de fogo registrada, e' o porte aproveitará qualquer arma de fogo
que possua, desde que junto à licença de porte se exiba o
respectivo certificado de registro.

Ao final, requer a expedição da taxa de expedição de
porte de arma, conforme artigo 9° da Lei n° 9.437, no valor de
R$650,OO (seiscentos e cinquenta reais).

Nestes termos,
Pede deferimento.

Brasília, -16 de julho de 1997. ~,.

--~

/
,

!
Excelentíssimo Senhor
Presidente da Câmara dos Deputados ,//,,/
Deputado Michel Temer ~Defiro. otlcí='sé ao Sr. Minístro de Estado da Justiça. ao

<; Rt7......;fllHi i ..•·

0_1./ /

./ Em a -t.<i~ -f"l 7- ~.. \. 'tl ~
. "-l.,ú... I?\........,>-."\.~'

~~L '~T
1) wt..~1IE
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SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS.

Ayres da Cunha, Deputado Federal pelo Estado de São Paulo,
integrante da bancada do Partido da Frente Liberal, nos termos do artigo 56,
Inciso I da Constituição da República Federativa do Brasil, combinados com
o artigo 235, inciso IV do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requer a Vossa Excelência a concessão de licença a partir desta data e por
tempo indeterminado, com ônus para a Câmara dos Deputados, para assumir
o cargo de Secretário Municipal de Educação de São Paulo, no dia 12 de
agosto de 1997.

Outrossim pedimos que esta solicitação seja atendida através
do fac-símile.

P. e E. Deferimento.

Brasília, DF, 12 de agosto de 1997. -

------~ ....-

DACUNHA.

~se o res~suplente.

Em:.~~-IO f6-197.
L MICHÉL TEMER

~- .I Presidente.
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:No décimo senull.áo dia a(J mês de. tAtJosto áe ~U1U Ini/:
novecentos e nvvrnta c SC~C1 l're.sl!1ft{? (1 'E.:{J7l!tlntts.n'mo \S~?lllior

cPnftito di) 9f1uniciln'o de ,-S\l,) 'Paufo.~ Ccú.) 1{p6.erto (Pit~:a di.,
:Nascinten,tot cmnfar.ecêu.o ;r.nli()r ;Jjír'es cf4 CtttÚw 5tf.arqllc,J';
afim de tomat posse que ora m.e é áaáa,. cÁ, careo áe Stcrrtário
r.M.ulluil'a[ da P.duca.çJo, para (J qua(fot' nomeado pelo mtuliJ 11.''''

2_~/9 7, pu6tic(.ufo i'1rJ Viáml Oficz"aC do :Wunicfpio, do áia tfc'2f! di.'
jfgosto de fium mif, novecentos t l1âve-nta (/ sete, 1l(}.i lennO,f áo
artitJu 1,inu e áois, incúa um., áa .c.ei número (jj.to mzt, 11bVecet!ll).í I'

oitenta I! fUnJe.. áe vinte ~ '1t(1tle d"c out1l6ro ác fituTI ruie ncvcceltJ.os e
.fett:ntlJ e fflYt'e, mf!clianU! o .seguinte compromissD: 11 Prornel·o

desempenhar bem '3 fieCmente as funrÕt/!s áe Secretário

!MunicipaCáa fEdiscação, respeitatu;{o e ofkáeC:1J7ufo as [.,~i.It",

tE; eu .Sérgio SaCino..s~ (/)iretor á() {Departamtu t (J de
<R.~cur\')os .1rum.a1los que ma.rufei [avrar ~sl~ Tenllo) (mifiro-o I:'

su6.rn'evo-ojUl1tamente rmn {) empoJ,fantc e f' ~ttlpO~'.s"l{O.
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MENSAGEM No 41, DE 1997
(DO PODER EXECUTIVO)

Solicita. a retirada. da Projeto de Lei Complementar n2 242 de
1984, que llAltera. os art~. 81 e. 82 da Lei 02 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - C6dJ.go Tr1butário Nacional 11 , encaminhado
através da Mensagem n2 492, de 1984.

(SUBMETA-SE AO PLENARIO)

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Paráil'afo único. Contribuinte do tributo é o proprletário,
o tituiar do domínio útil ou o possuidor, a quaJquer titulo, do im611eL

Art. 82. A Contribuição de Melhoria terá como 11m1te total a
despesa realizada..

I 1.° Para efeito de determinação do limite total serão compu
ta.das as despesas de .estudo, projetos, fiscalização, desa.propriaçio.
a.dminlBtr~ão, execução e financiamento, inclusive prêmioll de re
embolso e outras de praxe em financiamentos ou empréstimos, cujo
valor será atualizado à. época do lançamento, na forma da lei.

I 2.° O valor do tributo a aer cobrado de cada contribuinte
será fixado de acordo com critérios definidOll em lei e seu lança.- .
mento efetuado após a conclUllão da obra. .

I 3.0 Qúando se tratar de obra realizada por etapas. o tributo
poderá lll1" lançado em rela.ção aos imóveis efetivamente beneficia
dos em cada etapa.

I ~.o O montante anual da contribuição de melhorla, atua.
llzado li. época do pa.ga.mento, tlcará limitado a 20% (vinte 'por cento)
do valor.venal do imóvel, a.purado administrativamente."

Solícito a Vossas Excelências, de confonnidade com a Exposição de Motivos do

Senhor Ministro de Estado da Fazenda a retirada do Projeto de Lei Complementar n' 242. de 1984.

que "Altera os artigos 81 e 82 da 'Lei n' 5.172. de 25 de outubro de 1966 _ Código Tributário

Nacional'\ enviado à Câmara dos Deputa~os com a Mensagem n" 492, de 1984.

Aviso n" 50 - SUPARlC. Civil

Brasília, 13 de janeiro

Em 13 de janeiro

'de 1997

de 1997.

Art. 2.° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 ll'1cam revogados o Decreto-Lei n.o 195, de 24 de fevereiro 00

19117, e demal& dmposlçóes em contrário.
Brasilla., de de 19M.

LEGISLAÇ1AO CITADA

CONTlTUIÇAO FEDERAL

RedaçIo dada peI& Emenda Constl.tueioDal n.O 1168
Art. 18. Além dos impostos previstos nesta constituição, compet& à

UJlilio, aos Estados, UI Distrito Federa.l e aos Municipios in.stitulr:
n - contribuição de malharia, arrecadada dos proprietários de imóveis

valorizados por obras ptlblicas, que terá como 11m1te total a de!p,esa. reBl1
zada e como 11m1te individual o acréscimo de valor que da obm resultar
para. cada Imóvel beneficiado.

Bedaçio dada pela Emenda ConatituciOl1&I n.0 23/83 <Emenda~ "rio)
Arf;. 18. • .
n - cOIltribuição de melhoria, arrecadada. dos proprietáriOll de imóveis

benef1clados por obras ptlbllcas, que terá como limite total a d~a rea.
llzada.

oomGO TRmUTARIO NACIONAL

(Proposta a alteração dos arts. 81 e 82 pelo Projeto de Lei Complementar)
Senhor Primeiro Secretlirio,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual o Excelentíssimo Senhor Presidente
da República solicita a retirada do Projeto de Lei Complementar nl! 242, de 1984.

Atenciosamente,

~OVI:S::~S~~~
Ministro de Estado Cbefe da Casa Civil

da Presidência da República

A Sua Excelência o Senhor
Deputado WILSON CAMPOS
Primeh:o Secretàrio da Câmara dos Deputados
lRASILlA-DF.

(*) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.o 242, DE 1984

(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N,o 492/84

Altera os arts. 81 e 82 da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário NacionaL

(ÀS Comissões de Constituição e Justiça e Redação; de Eco
nomia, Interior e índio; e de Finanças.)

O Congresso Nac10naJ decreta:
Art. 1.0 Os arts. 81 e 82 da Lei n.O 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CÔ

cilgó Tributário Nacional), passam a vigorar com a segulnte redação:
".Art. 81. A Contribuição de Melhoria in.stituida e cobrada. pela.

Ul1lão, pelo.! EatadDJl, pelo Distrito Federal e pelos Municípioll, no
âmbito de suas rllllpectiVll8 atribuiçãe.s, tem como fa.to ll'Cl'lldor o '
benefício recebido por imóvel em razão de obra. pllbllca.

T.1TU'LO V

Contrlbnlção de melhoria

Ái't. 81. A contribuição de melhoria. cobrada pela União, pelos Estadol
pelo Distrito Federal ou pelos Munic1J»os, no Ambito da suas respectivu
atribuições, é in.stituidlL para fa.zer face ao cUBto de obras ptlbl1cllll de que
decorra valorização Imobiliária, tendo como 11m1te total a despesa realizada.
e como 11m1t& incilvidual o acréscimo de valor que da obra resultar para
cada imóvel benef1cla.do.

Art. 82. A lei relativa à contribuição de melhoria observará Oll Ie-
guinte requls1tos m1nimos:

I - publlcaçáo prévia dos !legulntes elementos:
a) memorial descritivo do projeto;

. b) orçamento do CUllto de obra;
c) detennlnitção da pa.rcela do CUlltO da obra a ser financiada peld:

contribuição;
d) dellrnltação da. zona beneficiada;
e) determinsção do fator de absorção do beneIiclo da valorlaação para

toda. a. zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas;
n - fixaçlio de pruo não inferior a 30 (trinta) dias, pa.ra1m~

pelos interessados, de qualquer dos alementos referidos no 1neIso anterior;
··m - regulamentação do processo administratl.vo de instrução e juip

mento da impugnação a que Ie refere o inciso anterior, em prelllÚlO da lua
apreciação judicial. .

I 1.° A contribuição relativa a. cada. Imóvel lerá cfeterm1nada. pelo
rateio da. pa.rcela do CUllto da. obra a. que se refere a allnea. Co do inelao I,
pelos Imóveis situados na zona beneficiada em função dos respectivos fatores
individuaill de valorlzaçlio.

I 2.° Por ocasião do respectivo la.nçamento, cada. contrlbuinte deverá
!ler notificado do montante da contribuição, da forma e dos prllsOs de seu
pagamento e dos elementos que integraram o rl!llpectivo cilculo.

DECRETo-rm N,o 195, DE 24 DE FEVEREIRO DE 196'1

DúpÕe IIObre a cobrança 4& Contrlbn1çio de HeI!Iad&.

O Presidente da. República. usando das atribuições que lhe confere o
I 2.° do art. 9,0 do Ato Institucional n.O ~, de 7 de dezembro de 1MB,
reeolve ba1Xar o seguinte .
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DEaR.ETO-LEI:

Art. 1.0 A Contribuição de Melhoria. prevista. na CoOlltitulgáo Federal,
tem como fato gerador o acréscimo do valor do imóvel local1$ado nas áreas
beneficiadas direta ou indiretamente por obras públicas. /

Art.2.0 Será devida a Contribuição de Melhoria, 11P~a.so de valorlzaçio
de imóveis de proprIedade privada em virtude de qUalquer das seguintes
obras públicas: / '

I - abertura. alargamento, pavimentlj,Çáó, lluminação. arborlzlj,Ção,
esgotos pluviais e outros melhoramentosedé praças e vias públicas;

n - construção e ampliação depa~ues. campos de despor:to.s. pontes,
túneis e viadutos;

m - construção ou ampl!aÇÍio de sistemas de trãOll1to rápido, inclusive
todas as obras e edificações necessárias ao funclonamento do sistema;

IV - serviços e oj>ràS de abastecimento de água potável, esgotos, insta
lações de. redes elétricas. telefônicllB, transportes e comunicações em geral
ou de suprim~ll.to'de gás. funiculares. ascensores e instalações de comodidade
pública;

y ..c. proteção contra secas. inundações, erosão, ressacas, e de saneamen-'
~é drenagem em geral, diques. caLs, desobstrução de barras, POrtas e ca
nais. retificação e regularização de curso d'água e irrigação;

VI - construção de estradas de ferro; e contsrução, pavimentação e
melhoramento de estradas de rodagem;

VII - construção de aeródromos e aeroportos e seus acessos;
VIII - aterros e realizações de embelezamento em geral, inclusive

desapropriações em desenvolvlmento de piano de aspecto palsagistlco.
Art. 3.° A contribuição de melhoria a ser exigida pela União, Estado,

Distrito Federal e MunIcipios, para fazer face ao custo das obras públicas,
será cobrada pela Unidade AdminJstratlva que as realizar, adotando-se como
critério o beneficio resuitante da obra, calcuiado através de indlces cadas
trais das respectivas zonas de influência, a serem flxadas em regulamenta
ção deste clecreto-le1.

, i 1.0 A apuração, dependendo da natureza das obras, far-se-á levan
do em conta a situação do imóvel na zona de influência, sua testada. área,
finalidade de exploração econômica e outros elementos a serem considera
dos, Isolada ou conjuntamente.

i 2.0 A determinação da contribuição de melhoria far-se-á rateando,
proporcionalmente, o custo parcial ou total das obras, entre todos os imó
veis incluidos nas respectivas zonas de influência.

i 3.° A contribuição de melhoria será cobrada por proprietários de
lmóveis do domlnio privado. situados nas áreas direta e indiretamente bene
ficiadas pela obra.

i 4.0 Reputam-se feitas pela União as obras executadas pelos Terri
tórios.

Art. 4.° A cobrança da Contribuição de Melhoria terá como limite o
custo das obras, computadas as despesas de estudos, projetos, fiscalização,
desapropriações, administração, execução e financiamento. inclusive prêmios
de reembolso e outras de praxe em financiamento ou empréstimos e terá
a sua expressão monetária atualizada na época do lançamento mediante
aplicação de coeficiente de correção monetária.

i 1.0 Serão incluidos nos orçamentos de custo das obras todos os
investlmentos necessários para que os beneficios delas decorrentes sejam
integralmente alcançados pelos imóveis situados nas respectivas zonas de
influência.

i 2.° A percentagem do custo real a ser cobrada mediante contribuição
de melhoria será fixado tendo em vista a natureza da obra. os beneficios
para os usuários, as atlvidl1des econômicas predominantes e o nivel de de
senvolvlmento da regi!io.

Art, 5.° Para cobrança da contribuição de melhoria, a adminlstraç!io
competente deverá publicar' edital, contendo, entre outros, os seguintes ele
mentos:

I - delimiteção das áreas direta e indiretamente beneficiadas e a re-
lação dos imóveis nelas compreendidos;

II - memorial descritivo do projeto;
III - orçamento total ou parcial do custo das obras;
IV - determinação da parcela do custo das obras a ser ressarcida pela

contribuição, com o correspondente plano de rateio entre os imóveis bene-
ficiados. '

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, também, aos casos
de cobrança da contribuição de melhoria por obras públicas em execução.
constantes decprojetos ainda não concluídos.

Art. 6.0 Os proprietários de lmóveis situados nas zonas beneficiadas
pelas obras públicas têm o prazo de 30 (trinta) dias, a começar da data da
publicação do edital referido no art. 5.°, para a Impugnaç!io de qualquer
dos elementos dele constantes. cabendo ao lmpugnante o ônus da prova.

Art. 7.° A impugnação deverá ser dirigida à administração competente,
através de pet!j:ão. que servirá para o inicio do processo administrativo
conforme venha ser regulamentado por decreto federal.

Art. 8.° Responde pelo pagamento da contribuição de melhoria o pro
prietário do imóvel ao tempo do seu lançamento, e esta responsabilidade
se transmite aos adquirentes e sucessores. a qualquer tituio, do domlnio
do imóvel.

i 1.0 No caso de enfiteuse. responde pela contribuição de melhoria o
enfiteuta.

I 2.° No imóvel locado é licito ao locador exigir aumento de alugnel
corresponde a 10% <dez por cento) ao ano da contribuição de melhoria
efetivamente paga.

i 3.° l1: nuia a cláusuia do contrato de locação que atribua ao locatário
o pagamento. no todo ou em parte, da contribuição de melhoria lançada
sobre o imóvel.

i 4,0 Os bens indivisos serão considerados como pertencentes a um
só proprietário e àquele que for lançado terá direito de exigir dos condô
minos as parcelas que lhes couberem.

Art, 9.° Executada a obra de melhoramento na sua totalidade ou em
parte suficiente para beneficiar determinados imóveis. de modo a justificar
o inicio da cobrança da contribuição de melhoria, proceder-se-á ao lança.-,
mento referente a esses imóveis. depois de publicado o respectivo demons-
trativo de custos. .

Art. 10. O órgão encarregado do lançamento deverá escriturar; em re
gistro próprio, o débito da contribuição' de melhoria corresponderá a cada
imóvel. notificando o proprietário, diretamente ou por edital do:

I - valor da contribuição de melhoria lançada;
II - prazo para o seu pagamento. suas prestações'e vencimentos;
III - prazo para a impugnação: .
IV - local do pagamento.
Parágrafo único. Dentro do prazo que lhe for concedido na notificação

do lançamento, que não será Inferior a 30 (trinta) dias. o contribuinte
poderá reclamar. ao órgão lançador, contra:

I - o erro na localização e dimensões do lmóvel:
II ....,. o cálculo dos indlces atrlbuidos;
III - o valor da contribuição;

IV - o número de prestações.
Art. 11. Os requerimentos de impugnação de reclamação. como tam

bém quaisquer recursos administrativos. não suspendem o inicio ou pros
seguimento das obras e nem terão efeito de obstar a adminJstração à prática
dos atos necessários ao lançamento e cobrança da Contribuição de Melhoria.

Art. 12. A contribuição de melhoria será paga pelo contribuinte de
forma que a sua parcela anual não exceda a 3% <três por cento) do maior
valor fiscal do seu imóvel, atualizado à época da cobrança.

i 1.0 O ato da autoridade que d2terminar o lançamento poderá flxar
descontos para o pagamento à vista ou em prazos menores do que o lançado.

I 2.0 As prestações da contribuição de melhoria serão corrigidas mo
netariamente, de acordo com os coeficientes aplicáveis na correção dos dé
bitos fiscais.

I 3.° O atraso no pagamento das prestações fixadas no lançamento
sujeitará o contribuinte à multa de mora de 12% (doze por cento) ao ano.

I 4.° l1: licitó ao contribuinte liquídar a contribuíção de melhoria com
títulos da divida pública, emitidos especialmente para financlamento da
obra pela qual foi lançado: neste caso, o pagamento será feito pelo valor
nominal do tltuio, se o preço do mercado for inferior.

I 5.° No caso do 'serviço público concedido. o poder concedente poderá
lançar e arrecadar a contribuição.

I 6.0 Mediante convênio, a União poderá delegar aos estados e munIci
pios. ou ao Distrito Federal, o lançamento, a arrecadação da contribuição de
melhoria devida por obra pública federal fixando a percentagem da receita,
que caberá ao estado ou município que arrecadar a contribuição.

i 7.0 Nas obras federais quando, por circunstâncias da área a ser lan
çada ou da natureza da obra o montante previsto na arrecadação da con
tribuição de melhoria não compensar o lançamento pela União, ou por seus
órgãos. o lançamento poderá ser delegado aos municípios interessados e
neste caso:

a) caberão aos municiplos o lançamento, arrecadaç!io e as receitas apu-
ra~e •

b) o órgão federal delcgante se limitará a fixar os indlces e critérios
para o lançamento.

Art. 13. A cobrança da contribuiç!io de melhoria, resuitante de obras
executadas pela União situadas em áreas urbanas de um único munIciplo.
poderá ser efetuada pelo órgão arrecadador municipal, em convênio com
o órgão federal que houver realizado as referidas obras.

Art. 14. A conservação, a operação e a manutenção das obras referidas
no artigo anterior, depois de concluídas, constituem encargos do' munIciplo
em que estiverem situadas.

Art. 15. Os encargos de conservação. operação e manutençio das obras
de drenagem e Irrigação, não abrangidos pelo art, 13 e lmplantados através
da contribuição de melhoria serão custeados pelos seus usuários.

Art. 16. Do produto de arrecadação de contribuição de melhoria, nas
áreas prioritárias para a reforma agrária cobrado pela União e prevista
corno integrante do Fundo Nacional de Reforma Agrária (art. 28, I, da Lei
n.O 4.504, de 30-11-64), o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária destinará
importância idêntica à recolhida. para ser aplicada em novas obras e pro
jetos de reforma agrária pelo mesmo órgão que realizou as obras públicas
do que decorreu a contribuição.

Art. 17. Para efeito do imposto sobre a renda, devido sobre a valoriza
ção lmoblllária resultante de obra pública. deduzif-se-á a lmportàncla que
o contribuinte houver pago. a titulo ete côntribuição de melhoria.
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(.) (BepubUque-H em virtude de novo dup~ho do Sr. Presldente - Ruoluçlo D.O d/l9)

Parágrafo único. Não estão sujeitos ao arquivamento os projetos que,
embora na situação prevista no caput deste artigo, sofreram anexação de
outros apresentados a partir de 5 de outubro de 1988.

Art. 2.0 Fica facultado ao autor, no prazo de 30 (trinta) dias da pro
mulgação desta resolução, requerer o desarquivamento das proposições re
feridas no art. 1.0 , caso em que se fará nova distribuição, mantendo-se,
porém, o número original e sua procedência para todos os efeitos l'f!iÍ
mentais.

Art. 3.0 AI! proposições da iniciativa de outros Poderes ou do Senado
Federal, que se encontravam em tramitação no dia ~ de outubro de 1988,
serão remetidas à Mesa para efeito de redistribuição, considerando-se não
escritos os pareceres emitidos até aquela data.

Art. 4.0 Esta resolução entra em ~igor na data de sua publicação.

Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Câmara dos Deputados, ~ de abril de 1989. - Deputado Paes de An

drade, Presidente da Cámara dos Deputados.

Art. 18. A dfvida fiscal oriunda da Contribuição de Melhoria, terá pre
ferência sobre outras dfvidas fiscais quahto ao imóvel beneficiado.

Art. 19. Fica revogada a Lei n.O 8541de 10 de outubro de 1949, e demais
disposições legais ~m contrário. ,

Art. 20. Dentro de 90 (noventa) dfas o Poder Executivo baixará decreto
regulamentando o presente decreto-lei, que entra em vigor na data de sua
publlcação. .
Proposta a revogaçio do 'Decreto-Lei n.o 195/67, pelo art. 3.0 do Projeto de
Lei Complementar.

MENSAGEM N.o 492, DE 1984
<Do Poder Executivo)

Excelentissimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, tenho a honra de sub

meter à elevada dellberação de Vossas Excelências, acompanhado de expo
sição de motivos do senhor Ministro de Estado da Fazenda, o anexo proje
to de lei complementar que "altera os arts. 81 e 82 da Lei n.o 5.172, de 25
de outubro de 1966 <código Tributário Nacional)·.

Brasilia, 3 de dezembro de 1984. - João FigueiredO.
kVISO/PS-GSE/012/97 Brasíli.a, ,...': de ''-;fl.~jh de 1997.

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.o 124, DE 22 DE OUTUBRO DE 1984, 00
MINIST!l:RIO DA FAZENDA. .

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbllca:

Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelên
cia o anexo anteprojeto de lei complementar que, fundamentado no dis
posto no § 1.0 do art. 18 da Constituição, estabelece normas gerais relativas
à instituição e cobrança da contribuição de melhoria, por parte da União,
dos estados, do Distrito Federal e dos municipios.

2. Em suas 1lnhas gerais, o anteprojeto objetiva, basicamente, ade
quar a legislação complementar à atual redação do item II do art. 18 da
Constituição, o qual, a partir da modificação procedfda pela Emenda n.°
23, de 1.0 de dezembro de 1983, tomou viável a exigência daquela espécie
tributária, eis que suprimida foi a referênCIa a llrnlte individual, caracte
rizado pelo acréscimo de valor que da obra resultasse para cada imóvel
beneficiado, mas de diliéll aferição. .

3. Destarte, procurando manter-se fiel à flexibilidade que dimana do
citado dispositivo constitucional, o anteprojeto, além de procurar preservar
os aspectos positivos da 'sistematização introduzida pela Lei n.o 5.172, de
25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), apresenta-se
extremamente simplificado, llmltando-se a contemplBl' os elementos essen
ciais, compatíveis com os linutes conceituais das normas gerais de Direito
Tributário, carecedores de normatização.

4. Nesse sentido, a nova redação dada ao art. 81 do CTN exp1lcita em
obediência ao princípio federativo, os llmítes ao exercício da competência
tributária da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, defi
nindo o fato geraaor do tributo e o respectivo sujeito passivo.

5. A seu turno, pela redação proposta ao art. 82 do CTN, os demais
elementos essenciais da norma em apreço são ajustados ao que estabelece
a sua matriz constitucibnal. Assim, dispõe que a exigência tributária terá
por llmíte a despesa total realizada (caput), que será determinada pels
soma dos elementos componentes do custo da obra, cujo valor deverá
ser atualizado à época do lançamento \§ 1.0), de modo a permitir, ao Poder
Públlco, a recuperação, em montante real, dos recursos despendidos.

6. Em seguida, estatui o anteprojeto que a apuração do valor do tri
buto ficará a critério do Poder competente, de acordo com o que dispuser
a legislação ordinária pertinente, condicionado, outrossim, o lançamento à
conclusão da obra pública (§ 2.0). Entretanto, prevendo-se que, em obras
de grande vulto e envergadura, o Poder Público nem sempre disporá ime
diatamente dos recursos totais,. para fazer face ao respectivo custo inte
gral, é permitido o lançamento em relação às etapas que forem sendo can
cluidas (§ 3.0 ).

7. Além disso, a fim de evitar eventuais abusos, sem prejuízo do Erário
Público, já que permitida a correção dos valores à época da arrecadação,
fixa-se, em 20% (vinte por cento) do valor venal do imóvel, apurado admi
nistrativamente, o llrnlte anual de oneração do contribninte (§ 4.0 ).

8. FInalmente, em atenção à incompatibilidade entre o texto do De
creto-Lei n.o 195, de 24 de fevereiro de 1967, e os elementos essenciais da
Emenda Constitucional n.o 23, de 1983, o anteprojeto, em seu art. 3.0 , revoga
expressamente adquele diploma legal.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos
do meu mais profundo respeito. - Ernane Galvêas, Ministro da Fazenda.

RESOLUÇAO N.o 6, DE 4 DE ABRIL DE 1989
Determina o arquivamento das proposições que menciona.

A Cãmara dos Deputados resolve:
Art. 1.0 Das proposições que se encontravam em tramitação no dia 4

de outubro de 1988, ficam arquivadas as seguintes, tenham ou não parecer:
a) as de iniciativa de deputados ou de comissão permanente; e
b) as que, Iniciadas na forma da alinea a, foram emendadas no Senado

Federal.

Senhor Ministro,

Encaminho, por SRU aI to intermédio, a Mensagem

nO 012/97, na qual o Presidente da Câmara dos Deputados comunica

ao Excelentissimo Senhor PrQ5i.dente da República a retirada do

Projeto de Lei Complementar n D 242, de 1984, que "Altera os arts.

81 e 82 da Lei. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário

Nacional" (fixando os limites ao axercici.o de cornpetil'1ciill

tributária da União, dos Estados, do DF ti dos Municipio!l quanto a

contribuição de melhoria), e~ deferimento à Mensagem n° 41/97.

Atanc~osa.mQnte,

D"Plit~1IGUIAR
Pr~meiro-Secretário

A Sua Excalência o Senhor

Dr. CLÓVIS DE BARROS CARVALHO

M[n~stro-Chefe do Gabinete CiVil da Presidahc~a da República

N E S T A

MENSAGEM N° 012/97

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE Dk REPÚBLICA,

Comunico a Vossa Excelênc~a a retirada do Projeto

de Lei Complementar n Q 242, de 1984, que "Altera os arts. 81 e 82

da Lei nO 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário

Nacional" (fi.xa.ndo os l~nu.tes ao exercicio de competênc.i:a

tri.butária da União, dos Estados, do DF e dos Municípios qua.nto a

contribuição de melhorka) em defer~mento à Mensagem nO 41/97.

CÂMARA DOS DEPUTADOS,;~ DE .1~70 DE 1997.
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MENSAGEM NO 861, DE 1997

(DO PODER EXECUTIVO)

Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria n Q 299, de 21 de maio de 1997, que renova a permisstio
outorgada à UItra Radiodifusão Ltda., para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusao sonora em freqüência
modulada, na cidade de Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul.

(AS COMISSOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORMATICA; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54»

Senhores Membros do Congresso Nacional.

Nos termos do artigo 49. inciso XII. combinado com o § 3° do artigo 223. da

Constituição Federal. submeto á apreciação de Vossas Excelências. acompanhado de Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado da5 Comunicações. o ato constante da Portaria n" 299. de 21

de maio de 1997, que renova a permissã? outorgada à Ultra Radiodifusão Ltda.• para explorar. sem

direito de exclusividade. serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada. na cidade·de Rio

Grande, Estado do Rio Grunde do Sul.

Brasília. 4 de agosto de 1997.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· CeDI"

CONSTITUICÃO
REPUBLICA FEDERATIVA DO ~RASIL

1988

Art. 113 - Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar
concessão. permissão e autorização para o serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens. observado o principio da
complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.

§ 3° • O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos
legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos
parágrafos anteriores.
................................................................................................................
.......................................................................~ .

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS N'1641MC, DE 29 DE JULHO 1997,
5R. MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES

Excelentissimo Senhor Presidente da República,

Submeto li apreciação de Vossa ExcelênCia a Inclusa Portarla nO 299 ,de 21 de
maio 1997, pela qual renoveI a permissão outorgada â Ultra Radiodifusão Ltda..
originariamente deferida à Sociedade Emissoras Minuano Uda., pela Portaria nO 458, de 1° de maio de
1951, transferida para ta requerente e renovada pela Portana nO 224, de 29 de agosto de 1986,
publicada no DiáriO Oficial da União de 3 de setembro subseqüente, para explorar o servIço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada. na cidade de Rio Grande. Estado do Rio Grande do
Sul.

2. Os órgãos competentes deste Ministérto manifestaram-se sobre o pedido, consideràndo
o instruído de acordo com a legislação aplicave!. o que me levou a defem o requenmento de
renovação

3. Esclareço que. nos termos do § '30 do art. 223 da ConstituiÇão. o ato de renovaç~o

somente produzirâ efeitos legais após deliberação do Congresso NaCional. para onde solicito seja
encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo Administrativo n° 53790.000082/94. que lhe
deu origem.

Respeitosamente.

TÍTULO-IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

Minlstr

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Congresso Nacional

PORTARIA N'299 • DE 21 DE maio DE 1997

Art. 49 - É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I - resolver definitivamente sobre tratados. acordos ou atos

internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional:
.........................: .

XII - apreciar os atos de concessão e renovação de concessão
de emissoras de rádio e televisão:

TÍTULOVIII
Da'Ordem Social

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

O MINI5TRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇOES. no uso de suas olCibuições.
conforme o disposto no art. aO, Inciso 11, do Ol!tcreto nO 88.0S6, de 26 de Janeiro de 1983, e tendo em
vista o que consta no Processo Administrativo nO 53790.000082/94. resolve:

Art. 1° Renovar, de acordo com o art. 33, § 3°. da Lei nO 4.117. de 27 de agosto de
1962, por dez anos, a partir de 1° de maio de 1994, a permissão para explorar. sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqOlmcia modulada. na cidade de Rio Grande.
Estado do Rio Grande do Sul, outorgada originariamente à Sociedade Emissoras Minuano Uda..
paio Portari. MVOP n' 458. de l' d. m.lo d. 1951, Ir.nsferida para a Ultra Radiodifusão LIda. e
renovada pela Portaria nO 224, de 29 de agosto de 1986. publicada no Diário Oficial da União de 3
de setembro ouboeqO.nt••

Art. 2° A exploraçAo do serviço, cuja outorga é renovada por esta Portaria. reger-se-;
pelo Código Brasileiro de TelecomunlcaçOes, leIs 5ubl.qüentes e seus reguJamentos.

Arl 3' Este ato som.nle produzirá .,.Itoo legais após deliberaçlio do Congresso
Necional, nos lermos do § 3' do .rt. 223 ?a ConsUtulçlo.

Art. 4f' Esta j::Joctariã ~mtra em vigor na data de sua publicaçào.
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Aviso n' 9QO • SUPARlC. Civil.

Em 4 de agosto de 1997.

TÍTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

. .
CAPÍTULO 11

Das Finanças Públicas
Senhor Primeiro Secretario,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentissimo Senhor pres.ide~te da

~ 'blica na qual submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portana n 299.
d:~~ de maio de 1997, que renova a permissão outorgada à Ultra Radiodifusão Ltda. da cidade de

Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul.

Atenciosamente,

C=C~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

A Sua. Excelênda o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeito Secretário da Câmara dos Deputados
BRASILIA·DF.

MENSAGEM NQ 868. DE 1997
(DO PODER EXECUTIVO)

Encaminha ao Congresso Nacional o demonstratívo das emissões do
Real referentes ao trimestre abril-junho de 1997, as razões
delas determinantes e a posição das reservas internacionais a
elas vinculadas.

rAS COMISSOES DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COm:RCIO; E DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇAO, PARA CONHECIMENTO)

Senhor Presidente da Câmara dos Deputndos.

Nos termos do inciso 11 do art. 7° da Lei n° 9.069. de 29 de junho de 1995.

encaminho n Vossa Excelência o demonstrativo das emissões do Rl.lul reterentes ao trimestre abril~

Junho de 1997. as razões delas detcrmin::mtes c a posição das reservas internacionais a elas

vlnculadas.

Brasília. 4 de agosto de 1997.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
..........................................................................................

SEÇÃO I
Normas Gerais

. .

Art.l64 • A .competência da União para emitir moeda
será exercida exclusivamente pelo banco central.

§ 1° - É vedado ao banco central conceder, direta ou
indiretamente, empréstimos. ao Tesouro Nacional e a
qualquer órgão ou entidade que não seja instituição
financeira.

§ 2° - O banco central poderá comprar e vender títulos
de emissão do Tesouro Nacional, com o objetivo de regular a
oferta de moeda ou a taxa de juros.

§ 3° - As disponibilidades de caixa da União serão
depositadas no banco central; as dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do Poder
Público e das empresas por ele controladas, em instituições
financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei.
..........................................................................................
..........................................................................................

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA ,r.•.r
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS ~ CeDI

"

LEI 9.069 DE 29 DE JUNHO DE 1995

~1;:~~ASO~~~E~Á~7~N~A~~~~A~
ESTABELECE AS REGRAS E
CONDIÇÕES DE EMISSÃO DO REAL E
OS CRITÉRIOS PARA CONVERSÃO
DAS OBRIGAÇÕES PARA O REAL, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO I
Do Sistema Monetário Nacional

~ .

Art. 30
- O Banco Central do Brasil emitirá o REAL

mediante a prévia vinculação de reservas internacionais em
valor equivalente, observado 'O disposto no Art. 4° desta Lei.

§I o - As reservas internacionais passíveis de utilização
para composição do lastro para emissão do REAL são os
ativos de liquidez internacional denominados ou
conversíveis em dólares dos Estados Unidos da América.

§ 2° - A paridade a ser obedecida, para fins da
equivalência a que serefere o "caput" deste artigo, será de
um dólar dos Estados Unidos da América para cada REAL
emitido.
.............................................................................................

Art. 4° - Observado q disposto nos artigos anteriores, o
Banco Central do Brasil deverá obedecer, no tocante às
emissõe~ de REAL, o seguinte:
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emissões de REAL, as
posição das reservas

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

§ 20 _ O Conselho Monetário Naci.onal, para atender a
situações extraordinárias, poderá autorizar o Banco Central
do Brasil a exceder em até 20% (vinte por cento) os val?res
resultantes dos percentuais previstos no "caput" deste artigo.
..........................................................................................

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

§ 4° - O Conselho Monetário Nacional, de acordo com
diretrizes do Presidente da República, regulamentará o
disposto neste artigo. inclusive no que diz respeito à
apuração dos valores das emissões autorizadas e em
circulação e à definição de emissões no conceito ampliado.
...........................................................................................

CAPÍTULO Il
Da Autoridade Monetária

Art. 6° - O Presidente do Banco Central do Brasil
submeterá ao Conselho Monetário Nacional, no início de
cada trimestre, programação monetária para o 'trimestre, da
qual constarão, no mínimo: .'

I - estimativas das faixas de variação dos principais
agregados monetários compatíveis com o objetivo de
assegurar a estabilidade da moeda; e

11 - análise da evolução- da economia nacional prevista
para o trimestre, e justificativa da programação monetária.

§ 1° - Após aprovação do Conselho Monetário Nacional,
a programação monetária será encaminhada à Comissão de
Assuntos Econômicos do Senado Federa\.

§ 2° - O Congresso Nacional poderá, com base em
parecer da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado
Federal, rejeitar a programação monetária a que se refere o
"caput" deste artigo. mediante decreto legislativo, no prazo
de dez dias a contar do seu recebimento.

§ 3° - O Decreto Legislativo referido no parágrafo
anterior Iimitar- se-á à aprovação ou rejeição "in totum" da
programação monetária, vedada a introdução de qualquer
alteração.

§ 4° - Decorrido o prazo a que refere o § 2° deste artigo,
sem apreciação da matéria pelo Plenário do Congresso
Nacional, a programação monetária será considerada
aprovada.

§ 5° Rejeitada a programação monetária, nova
programação deverá ser encaminhada, nos termos deste
artigo, no prazo de dez dias, a contar da data de rejeição.

§ 6°' - Caso o Congresso Nacional não aprove a
programação monetária até o fina) do primeiro mês do
trimestre a que se destina, fica o Banco Central do Brasil
autorizado a executá-la até sua aprovação.

Art. 7° - O Presidente do Banco Central do Brasil
enviará, através do Ministro da Fazenda, ao Presidente da
República, e aos Presidentes das duas Casas do Congresso.
Nacional:

I - relatório trimestral sobre a execução da programação
monetária;

II - demonstrativo mensal das
razões delas determinantes e a
internacionais a elas vinculadas.
...........................................................................................
............................................................................................

lIIHIS~RIO DA FAZEIlDA

EXPOsição de Ilot1vos

li\' :lOG. de 3lI de :ltrilo de 1994. "Do acardo. f""" 1IS llltotlllllÇÕe!l. !la 30.05.94".

txcelent:1sltmo Senhor Prelident.l!!I dI! Rept1blica.

'fe'Dho a honrll de J\1bme1:er l elevtda conlli.deraç6o de Val.a
E'x;c.1Ancia, _ obed16nc.:t.a ao dl.po.'Co no•. SI oU e 51 do an. 31 • no S
31 do art:. 41 da Medida provi.Oria nt 542, ele 30 de junno de 1914, OI
pr11:1!J:'.iol a ••rem lIdotadD. pelo Conselho HonacAr.io Nacional na regu!a
:IIell""ç.o,· til <lo la.~relllllell~O da. llIIIiuOe. ele Re.l: (1il. da admin1.-·
t:raC;1O . da. ree..t'V.I iDter:nac1on.is que QDmpDrlo o lalt:ro daa ~••Oa.

~: C;~c~i~i~e~Il~~;~~..e~~laaç~a R~~l e~~v:fi::iado:nl:~~t:a~ol.~:;'do:
ai eat.aOe. da Real; til (iv) ti daI ,evenl:uail ajuII:.a no. ,1J.ait•• d•

..at••ao neca••'ria. D. atendttr circuuaocucias excepcionaia.

2. "ral coma dlspaeco na kaditta Pt'ovisória. n- $(2 r um nova re...
.9me monet4rio eatA lendo 'Dtabelecida .aqunc1o o qual o cong:ea.o
Naciona.l exttrcer4 o ma.nd4to con••grada no dilpolitivo censt:ieuaioDal
que a ele atribui competlncia, rwdlant:8 flançao do ilrel1detlte da
Repüblica. pua dispor sobt'e moeda ti .eus :'lmi1:1I1 de lJmi.allo (inci.o
:tIV. &t1: .. 48 de no••a Car1:D MaQna). .

3. A Medida Provis6ria n- 542 determina que as emisac5lts de aeal
sejam: ~.il:al pelo Banco cen1:ra.l. do Brasil. a qUlem cabe. por ~orr;a á.
nosaa !.tei Maior (art:. Ui4, e.pua), o exerctcio da comp:en:6ncia priva
~1va ela U.lli!o pera elli~1r !llQeda.

4. o. limite. de ellIi..lo fixado. na Medida Provisória n" 542 fo
ram calculados tomando em conell li nece••idade de se alla.curAr a .ata...
bilidade da moeda.. p1:eserv~ndo-se. o precessl) da c:el5cimen~a ecan6mi:co ..
EIses c41culoll tOMram til! ccnem previaOell t:uida.da••1I sobre 4. OPIlt'D.-

~:. a~ti:::D:O e:.:a:~o:e~;r~~:a::fla.·i~ & i:::~~i~e:p~i~~~~i~~~Qc;a;
r,\Bultado da. movimentaçl.o dAS coutas do tesouro Nacional. Ea-pecial
a.1:ençAo foi declicada A ques'C!o da remonlleizaçao da economia. ou allja,
o creacÍJlle:neo natural da. dllUMnda. par meio cireulan't.e. provocada pela.
queda. abrupea da intlaç40, que impaCl:a sobre 01 depósitos A vi.ta e.
por con.sequ6nCia. sobre ~U reservaa baftcod.rias, oe... :a4D.eira. a.t:.4·
prllvileo _ior cresci.men1:o da oferta de lIOeda no primeiro. trimeacro.
seguindo-se 40 10J.<:io da. lI!!Ú••eBII do Real. .

!5. Ao luz de••e. conaideraçOea. julqou-se aprcpriac10 fixar o 11
mi.te d. e.i••la para o per1cdo julho-Jlet:Htbro de 19'. •• RS 7,5 b1
lhOea. que conlulponde a ap:r:ox:imacllluaen'tl! Q dobro do valor atual ci.
ba.. mone'C6riA. Ea'te c:relc:imaneo reflete o processo de :emoa.ec:t.zDç40
aciara al.udido, que se imaqina 1140 eseu exaurido ao fina! da .e'l:tuabro,
de tal lorte que o limite de ellliaslo para dezeJllbro -- fiudo em RS 8,5
bi1hO•• - .e mo.tre .uperior ao ~.f.1xado para aeeelllbro. t: de SI! notar
que. tanto para WI caao Como para o outro existe substancial do.e do
incartaza quanto ,\ precilAo de••aa e.tuati"•• : no caso do limita pua
setembro ela tua.çl:O da dificuldade e.... aferir a extenaao do proce.,o de
reRIDnetizaçlo e, no ca.o do limite para dezUtbro e1l funçaQ das forte.
prea.Oel expanaioni.tll. ..zonais t1picall de fim de ano. Assim, eat4
previlto que, ti crit6rio do CHN, oa Uai.te. polllam Bor ajultadol, para
_il ou para I1I~no., em 20 , (vinte par cento) dOR totais findo. na
Kedida provilóri&. o melmo vale, evidentemente, para o !J.Jlite
cUSlul&tiv"'nt. fixado par~ março ele 1995, no valor no..inal de R$ SI,!
bllhlltl.. .
..................................................................................................................
. .

RESOLUÇÃO N. 002082
DISPÕE SOBRE OS LIM1TES DE
EMISSÃO E A FORMA DE
LASTREAMENTO DA NOVA
UNIDADE DO SISTEMA MONETÁRIO
BRASILEIRO - REAL.

O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do art.
9° da Lei n. 4.595, de 31.12.64, torna público que o
Pr~sidente do CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, por
ato de 30.06.94, com base no art. 8°., parágrafo 1°., da
Medida Provisória n. 542, de 30.06.94, "ad referendum"
daquele Conselho, tendo em vista o disposto no art. 4°.
inciso n da referida Lei n. 4.595/64, e arts. 3°. e 4°. da
citada Medida ProvisÓl'ia n. 542,

RE S QL V E U:

Art. l°. O Banco Central do Brasil fica JlUtorizado a
emitir, entre 1..07.94 e 31.03.95, até:

I - 30.09.94, R$ 7,5 bilhões;
Il • 31.12.94, R$ 8,5 bilhões;
III - 31.03.95, R$ 9,5 bilhões .
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§ l°. O Conselho Monetário Nacional poderá
autorizar emissões adicionais de ate 20% (vinte por cento)
dos limites tes fixados no "caput" deste artigo.

§ 2°. O Banco Central. do Brasil, quando da primeira
emissão do Real e, após essa data, trimestralmente,
apresentará ao Conselho Monetário Nacional, programação
monetária estimando a evolução dos principais agregados
monetários, de forma que a emissão do Real, respeitando os
limites fixados no "caput" deste artigo, considere a execução
do Orçamento Geral da União, as operações do setor externo
e as operações com as instituições integrantes do sistema
financeiro nacional, inclusive as de mercado aberto.

Art. 2°. O lastro de emissão do Real será composto
por parcela das reservas internacionais disponíveis em
mo~das, e~trangeir~s e em ouro, expressas por suas
eqUlvalenclas em doi ares dos Estados Unidos.

§.lo. Respeitado? disposto no "caput" deste artigo, o
Banco Central do Brasd podera aplicar o valor de reservas
internacionais vinculado para fins de lastro inclusive
arbitrando os ativos que o compõe, preservando, ~empre sua
liquidez imediata. '

Art. 3°. A vinculação de reservas internacionais
implicará lançamento contábil em conta denominada "Lastro
Monetário", concomitantemente a registro na conta "Emissão
Monetária Autorizada", do Banco Central do Brasil,
observando-se que:

§ 10. A vinculação de reservas internacionais será
efetuada em volume e datas correspondentes ao inicio dos
trimestres especificados no art. 1°. desta Resolução.

§ 2°. A paridade utilizada na vinculação de reservas
internacionais será de R$ l,().() (um real) por U$ 1.00 (um
dólar dos Estados Unidos), por tempo indeterminado.

Parágrafo 3°. Os rendimentos das aplicações das
reservas vinculadas não se incorporarão a estas, devendo
agregar-se as reservas não vincüladas.

Art. 4°. Para os efeitos desta Resolução consideram-
se:

a) emissões autorizadas como os volumes de reais
correspondentes os valores vinculados de reservas
internacionais equivalentes, obedecido o disposto no art. 10.

desta Resolução;
b) emissões realizadas como os volumes de reais

colocados em circulação mediante credito a conta "Meio
Circulante" ou a conta "Reservas Bancárias" constantes do
passivo do Banco Central do Brasil, e débito da conta
"Emissão Monetária Autorizada".

Art. 5°. Para efeito do cumprimento dos limite~ de
emissões autorizadas estabelecidos no art. 1°. desta
Resolução e a partir da primeira emissão do Real, o volume
de emissões realizadas será apurado pela media mensal dos
saldos diários da Base Monetária nos dias úteis do mês.

Art. 6°. O Banco Central do Brasil manterá
demonstrativos das emissões autorizadas e realizadas do
Real, apuradas a partir de registros contábeis específicos
para esse fim.

§ 10. Os demonstrativos de emissão do Real serão
publicados mensalmente, especificando:

a) o volume de emissões autorizadas e realizadas, as .
reservas vinculadas e a paridade observada;

b) os usos das emissões realizadas, explicitando seus
fatores determinantes.

§ 2°. O Presidente 'do Banco Central do Brasil
encaminhara, por intermédio do Ministro de Estado da
Fazenda, ao Presidente da República, aos Presidentes do
Senado Federal e da Câmara dos Deputados, demonstrativo
mensal das emissões do Real e de suas razões determinantes,
bem como das reservas internacionais vinculadas para tal
fim.

Art. 7°. O Banco Central do Brasil fica autorizado a
efetuar os ajustes que julgar necessários na regulamentação
em vigor em face do disposto nesta Resolução.

Art. 8°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília, 30 de junho de 1994

Pedro Sampaio Malan
Presidente

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS N" 4361MF, DE 30 DE JULHO DE 1997,
DO SR. MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA

Excelentíssimo Senhor Presidente da ReJlÚbtica,

Encaminho à consldetação de Vossa Excelência, de acordo com o que estabelece o inciso
11 do Art. 7° da Lei n° 9.069. de 29.6.95. o llJlOXO demoMlrlltivo das emissões do reli! relativo ao
trimestre abril-junho de 1997, as razões delas determinante. e a posição das reservas internacional. a
elas vinculadas, para que seja o referido demonstrativo enviado também ao. Excelentissimos Senbores
Presidentes das duas C.... do Congres", Nacional.

~

PEDRO SAMPAIO MALAN
Ministro de Estado da F,!,""da

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Anexo ao Oficio Presi-97! 2299

§ 1°. Base Monetária e conceituada como o resultado
da lidição da moeda em circulação (papel-moeda mais moeda
metálica) com as reservas bancárias mantidas no Banco
Central do Brasil.

§ 2°. A moeda em circulação e evidenciada pelo
saldo da conta "Meio Circulante" constante do passivo do
Banco Central do Brasil.

§ 3°. As reservas bancárias são aquelas que os
bancos comerciais, caixas econômicas e instituições
financeiras detentoras de carteira comercial mantém na
conta "Reservas Bancárias" constante do passivo do Banco
Central do Brasil.

I.

lI.

m.

IV.

v.

Demonstrativo das emissões do real- trimestre abril-junho de 1997.

A base monetária restrita e a emissão

A base monetária ampliada

Os meios de pagamento (Ml) e o multiplicador

Os meios de pagamento mais amplos

Anexos
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DEMONSTRAtiVO DAS EMISSÕES DO REAL

I. A base monetária restrita e a emissão

No segundo trimestre. a bo.s.e monetária não apresentou variação significativa em termos de

média dos saldos di:írios (expansão de 0.04%l, situando-se em R$ 24,7 bilhão. ao fina! do junho,

de acordo. pois. com a programação monetária para o período, que estimou valor entre R$ 24

bilhões e R$ 28,1 bilhões. No período de 12 meses, o saldo médio dessa variável cresceu 41,6%.

o saldo médio do papel-moeda emitido declinou 1,4% no trimestre, como resultado da menor.

demanda do pllblico por moeda manual. enquanto as reservas bancárias cresceram 2,6%.

Relativamente às fontes de emissão monetária. considerando-se os fluxos acumulados de abril a

junho. o conjunto de operações entre o Banco Central e o sistema financeiro constituiu o fator de

maior pressão, com impacto de R$ 5,7 bilhões. Dentre os itens que compõem esse segmento,

destacaram-se, do lado expansionista. as operações de assistência financeira de liquidez.

L

responsáveis pela emissão líquida de R$ 6.9 bilhões. As Iibcroções de recolhimentos compulsórios

sobre os FIF de curto prazo resullaram em efeho monetario expansionislU de RS 1.3 bilhão.

ainda por conta. principalmente. da redução das apIicaçõe~ no:; fundos de curto prazo após o

início da cobrança da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeml (CPMF). Do

lado contracíonista. vale mencionar os dep6:;itos de instituições financeiras. basicamente

recolhimentos compulsórios sobre depósitos a prazo e de poupança.

As operações do Tesouro Nacional proporcionaram fluxo contracionista de R$ 4,7 bilhões, em

face da combinação de maior arrecadação tributária e redução da despesa. O efeito monetário

das operações com o setor externo foi pouco relevante. ou seja, impacto contracionista de RS

307 milhões.

As operações com títulos públicos feuerais resultaram. no trimestre. em resgate liquido de R$

1,8 bilhão, sendo R$ 3,7 bilhões no mercado primário e R$ 600 milhões no mercado secundário,

contracolocaçi!o líquida de R$ 2.4 bilhões em operações especiais (extramercado),

A taxa efetiva de juros overlSeIic. ~o longo do segundo trimestre, situou-se. na maioria das

vezes, pr6xima do limite inferior (TBC) da banda de flutuação, atingindo 1,66% em abril, 1,58'%

em maio e 1.6I% em junho.

11. A base monetária ampliada

o saldo da base monet:íria ampliada aumentau 4,8% de abril a junho, alcançando R$ 203,<\

bilhões, valor abaixo do limite inferior do intervalo estimado pela programação monetária para

o segundo trimestre (R$ 220,3 bilhões a !ti 258,7 bilhões), fato explicado pela não confirmação

da reestruturação de dívidas estaduais prevista anteriormente para ser efetivada nesse períodc1

o saldo dos títulos federais cresceu 2,7% no trimestre. taxa refreada pelo elevado volume desses

papéis oferecidos em garantia às operações de redesconto, enquanto os depósitos compulsórios

em espécie apresentaram expansão de 12%. ou seja, R$ 3,1 bilhões em termos absolutos.
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In. Os meios de pagamento e o multiplicador

Relativamente aos meios de pagamento, a tl}édia dos saldos diários do M1. conceito restrito,

pouco se alterou no segundo trimestre. redução de 0,4%, sugerindo que o processo de migração

de recursos dos fundos de investimento de curto prazo para depósitos à vista, determinado pela

cobrança da CPMF, tenha se esgotado no primeiro trimestre.

Assim, o saldo médio dos depósitos à vista praticamente não se alterou no período. enquanto o

volume de moeda manuai retido pelo público foi reduzido em 0,9%.

,T..dô.........

~..:JII.=.~»~ '~:~=:==!,,'
',0 .I'i~_dot>ll:imt"'~l Rll"'R...M.blneillU .'"
"J)V.o.pll....."'..h... '",.:;'c. t:e;",~da_JII"""',

\•.-,."~',,,,=,;.,j;).;"';/"/'=""';.....,,''-'''''.....'1...,,,\..........''''~;'''.;_....~'-'',8 • ; ..._. ..,;;;;".'

o multiplicador monetário oscilou ao longo do trimestre. situando-se em 1.49 ao final de junho.

idêntico. pois. ao registrado em março último. Não se observaram. em relação às posições de

março, alterações nos coeficientes de comportamento monetário do púbJjco, registrando--se.

contudo. variações pouco significativas nos coeficientes de comportamento dos bancos.

IV. Os meios de pagamento mais amplos

o conceito amplo de moeda (M4), por sua vez, apresentou expansão de 4.4% no trimestre,

alcançando saldo de RS 351.3 bilhões, situando-se no intervalo previsto pela programação

monetária para o segundo trimestre (R$ 337,5 bilhões - R$ 396,2 bilhões). O estoque de títulos

federais em poder do público aumentou para 37.8% a sua representatividade no total do M4 no

trimestre (37.1% em março). A relação M4IPill continuou crescendo, atingindo 44% emjunho•

.comparativamente aos 43,3% de março.

O estoque de títulos privados, por sua vez. aumentou 6.9% no período abril-junho. elevando

para 23.2% a sua participação no total do M4 (22,6% em março).

Quanto ao saldo dos depósitos de poupança, houve elevação de 3,6%, com os depósitos superando

em RS 2.9 bilhões os saques efetuados no trimestre. Com isso, em junho, a represent~tividade

, dos depósitos de poupança no total do M4 situou-se em 23.4%,
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Notas explicativas referentes ao demonstrativo de emissões do real

da República fixou os critérios a serem adotados pelo Conselho Monetário Nacional na

regulamentação dos eventuais ajustes nos limites de emissão necessários para atender

circunstâncias excepcionais.

A Exposição de Motivos n' 206. de 30.6.94. aprovada pelo Exmo. Sr. Presidente3.

4. Em conformidade com o expresso no § 4' do artigo 4' da Lei n' 9.069. o Voto

CMN n' &4/94. que deu origem à Resolução n' 2 082. de 30.6.94. dispôs sobre os limites de

emissão e a forma de lastreamento da novn ünidade do Sistema Monetário Brasileiro.

determinando que para efeito do cumprimento dos limites de emissões autorizadas o volume de

emissõcs realizadas será apumdo pela média dos saldos diários da base monetária.

No mesmo Artigo 4'. em seu § 2'. foi explicitado que o Conselho Monetário

Nacional. para atender a situações extmordinárias. poderá autorizar o Banco Central do Brasil a

exceder em até 20% (vinte por cento) os valores resultantes dos percentuais previstos.

i
I. O Lastro Monetário é representado por parfel~ das reservas internacionais.

vinculadas em conta especial do Banco Centml. obedecendo;a p:iridade cambial de US$ 1.00 =
I I

R$ 1.00. conforme estipula o § 2' do Artigo 3' da Lei n' 9.Q69. ije 29.6.95.
i \
i

2. AEmissão Monetária Autorizada está estabi:lecida no Artigo 4' daquela lei. que
I

diz: I
"Observado o disposto nos artigos anteri0ies. o Banco Centrai do Bmsil deverá

obedecer. no tocante às emissões de Realjo seguinte:
!

([) limite de crescimento para o trimestre! outubro·dezembroJ94 de 13.33% (treze

vírgula trinta e três por cento) para as e.missões de REAL sobre o saldo de 30 de
i

setembro de 1994; !
f
!

(lI) limite de crescimento percentuá! nuli> no quarto trimestre de 1994 para as

emissões de REAL no conc~\\o ampliado;

(Im nos trimestres seguintes. obedecido o objetivo de assegume aestabilidade da

moeda. a progmmação monetária de que tmta o art. 6' desta Lei estimará os

percenlUais de alteração das emissões de REAL em ambos os conceitos

mencionados acima."
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5. o pnpel-moeduemitidoé u unidudedoSistemu Monetário Naclonal emclrculação.

isto é, 05 reais que estão fora do Banco Central do Brasil.

6. As reservas b~ncárti15 expressam os depósitos compulsórios, e possíveis excessos,

em espécie sobre depósitos à vista, mantidos pelo sistema bancário no Banco Central do Brasil.

MENSAGEM NO 669. DE 1997
(DO PODER EXECUTIVO)

SoliCi ta o cancelamento do pedido de urqéncia para a apreciação
do Projeto de Lei nlô! 3.242, de 199?, ~ue IIDispõe sobre o Sistema
de Financiamento Imobiliário, instl.tul a alienaçao fiduciária de
coisa imóvel e dá outras providências".

7. As operações com títulos fedemis referem-se ao resultado líquido.das compras e

vendas de títulos públicos federais. bem como aos financiamentos tomados e doados pelo Banco

Central com lastro em títulos de emissão do próprio Banco Central do Brasil e do Tesouro

Nacional. O conjunto dessas operações visa o controle da liquidez. a administração das taxas de

juros no curto prazo e ainda a rolagem da divida pública federal.

(DEFIRO. PUBLIQUE-SE.)

Senhores Membros do Congresso Nacional,

de moeda estrangeira pelo Banco Centml do Brasil, as quais resultam dos movimentos de

exportação. importação, pagamentos e recebimentos de serviços. e dns entrndas e saídas de

recursos de origem tinanceira. isto é, das aplicações e dos resgates dos investimentos de

estrangeiros nos mercados financeiro e de capitais. bem como dos rendimentos obtidos nessas

aplicaçõe,.

reservas monetárias entre o Banco Central e o sistema financeiro. decorremes do cumprimento

8.

9.

As operações do setor externo refercm~se. principalmente, às compras e vendas

As operações com instituições financeiras englobam todas as movimentnçóes de

Dirijo-me a Vossas Excelências a fim de solicitar seja considerada sem efeito. e.
portanto. cancelada. a urgência pedida com apoio no parãgrafo la do anigo 64 da Constituição
Federal para o Projeto de Lei nl) 3.242. de 1997. que "Dispõe sobre o Sistema de Financiamento

Imobiliário. institui a alienação fiduciária de coisa imóvel c dá outrus providências", enviado ao

Congresso Nacional com a Mensagem na 670, de 1997.

Brasília. 6 de agosto de 1997.

de normas regulatórias estabelecídas pelo Conselho Monetário Nacional. tais como:

- encaixes em espécie sobre depósitos ae poupança;

- encaixes em espécie sobre fundos"de investimento~

- assistência financeira de liquidez; .

~ recalhimemas compulsórios sobre deficiências em aplicações de crédito rural; e

- recolhimentos compulsórios sobre opemções ativas.

la. As operações do Tesouro Nacional reflaem os pagamentos e recebimentos de

recursos primários do Tesouro. não incluindo, Por conseguinte. as operações com títulos de

emissão do Tesouro. Por dispositivo da Constituição - Artigo na 164. § 3a- esses recursos devem

estar depositados no Banco Central do Brasil.

Aviso nO 997 - SUPARlC. Civíl.

Em 4 de agosto de 1997.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentissimo Senhor Presidente da

Republica relativa ao demonstrativo das emissões do Real .~eferen:es a~ trimes~ abril-junho de

1997, as razões delas determinantes e a posição das reservas lOtemaclonalS a elas vmculadas.

Atenciosamente,

~
CLOVIS DE BARROS CARVALI-!q

Ministro de Estado Chefe da Casa C,v,l
da Presidência da República

Aviso nO 1002 - ~{JI'AR/(". Civil.

Bra~íIia. G de ag.osto de 1997.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho fi essa Secretaria Mensagem na qual o Excclenrissimo Senhor Presidente

da República solicita seja cancelada a urgência pedida para o Projeto de Lei na 3.242, de 1997.

Atenciosamente,

c:=c----~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

A 'Sua Excelência Senhor
Deputlldo UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
IJRASiLIA.DF.
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Submete à apreciaçêo do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria n2 346, de 11 de junho de 1997, que renova a permissão
Dl;lto:gada à JPB -. E~presa Jornalí.stica Ltda., para explorar, sem
d~re~~o ~e excluslvJ.dade, serviço de radiodifusAQ Sonora em
~~~~~~~~~a modulada, na cidade de Lages, Estado de Santa

MENSAGEM NO 909, DE 1997
(DO PODER EXECUTIVO) f' Art. 223 • Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar

concessão. permissão e autorização para o serviço d; radiodifusão
sonora e de sons e imagens. observado o principio da
complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
.......................................................................................................................

§ 3" .. Ü ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos
legais após deliberação do Congresso Nacional. na forma dos
parágrafos anteriores.

(AS COMISSOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇAQ E
INFORMJ\TICA; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54»

Senhores Memhros do Congresso Nacional.

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

EXP08IÇÃO DE MOTIV08 N'1GG IMC DE OG DE AG08TO DE 1187, DO Sr.
MlNI8TRO DE E8TADO DAS COMUNICAÇÕE8

Nos lermos do artigo 49. inciso XII. l..'ombinndo com o § 3ll do artigo 223. da

Constitulçüo Federal. 5ubmclD naprcdaçuo dl1 Vossns Excelências. acompanhado de Exposição de

Motivos do Senhor Ministro de ESl<tdo das Comunicaçõ~s. o ato constante da Portaria nO 346. de 11

de junho de 1997. que renova a permissão outorgada à JPB - Empresa Jornalistica Ltda.. para

explorar. sem direito de exclusividade. serviço de mdiodifusão sonora em freqüência modulada. na

cidade de Lages. Estado de Santa Catarina".

Brasilia. 12 de agosto de 1997.

ExceJentísslmo Senhor President~da República,

Submeto à apreciação de Vossa Excelência a inclusa Portaria nO 346 ,de 11 de
junho de 1997, pela qual renovei a permIssão outorgada ti JPB - Empresa Jomalística Uda..

pela Portaria Me n° 223, de 12 de novembro de 1981, publicada no Diário Oficial da União em 16
subseqüente, para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqLiéncI3 modulada, na CIdade de
Lages, Estado de Santa Catarina.

2 Os ôrgãos competentes deste Ministério mamfestaram·se sobre o pe~ido.
conslderando·o instruido de acordo com a legislação aplicàvel, o que me levou a defenr o
requenmento de renovação.

3. Esclareço que, nos tennos do § 3" do art. 223 da Constituição, o ato de r~n.ovação
'somente produzirá efettos legais' após deliberação do Congresso NaCional, para onde soliCito seja
encaminhado o retendo ato, acompanhado do Processo Administrativo na 29106.001006/91. que lhe
deu origem.

Respeitosamente.

"LEGISLAÇÃO errADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS .. CeDI"

Ministro

PORTARIA N' 346 ,DE 11 DE junho DE 1997.

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

TÍTl:LO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

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

SEÇ.1.0 II
Das .\tribuiçães do Congresso Nacional

Art...N .. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I .. resolver definitivamente sobre tratados. acordos ou atos

internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
património nacional:
................................................................................................................

XII . apreciar os atos de concessão e renovação de concessão
de emissoras de rádio e televisão:
..................................................................................................................................~.

TÍTl:LO VIII
Da Ordem Social

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

o MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES no uso de suas atnbuições.
confonna o disposto no ano 6", inCISO 11. do Decreto nO 88066, de 26 de JaneIro de 1983. e tendo em
vista o que consta do Processo Admlmstratlvo nO 29106,001006191. resolve:

Art. 10 Renovar, de acordo com o art. 33. § 3°. da Lei n" 4117, de 27 de agosto de
1962. por dez anos. a partir de 16 de novembro de 1991, a penmssáo outorgada â JPB - Empresa
Jomalistíca Ltdt:k pela Portana n.:l 223, de 12 de novembro de 1981. publicada no Diário Oficial da
União em 16 subsequente. para explorar. sem direito de exclusividade. selVIÇQ de radIodifusão sonora
em frequêncla modulada. na Cidade de Lages, Estado de Santa Catanna.

Art. 2" A exploração ~ ... selViço de radiodifusão. CUIa outorga é renovada por esta
Portana. reger-se·á pelo CódIgo BraSileiro de TelecomUnicações. leiS subsequentes e seus
regulamentos.

Art. 30 Este ato somente produZI~á efeitos legais apàs deliberação do Congresso
NaCIonal. nos termos do § 3° do art. 223 da ConstitUiçãO.

An. 4° Esta Portana entra em vIgor na data de sua publicação.

Aviso n" 1.049· SUPARJC. Civil.

Brasília. 12 d~ agosto de 1997.

Senhor Primeiro Secretario.

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Ex:cclcmissimo Senhor Presidente da

Rcpublicn na qual submete à apn:ciaçào do Congresso Nacional o aw constante da Portaria n° 346.



23062 Quarta-feira 13 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 1997

de 11 de junho de 1997. que renova a ptmníS5ão outorgada â JPB - Empresa Jornalística Ltda.. da

cidade de Lages. Estado d~ S::mla Catarina.

Atenciosamente.

~~.,--<
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Ministro de Estado Chefe da C= Civil
da Presidência da República

MENSAGEM NO 910, DE 1997
(DO PODER EXECUTIVO)

Submete à consideração do Congresso Nacional o texto da
Convenç!.o Internacional para a Proteção de Obtenções Vegetais,
de 2 de dezembro de 1961, revista em Genebra, em 10 de novembro
de 1972 e 23 de outubro de 1978.

(AS COMISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; DE
ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMERCIO; DE AGRICULTURA E POLITICA RURAL;
E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇl\ E DE REDAÇllO (ART. 54»

Senhores Membros do Congresso Nacional.

De confonnidade com o disposto no il!tigo 84. inciso VIII. da Constituição Fedeml.

submeto à elevada consideração de Vossas Excelências. acompanhado de Exposição de Motivos do

Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores. o texto da Convenção Internacional para .a
Proteção de Obtenções Vegetais. de ? de dezembro de 196 [. revista em Genebra. em 10 de

novembro de 1972 e 23 de nutubro de 1978.

Brnsilia. 12 de agosto de .\997.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

II - exercer, com o auxilio dos Ministros de Estado, a
direção superior da administração federal;

III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos
casos previstos nesta Constituição;

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem
como expedir decretos e regulamentos para sua fiel
execução;

V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;
VI - dispor sobre a organização e o funcionamento da

administração federal, na forma da lei;
VII - manter relações com Estados e.strangeiros e

acreditar seus representantes diplomâticos;
VIII celebrar tratados, convenções e atos

internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;
IX - decretar o estado de defesa e o estado de sitio;
X - decretar e executar a intervenção federal;

............................................................................~ .

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

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 2931MRE, DE Q8 DE AGOSTO DE 1991
DO SR. MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇOES EXTERIORES •

Excelentissimo Senhor Presidente da República,

Submeto a Vossa Excelência, em anexo, o texto da

Convenção Intern2llcional para a 'proteção de Obtenções Veqetais, de

1978 (Ata de 1979), adainist"ada pela União Internacional pa"a a

proteção de Obtenções Vegetais (UPOV) , orqanis.o especializado da

ONU, C01ll sede em Genebra.

2. A conv~nç'ão te. por objetivo promover a proteção de novas

variQdades vegetais nos pa!se.s parte mediante o reconhecimento •de

instituto "sui qeneris" de propriedade intelectual para cultivares.

Segundo o entendimento deste Ministério - cOJlpartilhado pelo

Ministério da Agricultura e do Abasteci.ento, pelo Ministério da

Indl1stria, do Collércio e do TurisllO e pelo Hinist6do da ciência e

Tecnologia -, a Ata de 1978 es1;abelece proteção equilibrada par~ as

novas obtenções vegetais, em consonância com o padrão eatabalectdo

pela Lei de Proteç40 de cultivares, sancionada por Voss~

Excelência, e. 25 de abril do corrente.

em Wl país Parte da referida Ata seja tall1bém protl!gido no

território dos demais signatários da ConvençAo, se. que isso

implique obrigações adicionais para os agricultores nacionais, que

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

3. o referido instrumento permite que o cultivar protegido

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO II
Do Poder Executivo

poderão seguir com práticas disseainadas no CZl1b.po, tais co.o a

troca e a produção própria de sementes. A Convenção bl!neficia os

obtentoras de cultivares nacionais, que âOlllinam a tecnologia da

agricultura dos trópicos e não têm suas variedades vegetais

protegidas no exterior, porém não gera ônus para o agricultor, em

particular o pequeno e _édio produtor.

4. Conforme estipula aquela Ata, um país poderá aderir à

SEÇÃO II
Das Atribuições do Presidente da República

Art. 84 - Competé privativamente ao Presidente da
República:

I - nomear e exonerar os Ministros de Estado;

convençi,? de 1918 s~ente' SQ dispuser de legislação interna sobre a

mat6ria·co.pativel com o padrão de proteção estabelecido pela UPOV.

O Brasil já submeteu tOZ'l2lalllente SQU raqulaaento interno àquela

organização para exue peno Conselho da UPOV, co. resul.tados

positivos. Não foram identificadas dificuldades substantivas para

que fosaa aprovada a l&gislaçào brasil&ira.
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Internacional para a Proteção de Obtenções Vegetais, de 1978

implicar~, neces8ariallle~te, o ingresso do pais ni! UPOV, principal

foro internacional para discussões sobre a matéria. A organização,

que reúne os principais. pa1ses aqr1colas,

5. cabe ~ssinalar que a adesão do Brasil à convenç!.o

inclua!ve nossos

Artigo 36 Território.
Artigo 37 Derrogação para a proteção em duas lorma.
Artigo 38 Limilação lransitória da exigência de novidade
Artigo 39 Manutenção dos direitos adquiridos
Artigo 40 Reservas
Artigo 41 fJuração c denúncia da Convenção
Artigo 42 I.inguas~ l'unçfJcs du dcpusllàrio

parceiros do Mercosul, conta com quadro técnico qualificado, com

importante atuação no campo da cooperação técnica loque podGrá sdr

de particular relevância na formação de serviQ.o nacion~l d~

proteção de cultivares, previsto pala nova Lei.

6. À luz do que precede, sugiro sRja o texto da Convençào

AS I'ARTES CONTRATANTES,

Considerando que a Convenção internacional para a proteção das obtenções
vegelais, de 2 de Dezembro de 1961, modificada pelo Ato adicional de 10 de Novembro de
1972, se revelou um instrumento de valor para a cooperação internacional em matéria de
proteçlo do direito dos obtentores;

Internacional para a Proteção de obtenções Vegllltaís, de 1978

sulmetido para apreciação legi.slativa com vistas a permitir a

aprovação da adesão do Brasil, para o que submeto a VOR8a

Excelência projeto de Mensagem ao Congresso Nacional.

quais:
Reafirmando os principios contidos no Preãmbulo da Convenção, segundo os

a) estilo convencidas ,da imporlànci~ da proteção das oblenções vegetais tanto
para o desenvolVimento da agncultura no seu terriJório como para a
salvaguarda dos interesses dos obtentores.

Respeitosamente,

b) estão cientes dos problemas particulares que representam o reconhecimento c
a prot~ão do .direito do. obtentor c. e~pccialmente. das restrições que as
eXlgênclBs do mtere.o;se publico podem Impor ao livre exercício de um tal
direito,

Ministro

X('~rc:..,~
LUI~_!~L:~~~REIA

de Estado das Relações Exteriore~

c) considerom que, é altamente de~iável ~ue estes prohlemas. aos quais
numerosos Estados atribuem u~a le~ítíma. Importância. sejam resolvidos por
cada um deles de acor~o com principiaS umfonnes e claramente definidos;

. ~Co~sideran~o que a noção da.proteção dos direi los dos ohtentores adquiriu uma
grande ImportãncI3 em mUitos Estados que amda não aderiram à Convenção;

Convençio Internacional para a Proteçio das Obtenções Vegetais de 2 de
Dezembro de 1961, revista em Genebra, em 10 de Novembro de 1972 e 23 de

Outubro de 1978(*).

Considerando que cert35 modilicaçõcs na Convenção são necessárias para
facilitar a adesão destes ESllldos à União;

índice

Considerando ~ue certas disposições relativas ti administração da União eriada
pela <?onvenção devem ser rellficadas de harmonia tom a experiência tida:
ConSiderando que uma nova revisão da C:0nvenção é o melhor meio de alcançar estes objeltvDs.

Preimbalo
Convencionaram o seguinte:

2.... . Os Estados Pa.rtes da presente Convenção (a seguir denominados "Estados da
Umão )constituem-se em Untão para a Proteção das Obtenções Vegetais,

Artigo I
Objeto da ConvençAo;

Constiluiçio de uma UniAo; Sede da União

1. A presente. Convenção tem por objeto reconhecer e garantir um direito ao
obtentor ~e uma ~V3 van~dade vegetal ou 30 seu sucessor (a scguír denominado "o ohtcntor")
nas condIções abaIXO defimdas,

1\ sede da União e dos seus Órgãos permanentes fica estabelecida em Genebra.),

Artigo 3
Tratamenlo nacional; Reciprocidade

I. . As pessoas singulares ou coletivas com domicilio ou !iede num dos Estados da
~nl~o gozam, nos outros Estados da União, no que se refere ao reconhecimento e à proteção do
direito do obtentor. do tratamento que as leis respectivas destes Estados concedem. ou venham a
conceder no fuluro. aos seus nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na
presente Convenção e desde que observem as condições e formalidades impostas aos nacionais,

2. Os nacionais dos Estados da União que não tenham domicilio ou sede num
destes Estados ~ozam igualmente dos mesmos direitos, desde que cumpram as obrigações que
podem ser.!~es Impostas a tim ?e permitir o exame das variedades que possam ter obtido. assim
como a ventlcação da sua multiplicação. .

ArtigoZ
Formas de prole<;ão

I. Cada Estado da União,pode reconhecer O direito do obtentor previsto pela
presente Convenção, mediante a outorga de um titulo especial de proteção ou de uma patente,
Poré~, um ESlado da União, cuja legislação nacional admite a proteção em ambas as formas,
devera aplicar apenas uma delas a um mesmo gênero ou a uma mesma espécie botânica

2, Cada Estado da União pode limitar a aplicação da presente Convenção, dentro de
um gênero ou de uma espécie~ às variedades com um sistema particular de" reprodução ou de
mulliplicação ou uma certa utilização final.

Artigo I Objeto da ConvençAo; ConstituiçAo de uma União; Sede da União
Artigo 2 formas de proteçAo
ArtillO 3 Tralamento nacional: Reciprocidade
Artigo 4 Gêneros e espécies botânicos que devem ou podem ser protegidos
Artigo S Direitos protegidos; Âmbito da proteção
Artigo 6 Condições exigidas para o gozo da proteçio
Artigo 7 Exame oficial das variedades~ Proteção provisória
Artigo 8 Duração da proteçio
Artigo 9 Restrições ao exercicio dos direitos protegidos
Artigo 10 Nulidade e caducidade dos direitos protegidos
Artigo I I Liberdade de escolha do Eslado da União em que capresentado o primeiro pedido:

Pedidos noutros Estados da União; independência da proteção nos diferentes Eslados
da União

Artigo 12 Direito de prioridade '
Artigo 13 Denominação da variedade
Artigo 14 Proteção independente das medidas que regulamenlam a produção, a certilicação e a

. comercialização
Artigo 1S Órgãos da União
Artigo 16 Composição do Conselho: Numero de volos
Artigo 17 Admissão de observadores nãs reuniões do Conselho
Artigo 18 Presidente e Vice-Presidentes do Conselho
Artigo 19 Sessões do Conselho
Artígo 20 Regulamento interno do Conselho~ Regulamento administrativo e Iinanceiro da

Uniãn
Artigo 2 t Encargos do Conselho
Artigo 22 Maiorias requeridas para as decisões do Conselhn
Artigo 23 Encargos da Sccrelaria da Uniãn; Responsahilidadcs do Sccrchirio-Ocral; Nomeação

de funcionários
Artigo 24 Estatulo jurldico
Artigo 25 Verificação de contas
Artigo 26 finanças
Artigo 27 Revisão d. Convenção
Artigo 28 Línguas utilizadas pela Secreiaria e nas reuniões do Conselho
Artigo 29 Acordos particulares para a proteção das obtenções vegetais
Artigo 30 Aplicação da Convenção em oivel nacional: Acordos particulares para a utilização

comum dos serviços encarregados do exame
Artigo 31 Assinatura
Artigo 32 Ratificação, aceitação ou aprovação: Adesilo
Artigo 33 Entrada em vigor: Impossibilidade de aderir aos textos anteriores
Artigo 34 Relações entre Estados Iigadós por textos di ferentes
Artigo 35 Comunicações relativas aos gêneros e espécies protegidos; Informações para

publicação '
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3, Sem preJuizo das disposições dos panigralos I) e 2). qualquer E'lado da União
que aplique a presente Convenção a um gênero ou a uma espécie detennlO~dos. terá a I~culdade

de limitar o beneficio da proteção aos nacionais dos Estados da União que apliquem a
Convenção a esse gênero ou a essa espécie e às pessoas síngulares e coletivas com domícilio ou
sede num desses Estados.

ArlíR04
Gêneros e espécies botânicos que devem

ou podem ser protegidos

seja notoriamente conhecida no momento em que é requerida a proteção..
Essa notoriedade pode ser estabelecida por 'referência a vários elementos tais
como: cultivação ou comercialização já em curso. inscrição efetuada ou
pendente num registo oficial de variedades. inclusão numa coleção de
referência ou descrição precisa numa publicação. As características que
permitem definir e distinguir uma variedade. devem poder ser reconhecidas e
descritas com precisão.

b) Na data de aprescnlação do pedido de proteção num Estado da União, a
variedade

h} Cada Estado da União devera aplicar em seguida as ditas disposiçõcs a outros
gêneros ou cspCcles. nos seguintes prazos a partir da entrada em vigor da presente Convenção
no seu terntorul"

I) num pra:1.O de (rês anos. a pelo mcnn~ dez gêllcros nu CSpCCICS ao tudn:

ii) num prazo de seis anos, a pelo menos dezoito gêneros ou espécies ao todo;

iií) num prazo de oito anos, a pelo menos vinte e quatro gêneros ou espécies ao
todo.

2, Os Estados da União comprometem-se a tomar todas as medidas necessárias para
aplicar progressivamente as disposíções da presente Convenção ao maior número possível de
gêneros e espécies botânicos.

]. a) No momento da entrada em vigor da presente Convenção no seu território,
cada Estado da União deverá aplicar as disposições da Convenção pelo menos a cinco gêneros
ou espécies.

I. A presente Convenção é aplicável a todos os gêneros e espécies botânicos.
i) não dcve - ou. se a legislação desse Estado o prevê. não deve há mais de

um ano· ter sido posta avenda ou comercializada, com o consentimento
do obtentor, no território desse Estado e

ií} não deve ter sido posta à venda ou comercíali711da. com o consentimento
do obtentor, no território de qualquer outro r-:Stndo há mais de seis anos no
caso das videiras. das árvores florestais. das árvores de fruto e das árvorc5
ornamentais, inclusive, em cada ca.ow, os seus porta-cnxcrtos. ou há mais
de quatro anos no caso da..o; outras plantas. Qualquer ensaio da variedade
que hão envolva oferecimento à venda ou comcrciali7.ação não se opõe ao
direito do obtentor â proteção. O fato de a variedade se ter tornado notória
sem tcr sido posta à venda ou comercializada também não se opõe ao
direito do obtentor à proleção.

c) A variedade deve ser suficientemente homogênea. tendo em conta as
particularidades da sua reprodução sexuada ou da sua multiplicação
vegetativa.

c) Se um Estado da União limitar a aplicação da presente Convenção dentro de
um gênero ou de uma espécie, em confonnidade com as disposições do artigo 2.2), esse gênero
ou essa espécie serão todavia considerados como um gênero ou uma espécie, para os efeitos das
alfne.s a) e b),

4. A pedido de um Estado que tenha a intenção de ratiticar, aceitar ou aprovàr a
presente Convenção ou de a ela aderir. o Conselho pode. a fim de tomar em consideração as
condições econômicas ou ecológicas particulares desse Estado, decidir, em favor desse Estado,

'reduzir os numeros mínímos previstos no parágrafo 3). prolongar os prazos previstos no dito
parágrafo, ou ambas as coisas.

5, A pedido de um Estado da União, o Conselho pode. a tim de tomar em
:consideração as dificuldades particulares desse Estado em cumprir as obrigações previstas no
parágrafo 3) b), decidir. em lavor desse Estado. prolongar os prazos previstos no panigrafo 3) b).

d) A va~iedade deve ser estável nas suas característícas essenciais, isto é, deve
contlOuar a corresponder á sua definição. após reproduções ou multiplicações
sucessivas ou, se o obtentor tiver definido um ciclo particular de reproduções
ou de multiplicaçiies. no fim de cada ciclo,

e) Devc ser dada à variedade uma denominação de acordo com as disposiçõcs do
artigo 13

1. 1\ conce~sã(l de protcção só pode depender das condições acima mencionadas.
d~sde que o nhtentor tenha cumprido a~ Ibrmalidadcs prC'\'l!'ta~ j1C'la ICI!I::-Inção naCIOnal dn
E$tado da União nu qual o pedido de proteção loi apresentado. mclusive o pagamento das taxa...

3. A autorização do obtentor não é necessária para a utili7.açio da variednde como
fonte inicial de variação com a finalidade de criar outras variedades, nem para a
comercialização destas. Porém, essa autorização é exigida quando a utilização repetida da
variedade é necessária para a produção comercial de uma outra variedade.

do material de reprodução ou de muJlipJicação vegetativa, como laJ, da variedade.

O material de multiplicação vegetativa abrange às plantas inteiras. O direito do
obtentor atinge as plantas ornamentais ou partes dessas plantas nonnalmente comercializadas
para fins que não são os da multiplicação. no caso de serem utilizadas comercialmente como
material de multiplicação para a produção de plantas omamenlais ou de Ilores cortadas,

\,

prévia

2,

Artil\.05
Direitos protegid05; Ambito d. proteçilo

o direito concedido ao obtentor tem o efeito de submeter à sua autorização

- a produção com lins comerciais
• o oferecimento ã 'Venda
• a comercialização

o obtentor pode subordinar a sua autorização a condições por ele definidas,

Artigo 7
Exame oficial das variedade5' Prot~io provisória

I. A proteção será concedida após um exame da variedade em função dos critérios
definidos no artigo 6. Esse exame deverá ser apropriado a cada gênero ou espécie botânico.

2. Para os fins desse exame, os serviços competentes de cada Estado da União
poderão exigir que o obtentor forneça todas as infonnações, documentos, tanchôes ou sementes
confonne for necessário.

3. Qualquer Estado da União podeni tomar medidas destinadas a defeoder o
obtentor contra os atos abusivos de terceiros, perpetrados durante o período entre a apresentação
do pedido de proteção e a decisão correspondenle,

Artigo 8
Duraçio d. proteçio

o direito concedido ao obtentor tem uma duração limitada. A duração não pode
ser inferior a quinze anos, a partir da data de concessão do titulo de proteção. No caso das
videiras, das árvores norestaís. das árvores de fruto e das árvores ornamentais, inclusive. em
cada caso, os seus porta-enxertos. a duração da proteção não pode ser interior a dezoito anos, a
partir da dita data,

Artill09
Restriçõcs ao exercício dos dircito!'i proteAidm.

4. Cada Estado da União pode. quer na .ua própria legislação. quer em aeordos
particulares no !ientido do artigo 29. conceder aos nbtentores. no caso de certos gêneros ou
espécies botânicos, um direito mais amplo que aquele detinido no parágratb ", podendo esse
direito. sobretudo. estender-se ate ao produto comerciaIi7,ado. Um Estado da União que
conceda um tal direito tem a laculdade de limitar o henelicio dC5se direito aos nacionais dos
Estndos da União que concedem um direito idêntico. assim como ás pessoas singulares c
col~ltvas com domiCilio ou sede num desses Estados.

Artigo 6
Condições exigidal para o gozo da prote~io

1. O obtentor g07.ani da proteção prevista na presente Convenção quando rorem
observadas as seguintes condíções:

aI Qualquer que seja a origem. artificial ou natural, da variação inicial da qual
resultou a variedade, esta deve poder distinguir-se claramente. por uma ou
várias caracteristicas importantes, de qualquer outra variedade cuja existência

1. O livre cxercicio do direito exclusivo concedido ao ubtentor só pode ser
restríngido por razões de interesse publico,

,2. Quando essa restrição for aplicada a lim de assegurar a difusão da variedade, o
Estado da União interessado deverá tomar todas às medidas necessárias para que o obtentor
receba uma remuneração eqüitativa.

Artigo 10
Nulidade e caducidade dos direitos protegido"

I. O direito do obtentor será declarado nulo, em coniormidade com as dispo!iiçõcs
da legislação nacional de cada Estado da União. se lor estabelecido que ns condiçôcs
estipuladas no artigo 6,1) a) e b) não estavam. efetivamente cumpridas no momento em que foi
concedido o titulo de proteção,

2. Será privado do seu direito o obtcntor que não estiver elf)eslado de fornecer à
autoridade competente o material de reprodução ou de multiplicação capaz de produzir a
variedade com as suas características confbnne foram definidas no momento em que a proteção
foi concedida.
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J. Poderá ser privado do seu direito o oblentor

D) que não fornecer â autoridade competente. dentro de um prazo determinado e
após isso lhe tc~ sido requerido. o material de reprodução ou de multiplicação.
os documcntos'e informações considerados necess:irio~ para a verificação da
variedade. ou que não permitir a anspeção das medidas tomadas para a
conservação da vanedade:

em contonnídade com as disposições do parágrafo 7), é obrigada a uIl1í7..á-la. o 5erviço previsto
no artigo 30.1) b) exigirá que o obtentor proponha uma outra denominação para a variedade.

5. Uma variedade só pode ser deposítada nos Estados da União com uma unica
denominação. O serviço previsto no artigo 30.1) b) deverá rcgistar a denominação assim
depositada, a não ser que comprove que essa denominação é inadequada no seu Estado. Neste
caso, poderá exigir que o obtentor proponha uma outra denominação.

b) que não pagar, dentro dos prazos prescritos. as taxas requeridas, no seu caso,
para a manutenção dos seus direitos.

4. O direito do obtenlor não pode ser anulado e o obtentor não pode ser privado do
seu direito por motivos não mencionados no presente artigo.

Artigo 11
Liberdade de escolha do Estado da Unilo em que é apresentado o primeiro pedido; Pedidos
em outro. ESlados da Unilo; Independência da proteçlo nos difereat.. Estados da Unilo

1. O obtenlor tem a faculdade de escolher o Estado da União em que deseja
/presentar o seu primeiro pedido de proleção.

2. O obtentor pode solicitar a proteção do seu direito a outros Estados da União.
sem espemr que um titulo de proteção lhe lenha sido concedido pelo Estado da União no qual
foi apresentado o primeiro pedido.

3. A proteção solicitada em diferentes Estados da União por pessoas singulares ou
coletivas com direito ao beneficio da presente Convenção, é independente da proteção obtida
para a mesma variedade nos outros Estados. quer sejam tais Estados membros da União, quer
não sejam.

Artil\ol2
Direito de priorid.de

I. O obtentor que tiver devidamenle apresentado um pedido de proteção num dos
Estados da União gozará. para apresentar o pedido nos outros Estados da União. de um direito
de prioridade durante um prazo de doze meses. Este prazo será calcul.do a partir da data de
apresentação do primeiro pedido. O dia da apresentação não sem incluido neste prazo.

2. Para beneficiar das disposições do parágralo I I, a nova apresenlação deve
comportar um pedido de proteção. a reivindicação da prioridade do primeiro pedido c. dentro de
um prazo de três meses, uma cópia dos documentos que constituem esse pedido. certificada pela
administração que O recebeu.

3. O obtentor dispõe de um prazo de quatro anos após a expiração do prazo de
prioridade. para fornecer ao Estado da União em que apresenlou um pedido de proteção nas
condições previstas no parágrafo 2), os doeumentos complementares e o material exigidos pelas
leis e regulamentos desse Estado. Todavia, esse Estado pode exigir que os documentos
complementares c o material sejam fomecidos num prazo apropriado. no caso de o pedido cuja
prioridade é reivindicada ler sido rejeitado ou retirado.

6. O serviço previsto no artigo 30.1) b} deverá gamntir a comunicação. aos outros
serviços, das infonnações relativas às denominações de variedades. sobretudo o(l depósito, o
registo e a anulação de denominações. Qualquer serviço previsto no artigo 30.1) bl poderá
transmitir as suas observações eventuais sobre o registo de uma denommação ao serviço que
comunicou essa denominação.

7. Aquele que. num dos Estados da União, puser i venda ou comercializar material
de ~eprodução ou de multiplicação vegetativa de uma variedade protegida nesse Estado. seri
obngado a utilizar a denominação dessa variedade, mesmo após a expiração da proteção dessa
variedade. desde que. em conlbnnidade com as disposições do parágrafo 4l. não se oponham a
essa utilização direitos anteriores.

8. Quando uma variedade é posta à venda ou comercializada. ê permllida a
associação de uma marca de fábrica ou de comercio. de um nome comercial ou de uma
indicação semelhante. à denominação rcgistada da variedade. Se uma tal indicação for assim
associada. a denominação deverá. porem. ser facilmehte reconhecivel.

Artigo 14
Proteção independente da. medid•• que r"llulamentam

a produçlot a certificaçio e a comereializaçio

1. O direito concedido ao obtentor em virtude das disposições da presente
Convenção é independente das medidas adotadas em cada Estado da União pam regulamentar a
produção, a certificação e a comercialização das sementes e dos tanchôes.

2. Porêm~ estas medidas deverão obstruir o menos possível a aplicação das
disposições da presente Convenção.

Artigo IS
Órgiloo da União

Os Órgãos permanentes dn União são

a) o Conselho
b) a Secretaria-Geral~ denominada Secretaria da União Internacional para a

Proteção das Obtenções Vegetais.

Artigo 16
Composiçio do Conselho; Número de votos

I. O Conselho é composto pelos representantes dos Estados da União. Cada Estado
da União nomeia um representante no Conselho e um substituto.

2. Os representantes' ou substitutos podem ser acompanhados por adjuntos ou
ponselheiros.

4. Não são oponíveis à apresentação eletuada nas condições acima mencionadas. os
làtos ocorndos dentro do prazo previsto no paràgrafo lI. tais como a apresentação de outro
pedido, a puhlicação do ohjcto do pedido ou a <ua exploração. Esses fatos não pod' m dar
origem a nenhum direito a lavor de terceiros. nem a nenhuma possessão pessoal.

3. Cada Estado da União dispõe de um voto no Conselho.

Artigo 17
Admiuão dc observadores nas reuniões do Conselho

Artigo 13
Denominaçlo d. varied.de 1. Os Estados não membros da União que terão assinado o presente Ato serão

convidados na qualidade de observadores ás reuniões do Conselho.

1. O Conselho elege entre os seus membros um Presidente e um primeiro Vice~

Presidente. Pode eleger outros Vice-Presidentes. O primeiro Vice-Presidente substttui de direito
o Presidente em caso de impedimento.

I. A variedade será designada por uma denominação destinada a ser a sua
designação genérica. Cada Estado da União se assegumrá de que. sem prejuizo das disposições
do parágrafo 4), nenhum direito relativo i designação registada como denominação da
variedade obstruirá a livre Utilização da denominaçãn em relaçio i variedade, mesmo após a
expimção da proteção.

2. A denominação deve permitir a identificação d. variedade. Não se pode compor
unicamente de algarismos, exceto nos casos em que se trate de uma prática estabelecida para
designar variedades. Nilo deve ser susceptível de induzir em erro ou de causar confusio sobre as

"caracteristicas, o valor ou a identidade da variedade ou sobre a identidade do obtentor. Deve,
sobretudo, ser diferente de qualquer denominação que designe, em qualquer um dos Estados da
União, uma variedade preexistente da mesma espécie botânica ou de uma espécie semelhante.

2.

2.

Poderão também ser convidados a estas reuniões outros observadores ou peritos.

Artigo 18
Presidente e Vice-Presidentes do Conselho

o mandato do Presidente tem a duração de trê!; an05.

j. A denominação da variedade será depositada pelo obtentor junto ao serviço
previsto no artigo 30.1) b). No caso de essa denominnçilo nio satisfazer as exigências do
paráb'T8fo 2), esse serviço rccusar-se~á a efetuar o registo e exigirá que o obtentor proponha uma
outm denominação. num prazo determinado. A denominaçio será registada no momento da
concessão do título de proteção em confonnidade com as disposições do artigo 7. l.

Artigo 19
Sess1les do Con.elho

o Conselho reúne-se mediante convocatória do seu Presidente.

4. Os direitos anteriores de terceiros~nãoserão prejudicados. Se, em virtude de um
direito anterior. a ulílizaçio da denominação de uma variedade for proibida a uma pessoa que,

2. O Conselho reúne-se em sessão ordinária uma vez por ano. Demais, o Presidente
pode reunir o Conselho por iniciativa própria; deve reuni-lo num prazo de três meses quando
lho solicitar pelo menos um terço dos Estados da União.
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Articu20
Repl.mento int.rno do Co.selho;

Regul....nto .dministrativo • n...teiro d. Uniie

o Conselho .stabelece o seu regulamento intemo e o regulamento administrativo
e financ.iro da Uniio.

Artigo 21
Encarglll do Conselho

Os .ncargos do Conselho sio os seguintes:

a) estudar as m.didas adequadas para ....gurar a salvaguarda da Uniio •
favorecer o seu desenvolvimento;

b) nomear o Secretário-O.ral e, se o con!iderar nccCS!ário, um Secrelário-Geral
adjunto; determinar .. condiçãas da sua nomcaçio;

c) examinar o relatório anual d.. atividades dn Uniilo e estabelecer o (Xograrna
do seu trabalho futuro;

d) dar ao Secrelário-Geral, cuj.. atrihuições estão definidas no artigo 23, tudas as
direlri""s necessárias para o cumprimento dos encarb"'" da Uniio:

e) examinar e aprovar o orçamento da UniÃo e delerminar, em conformidade com
as disposiçõcs do artigo 26, a contrihuiçlo de cada Estado da Uniílo;

f) examinar e aprovar .. contas a(Xesentadas pelo Secretário-Geral;

8) marcar, em conformidade com as disposiçõcs do artigo 27, a data e o lugar das
conferênci.. p<eViSlU pelo dito artigo e tomar .. medidas necCS!ári.. para a
sua JlfCparaçio;

h) tomar, de maneira geral, tudas as decisões destinadas a ....gurar o bom
funcionamento da Uniilo.

Arti&o 2Z
Maiorias requ.rid•• para a. decislles do Cooselho

2. a) A parte de cada Estado da Uniio no totnl das contribuiÇÕCI anuais é
det.rminada com base no total d.. despesas a cobrir por meio de contribuições dos Estados da
Uniílo. no número de unidades de contribuição que lhe é aplicável em virtude do parágrato 3).
A dita parte calculada em conformidade com o parágrafo 4I.

b) O número de unidades de contribuição é expresso em numeros Inteiros ou em
frações de unidade. desde que esse numero não seja inferior a um quinto.

3. a) No caso de cada Estado que é membro da União na dala dn entrada em vigor
do presente Ato em relação a esse Estado, o número de unidades d. contribuiçio que lhe é
aplicável é o mesmo que o que lhe era aplicável. imedialamente antes da dita data, em virtude
da ConvençAo de 1961 modilicadn pelo Ato adicional de 1972.

b) Qualquer outro Estado indica, no momento da sua adcsio à Unilo, numa
declaração dirigida ao Secr.tário gemi, o número de unidades que lhe é aplicável.

cl Qualquer Estado da Uniio pode, em qualquer momento, indicar, numa
declaraçilo dirigida ao Secretário-Oeml, um número de unidades de contribuiçio diferente,
daquele que lhe é aplicável em virtude das aline.. a) ou b) acima. Se for feila durante os seis
primeiros me.ses de um ano civil, essa declaração produz efeitos no início do ano civil seguinte:
no caso contrário, produz efeitos no início do segundo ano civil depois do ano durante o qual a

'declaraçAo foi f.ita.

4. a) Para cada exercício orçamental. o montante que correspondc a uma unidade
de contribuiçio é igual ao montante total das despesas a cobrir durante esse exercício por meio
de contribuições dos Estados dn União. dividido pelo número total de unidades aplicáveis a
e.... EstaOOs.

b) O montante dn contribuiçio de cada Estado da União é igual ao monlanle de
uma unidade de contribuição, multiplicado pelo número de unidades aplicável a .sse Eslado.

S. a) Um Estado da União que .steja atrasado no pagamento das .uas contribuiÇÕCI
não pode - sob reserva d.. disposições do parágrafo b) - exercer o seu direito de voto no
Conselho se a quantia em atraso lor igualou superior á das contribuições de que é d.vedor pelos
dois últimos anos completos decorridos. A suspensão do direito de voto não libem esse Estado
das suas obrigações e não o (Xiva dos outros direitos derivados da presente Convenção.

As deci!ÕC. do Conselho são lomadas por maioria simples dos mcmbros
presentes e votantes: nilo ob.tante, qualquer decisio do Con",lho sob os artigos 4.41. 20, 21.e),
2&.S) bl. 27.1 I. 28.3 I ou 32.3) é tomuda por maioria de trés quartos dos· membros (Xe",ntes e
votantes, A abstenção n30 é considerada como um volO. ~

I

Artigo 23
Encal'lOS da Secretari. d. Unilo;

Retpo...bilidades do Secretárlo-Geral;
NOIIIC8ç1o d. fueionárÍIJI

b) O Conselho pode autorizar o dito Estado a conservar () exercicio do seu direito
Oc voto enquanto considerar que o atraso resulta de-circunstâncias excepcionais e inevitâvcis.

Artigo 27
Revido da Convençio

I. A presente Convenção pode ser revista por uma conferência dos Estados da
União. A convocaçio de uma tal conferência é decidida pelo Conselho.

I. A Secrellria da Unilo executa tudas as funçõcs que lbe sejam atribuidas pelo
Conselho. Édirigida pelo Secrelârio-GcraI.

2. O Secretário-Geral é responsável perante o Con",lho; ....gura a execuçlo das
decisões do Conselho. O Secrelário-Oeral submete o orçamenlo *aprovaçio do Co_lho •
....gura • sua execuçlo. Expõe anualment. ao Conselho • sua gestIo e aJlfC"'nta-lhe um.
relatório sobre .. atividades e a.ituaçio financeira da Unilo.

3. Sob reserva das disposiÇÕCS do artigo 21) b), as condiçõcs de nomeaçlo • de
'empr.gu dos membros do pcssotll necCS!ário 10 bom funcionamento da Secrellri. da Unilo sio
fixadas pelo regulamento administrativo e finance,iro previsto no migu 20.

2. .As deliherações da conferência só são válidas se pelo menos a melade dos
Estados da União estiver nela re(Xesenladn. Uma maioria de cinco sextos dos Estados da Uniílo
representados na Conferência é exigida para a adoção de um texto revisto da Convenção.

Artigo 28
Lingu.. utilizada. pela Secretaria

e na. reuaiões do Conselho

I. As Ilnguas alemil, france.a e inglesa são utilizadas pela Secrelaria da União no
cumprimento das suas missões.

Artlp24
Estatato juridico

2.
línguas.

As reuniõcs do Conselho e as conterências de revisão eletuam~se nessas três

2. A Unilo goza, no território de cada Estado da Unilo .m confoooidade com as
leis desse Estado, da capacidade juridica necessária para alcançar o seu objetivo e exercer as
suas funções.

Artigo 2!1
VerineaÇio de C1IIIW

A verificaçio de contas da Uniio é ....gurada. ",gundo as modalidades p<evistas
no regulamento a<lministl1ltivo e linanceiro visado no artigu 20: por um Estado da Unilo. Esse
Estado é, com o ",u consentim.nto, designado pelo Con",lho.

Os Eslados da União reservam-se o dir.ito de celebrarem entre si acordos
particulares para a (Xoteçílo das obteoções vegelais, desde que esses acordos nIo contrariem ..
disposiçõcs dn presente Conv.nção.

ArtigoJO
Aplíc.çio d. Co.v.nçio em nível nacional;

Acordos particulares par. a utillzaçio comu.. dos
serviços enearregadOl do exame

Artigo 29
Acordos particul.rcs para a proteçio das obtenções vegetais

o Conselho pode decidir, quando tal lor nec.ssário, que se utilizem outras3.
Ilnguas.

A Uniilo conclui um acordo de sede com a Conrederaçilo suiça.

A Unilo tem personalidade juridica.I.

3.

I.

Arti&o 26
FI...ças

As despesas da Unilo sio cobertas

- pelas contribuiÇÕCI anuais dos Estados da Unilo;
- pela remuneraçlo de prestações de ",rviços:
• por receitas de.....

I. Cada Estado dn União toma todas as medidas necessárias pam ..segurar a
aplicaçilo da (X.sente Convenção e, sobretudo:

a) prevé os recursos legais apropriados que permitam a defesa elicaz dos direitos
previstos na presente Convenção~

b) institui um serviço especiál para a (lfOteçãq das obtenções vegelais ou dá ....
encargo a um serviço já existente~
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c) assegura a comunicação ao publico das informações relativas a essa proteção
e. pelo menos. a publicação periódica da lista dos titulos de proteção
concedidos.

2. Podem celebrar-se acordos particulares entre os serviços competentes dos
Estados da União para a utilização em comum dos serviços encarregados de proceder ao exame
das variedades previsto no artigo 7 e à compilação das .coleções e documentos de rel.rência
necessários. ..'

3. Fica entendido que ao depositar o seu instrumento de, ratificação, aceitação,
aprovação ou adesão, cada Estado deve estar em condições. em conformidade com a sua
legislação inlema, de tomar efetivas as disposições da presente Convenção.

ArtiKo 31
Assinatura

o presente Ato fica aberto à assinatura de qualquer Estado da União e de
qualquer outro Estado representado na Conferência diplomatica que adolou o presente Ato.
Fica aberto à assinatura até 31 de Outubro de 1979.

Artigo 32
R.tifieaçiio~ Iceítaçilo ou aprovação; adesio

,. Qualquer Estado exprime o seu consenlimento a ficar ligado pelo presente Ato
pelo deposito:

a) de um 'instrumento de ralificação, de aceitação ou de aprovação se assinou o
presente Atolou

b) de um instrumento de adesão se não assinou o presente Ato.

2. Os instrumentos de ratificação, de aceitação, de aprovação ou de adesilO' são
depositados junto ao Secretário-Geral.

3. Qualquer Estado que nlo é membro da Uniiio e que nlo assinou o presente Ato
deve solicitar, antes de depositar o seu instrumento de adesilo, a opinião do Conselho sobre a ,
conformidade da sua legislação com as disposições do presente Ato. Se a decisilo que contém a
opinião for positiva, o instrumento de adesilo pode ser depositado.

Artigo 33
Entrada em vigor;

Impossibilidade de aderir aOI textol anteriores

I. O presente Ato entra em vigor um mês após as duas condições seguintes terem
sido satisfeitas:

a) o número de instrumentos de ratificação, de aceitação, de aprovaçi1o, ou de
adesão depositados é, pelo menos, de cinco;

b) pelo menos três dos ditos instrumentos silo depositados por Estados partes da
Convençã~ de 1961.

2. Em relação a cada Estado que depositar o seu instrumento de ratificação. de
aceitação, de aprovação ou de adesão após as condições previstas no parágrafo I) a) e b) terem
~ido satisfeitas, o presente Ato entra em vigor wn mês após o depósito do seu instrumento.

3. Após a entrada em vigor do presente Ato em cnnlbrmidade com o parágrafo 1),
nenhum Estado pode aderir à Convenção de 1961 modifiqada pelo Ato adicional de 1972.

Artigo 34
Retaçães entre Estado.s ligados por testo.s diferentes

I. Cada um dos Estados da União que, na data de entrada em vigor do presente Alo
em relação a si, estiver ligado pela Convenção de 1961 modificada pelo Ato adicional de 1972,
continua a aplicar, nas suas relações com qualquer Estado da União que não esteja ligado pelo
presente Ato, a dita Convenção modificada pelo dito Ato adicional, até que o presente Ato entre
igualmente em vigor em relação a esse outro Estado. .

2. Qualquer Estado da União que não esteja ligado pelo presente Ato ("o primeiro
Estado") pode declarar, mediante oma notificação dirigida ao Secretário-Geral, que aplicalá a
Convenção de 1961 modificada pelo Ato adicional de 1972 nas suas relações com qualquer
Estado ligado pelo presente. Ato que se lome membro da União pela ratificação, aceitação ou
aprovação do presente Ato ou pela adesão ao mesmo ("o segundo Eslado"). Uma vez expirado
o prazo de um mês a partir da data dessa notificação e até à entrada em vigor do presente Ato
em relação a si, o primeiro Estado aplica a Convenção de 1961 modificada pelo Ato adicional
de 1972 nas suas relações com o segundo Estado, enquanto que este aplica o presente Ato'nas
suas relações com o primeiro Estado.

Artlco3S
COJnuJlicaçõeI relativa. aOl gêneros e espécies

protegidos; IDformaçães para publicaçlo

I. No momento do depósito do seu instrumento de ratificação, de aceitaçilo ou de
aprovaçio do presente Ato ou de adesio ao mesmo, cada Estado que ainda oio seja membro da
União da conhecimento, ao Secretário-Geral, da lista dos pros e espécies aos quais aplicarã,
no momento da entrada em vigor do presente Ato em relação a si, as disposições da presente
Convenção.

2. Com base nas comunicações recebidas do Estado da União interessado, o
Secretário-Geral publica informações sobre:

D) qualquer extensão da aplicação das disposições da presente Convenção a
outros gêneros e espécies após a entrada em vigor do presente Ato em relação
a esse Estado;

b) qualquer utilização da faculdade' prevista no artigo 3.3);

c) a utilização de qualquer faculdade concedida pelo Conselho em virtude do
artigo 4.4) ou 5);

d) qualquer utilização da faculdade prevista na primeira frase do artigo 5.4), com
uma indicação da natureza dos direitos mais amplos e com urna especificação
dos gêneros e das espécies a que se aplicam esses direitos;

e) qualquer utilização da faculdade prevista na segunda frase do artigo 5.4);

f) o fato de a legislação desse Estado conter uma disposição permitida em virtude
do artigo 6.1) b) i) e a duração do prazo concedido;

g) a duração do prazo a que se refere o artigo 8, se esse prazo for superior aos
quinze anos, ou dezoito, segundo o caso. previstos pelo dito art!go.

Artigo 36
TerritóriM

I. Qualquer Estado pode declarar no seu instrumento de ratificação, de aceitação.
de aprovação ?u de adesllo, ou pode informar o Secrelário-Geral por escrito em qualquer
mo~ento ultenor, de que o presente Ato é aplicàvel à totalidade ou a parte dos territórios
deSIgnados na declaração ou na notificação.

2. . Qualquer Estado que tenha reito uma tal declaração ou efetuado uma tal
nOltficação pode, em qualquer momento. notificar ao Secretário-Geral que o presente Ato deixa
de scr aplicável à totalidade ou a parte desses territórios.

3. a) Qualquer declaração feita nos termos do parâgralb I) produz efeitos na mesma
data que a ratificação. a aceitação, a aprovação ou a adesão em CUJO instrumento foi incluída. e
qUB.lquer notificação eletuada nos termos desse paragrafo produz efeitos três meses após a sua
notificação pelo Secretario-Geral.

b) Qualquer notificação efetuada nos termos do parâgralb 2} produz efeitos doze
meses após Dsua recepção pelo Secretário-Geral.

Artigo 37
Derrogação para a proteção em duas formas

I. . Não obstante as disposições do artigo 2.\), qualquer Estado que, antes da
expIração do prazo durante o qual o presente Ato esta aberto à assinatura, preveja a proteção nas
diferentes.formas mencionadas no artigo 2.\) para um mesmo gênero ou uma mesma espécie,.
pode contmuar a fazê·lo se, no momento da assinatura do presente Ato ou do depósito do seu
instrumento de ratificação, de aceitação ou de aprovação do presente Ato, ou de adesão ao

,mesmo. notificar esse fato ao Secretário-Geral.

2.. Se ~um Estado da União a que se aplica o parâgrafo I). a proleção for solicitada
em. VIrtude da legtslação sobre patentes. o dito Estado pode. não obstante as disposições do
artIgo.6.1) a) e b) e do artigo 8, aplicar os critérios de patenteabilidade e a duração de proteção
da legIslação sobre patentes às variedades protegidas segundo essa legislação.

3. O dito Estado pode, em qualquer momento, notificar ao Secretário-Geral a
reti!ada da sua .no~ificação feita em conformidade com o parâgrafo I). Uma tal retirada produz
efeItos na data mdlcada por esse Estado na sua notificaçãO de retirada.

Artigo 38
Limitaçio transitória da e~igêndade novidade

Não obstante as disposições do artigo 6. qualquer Estado da União tem a
faculdade, sem que dai resulte uma obrigação para os outros Estados da União de limitar a
eX~gênciD de novidade prevista nesse artigo, em relação às variedades de criação recente
eXIstentes no momenlo em que o dito Estad,p aplica pela primeira vez as disposições da presente
Convenção ao gênero ou à espécie a que pertencem tais variedaaes.

Artigo 39
Manutenção dos direitos adquiridos

. ~ pr~sente Convenção não prejudicará os direitos adquiridos quer em virtude das
legtslaçõe. naCIonaIs dos Estados da União, quer em virtude de acordos celebrados entre estes
Estados.

Artigo 40
Reservas

Nilo é admitida nenhuma reserva à presente Convenção.
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Artigo 41
Duração e denúneia da Convençio

A presente Convenção tem uma duração tlimítada.

2. Qualquer Estado da União pode denunciar a presente Convenção por meio de
uma notificação dirigida ao Secretãno·Geral. O Secretãrio-Geml notifica sem demora a
recepção dessa notificação a todos os Estados da Uníão.

3. A denúncia produz efeitos no fim do ano civil que segue o 8no em que o
Secretãrio-Geral recebeu a notificaçio.

4. A denúncia não prejudicará os direitos adquiridos, em relação a uma variedade
no imbito da presente Convençio antes da data em que a denúncia produz efeitos. '

Artigo 42
Lingua.; Funções do depositário

!. O presente Ato é assinado num exemplar original nas IInguas alemã, francesa e
mglesa, prevalecendo o texto francês no caso de diferenças entre os textos. O dito exemplar fica
depositado junto ao Secreúirio-Geml.

2. O Secretário--Geral transmite duas cópias certificadas do presente Ato aos
Governos dos Estados representados na Conferência diplomâtica que o adotou e ao Governo de
qualquer outro Estado que lho IiOlicite.

3. O Secretário-Geral estabelece, depois de consultados os Governos dos Estados
mteressado~ q~c estiveram repr~sentãdos na dita Conferênci~ textos oficiais nas línguas árabe,
espanhola, ltahana, holandesa e Japonesa e nas outras línguas que o Conselho possa indicar.

4. O Secretãrio-Geml faz regislar o presente Ato junto ao Secretariado da
Organização das Na.;.."es Unidas.

5. O Secretãrio-Geral notifica aos Governos dos Estados da União e dos Estados
que, sem serem me~bros da União, estiveram representados na Conferência que adotou o
pre~nte Ato, as assmaturas do presente Ato, o depósito dos instrumentos de ratificação, de
aceltaçlo, de aprovaçlo ou de adesão, qualquer notificaçlo recebida em virtude dos artigos
34.2),36.1) e 2), 37.1) e 3) ou 41.2 e qualquer declaração feita em virtude do artigo 36.1).

(0) Texto publicado pela UPOV, doc.:295(P), de 1983.

\Viso n' 1. O5O - SUPAR/C. Civil.

Em 12 de agosto de 1997.

Senhor Primeíro Secretário,

Encaminho a essa. Secretaria MCll53gem do Excelentissímo Senhor Presidente da

República relativa ao texto da Convenção Internacional para a Proteção de Obtenções Vegetais. de

2 de dezembro de 1961. revisla em Genebra, em 10 de novembro de 1972 e 23 de outubro de 1978.

Atenciosamente,

~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

MinislIo de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primei~o Secretário da Câmara dos Deputados
BRASIUA-DF.

INDICAÇAO NO 929, DE 1997
(DO SR. ARLINDO VARGAS)

SugerI! ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério d
Fazenda, a adOÇa0 de medidas destinadas a dispensar a cobranÇa
Fle multas nas dividas das pequenas e microempresas. a

(PUBLIOUE-SE. ENCAMINHE-SI!.)

Senhor Presidente:

O Deputado que esta subscreve, de acordo com o Art. 100, § I' e Ar!.
113, inciso I, do Regimento Interno, propõe que após lida e aprovada pelo plenário, seja
sugerido ao Excelentissimo Senhor Presidente da República, a adoçio da seguinte
providência.

Que sua Excelência determine ao Senhor Ministro da Fazenda, a
viabilidade de dispensar a cobrança de multas nas dividas de pequenas e microempresas.

JUSTIFICATIVA

Parece-nos conveniente a concessão de dispensa de multas, para que as
microempresas possam ter as suas situações regularizadas, antes que a inadimplência leve a
uma falência generalizada no setor. Essas multas não afetam as contas do tesouro, mas
eonstituem em pesado ônus para o segmento.

Ademais, sem esta medida, será dificil deter a fuga dos pequenos
negócios para a economia infonnal, como meio de sobrevivência, mas cujos efeitos são
pervClSOS em termos de arrecadaçio fiscal.

. :ossui hoje no Brasil, cerca de 5 milhões de pequenas e
mIcroempresas as quaIS respondem por cerca de 8 milhões de empregos no mercado formal
de trabo!ho, que sio de vital importincia para a nossa economia, especialmente neste
momento de crise no mercado de trabalho.

REQUERIMENTO
(Do Senhor ARLINDO VARGAS)

Requer o envio de indicaçlo ao
Presidente da República, a adoç~o de medida.
para dispensar a cobrança de multa. na.
divida. da. pequena. e microempresas.

Senhor Presidente:

Nos termos do artigo 113, inciso I, e § 1·, do Regimento Interno da
Câmara dos Depntados, requeiro a youa Excelência ..ja encaminhada ao Poder
Exeeutivo a Indicaçlo em anexo, .ugerindo a adoçio de medida. para dispen.ar a·
cobrança de mnlta. na. divida. das pequeoa. e microempresa••
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA0 REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

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

TÍTULO IV
Das Proposições

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Art. 100. Proposição é toda matéria sujeita à deliberação
da Câmara.

§ 10 As proposições poderão consistir em proposta de
emenda à Constituição, projeto, emenda, indicação,
requerimento, recurso, parecer e proposta de fiscalização e
controle.

§ 20 Toda proposição deverá ser redigida com clareza,
em termos explícitos e concisos, e apresentada em três vias,
cuja destinação, para os projetos, é a descrita no § lOdo art.
111.

§ 30 Nenhuma proposição poderá conter matéria estranha
ao enunciado objetivamente declarado na ementa, ou dele
decorrente.

..........................................................................................
CAPÍTULO III
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o
Deputado:

I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a
realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de
projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

II - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões
acerca de determinado assunto, visando a elaboração de
projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 10 • Na hipótese do inciso I a indicação será objeto de
requerimento escrito, despachado pelo Presidente e
publicado no Diário do Congresso Nacional.
..........................................................................................
........................................................................... ~ .

INDICAÇAO NO 93ó, DE 1997
I DO SR. FLAVIO ARNS)

Sugere ao poder Executivo a regulamentação da Lei nQ 9.092, de
12 de setembro de 1995, que destina a renda liquida de um teste
da Loteria Esportiva Federal à Federação Nacional das APAEs.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

ExceJentissimo Senhor Presidente da República:

A Lei nD 9.092. de J2 de setembro de 1995. estabelece que a

Federação Nacional das Associações de Pais c Amigos dos Excepcionais (APAE's)

receberá. anualmenu... a renda líquida de um teste da Loteria Esportiva Federal ou teste que

a suceder.

Sancionada em 12 de setembro de 1995. referida lei. em que pese

o prazo de sessenta dias nela estipulado. até a presente data não foi ainda regulamentada.

Considerando o alcance do trabalho que é desenvolvido por aqu~lâ

Federação. e sua permanente carência de auxilio para íl complementação de: seu

orçamento. ressalta inquestionável a necessidade de ser abreviada a. regulamentação da Lei

n' 9.092. de 12 de setembro de 1995.

Sala dns sessõA ~e. ~ de 1997.

/ ~~ ~
Deputado FLÁVIO ARNS

REQUERIMENTO

(Do Sr. FLÁVIO ARNS)

Requer o envio de Indicação ao Presidente
da República relativa à regulnrnentnção da Lei n°
9.092. de 12 de setembro de 1995.

Senhor Presidente:

Nos tenuos do an. 113. inciso 1 e § I'. do Regimento Interno da

Câmara dos Depulndos. requei;o a V. Ex'. seja encaminhada ao Excelentissimo Senhor

Presidente da República a Indicação em anexo, solicitnndo a regulamentay.'io da Lei n"

9.092. de 12 de setembro de 1995. que "destina a rendn liquida de um teste d" Loteria

Esportiva Federal à Federação Na<;ionnl das APAE's. e determina outras providências"..

Saladas Sessões, em 'de ~ de 1997.

M~V1
Deputado FLÁVIO ARNS

LEGISLAÇÃO {,ITADA ANF.XADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTtrDOS LEGISLATIVOS. CeDI

LEI 9.092 DE 12 DE SETEMBRO DE 1995

DESTINA A RENDA LÍQUIDA DE UM
TESTE DA LOTERIA ESPORTIVA
FEDERAL À FEDERAÇÃO NACIONAL
DAS APAES E DETERMINA OUTRAS
PROVIDENCIAS.

Art.1° . Será destinada anualmente à Federação Nacional das
Associações de Pais e Amigos dos -Excepcionais - APAEs a renda
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líquida de um teste da Loteria Esportiva Federal ou teste que a
suceder.

Parágrafo único. A Federação Nacional das Associações de Pais
e Amigos dos Excepcionais - APAEs fica obrigada a prestar contas
públicas, na forma da lei, do dinheiro que receber na forma deste
dispositivo.

Art.2° - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de
sessenta dias de sua publicação.

Art.3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publícação.
ArtAO • Revogam-se as disposições em contrário.

REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° ]7 DE 1989
APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS

A Bahia ocupa a 4' colocação em população no País com sem mais

de 12 milhões de habitantes. Entretanto. ocupa a 21' posição no volume de rcc1U"lOS

rcpasudos atrm!s do SUS.

O Estado ocupa 0.I· lugar no Nordeste do Pais em habitantes e

dcIcnvoIWnento e está na última colocação em volume de returnos repauados pelo Miniltério

da Saúde, através do SUS.

Existia na época do ministro anterior, Or. Adib Jatene. acordo vcrb>l

para O repaue: justo de RS 36 milhões de reais;~com a troca do ministro. o teto fixado, que era

de RS 32 milhÕCI de reais, caiu para RS 30 milhõcs de reaiJ;, ÍlIw.bilizando as ações na área

danúde.

Os valores per capita mês de RS 2, 47 (dois reaiJ; e quarenta • sete

ccntaVOl) por paciente, ou RS 30, 29 (trinta reaiJ; e vinte e nove centavos) ao ano são

infinitamente menores que muito. Estados brasileiros. Estados com população até 12 vezes

menores que a Bahia, como por exemplo Scrgípc e Tocantins, recebem valores mllio=.

Diante do exposto, sugiro e apelo ao Sr. Ministro que seja feita a

correção e se fixe o teto de RS 36 milhÕC! de reais, para que as ações na área da saúde em

desenvolvimento no Estado da Bahia Dio sofram solução de continuidade.

c..;7a# ffit'~r
Deputado CLÁUDIO~~

PFlJBA

APOIAMENTO À INDICAÇÃO - BANCADA PARLAMENTAR DO ESTADO DA BAHIA

Dop. Alcides Modesto - PT _-:::;;:::==!:!:!!~LL::.=:-": _
Dop. Aroldo Cedraz - PEL ,,::~;.[-=,,,,,,,,..,,; -~-1_~..--jL---=- --=~__~_
Dop. Benito Gama - PFL

Dop. Colbcrt Martins • PMDB --\;.t':7"'<L.+---'~"::-'9~==:"~-=-
Dop. Coriolano Sales - PDT __~~~~~~.:..-I--__~__-/-~_
Dop. Domingos Leonelli -:.P=SD::B=~'--"=-'--;:'--_trV-~_"""",r----1-~ __

Dop. Eujácio SimÕCI· PL --r--;;--+--c't----fr--~---

Dop. Félix Mendonça·PTBI~if~~~~~$~~~~~~;:=:====--Dop. Ocddel Vieira Lima - B;

Dep. Haroldo Lima - PC do ..lL."",>77L.<fY-r-'f...-+L.b+:;~:t...=~--

Dop. Jaime Fernandes· PFL <:"L1r:;r==-----'-;~==~-~=I..L----

Dop. Jairo Azi - PFL----;-"'--7i~o;-~~=~e.:..--------

Dop. Jairo Carneiro· PFL --r;T'-'--"'7:~;-:::T-----'-----::---------

Dop. Joques Wagner - PT ----,Ij--=:;~~~4)'rN~L-------

Dop. Joio Almeida· PMDB .l.L-bJ~o--1rfil.~N~~R-~--.(-J---
Dop. João CarioIl Bacelar· P

Dop. João Leão - PSDB -::~'t:::::;;:~-='''t-':::'''''-~~=::Z::------
Dop. Jonival Lucas • PFL=:::::;::::::::~~~-;:;::::::}~4~ _

Dop. JOIlé CarlOll Aleluia· PFL -::::~t--=::":='---7L--::dL.--------_

Dop. JOIlé Lourenço - PPB "-jQ~~L.'-7~~~k.::2,..,~~~~:c:===

Dop. José Rocha - PFL ::-~~~~ZZ::;:=7"~',5;::-----
Dop. Leur Lomanto - PFL,/,,--=_9.Hh

Dop. Luis Eduardo -ll/,-7"-1"""--1'JÇli'G'j

Dop. Luiz Alberto - PT ....J.'---'-f7'--ilf-----'--i:---------
Dop. LllÍz Braga - PFL

Dop. LuízMoreira - PFL ----'fI---l-;:S7':=:-+-r----------
Dop. Manoel C..tro - PFL --=~~~:t==;.,.="'....._;>""::;__:__:;=o;_-::__:;,___~

Dop. Mário Ncgromonte - p~.~:::::::=::::=:'!E:.~~~~:::~~~~=::.:::E::

Dep. Ncotor Duarte· PMDB ----:-::-:::7:7--'t----j~~~:::::::::_--

Dop. Pedro Irujo· PMDB ~~~~~~:;':::;:;:;::;:,ç~~~~~==----
Dcp. Prioco Viana - PPB -~--:;-_"_;;~':"-TnP:r-----'~-='---'---

Dcp. Roberto Santos - PSDB -~'-""'''''-.:;'=:;;::'7'':::.....---------

Dcp. Roland Lavigne - PFL _\I. .."""-:7"'-z"---+-""""-''------'--------

(PUBLIQUE-SE. ENCAiuNHE-SE.)

Sugere ao podBr Executivo, por. interrnê~io do Ministér~o da
Saüde a adoçãO de medida no sent1do de f 1xar o teto de tr1nta e
seis ~ilhões de reais para o volume repassado mensalmente ao
Estado da Bahia, através do Sistema único de Saúde - SUS.

INDICAÇAO NO 936, DE 1997
(DO SR. CLAUDIO CAJADO E OUTROS)

Art. 113. Indicação é 'a proposição através da qual o
Deputado:

I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a
realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de
projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

II - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões
acerca de determinado assunto, visando a elaboração de
projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° - Na hipótese do inciso I a indicação será objeto
de requerimento escrito, despachado pelo Presidente e
publicado no Diário do Congresso Nacional.

CAPÍTULO III
Das Indicações

TÍTULO IV
Das Proposições

o Estado da Bahia, atravessa, na. área da saúde, uma. das suas p.ioles

cmes, já que 05 recursos rcpusados através do SUS, hoje na casa de RS 30 milhôcs de reais

010 são suficientes para o atendimento de sua popuIaçio.



Agosto de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 13 23071

Dep. Sérgio Cameiro-PDT-':Wi.J~~~~~l- _

Dep. Sevcrimo A!vcI. PDT:_~1:;t::::::::::::g;~;;;:::;;;::::::::. _

Dep. Sim.vaEllezy -PMD'!3.-:::"::::::;2~~~~~~í-------

Dep. UJ"liçino Queiroz·~'--:-m:1J..,Mf:S1i?'i1~-=-----
Dep. Waller Pinheiro·'PT·--.5!.:.-:"--4:::::f1'1,a<~+-------

RGCCQ01197
Brasllia, 06 de agosto de 1997

REQUERIMENTO

CAPÍTULO III
Das Indicações

Art. 113. Indicação é 'a proposição através da qual o
Deputado:

I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a
realização de ato administrativo ou de gestão, 0\1 o envio de
projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões
acerca de determinado assunto, visando a elaboração de
projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° - Na hipótese do inciso I a indicação será objeto
de requerimento escrito, despachado pelo Presidente e
publicado no Diário do Congresso Nacional.

Requeiro nos termos do Art. 113 do Regimento Interno

da Câmara dos Deputados, que seja remetida ao Sr. Ministro de Estado

da Saúde, Dr. Carlos César Silva de Albuquerque, sugestão

encaminhada por este signatário, "que pleiteia junto àquele ministério a

adoção de medida no sentido de fixar o teto de R$ 36 milhões, para o

volume repassados mensalmente ao Estado da Bahia, através do SUS.

N. Termos

P. E. Deferimento

~~4/~
CLAUDIOCAJ~

Deputado Federal
PFUBA

Exm°. Sr.
Deputado MICHEL TEMER
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasllia- DF

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989
APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS

TíTULO IV
Das Proposições

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

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

INDICAÇAO NQ 940, DE 1997
(DO SR. AIRTON DIPP)

Su ere ao poder Executivo, p~r i~term~dio do Ministério da
9 do Das arte que seJam ~nclu1dos, no Orçamento de

~~~~aç~~c~rsos paia a únidade de Ensino Desc~ntralizada - UNED,
no M~nicipio de Sapucaia do Sul, Estado do R10 Grande do Sul.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Exmo. Sr. M[nistro da Educação e do Desporto:

Nos termos do art. 113, inciso I, e § 10 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, sugiro que Vossa
Excelência inclua no Orçamento ao Ministério da Educação e do
Desporto de 1998 recursos .para a UNED • Unidade de Ensino
Descentralizada de Sapucaia do Sul - RS.

A UNED tem sua sede na cidade de Sapucaia do
Sul, mas está ligada à Escola Técnica Federal de Pelotas - RS que há
mais de 50 anos forma centenas de profissionais em cursos técnicos
diversos, em nivel de 20 grau.

Em 1985, o governo implantou o PROTEC
(Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Técnico) e, em 1988,
teve a aprovação dos estudos preliminares, surgindo a figura das
Unidades de Ensino Descentralizadas - UNEDs.

Em 1992, a Prefeitura Municipal de Sapucaia do
Sul doou um terreno de aproximadamente 40.000 metros quadrados
para a construção da Unidade de Ensino Descentralizada. / ~

A obra foi iniciada ainda em 1992, com o objetivo
de chegar a um total de 6.882 metros quadrados de área construída.
Neste momento, cerca de 80% da área está concluida, sendo que. já
foram investidos cerca de R$ 4 milhões na obra. Resta por fazer a fase
de acabamento dos pavilhões dos laboratórios, a correção de
problemas de infiltração, parte elétrica, quadras de esportes. auditório e
acabamento geral.

Em agosto de 1995, começou a funcionar
academicamente, na UNED de Sapucaia do Sul. o curso de Técnico em
Plásticos, que é inédito, em nível médio, em todo o pais.

o Técnico em Plásticos é um profissional de
grau médio, legalmente habilitado, que tem como função básica atuar
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na obtenção de peças plásticas, desde o projeto do molde até a
supervisão das diversas etapas de produção. Hoje, o curso já possui
aproximadamente 740 alunos e a UNED prevê chegar a um universo de
1.200 estudantes nos próximos dois anos.

Em razão deste projeto educacional
audacioso, que demonstra o desejo empreendedor desta Unidade de
Ensino, que quer contribuir com a educação nacional, solicito o
empenho de Vossa Excelência no sentido de destinar, desde jã,
recursos na ordem de R$ 3 milhões para a UNED de Sapucaia do
Sul no Orçamento do MEC de 1998, a fim de permitir a conclusão da
obra e aquisição do restante dos equipamentos necessários para o
curso Técnico em Plásticos.

Sala das Sessões, 11 de agosto de 1997.

~~4fm J. Xíírífrton Ofpp (Jrt
(/ utado Federal

REQUERIMENTO DE INDICAÇÃO NC1f-i.,dc 1997
(Do Sr. Airton Dipp, PDT-RS)

Requer encaminhamento ao :\linistro da
Educação e do Desporto de Indicação que sugere a
inclusão de recursos no Orçamento de ]998 para a
Unidade de Ensino Descentralizada de Sapucaia do
Sul· RS.

Senhor Presidente:

Nos tennos do art. J I3 do .Regimento Interno da
Câmara dos Deputados. solicito a Vossa Excelência seja encaminhada ao Senhor
Ministro da Educação e do Desporto; Paulo Renato Souza. a anexa indicação,
sugerindo a inclusão de recursos, na ordem de R$ 3 milhões, para a Unidade de
Ensino Descentralizada de Sapucaia do Sul - RS.

Sala das Sessões, II de agosto de 1997.

,. /(

! ,11 '- 'I. .'- \

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS. CeDI

REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989
APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS

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

TÍTULO IV
Das Proposições

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

CAPÍTULO III
Das Indicações

Art. 113. Indicação é à proposição através da qual o
Deputado:

I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a
realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de
projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

II - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões
acerca de determinado assunto, visando a elaboração de
projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ }O - Na hipótese do inciso I a indicação será objeto
de requerimento escrito, despachado pelo Presidente e
publicado no Diário do Congresso Nacional.
..........................................................................................

INDlCAÇJlO NO 941, DE 1997
(DO SR. AUGUSTO VIVJ;:lROS)

SU ere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da
Ed~caça.o e do Desporto, a críaç!.o da Escola Agrotécnica Federal
de AIto OBste potiguar, no Município de Pau dos Ferros, Estado
do Rio Grande do Norte.

(PUIlLIQUE-SE. ENCAMINllE-SE.)

Excelentissimo Senhor Ministro da Educação e do Desporto:,

Nos termos do art. 113. inciso 1 e § 1° do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados e com base no art. 208, inciso II da Conotituíção Fede;a!,

propomos a criação da Escola Agrotécnica Federal do Alto Oeste Potiguar. no municipio
de Pau dos Ferros, no estado do Rio Grande do Narre.

JUSTIFICAÇÃO

A educação profissio~ tem sido destacada como um ão\

instrumentos indispensáveis à qualificação dos jovens num momento em que a colt\Peti~
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por em pregos toma·se. cada vez mais. acirrada e a exigência de produtividade presente em

todos IJS setores da produção,

No documento liA Nação Convocada: Compromisso Nacional pela

Educ lção Básica", OPoder Executivo elegeu a educação como prioridade do Governo. E.
endcssado por governadores, prefeitos, artistas. sindicalistas. empresários e intelectuais
propôs a elevação dos níveis educacionais corno um dos componentes do de.senvalvimentD

social e econômico do País. Uma premissa com a qual concorda o povo potlguar~e '1.u.:l

expandir sua rede de escolas profissionais. deficiente como a de quase todos os demais
estados da Região,

o Rio Grande do Norte com a população de cerca de 2.600.000

habitantes, não possui sequer uma escola agrotécnica federal, apesar de SUa economia ser

fortemente ligada à agricultura. à pecuária e à industria de alimentos. além. obviamente.de
sua riqueza oriunda da produção de sal marinho.

Com 3l. 1% da população residindo na zona rural e 34% de

adultos analfabetos, o Estado tem quase 580 mil matriculas no ensino fundamental e apenas

79,5 mil no ensino médio. Anseia por alterar este quadro e toma a iniciativa. respaldada por

forte apoio popular. de lutar pela criação da Escola Agrotécnica Federal do Alto Oeste
Potiguar, no município de Pau dos Ferros.

Essa Escola será um decisivo instrumento para alterar a economia
rural não só daquela região. mas também dos vizinhos estados do Cearà e da Paraíba. Terà

o ensino voltado para a formação de profissionais com conhectmentos de ,-"adernas

técnicas agrícolas, veterinárias, agro-industriais e têxtil, áreas com potencial de mercado de
trabalho que poderiio contribuir para a melhoria da qualidade de vida da populaçiio.

Por tais razões, contamos com a aquiescência do Senhor Ministro

para o atendimemo ao pleito tão justo daquela região nordestina.

Sala das Sessões, m

AUGUSTO VIVEmOS
\

REQUERIMENTO
(Do Sr. Angusto Viveiros)

Requer o encaminhamento de Indicação ao
Minísterio da Educação e do Desporto propondo a
criação da Escola Agrotécnica Federal do Alto
Oeste Potiguar, no municipio de Pau dos Ferros.
estado do Rio Grande do Norte.

Senhor Presidente:

Requeiro • V. Exa., na forma do art. 113, inciso I e § 1~ do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, seja encaminhada ao Ministério .da

Educação e do Desporto. a Indicação anexa que propõe a criação da Escola Agrotécrnca

Federal do Alto Oeste Potiguar, no município de Pau dos Ferros. estado do Rio Grande do

Norte.

, '2 ~Sala das Sess s. em I de u-..~(1' de 1997

\ ~
~~~...t.>

AUGUSTO VIVEIROS
\

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS. CeDI

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
.........................................................................................

TÍTULO VIII
Da Ordem Social

.........................................................................................
CAPÍTULO III

Da Educação, da Cultura e do Desporto

SEÇÃO I
Da Educação

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

Art.2DS - O dever do Estado com a educação será
efetivado mediante a garantía de:

I ensino fundamental obrigatório e gratuito,
assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a
ele não tiveram acesso na id~de própria;

* Inciso I com redação dada pela Emenda Constitucional t.. N, da
1210911996 •

II progressiva universalização do ensino médio
gratuito;

* Inciso li com redação dada pela Emenda Constitucional /lo 14. de
12/0911996 ,

III atendimento educacional especializado aos
portadores de deficiência, ereferencialmente na rede regular
de ensino;

IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de,.
zero a seis anos de idade;

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da
pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de
cada um;
..........................................................................................
.........................................................................................

REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO ~o 17 DE 1989
APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS

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

TÍTULO IV
Das Proposições

. .

CAPfTULO III
Das Indicações

Art. 113, Indicação é à proposição através da qual o
Deputado:
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I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a
realizaçlio de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de
projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestaçlio de uma ou mais Comissões
acerca de determinado assunto, visando a elaboração de
projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 10 - Na hipótese do inciso I a indicação será objeto
de requerimento escrito, despachado pelo Presidente e
publicado no Diário do Congresso Nacional.
............................................................................................
...........................................................................................

REQUERIMENTO
(Do Sr. Sergio AroueI)

Requer o envio de Indieaçio ao Ministério da
Sallde, relativa a eomposiçllo da Galeria de
Honra dos Sanitaristas eméritos uisteutes
naquele Ministério.

Senhor Pre3idente,

INDICAÇAO N2 942, DE 1997
(DO SR. SERGIO AROUCA)

Sugara ao Poder Executivo, por intermédio do
Sa~a, a inclue&o de eete eanitaristae .-éritoa,
na Galeria de Honra dos Sanitaristas.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Excelentissimo Senhor Ministro,

Ministério da
j á falecidos,

Nos termos do art. 113, inciso 1, e § l° do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa Excelência, seja encaminhada ao Poder
Executivo a Iudie.çio em anexo, sugerindo a inclusão dos nomes e fotos de sele
sanitaristas bmsileiros, eméritos, já falecidos, na Galeria de Honra dos Sanitaristas
que mais contribuirem para o avanço da Saúde Pública no Brasil.

Sala das Sessões, em~de agosto de 1997.

..A\I~
Deputado Sergio Arouea

o Deputado Sergio Arouca. do Rio de Janeiro, se dirige a Vossa
Excelência para expor e reivindicar o seguinte:

I. Considerando a grande contribuição para a Saúde Pública e para a
Medicina Social e Coletiva, feita através de suas produções intelectuais e de suas
ações na luta pela melhoria da sa6de da população brasileire;

2. Considerando que pelos seus perfis intelectuais e políticos, pelos
lICUS trabalhos, podem se ombrear _ grandes nomes da Saúde Pública Brasileira,
cais como Oswaldo Cl1IZ, CuJos Chagas, Adolpho LuIZ, Noel Nutels, entre outros;

3. Considerando que existe uma lacuna, na Galeria de Honre dos·
8Inilaristas eméritos do MiniSlério da Saúde. desde a inclusão do último grande
nome da Saúde Pública Brasileira, Noel Nutels, há mais de 20 anos, e os sanitaristas
que llIIIl'I:lIIII presença l1ll vida brasileira nas últimas três décadas estão ausentes;

Entendemos que devam ser incluidos na Galeria de Honra dos
Sanitaristas desse Ministério, comojusta homenagem pelos trabalhos que realizarem,
os SIIlitariSW já tillecidos e amplamente conhecidos nos meios cientificos, na área
da saúde, nas Universidades e mesmo junto a população, a seguir indicados:

01. Carlos Gcntilc de Mello;
02. Emane Brag&;
03. Josué de Castro;
114. Maria Cecilia Donl1llngello;
OS. Mário Magalhics da Silveira;
06. Samuel B. PCS!lOlI;
07. Manuel Jose Ferreira.

Sala das Scssõesl(le agosto de 1997..

-111~
Dep."do Sel110 Aro.ca

LEGISL~ÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS. CeDI

REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989
APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS

... """ ...........................................................•........................

TÍTULO IV
Das Proposições

........................................... ~ ~~ ~o. ~ ~o." ~ ~""~"o. ~"""••• """ ••••• o.o. o. ~ ..

CAPÍTULO 11I
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a 'proposiçio através da qual I)

Deputado:
I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a

realização de ato administrativo ou de gestlio. ou o envio de
projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

II • sugere a ~anifestaç,lio de uma ou mais Comissões
acerca de determinado assuntá, visando a elaboração de
projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.
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§ 1° - Na hipótese do inciso I • indícaçllo será objeto
de requerimento escrito, despachado pelo Presidente e
publicado no Diário do Congresso Nacional.

LEGISLAÇÃO CITAnA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

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

..........................................................................................
INDICAÇAo No 943, DE 1997

(DO SR. JARBAS LIMA)

REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sugere ao Poder Eltecutivo, por inter~io do Ministério da
Fazenda, a reduçAo da al1quota do Imposto eobre Produtos
Industrializados - IPI incidente sobre diejuntores. RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINIIE-SE.)

E:<celcnussimo Senhor Ministro da htl.etlda

o íncrcmcnlo da con5llUÇlio de haIHtaçlie. IJ01lUlarcs con/iuntl''''

com a inevitavel necc~dadc de viabilizar tomas de timncãilmemo e de redução de custos.

garantidas as condiçÕ\.'S de solidez e ~urilnça do imovel.

TÍTULO IV
Das Proposições

...................................•......................................................
OCorre que os matcri:sis usualmente c.*RtpI'egados em tais

construções caractcrinm"se tanto pelo baixo cUsto qUinto pela tieil combustão. acrescido

o talo de que dispositivos de segurança são, J1<lf ve..., excluídos, com vi5las ao

barlleamento da obra.

CAPíTULO III
Das Indicações

A legislação do IPI ja benelicia !!Ima de produlos industrializados

CI11 ferro e aço. quando se deslinam a construção c suas pane•. aplicando-lhe. a alíquota O

(zero).

Ademais, sil!"iflCltivl parcell dos materiais elétrico. ja se encontra

com tributaçlio mais reduzida.

Nesle sentido. sugerimos I revisão da aliquoll de 15",. (quinze por

cenlol do IPI incidenle sobre díljuntores. de modo • torni·la compalivel com a função

....ncial de lal equipamento na segurança do patrimônio c, icSpecialmente. da própria vida.

Art. 113. Indicação é'a proposição através da qual o
Deputado:

I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a
realização de ato administrativo ou de gestão, ou ° envio de
projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões
acerca de determinado assunto, visando a elaboração de·
projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ la - Na hipótese do inciso I a indicação será objeto
de requerimento escrito, despachado pelo Presidente e
publicado no Diário do Congresso Nacional. '

INDICAÇAO N2 944, DE 1997
(DO SR. JOSS PIMENTEL)---~/-=----

Sltll das Seuões. em de

KtQUt:KIMt:N'1'O
(Do Sr. JARIlAS LIMAI

Requer o encaminbamento de Indic:açio ao
Ministério di Fazenda. relativa li mudlnÇa da
lIibutaçào do IPI incidente sobre disjulltores.

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da
Bad4e, a inclusao, no Orçamento Geral da Uniao para 1998, de
verba euficiente para a conc1usao do hospital da Fundaçao
Nacional da Saóde, no muni~ípio de Icó , Estado do Ceará.

SCI1bor Presideme: (PUbLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Nos termos do ano 113. inciso I. c § I·. do Regimento 11IICI1IQ da

Cimara dos Deputados, requeiro I V, Exa. sejl encaminhado 10 Poder Eltewlivo a

Indicaçio lnexa. em que se llIgel'e a/teraçio do tratamento trilJulário dispeMlda a
disjuntores.

Exmo. Sr. Ministro da Saúde:

Há cerca de nove anos a comunidade de Icó, no estado do
Ceará, está a espera da conclusão da obra daquele que seria o único hospital
píJblico naquele Municipio. _

lcó tem 64 mil habitantes e apenas um hospital com 50
leitos, o que obriga parcela significativa da população a recorrer a outras
cidades para obterem serviços médico - hospitalares, comprometendo mais
ainda os parcos recursos da maioria das familias icoenses.

São, como Vossa Excelência pode constatar, 1.280
habitantes por leito, enquanto que o recomendado pela Organização Mundial
de Saúde é de que essa relação não ultrapasse 200 habitantes / leito.

Esperamos contar ç,om .a sensibilidade de Vossa Excelência
para que inclua no Orçamento geral da União recursos suficientes para a
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conclusão do hospital da Fundação Nacional de Saúde em Icó - CE, beneficio
que aquela comunidade aguarda C?m muita ânsia.

1997.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÁMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989
APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS

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

TÍTULO IV
Das Proposições

Dirijo-me a Vossa Excelência para expor e
reivindicar o seguinte:

o campo cirúrgico em nosso Pais já demonstrou
inúmeras vezes seu potencial, apresentando-se com destaque em
todo o mundo em diversas de suas especialidades.

Mostrou que se estimulado pode elevar a
qualidade de nossas práticas a niveis de primeiro mundo.

As grandes dificuldades de financiamento da
Saúde, no entanto, têm provocado importantes prejuízos na
evolução dos procedimentos cirúrgicos. Apenas algumas poucas
áreas ou instituições têm conseguido verbas para promover o
desenvolvimento de novas técnicas e qualificação de pessoal, a
maioria mal tem conseguido meios para a própria manutenção.

São indiscutíveis os beneficios gerados pelo
aperfeiçoamento das atividades na área cirúrgica. Diminuem-se os
riscos para os pacientes e ampliam-se as possibilidades de
sucesso. Ademais. com freqüência. promovem uma relevante
redução do tempo de internação e evitam o retorno do paciente ao
sistema de saúde. Sem dúvida, contribuem de forma substancial
para a diminuição dos custos dos serviços.

Diante do exposto, sugerimos a liberação de
recursos específicos para a área cirúrgica. visando estimular a
pesquisa e o desenvolvimento de novas técnicas e procedimentos.

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

CAPfTULO III
Das Indicações

Sala das Sessões. em de de 1997.

Art. 113. Indicação é 'a proposição através da qual o
Deputado:

I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a
realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de
projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

II - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões
acerca de determinado assunto, visando a elaboração de
projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 10 - Na hipótese do inciso I a indicação será objeto
de requerimento escrito, despachado pelo Presidente e
publicado no Diário do Congresso Nacional.
..........................................................................................
..........................................................................................

INDICAÇ~O NO 945, DE 1997
(DO SR. SILAS BRASILEIRO)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da
Saúde a liberação de mais recursos para a área cirú~gica,

visando ao desenvolv1~~nto de novas técnicas.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:

..r- --'"

SILAS BRASILEIRO
Deputado Federal

REQUERIMENTO
(Do Sr. SUas Brasileiro)

Requer o envio de Indicação ao
Ministério da Saúde. relativa á
liberação de mais recursos
para a área cirurgica, visando o
desenvolvimento de novas
técnicas.

Senhor Presidente,

. Nos te":!,os do Art. 113, inciso I e § 10 do
Reglrl!en~o Int~rno da Gamara dos Deputados, requeiro a Vossa
Excelencl8', seja encammhada ao Poder Executivo a Indicação em
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anexo, sugerindo a liberação de mais recursos para a área
cirúrgica, pelo Ministério da Saúde, visando o desenvolvimento de
novas técnicas.

Sala das Sessões, em \~ dé\]~ de 1997.

Deputado SILAS BRASILEIRO

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989
APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS .

TÍTULO IV
Das Proposições

CAPITULO III
Das Indiéações

Art. 113. Indicação é 'a proposição através da qual o
Deputado:

I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a
realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de
projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões
acerca de determinado assunto, visando a elaboração de
projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° - Na hipótese do Inciso 1 a indicação será objeto
de requerimento escrito, despachado pelo Presidente e
publicado no Diário do Congresso Nacional.

INDICAÇAO NQ 946, DE 1997
(DO SR. RENATO JOHNSSON)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento, a inclusao da mandioca como
produto de opção do mutuário de crédito rural, para efeito de
equivalência em produto, no alongamento das dívidas permitido
pela Lei nQ 9.138, de 29 de novembro de 1995. .

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Excelentissimo Senhor Ministro da Agricultura o do
Abastecimento

Nos termos do art 113. Inciso I e § 1° do Regimento Intcmo da
Câmara dos Deputados. sugiro ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento que
providencie n elaboração de voto ao Conselho Monetário Nacional. objetivando modificar
o tetto do IDei... VI do Art. 6' da Resolução n° 2.238, de 31 de jan.iro d. 1996, de
onodo a incIDir a mandioca Da lista d. produtos pelO! quais o mutuirio pod.ri optar.
para deito de cálculo da equívalêneia em produto, quaudo da reoegoelaçio amparada
pela Lei n' 9.138, de 29 d. uov.mbro de 1995 e o tetto da Allnea (.) do Inciso m do
Ar!. 2' da Resolnçio n' 2.279. d. 22 de maio d. 1996, para permitir que OI mutuirioi
ponam .ubstituir por mandioca o produto escolhido na repactuaçio d..... débi~

A Lei 9.138, conhecida como Lei da Securitização prevê que os
débitos ren.sociados. além de pagarem juros d. 3% ao ano. conterão cláusula de
equivalência .m produto e estabelece que o Conselho Monetário Nacional definiria quais
05 produtos poderiam ser escolhidos pelo mutuário. para serem utilizados naquele cálculo.

Através da Resolução n° 2.238, o CMN cumpriu sua obrigação.
definindo. no Art. 6°. Inciso VI. in .erbis: '

"Arl.6"

VI - /la dara da .tormah=ação do alongamento. o

mutuárIO pode oplar por um nu cI(Jl~' cios :;egumtes

produlOs bÚslco.~ Integrantes ela Política de Guranlla

de Preços Mímmo.< (PGPAI): algodão. arro=. milho.

.'wJa e trtRO. desde que () produtor lenha explorado.

nO.Ii últimos três anos. Wi produto.Ii escolhidos;

Vll w na hIpótese de (I mutuárIO se dedicar à

exploração de outra." utIVidades ugropecuárias,

re/ullva.'i a produtos não especljicadmi lU) inCISO

amerlOr. sua opção. para eleito de equrvalenclo. fica
re.çlrlla a mIlho ou .'UJJa. f,

Dessa forma. os produtores de outros produtos, não listados no
IllCiso VI. só pudemm "indexar" seus débitos a milho ou soja.

Ocorre que a variação de preços do que é produzido pelo mutuário
é que condiciona sua renda. .

Assim. os produtores de mandioca têm sua renda condicionada á
flutuação do preço da mandioca e deparam-se (ou deparar-sc-ão. ao longo dos próximos

sete anos. prazo da Securitização) !:om situações de elevação dos preços do milho ou Í1a

soja (e conseqüente aumento de seus débitos securitizados) em nivel superior á flutuação
dos preços da mandioca.

Disso decorre ou decorrerá natural prejuízo ao produtor e o
aumento de seu endividamento, num flagrante processo perverso de inviabilização
econômica.

A ideologia que infonna o processo de equivalência em produto é.
exatamente, a de assegurar a variação dos débitos do produtor a taxas, no máximo, iguais

à variação dos preços de seus produtos. ou seja, criar a moeda própria do produtor: "tantôs

kg de soja, tantos sacos de milho, tantas cabeças de gado", para entendimeDto e
pagamento de seus débitos.

Nilo pennitir o cálculo dos débitos em equivalentes do produto

produzido pelo agricultor é - além de complicar seu raciocinio direto, objetivo, linear'
causar-lhe. eventualmente. prejuízos e ampliação de seu endividamento.

Isto é mais verdade na medida em que se trata de produtores de

mandioca. pr.oduto tipicamente de pequenos produtores que produzem. muitas vezes.

somente esse produto. pam venda a fecularias e se viram obrigados a vincular a variação

de seus débitos secumizados a um produto Imilho ou soja) que não produzem e cujas

variações de preço nada significam para eles, exceto. muitas Vezes. a ampliação da divida.

. Assim sendo, reitero a sugeslão no sentido de que o Ministério da
Agricultura e do AbasteCImento prepare sugestão de voto. que possa Ser encaminhada pelo
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Ministério da Fazenda ao Conselho Monetário Nacional. fazendo incluir a mandioca entre

os produtos que podem ser objeto da opção do mutuilrio. para efeito da securitização da

dívida agricola. .
Imponante lembrar que. para completar tal modificação. sem

necessário que o Conselho Monetário altere. tambem. os termos da alínea (c) do IncIso 1lJ
do Art 2' da Resolução n' 2.279. de 22/5/96. para permlttr que os produtores de mandIOca

possam substitUIr o produto constante da cláusula de eqUIvalêncIa de seus contratos de

securitização. já que á época da renegociação era-lhes vedado optar por esse produto

Sala das Ses,SÕes. em/~deu.l"/lde 1997 .
I " /

~
'.\ ~i to

fPt -- :. L ~ .>~~-
~ o RE~{ TO JOHNSSdN

REQUERIMENTO

(Do Sr. Renato Johnsson)

Requer o encaminhamento. ao Ministério da Agricultura e do
Abastecimento. da Indicação em anexo, sugerindo a inclusão
da mandioca como produto passivel de opção, pelos mutuários
de Crédito Rural, para efeito de cálculo da equivalência em
produto. nas operações de alongamento de prazos, amparadas
pela Lei n' 9.138. de 2911 1/95.

Senh~r Presidente

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do ano 113, inciso I e
§ I" do Regimento Interno da Càmara dos Deputados, seja encaminhada ao Poder Executivo

a Indicaçio em anexo, sugerindo a inclusão da mandioca como produto passivel de opção,

pelos mutuários de Crédito Rural, para efoito de cálculo da equivalência em produto, nas

opetações de alongamento de prazos, amparadas pela Lei n' 9.138, de 29/11/95.

Sala das Sessões, em 13 de 1)~ de 1997

c\\ .; ri L
~J~HN;bN

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - Cem

LEI 9.138 DE 29 DE NOVEMBRO DE 1995

DISPÕE SOBRE O CRÉDITO RURAL, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art.l o _ É' autorizada, par~ o crédito rural, a equalização de
encargos financeiros, observado o disposto na Lei número 8.427, de
27 de maio de 1992.

§ 10 - Compreende-se na equalização de encargos financeiros de
que trata o "caput" deste artigo o abatimento no valor das prestações
com vencimento em 1995, de acordo com os limites e condições
estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional.

§ 20
- O Poder Executivo e o Poder Legislativo providenciarão a

alocação de recursos e a suplementação orçamentária necessárias à
subvenção econômica de que trata este artigo.

- Dispõe sobre condições e procedimentos a serem observados na forma·
lização das operações de alongamento de dívidas originárias de crédito
rural, de que trata a Lei n. 9.138111, de 29 de novembro de 1995 e revoga
as Resoluções ns. 2.207, de 3 de novembro e 2.220, de Gde dezembro de
1995.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

BANCO CENTRAL DO BRASIL

DIRETORIA

RESOLUÇÃO N. 2.238 - DE 31 DE JANEIRO DE 1996

O Banco Central do Brasil, na forma do artigo 9! da Lei n. 4.595(2), de 31 de
dezembro de 1964, torna público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão rea
lizada em 31 de janeiro de 1996, tendo em vista as disposições do artigo 10 da Lei
n. 9.138, de 29 de novembro de 1995, resolveu:

Art. 6! Devem ser observadas as seguintes condições, relativamente à equi~

valência em produto:
1 - a quantidade de unidades equivalentes em produto, a ser apurada no ato

do alongamento da dívida, corresponderá à divisão do valor total refinanciado, acres~

cido de taxa efetiva de juros de 3% a.a. (três por cento ao ano), capitalizados anual~

mente, pelos preços mínimos básicos dos produtos, conforme Thbela I anexa, eXce~
to nos casos de que trata o artigo 13 deste normativo;

II - a liquidação das parcel~s do débito alongado, quando não efetuada em es
pécie, somente será realizada mediante operações de Aquisição do Governo Fede~

ral (AGF) direta, consoante as normas específicas divulgadas pela Companhia Na
cional de Abastecimento - CONAB;

111 - poderão ocorrer compensações físicas eJou financeiras, na liquidação das
parcelas do débito alongado, em função da classificação oficial obrigatória dos pro
dutos, observados os padrões e instrumentos de classificação, bem como os ágios e
deságios previstos na Thbela II anexaj

IV - o instrumento de crêdito deverá conter cláusula estabelecendo que a equi
valência fica condicionada a que o produto esteja depositado em armazém crcden~

ciado e com o contrato de depósito assinado com a CONAB;

V - na liquidação da dívida, via AGF direta, caberá à CONAB encaminhar à
Secretaria do 'lesouro Nacional do Ministério da Fazenda, até 30 de abril de cada
ano, inclusive 1996, a previsão das gastos com despesas inerentes à Política de Ga~ .
rantia de Preços Mínimos - PGPM ressarcíveis ao mutuário, para inclusão dos res
pectivos valores no projeta de Lei Orçamentária Anual do exercício subseqüente;

VI - na data da formalização do alongamento, o mutuário pode optar por um
ou dois dos seguintes produtos básicos, integrantes da Politica de Garantia de Pre
ços Mínimos - PGPM: algodão, arroz, milho, soja e trigo, desde que o produtor te-
nha explorado, nos últimos três nnos, os produtos escolhidos; r

VII - na hipótese de o mutuário se dedicar á exploração de outras atividades
agropecuárias, relativas a produtos não especificados no inciso anterior, sua opçfio,
para efeito de equivalência, fica restrita a milho ou sojn.

Ar!. 7' No vencimento de cada parcela do débito alongado, o beneficiário po
de, a seu critério e nbservadas as cnndições dn artigo 6o?':

Dispõe sobre condições e procedimentol a se.rem obB~n:a~oBna fo~n.
Jização das operações de alongamento de diVIdas origmarlas de credito
rural, de que tratnm a Lei n. 9.138\11, de 29 de novembro de 1995, e a Re
solução n. 2.238, de 31 de janeiro de 1996.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

BANCO CENTRAL DO BRASIL

DIRETORIA COLEGIADA

RESOLUÇÃO N. 2.279 - DE 22 DE MAIO DE 1996

OBanco Central do Brasil, na forma do artigo 9! da Lei n. 4.595(2), de 31 de
dezembro de 1964, torna público que o Presidente do Conselho Monetário Nacional,

...........................................................................................
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Art. 22 Estabelecer as seguintes condições complementares às normas coti
substanciadas na Resolução n. 2.238/96:

I - admitir a inclusão de despesas relativas a custas processuais no saldo de
vedor a ser alongado;

II - na aplicação do disposto nos artigos 12, inciso VI, e 82, inciso lIr, alínea
"bu

, da Resolução n. 2.238/96, deve-se considerar o "índice de remuneração básica
dos depósitos de poupança";

III - para fins de equivalência em produto, de que trata o artigo 62 da Reso
lução n. 2.238196:

a) inexistindo preço mínimo para o produto escolhido pelo beneficiário, na tlrea
geográfica de jurisdição da agência da instituição financeira, adotar·se-á o preço mí
nimo vigente na região mais próximaj

b) somente será aceito produto depositado em armazém localizado na área de
abrangência do preço mínimo con.iderado, salvo autorização expressa da Companhi~

Nacional de Abastecimento - CONAB, hipótese em que deverá ser efetuada compen
sação física visando ajustar a quantidade de unidades equivalentes em produto;

c) é vedada a substituição dos produtos constantes da cláusula de equivalên
cia, não se admitindo, em conseqüência, o pagamento de prestações com produtos
diferentes daqueles indicados no instrumento de créditos.

Art. 32 Ficam as Secretarias de Acompanhamento Econômico e do Thsouro
Nacional, do Ministério da Fazenda, e de Política Agrícola, do Ministério da Agri
cultura e do Abastecimento, autorizadas a definir, em conjunto, as medidas comple
mentares necessárias à implementação do disposto nesta Resolução) devendq as per·
tinentes instruções serem divulgadas às instituições financeiras pelo Banco Cen
tral do Brasil.

Art. 42 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. - Gusta·
vo Jorge Laboissiere Loyola, Presidente.

REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS

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

TÍTULO IV
Das Proposições

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

CAPITULO I1I
Das Indicações

Art. 113. Indicação é'a proposição através da qual o
Deputado:

I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a
realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de
projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

II - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões
acerca de determinado assunto, visando a elaboração de
projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 10 - Na hipótese do inciso I a indicação será objeto
de requerimento escrito, despachado pelo Presidente e I

publicado no Diário do Congresso Nacional.
..........................................................................................
..........................................................................................

INDICAÇAO NQ 947, DE 1997
(DO SR. CORIOLANO SALES)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio da Caixa Econômica
Federal, a adoção de medidas que visem à redução das valores
das prestações nos contratos dos mutuários da Vila Serrana
111 e IV na cidade de Vitória da Conquista, Estado da Bahia.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Objetivo: refil1fnciamento e
revlsao nos valores dos contratos de habitação do conjunto Vila
Serrana III e IV, de Vitória da Conquista (Ba), de responsabilidade da
Caixa Econômica Federal.

Justificativa: A Caixa
Econômica Federal, em Vitória da Conquista. financiou a construção
de mais de 1.00 (mil) casas populares no conjunto Vila Serrana (Ill e
IV), imóveis que foram, quase todos abandonados em razão do alto
valor das prestações e do desemprego que se elevou bastante no Pais
diminuindo, em consequência, a renda pessoal dos trabalhadores e dos
pequenos e micro empresários, estes, quase todos, da chamada
economia informal.

Hoje, em face da ocupação desses imóveis (cerca de
1.030), muitos dos quais já em fase de regularização, prevalece a
dificuldade de centenas de compradores e ocupantes em assinar
contratos novos, ou mesmo de permanecer cumprindo q avençado, I

frente ao valor da prestação, esta sempre relacionada com o poder
aquisitivo e a renda do comprador-poupador.

T~ata~se: portanto. de questão social (a habitação) que
reclama apolO deCISIVo .do governo. que sei constituir-se elevada
preocupação da Caixa Econômica Federal. Por outro lado, o poder
aquisitivo dos mutuários ficou extremamente escasso em razão do
desemprego numa cidade que não possui indústria e mantém sua
atividade econômica baseada no comércio e na agricultura, ora em
dificuldades.

Em face da relevância e da urgência da questão abordada
por i~tennédio da Mesa da Câmara dos Deputados. dirijo-me à
SuperIor Administração da Caixa Econômica Federal. na pessoa do
Dr. Sérgio Cutolo. indicando como absolutamente prioritária a
redução do valor das prestações dos mutuários do Conjunto Vila
S~rr~~a (IlI e IV.), na cidade de Vítória da Conquista (Ba),
vlabJllzando o refazlmento dos contratos de mutuários de baixa renda,
o que será de inteira justiça social.

Brasilia-DF,\~ de agosto ~e 1997.

(\t~-üm~M~'
Deputado Federal

REQUERIMENTO
(Sr. Dep. Coriolano Sales)

Requer o envio de Indicação ao Sr.
Presidente da Caixa Econômica Fe -
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deral reiVlDdJcando a redução dos
valores das prestações nos contratos
dos mutuários da Vila Serrana 111 e
IV. 'de Vitória da Conquista. na Babla.

Senhor Presidente:

Nos termos do artigo 113, Inciso I, parágrafo lO, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa
Excelência que seja enviado ao Senhor Presidente da Caixa
Econômica Federal, Dr. Sérgio Cutolo, a Indicação, em anexo,
reivindicando a redução, justa e legitima, dos valores das prestações
nos contratos dos mutuários da Vila Serrana lU e IV, de Vitória da
Conquista, na Báhia.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS _ CeDI

REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989
APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS

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

TÍTULO IV
Das Proposições

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

CAPÍTULO 1II
Das Indicações

Art. 113. Indicação é' a proposição através da qual o
Deputado:

I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a
realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de
projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

II - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões
acerca de determinado assunto, visando a elaboração de
projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara. .

§ J° - Na hipótese do' inciso I a indicação será objeto
de requerimento escrito, despachado pelo Presidente e
publicado no Diário do Congresso Nacional.
..........................................................................................
..........................................................................................

PROJETO DE LEI N2 3.195, DE 1997
( Do Sr. Neuto de Conto)

Acrescenta dispositivo ao art. 105 da Lei n9 4.504, de 30 de
noveMbro de 1964.

{AS COMISSõES DE AGRICULTURA E POLíTICA RURAL; DE FINANÇAS E
TRIaUTAçAO (M&RITO); E DE CONSTITUIÇ~O E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
(ART. 54) - ART. 24, II)

o Congresso Nacional decreta:

Art. I" Ao parágrafo primeiro do artigo 105 da Lei n" 4.504, de 30
de novembro de 1964, acrescente-se a alínea "g". nos seguintes termos:

"Arl. JOS ..

§ J••••••••••••••••••••.•••••••••••••••.•••.•••••••••••• ••••••••••

g} a partir de seu vencimento, em quitaç'ão do

Impoj'lO Territorial Rural e de quaisquer tributos e cnntrihuiçik,r da União. lO

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

Art. 3" . Revogam-se as disposições em contnirio.

JUSTIFICAÇÃO

Desde a publicação do Estatuto da Terra, Lei n· 4.504, em 30 de

novembro de 1964, as desapropriações de propriedades rurais, para fins de reforma

agrária. são indenizadas mediante Titulas da Divida Agrária - TDAs.

"§ /0 ~ Os títulos de que trata este arligo vencerão

juros de seis por cento li doze por cento ao ano, terão cláusula de garantia

conlro even/ual desvalori:ação da moeda, em função dos índices fIXados

pelo Conselho Nacional de Eco1lomia e poderão ser ulíh:odos:

a) em pagamento de até cinqüenta por cento do

imposto /I!rrj/anal rural;
b) em pagamento de preço de /qrras públicas;

c) em caução para garan1ía de quaisquer contratos,

obroj' e serviços celtJbrados com a União;

d) comofiança em geral;

e) em caução como garantia de empré.'itimas ou

financiamentos em estabelecimentos da União, autarquias federai.r e

sociedades de economia mista, em entidades ou fundos de aplicação às

a/Mdades r'Jrais criadas para esre fim;
f) em depósito, para assegurar a execução em ações

judiciais ou admimstrativas."

A administração, lançamento, resgate e controle dos Títulos da

Divida Agrária estão regulamentados pelo Decreto n· 578, de 24 de junho de 1992. que,

em seu artigo 11, IlTevê, também, as hipóteses da sua utilização, entre as quais a de

Jl8gamento de 50% do ITR.

o pagamento do ITR mediante a utilização de Titulos da Divida
Agrária constitui, na realidade, uma modalidade de extinção da obrigação tributária pe~
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via da compensação. Tem esta corno pressuposto duas relações juridicas diferentes, em

que o credor de urna é devedor da outra, ou vice-versa. O Código Civil dispõe sobre a

compensação em seu art. 1.009. E o Código Tributário Nacional estabelece, no art. 170,

que a lei pode autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e

certos, vencidos ou vincendos.

Como já foi demonstrado, a lei 4.504/64, art. 105, permite que

50% do Imposto Temtorial Rural seja pago com Títulos da Dívida Agrária, não se

cogitando sobre a distinção entre titulos vincendos e vencidos.

Nossa proposta é no sentido de permittr que os IDAs vencidos

possam ser utilizados pam pagar, não apenas 50% do ITR, mas 100% deste imposto e dos

demais impostos e contribuições federais. Isto porque, sendo o IDA vencido não apenas

um titulo de crédito liquido e certo, mas, ainda, um titulo representativo da divida pública

federal em mora. constitui-se, por isto, em crédito hábil, nos termos do art. 1.009 do

Código Civil e 170 do Código Tnbutário Nacion,;l, para ser utilizado na compensação de

qualquer cri:dito tributário Igualmente federal.

Não é mzoáve! exigir que o cidadão, devedor de um tributo

federal e, ;,multaneamente, credor de um título fedemI vencido, de cujo valor poderia

despender para qUItar o seu debito, o faça com outros recursos próprios, suportando um

duplo encargo. ,e assim podemos dizer. Por outro lado, não é justo que o Estado

inadimplente :iC locup1L~tc. ao cxign que o cidadão pague o seu débito fiscal, quando ele ~

É importante salientar que os Titulas da DiVida Agrária, ou
simplesmente TDAs, revestem-se de característica específica por se destinarem ao

pagamento de indenização por desapropriação. Diferenciam, portanto, dos demais titulas

da divida pública que são emitidos para atender ás necessidades de caráter meramente
financeiro do Governo Federal.

Entendemos, assim. que o Estado, quando inadimplente, deve ser
compelido, por lei, a receber os titulas da divida agrária vencidos e não pagos, a titulo de
quitação de todo e qualquer crédito tributário, por ser esta urna medida de just;';;' e
equidade.

A compensação de créditos tributários justifica-se pelo simples
fato de ser um instrumento de justiça.

Apresentamos, pois, este projeto de lei para apreciação desta Casa
e, por se tratar de matéria de relevante impol1ãncia, contamos com a sua aprovação pelos
ilustrcs parlamentares.

Sala das Sessões, emidf"" frde 997.

Deputado

"LEGIS':AÇ'ÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE ESTlIDOS LEGISLATIVOS - Cem"

CÓDIGO CIVIL

LEI 3.071 DE OIJANEIRO DE 1916.

Código Civil.

PARTE ESPECIAL

LIVRO li!
Do Direito das Obrigações

CAPÍTULO VII/
Da Compensação

Art.1009 - Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e
devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se
compensarem.

CODIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

LEI 5.172 DE 25 DE OUTUBRO DE 1966

DISPÕE SOBRE O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL E
INSTITUt NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
APLICÁ VEIS Á UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS.

LIVRO SEGUNDO
Nonnas Gerais de Direito Tributário

TÍTULom
Crédito Tributário

CAPÍTULO IV
Extinção do Crédito Tributário

SEÇÃO IV
Demais Modalidades de Extinção

Art.170 - A lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública. .

Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a
lei determinará, para os efeitos deste artigo, a apuração do scu
montante, não podendo, porém, cominar r~dução maior que a
correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a
decorrcr cntre a datada compcnsação' e a do vencimcnto.

necessárias para cumprimento da cláusula de correção monetária, as
quais serão distribuídas automaticamcnte ao Tesouro Nacional.

§ 5° - O Poder Executivo, de acordo com autorização e as
normas constantes deste artigo e dos parágrafos anteriores,
regulamentará a expedição, condições e colocação dos Títulos da
Dívida Agrária.
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DECRETO 578 DE 24 DE JUNHO DE 1992

DÁ NOVA REGULAMENTAÇÃO AO LAliÇAMENTO OOS
TíTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA.

Art.11 - Os TDA poderão ser utilizados em:
I - pagamento de até cinqüenta por cento do Imposto sobre a

Propriedade Territorial Rural;
li - pagamento de preços de terras públicas;
111 - prestação de garantia;
V - depósito, para assegurar a execução em ações judiciais 011

administrativas;
V - caução, para garantia de:
a) quaisquer contratos de obras ou serviços celebrados com a

União;
b) empréstimos ou financiamentos em estabelecimentos da

União, autarquias federais e socieãades de economia mista, entidades
ou fundos de aplicação às atividades rurais criadas para este fim.

VI - a partir do seu vencimento, em aquisição de ações de
empresas estatílis incluídas no Programa Nacional de Desestatização.

LEI 4.504 DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964

DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA TERRA,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

TÍTULO IV
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. I05 - Fica o Poder Executivo autorizado a emitir títulos,
denominados Titulos da Dívida Agrária, distribuídos em séries
autônomas, respeitado o limite máximo de circulação equivalente a
500.000.000 de OTN (quinhentos milhões de Obrigações do Tesouro
Nacional).

* An105. caput. com redação dadapelaJ.ei nzímero 7.647. de 19 OI 1988.

§ 1° - Os títulos de que trata este artigo vencerão juros de 6%
(seis por cento) a 12% (doze por cento) ao ano, terão cláusula de
garantia contra eventual desvalorização da moeda, em função dos
índices fixados pelo Conselho Nacional de Economia, e poderão ser
utilizados: . . .

a) em pagamento de até cinqüenta por cento do Imposto
Territorial Rural; .

b) em pagamento de preço de terras públicas;
c) em caução para garantia de quaisquer contratos, obras e

rviços celebrados com a União;
. d) coma fiança em geral
. e) em caução como garantia de empréstimos ou financiamentos

em estabelecimentos da União, autarquias federais e sociedades de
economia mista, em entidades ou fundos de aplicação às atividades
rurais criadas para este fim; . ...

1) em depósito, para assegurar a execução em ações JudICiaiS
ou administrativas.

§ 2° - Esses títulos serão nominativos ou ao portador e de valor
nominal de referência equivalente ao de 5 (cinco), lO (dez), 20
(vinte), 50 (cinqüenta) e 100 (cem) Obrigações do Tesouro Nacional,
ou outra unidade de correção monetária plena que venha a
substituí-Ias, de acordo com o que estabelecer a regulamentação desta
Lei.

*§ 2" com redação dada pela I.cf mimem 7.647. de 19 lil I9lili.

§ 3° - Os títulos de cada série autônoma serão resgatados a
partir do segundo ano de sua efetiva colocação em prazos variáveis de
cinco, dez, quinze e vinte anos, de conformidade com o que
estabelecer a regulamentação desta Lei. Dentro de uma mesma série
não se poderá fazer diferenciação de juros e de prazo.

§ 4° - Os orçamentos da União, a partir do relativo ao exercício
de 1966, consignarão verbas específicas destinadas ao serviço de
juros e amorti7.ação decorrentes desta Lei, inclusive as dotações

PROJETO DE LEI N!3.206, DE 1997
( Do PolIer Eue8dYO)
IIINSAGIMN! '411t7

Alt....... __ • o fo..o ela IncII1lIt..l ... lIucl"....... do B..asil S.A. _
INB.

(U CQl!IISllIS DE KIIlU I: DIlllQIA: Illl TIIAlIALIIO. DE ADMINISTRAÇAO
E SllIVIço I'OIILICO; I: DE COII8TITUIÇAO I: JUSTIÇA E DE REDAÇ10
.(ART. Sol) - ART. 14. 11)

o CONGRESSO NACIONAL de=Ia:

ArI. I' A Indústrias Nucleara do BrasiI8.A. -/NB tem sede c foro na cidade do Rio
de Janeiro - RI, c poderá cstabclccct laboralórios, unidade. industriais. escritórios ou outras
depe~ias em qualquer parte do lcrriIório nociollaI

ArI. r Esta Lei CIIIra em vi8Ol' na doia de IUI publicaçio.

B....m..

"LEGISLAÇÃO CrrADA ANEXADA PELA
COOIU»:NAÇÃO Dt: ESTIlDOS LEGtsLATIVOS· CeDI"

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
........................................................, .

T'TULOIV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

....................................................................., ..
CAPíTULO I

Do Poder Legislativo
. .

SEÇÃO VIII
Do Processo Legíslativo

..........................., .

SUBSEÇÃO III
Das Leis

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe
a qualquer membro 011 Comisslo da Câmara dos Deputados, do Sena
do Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador
Geral da RepúblicA e llOS cidadãos, na forma e nos casos previstos
nesta Constituiçio.

§ '" Sio de iniciativa privativa do Presidente da República as
leis que:
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I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
11 - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na ad

ministração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

6) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e
orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos
Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regimejurídi
co, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, refor
ma e transferência de militares para a inatividade;

d) organização do Ministério Público e da Defensória.Pública
da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério

.Público eda Defensória Pública dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios;

e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios i: -.órgãos
da administração pública. .

§ 2° A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à
Câmara dos Deputados de projeto dlllei subscrito por, no mínimo, um
por cento do eleitorado naCional, distribuído pelo menos por cinco Es
tados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada
um deles.

DECRETO-LEI N° 2.464 DE 31 DE AGOSTO DE 1988

ALTERA A DENOMINAÇÃO DAS EMPRE
SAS NUCLEARES BRASILEIRAS S/A - NU
CLEBRÁS, TRANSFERE BENS DE SUA PRO
PRIEDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - A Empresas. Nucleares Brasileiras S/A. - NUCLE
BRÁS passa a denominar-se Indústrias Núcleares do Brasil S/A 
INB.

LEI N° 5.74Ó DE Ól QE DEZEMBRO DE 1971

AUTORIZA A COMISSÃO NACIONAL DE
, ENERGIA NDCLEAR (.CNEN) A CONSTITUIR
A SOCIEDADE POR AÇÕES COMPANHIA
BRASILEIRA DE TECNOLOGIA NUCLEAR 
C.B.T.N., E·DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° Fica a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN),
autarquia vinculada ao Ministério das Minas e Energia, autorizada a
constituir, nos termos desta lei, a sociedl!de de economia mista Com
panhia Brasileira de Tecnologia Nuclear, que usará a abreviatura
C.B.T.N.

LEI N° 6.189 DE 16 DE DEZEMBRO DE 1974

ALTERA A LEI N. 4.118, DE 27 DE AGOSTO
DE 1962, E A LEI N. 5.740, DE I DE DEZEM
BRO DE 1971, QUE CRIARAM, RESPECTI
VAMENTE, A COMISSÃO NACIONAL DE
ENERGIA NUCLEAR - CNEN E A COMPA
NHIA BRASILEIRA DE TECNOWGIA NU
CLEAR - CBTN, QUE PASSA A DENOMI
NAR-SE EMPRESAS NUCLEARES BRASILEI
RAS S/A.• NUCLEBRÁS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

............ u .

Art. 18 - A Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear, cons
tituída nela Lei número 5.740, de I de dezembro de 1971, passa a de-

§ 1° - A participação acionária da CNEN no capital social da
Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear será transferida para a
União Federal.

§ 2° • A União manterá na NUCLEBRÁS sempre 51% (cin
qüenta e um por cento), no mínimo, das ações com direito a voto, sen
do nula qualquer transferência ou subscrição de ações feitas com in
fringência do disposto neste parágrafo.

LEI N° 6.464 DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976

DISPÕE SOBRE AS SOCIEDADES POR
AÇÕES.

CAPÍTULO I
Características e natureza da companhia

ou sociedade anônima

- Características

Art. 1° - A companNa ou sociedade anônima terá o capital divi.
dido em ações, e a responsabilidade dos sócios ou acionistas será Iimi

. tada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas.
.........u .

.................................~ ..

§2° O prazo. de duração?a CJ3.T.N. será indeterminado.

§Io A LB.T.N. terá sede e foro na Capital Federal e poderá MENSAGEM N0 641, DE 5 DE JUNHO DE 1991, DO PODER EXECUTIVO
estabelecer laboratórios, unidaaes industriais, escritórios ou outras de-
pendências em qualquer parte dó território nacional.

Senhores Membros do Congresso Nacional,

, No~ tennos do artigo 61 da Constituiçllo Federal, submelo à elevada deJiberaçllo de

, . §3° A C.)3:T.N. reger-se:á por esta lei, 'pela' legislação apliçá- Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Secretário de Assuntos

yqlàs sociedac!es aqqnjmas e, por ~e.u~ Estatufõs, tic,ando vincula~a ao Estratégicos da Presidência da República. o texto do !'rojeto de lei que "Altera a sede e foro da
Ministério das Minas e Energia, através da Coriussão Nácional de Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB".

Energia Nuclear. ' .

....................... r·· ..···,.·· ··r·······~·~· ..·········~··· ····,.····:··~····~· .

......................u ••••••••••••••• • •• •• •• ••••••••••• . Brasilia, de j unho de 1997.
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Atenciosamente,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da

República relativa a projeto de lei que "Altera a sede e foro da Indústrias Nucleares do Brasil S.A. _

!NB".

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 17ISAE-PR, DE 27 DE MAIO DE 1997,
DO SR. SECRETÁRIO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Excelentissimo Senhor Presidente da República,

A Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB -, bem como a Comissão Nacional de
Energia Nuclear - CNEN - que detém a maioria e o controle das ações, com direito a voto,
daquela empresa, estão vinculadas à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República.

2. A INB, empresa sucessora da extinta NOCLEBRÁS, é regida pela Lei n' 5.740, de
OI de dezembro de 1971, pela Lei n' 6.189, de 16 de dezembro de 1974, pelo decreto-lei n' 2.464,
de 31 de agosto de 1988, e ainda, pelo seu Estatuto Social. Conforme estabelecido na Lei n'
5.740171, a INB tem sede e foro na Capital Federal. .

3. Adicionalmente, à INB se aplica a Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 - Lei das
Sociedades por Ações, que estabelece a obrigatoriedade de realização de Assembléias Gerais em
Brasilia, não obstante a maior parte das atividades da INB concentrar-se no Estado do Rio de
Janeiro (sede de negócios e duas flibricas). Tal prãtica acarreta despesas desnecessàrias com
processos administrativos, passagens, diàrias, manutenção da sede social (domicilio juridico),
custas judiciais e publicações na imprensa.

6'l~to .ob...omeio ambiente:

7. Síntese do partctr do órgão jurídico:

1XXX

Aviso ntl 7)6 - SUPARlC. Civil

Senhor Prilneiro Secretário,

Em 5 de junho de 1997.

4. Desta maneira, como medida de economia e racionalização de gastos, seria
conveniente que a sede e o foro da Indústrias Nucleares do Brasil S.A. (INB) fossem transferidos
de Brasilia para a cidade do Rio de Janeiro. Para isto, torna-se necessària a emissão de nova Lei,
razão pela qual submeto à elevada apreciação de Vossa Excelência a proposta do Anteprojeto de
lei anexo.

Respeitosamente,

-rt~
RONALDO MOTA SÁRDENBERG
Secretàrio de Assuntos Estratégicos da

Presidência da República

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS
ESTRATÉGICOS DA PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA N'-ll.., DE22...!-º.LI21-

1. Sintese do nroblr:ma 011 da situ.cão oue reclama orovidênciu:
A INB por força da legislação em vigor, é obrigada a realizar Asoembléias Gerais em Brasilia,
não obstante a maior parte de suas atividades concentrar-se no Estado do Rio de Janeiro. Tal
prática acarreta despesas desnecessárias com processos administrativos, passagens, diárias,
manutenção da sede social (domicilio juridico), custas judiciais e publicações na imprensa.

2. Soluções e providêndas contidas no ato nonnativo ou Da medida proposta:
Esta Exposição de Motivos propõe que seja feita a emissão de Lei determinando que a sede e o
foro da Indústrias Nucleares do Brasil S.A. (INB), sejam transferidos de Brasília para a cidade
do Rio de Janeiro.

4. Custos:
A medida proposta não implica despesa adicional.

5.Fque justifleam a urgência:

o

.-------~~.'--,
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Ministro d~ Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da Repóblica

PROJETO DE LEI N! 3.330, DE 1997
(DaMesa)

Altera a Lei n2 8.429, de 2 de junho de 1992, que "dibpõe sobre
as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de
enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego
ou funç~o na administraç!o pública direta, indireta ou
fundacional e dá outras providências", e a Lei n2 8.730, de 10
de novembro de 1993, que "estabelece a obrigatoriedade da
declaração de bens e rendas para o exercício de cargos, empregos
e funções nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e dá
outras providências lf

•

(AS COMlSSOES DE TRABALHO, DE ADMINlSTRAÇAO E SERVIÇO púBLICO; E
DE CONSTlTUlÇAO E JUSTlÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

O

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1.· O art. 13 da Lei n.o 8.429. de 2 de junho de 1992,

passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 13. A posse e o exercício de agente público ficam
condicionados à comprovação de quitação com as obrigações relativas ao Imposto
de Renda - Pessoa Física.

§ L' A exigência prevista neste artigo serã suprida
mediante apresentação d.e.cópia do recibo de entrega de declaração de ajuste annal~
do Imposto de Renda, ou, estando o agente dispensado desta, por força da"
legislação tribntària, mediante declaração de próprio punho.

§ 2.' Acomprovação a que se refere o caput será renovada
anualmente.

§ 3.' ..

§ 4.' -O órgão ou entidade a que se vincular o agente
público que descumprir o disposto neste artigo comupicarà tal fato 1'0 Tnounal de
Contas ou Conselho de Contas respectivo, no prazo de trinta dias após a conclusão
do processo disciplinar."
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Art. 2.° o inciso VII e os §§ 1.° e 2.° do art. 1.° da Lei

n.o 8.730, de 10 de novembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1.° ..

VII - membros de comissões de licitação e todos quantos
exerçam, na administração direta, indireta e fundacional, de qualquer dos Poderes
da União, cargos eletivos, cargos de direção superior - pertencentes ao grupo DAS
ou de natureza especial - ou funções correspondentes, e, nas sociedades de
economia mista e empresas públicas ou controladas pela União, superintendentes
ou assemelhados e membros de Diretoria ou de órgão colegiado.

§ 1." A declaração será entregue em envelope lacrado,
com indicação de seu conteMo e identificação do declarante.

§ 2." Os órgãos ou entidades da administração pública
remeterão os envelopes recebidos na fanua prevista neste artigo ao Tríbunal de
Contas da União, para o fim de este:

Art. 3.° O art. 5.° da Lei n.o 8.730, de 10 de novembro de

1993, é alterado em seu caput e acrescido de parágrafo, renumerando-se

para § 2.° o atual parágrafo único, passando a vigorar com a seguinte redação:

'.Ar!. 5.° A Fazenda Pública Federal e o Tribunal de
Contas da União compartilharão os dados e infonnações, relativos às declarações
de bens e rendas de quaisquer autoridades e servidores públicos federais, que lhes
possam favorecer o desempenho das respectivas atribuições legais.

§ 1." A Fazenda Pública comunicará ao Tribunal de
Contas da União os casos de acréscimo patrimonial inçompatível com os
rendimentos declarados, bem como lhe fornecerá as cópias de declarações.s1e bens
e rendas requisitad:lS .

§ 2.... O dever de sigilo sobre infonnaçõcs de natureza
fiscal e de riqueza de terceiros, imposto aos funcionários da Fazenda Pública, que
cheguem ao seu conhecimento em razão do oficio, estende-se aos funcionários do
Tribunal de Contas da União que, em cumprimento das disposições desta lei,
encontrem-se em idêntica situação.11

Art. 4.° Ficam os serviços de pessoal dos órgãos e

entidades da administração pública autorizados a destruir, ou devolver aos

declarantes, as cópias das deciarações de bens e rendas relativas aos servidores

náo alcançados pela redação conferida pelo art. 2.° desta lei ao art. 1.° da Lei

n.o 8.730, de 10 de novembro de 1993.

Art. 5.° Esta lei entra em vigor na cl~ta de sua publicação.

Ar!. 6.° Revogam·se as disposições em·contrário.

JUSTIFICATIVA

A Lei n.° 8.429, de 2 de junho de 1992, em seu art. 13,

condiciona a posse e o exercicio de qualquer agente público da União, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios à apresentação da declaração de

bens e determina a atualização desta a cada ano e por ocasião do afastamento

definitivo. Tal obrigação atinge, indiscriminadamente, todo o funcionalismo federal,

estadual e municipal, sem distinção de nível decisório ou remuneratório. Desta

forma, os arquivos dos serviços de pessoal vêem·se soterrados, anualmente, por

uma verdadeira avalanche de documentos, cujo próprio volume inviabiliza sua

·análise.

Por sua vez, a Lei n.o 8.730, de 10 de novembro de 1993,

obriga, além das autoridades que especifica, todos os ocupantes de cargos,

empregos ou funções de confiança, na administração direta, indireta ou·

fundacional de qualquer dos Poderes da União, a apresentarem, nas mesmas

ocasiões, não apenas a deciaraÇão de bens como, também, a indicar suas fontes

de renda. Uma cópia da deciaração de bens e rendas fica arquivada no órgão ou

entidade a que sé vincula ci servidor, e outra seria remetida ao Tribunal de ~ontas

da União. Ocorre que este órgão, impossibilitado de receber e processar tal

massa de documentos, viu-se obrigado a condicionar tal remessa a requi~

especifica.

Afora a impossibilidade fàlica 'de análise de todo o universo

de declarações, a redundância de tarefas desempenhadas pelos órgãos de

controle interno, pela Corte de Contas e pela Receita Federal revela-se inútil em

relação à grande maioria dos servidores, os quais exercem atribuições

secundárias, sem competência para interferir na aplicação de verbas públicas.

Muitos, inclusive, são dispensados pela própria legislaçã9 tributária da

apresentação da deciaração anual de rendas, em virtude de seus parcos

vencimentos. Entretanto, o alcance indiscriminado da citada legislação prejudica

sobremaneira, pelo excessivo fluxo documental, a consecução dos objetivos

colimados, notadamente a identificação de acréscimos patrimoniais incompatíveis

com os rendimentos auferidos.

Pelos motivos acima elencados, a criteriosa restrição do rol de

agentes públicos obrigados à apresentação da declaração de bens e rendas, ora

proposta, promoverá a racionalidade e a economicidade administrativa, confertndo

maior eficácia e efetividade à legislação aperfeiçoada. Frise-se que é preservada a

exigência de comprovação da quitação das obrigações relativas ao imposto de renda

nos momentos da posse e da entrega da declaração de ajuste anual.

Sala das Reuniões, em 05 de junho de 1997.

~
.\~

Deputa !JIiche~Temer J'
P esidente

/

Lei n." 8.429/92

Redação Original Redação Proposta

Art. 13. A posse e o exercício de Art. 13. A posse e o exercicio de
agente público ficam condicionados à agenle público ficam condicionados á
apresentação de dec::t({ràCão dos bens e comprovação de Quitacão com as
valores que comPÕem o seu patrimônio obrigacões relativas ao Imposto de Renda 
privado a fim de ser arquivada no servico Pessoa Física.
de pessoal competente.

§ 1.0 A declaracão compreenderá § Lo A exigência prevista neste
imóveis móveis. semoventes dinheiro artigo será suprida mediante apresentação
títulos ações e qualquer outra espécie de de cópia do recibo de· entrega de
bens e valores patrimoniais, localizado no declaracão de ajuste anual do Imposto de
País ou no exterior e. quando for o caso Renda ou estando o agente dispensado
abrangerá os bens e valores patrimoniais desta, por forca da legislacão tributária.
do cônjuge ou companheiro, dos filhos e mediante declaracão de próprio punho.
de outraS pessoas que vivam sob a
dependência econômica <lo declarante,
excluídos apenas os objetose utensílios de
uso doméstico.

§ 2." A declaracão de bens será § 2,0 A comprovação a que se
anualmente atualizada e na data em que o refere o .aQul será renovada anualmente.
agente público deixar o exerclcio do
mandato, cargo, emprego ou função.

§ 3." Sera punIdo com a pena de demISSão, a bem do servIÇO publico, sem
prejuiw de outras sanções cabiveis, o agente público que se recusar a prestar
declaração dos bens, dentro do praw detenninado, ou que a prestar falsa.

§ 4.° O declarante a seu critério. § 4.° O órgilo ou entidade a que se
poderá entregar cópia da deelaraclo anual villCUIat: o agente público que descumprir O
de bens apresentada à Delegacia da disposto neste artigo comunicará tal fato
Receita Federal na Conformidade da ao Tribunal de Contas ou Conselho de
legislacão do Imposto sobre a Bocada e CqnlAs respectivo. no prazo de trinta dias
proventos de qualquer natureza, com as após LCOOcluslQ do proceoso disciplinar.
necessárias atualizacões pata suprir a
exigência contida no .aQul e no § 2." deste
Ylilm.

leI n." 8.730/93

An. 1." Eobng.rtória a apresentação de declaração de bens, com indicação das
fontes de renda, no momento da posse ou, inexistindo esta, na entrada em exercicio de
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cargo, emprego ou função, bem como no final de cada exercício financeiro, no término
da gestão ou mandato e nas hipóteses de exoneração, renúncia ou afastamento
definitivo, por parte das autoridades e servidores públicos adiante indicados:

I - Presidente da República;
11- Vice-Presidente da República;
III - Ministros de Estado;
IV - membros do Congresso Nacional;
V - membros da Magistratura Federal;
VI- membros do Ministério Público da União'

VII - todos quantos exercam cargos VII - membros de comissões de
eletivos e cargos empregos ou funcões de licitação e todos quantos exerçam, na
confianca. na administracão direta. indireta administração direta, indireta e
e fundacional, de qualquer dos Poderes da fundacional, de qualquer dos Poderes da
União. União, cargos eletivos, cargos de direcão
-- superior - pertencentes ao gomo DAS ou

de natureza especial ou funções
correspondentes e, nas sociedades de
economia mista e empresas públicas ou
controladas cela União sunerintendentes
ou assemelhados e membros de Diretoria
ou de órgão colegiado.

Lei n.' 8.730/93 (cont.)

RedaçãQ Original I Redação Proposta

§ L' A declaração de bens e § L' A declaração será entregue
rendas será transcrita em livro próprio de em envelope lacrado com indicação de
éiu\a órgão e assinada pelo declarante. seu conteúdo e identificacio do declarante

§ 2.' O declarante remeterá § 2.' Os órgãos ou entidades d•.
incontinenti wna cópia da declaracão ao administração públicd remeterão o
Tribunal de Contas da União, para o fim envelopes ="idos na forma prevista
de este: ... neste artigo ao Tribunal de Contas da

União, para o fim de este: .,.

Art. 5.' A Fazenda Pública Federal Art. 5.' A Fazenda Pública Federal
e o Tribunal de Contas da União~ e o Tribunal de Contas da União
realizar em relacão às declaracões de que compartilharão os dad.os e informações,
trata esta lei troca de dados e informações relativos às declaracões de bens e rendas
que lhes possam favorecer o desempenho de quaiSQuer autoridades e servidores
das respectivas atribuições legais. púhlicos federais, que lhes possam

favorecer o desempenho das respectivas
atribuições legais.

§ 1.' A Fazenda Pública
comunicará ao Tnbunal de Contas da
União os casos de acréscimo patrimonial
incompatível com os rendimentos
declarados, bem como lhe fornecerá as
cópias de declarações de bens e rendas
requisitadas.

Parágrafo único. O dever de sigilo § 2' O dever de sigilo sobre
sobre informações de natureza fiscal e de informações de natureza fiscal e de riqueza
nqueza de terceiros, imposto aos de terceiros, imposto aos funcionários da
fiutcionários da Fazenda Pública, que Fazenda Pública, que cheguem ao seu
cheguem ao seu conhecimento em razão conhecimento em razão do oficio,
do oficio, estende-se aos funcionàrios do estende-se aos funcionários do Tnbunal de
Tribunal de Contas da União que, em Contas da União que, em cumprimento das
cumprimento das disposições desta lei, disposições desta lei, encontrem-se em
encontrem-se em idêntica situação. idêntica situação.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

LEI 8.429 DE 02 DE JUNHO DE 1992

Dispõe sobre as Sanções Aplicáveis aos
Agentes Públicos nos Casos de Enriqueci
mento Ilícito no Exercício de Mandato,
Cargo, Emprego ou Função na Administra
ção Pública Direta, Indireta ou Fundacional
e dá outras Providências.

CAPÍTULO IV
Da Declaração de B~ns

Art. l3 - A posse e o exercício de agente público ficam condi
cionados à apresentação de declaração dos bens e valores que com-

põem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no Serviço de
Pessoal competente,

§ 1° - A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoven
tes, dinheiro, títulos, ações, e qualquer outra espécie de bens e valores
patrimoniais, localizados no País ou no exterior, e, quando for o caso,
abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro,
dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência econômi
ca do declarante, excluídos apenas os objetos e utensílios de uso
doméstico.

§ 2° - A declaração de bens será anualmente atualizada e na
data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo,
emprego ou função.

.§ 3° - Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço
público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que
se recusar a prestar declaração dos bens, dentro do prazo detenninado,
ou que a prestar falsa.

§ 4° - O declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da de
claração anual de bens apresentada à Delegacia da Receita Federal na
confonnidade da legislação do Imposto sobre a Renda e. proventos de
qualquer natureza, com as necessárias atualizações, para suprir a exi
gência contida no "caput" e no § 20 deste artigo.

* Regulamentado pelo Decreto número 978, de 10 11 1993.

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

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

LEI 8.730 DE 10 DE NOVEMBRO DE 1993

Estabelece a Obrigatoriedade da Declara
ção de Bens e Rendas para o Exercício de
Cargos, Empregos e Funções nos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário, e dá
outras Providências.

Art. ' 10' - É obrigatória a apresentação de declaração de bens,
com indicação das fontes de renda, no momento da posse ou, inexis
tindo esta, na entrada em exercício de cargo, emprego ou função, bem
como no fina) de cada exercício financeiro, no ténnino da gestão ou
mandato e nas hipóteses de exoneração, renúncia ou afastamento defi
nitivo, por parte das autoridades é servidores públicos adiante
indicados:

I - Presidente da República;
11 - Vice-Presidente da República;
III - Ministros de Estado;
IV - membros do Congresso Nacional;
V - membros da Magistratura Federal;
VI - membros do Ministério Público da União;

VII - todos quantos exerçam cargos eletivos e cargos, empregos
ou funções de confiança, na administração direta, indireta e fundacio
nal, de qualquer dos Poderes da União.

§ )0 _ A declaração de bens e rendas será transcrita em livro
próprio de cada órgão e assinada pelo declarante.

§ 2° - O declarante remeterá, incontinenti, uma cópia da decla
ração ao Tribunal de Contas da União, para o fim de este:

I - manter registro próprio dos bens e rendas do patrimônio pri
vado de autoridades públicas;

II - exercer o controle da legalidade e legitimidade desses bens
e rendas, com apoio nos sistemas de controle interno de cada Poder;
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Espero contar com o apoio dos nobres pares do Congresso

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

JUSTIFICAÇÃO

Dai a necessidade de favorecer a triticuItura nacionar com

estimulas tributários, que venhlll'D a reduzir a distãncia competitiva com a produção

estrangeira.

de 1997. i'"
. (.::.1- Cj~)c C'.

deemSala das Sessões,

PROJETO DE LEI N!!. 3.394, DE 1997
(Do Sr. Wigberto Tartuce)

Nacional.

Art. 1° As pessoas fisicas e juridicas poderão deduzir, do imposto
de renda devido sobre a atividade rural, valor equivalente à aplicação da aliquota do
imposto, sobre a soma dos dispêndios realizados, no periodo-base, para a produção de
trigo.

Plll'ágrafo único A dedução não poderá exceder, em cada
período-base, a 5% do imposto úe renda devido, podendo o eventual excesso ser
transferido plll'a deduçllo nos dois anos-calendário subsequentes.

Este Projeto acrescenta o beneficio fiscal da dedução do imposto
de renda apurado, do equivalente ao valor da aplicação da aliquota. sobre as despesas
efetuadas na cultura do trigo (15%, aliquota do IRPJ. ou 15% a 25%, na pessoa fisica), não
ultrapassando porém os 5% do imposto total devido, como é usual, de modo a não
desequilibrar a atual contextura de incentivos fiscais.

A legislação vigente do imposto sobre a renda já admite como
despesas operacionais dedutiveis, na apuração do lucro tributável. os dispêndios
necessários ao processo produtivo. e, para as atividades agricolas. permite a depreciação.
no mesmo ano de aquisição. de bens do ativo permanente imobilizado.

o custo de produção do trigo no Brasil é muito superior ao do
trigo cultivado na Argentina ou nos Estados Unidos. em vista de fatores climáticos,
edàficos e estruturais da economia brasileira.

IH - adotar as providências inerentes às suas atribuições e, se
for o caso, representar ao Poder competente sobre irregularidades ou
abusos apurados;

IV - publícar, periodicamente, no Diário Oficial da União, por
extrato, dados e elementos constante~ da declaração;

V • prestar a qualquer das Câmaras do Congresso Nacional, ou
às respectivas Comissões, informações solícitadas por escrito;

VI - fornecer certidões e informações requeridas por qualquer
cidadão, para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao pa·
trimônio público ou à moralidade administrativa, na forma da lei.

Sala das Reuniões, 05 de junho de 1997.

Art. 50 - A Fazenda Pública Federal e o Tribunal de Contas da
União poderão realízar, em relação às declaraçoes de que trata esta
Lei, troca de dados e informações que lhes possam favorecer o desem
penho das respectivas atribuições legais.

Parágrafo único. O dever do sigilo sobre informações de natu
reza fiscal e de riqueza de terceiros, imposto aos funcionários da Fa
zenda Pública, que cheguem ao seu conhecimento em razão do oficio,
estende- se aos funcionários do Tribunal de Contas da União que, em
cumprimento das disposições desta Lei, encontrem-se em idêntica
situação.

A Mesa, na reunião de hoje, presentes os Senhores Deputados

Michel Temer, Presidente, Heraclito Fortes, 1° Vice-Presidente, Severino

Cavalcanti, 2° Vice-Presidente, Ubiratan Aguiar, 1° Secretario (Relator), Nelson

Trad, 2° Secretario, Paulo Paim, 3° Secretario, e Efraim Morais, 4° Secretario,

resolveu aprovar o Projeto de Lei sinO, que "altera a Lei nO 8.429, de 2 de junho de

1992, que "dispõe sobre as sanções aplicaveis aos agentes públicos nos casos de

enriquecimento ilicito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na

aoministração pública direta, Indireta ou fundacional e dá outras providências", e a

Lei nO 8.730, de 10 de novembro de 1993, que "estabelece a obrigatoriedade da

declaração de bens e rendas para o exercicio de cargos, empregos e funções nos

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e dá outras providências".

Torna obrigatórios os exames de vista e o fornecimento de 6culos
a estudantes carentes.

PROJETO J)E~EIN! 3.376, DE 1997
(Da Sra. Dallla Figueiredo)

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 3.137, DE 1997.)

o Congresso Nacional decreta:

Art. l' As escolas públicas voltadas para a educação básiCil ficam
obrigadas a realizar. anualmente, exame de acuidade visual em todos os seus alunos
comprovadamente carentes.

. Parálf'~o único Os estudantes carentes receberão, gratuillll'nente, os
oeulos que se fizerem necessanos para a correção de sua deficiência visual.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Autoriza deduç40 do imposto de renda devido para dispendios na
produçAo de trigo e dá outras providências.

(AS COMISSOES DE AGRICULTURA E POL1TICA RURAL; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇAO (MSRITO E ART. 54); E DE CONSTITUlÇAO E JUSTIÇA E DE
REDAÇ10 (ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

JUSTIFICAÇÃO

Os prejuizos à aprendizagem decorrentes de causas fisicas têm sido apontados como
um dos mais graves problemas na ensino.

Dentre estes destacam-se os relacionados à acuidede visual. Muitos alunos não
conse!:.YUem, simplesmente, ver o que seus professores escreveram no quadro negro, ou ainda,
ler o que está escrito em seus livros.

Assim, o que muitas vezes é perce!?ido .como um problema de comportamento, uma
questão moral como a "preguiça". por exemplo, pode não passar de um problema de saúde.
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Situações como esta. não apenas dificultam o aprendizado como, ainda, podem afetar

o equílibrio pessoal. a auto-estima da crianças e até o frágil equilíbrio doméstico de muitos

lares.

Por essas razães, o projeto de lei que ora submetemos à apreciação de nossos pares

~ 'Cura superar tal problema, de proporções muito maiores do que pode aparentar uma

amo 'e superficial da educação em nosso Pais.

·slamos cenos de que a aprovação deste projeto de lei representará um passo

imponan. nara a melhoria do ensino e uma meitlOr qualidade de vida para nossas crianças.

Sala das Sessões, em I': dei """ de 1997.

PROJETO DE LEI N!! 3.397, DE 1997
(Do Sr. Chico da Princesa)

Assim, a concessão de isenção do IPI nas aquisições de veiculos

feitas pelos representantes comerciais, a exemplo do que já ocorre com os motoristas de

táxi, seria medida de justiça.

Esperamos, pois, contar com o apoio de nossos ilustres Pares para

a aprovação do presente projeto de lei.

PROJETO DE LEI N!! 3.405, DE 1997
{Do Sr. Celso Russomanno)

Dispõe sobre o provimento dos serviços de notas e de ~egistros
públicos, nos termos do art. 236, § 32 da Constituiçao Federal.

Isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI as
aquisições de automóveis feitas por representantes comerciais.

(APENSE-SE AO PROJETO DE'LEI N~ 1.863, DE 1996.)

o Congresso Nacional decreta:

(A CDMISSAD DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
lI)

o Congresso Nacional decreta:

ART. 24,

Art. I· Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados

(IPI) os automóveis de passageiros adquiridos pelos representantes comerciais.

Art. 2° O beneficio previsto no artigo precedente somente poderá

ser utilizado uma única vez.

Art. 3° Fica assegurada a manutenção do crédito do IPI relativo ás

matérias·primas, aos produtos intermediários e ao material de embalagem efetivamente

utilizados na industrialização dos produtos referidos nesta lei.

Art. 4° A isenção será reconhecida pela Secretaria da Receita

Federal do Mimstério da Fazenda, mediante prévia verificação de que o adquirente

preenche os requisiros previstos nesta lei.

Art. SO A alienação dos veiculas adquiridos nos termos desta lei,

antes de três anos contados da data de sua aquisição, a pessoas que não satisfaçam as

condições estabelecidas. acarretará o pagamento,pelo alienante do tributo dispensado e dos

acréscimos legais e penalidades previstas na legislação tributária.

Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFJCAÇÃO

Os representantes comerciais desempenham inrpottante papel em

nossa econonúa, pois facílitam o acesso e a venda dos produtos das empresas por eles

representadas aos consunúdores em todo o tetritório nacional, desde os grandes centros até

as mais remotas povoações.

Para o desenvolvimento de suas atividades laborais, a trabalhadora

classe utiliza seus vo!iculos como indispensável instrumento de trabalho para ter acesso aos

potenciais comprado~es.

Art. 1°. O provimento dos serviços notariais e de registros declarados
vagos reger-se-â pelo disposto nesta Lei.

Ali.2°. A vacãncia dos serviços será declarada por ato do Poder
Judiciário, nas hipóteses do mi.39 da Lei 8.935, de.l8 de novembro de 1994.

1 - DO CONCURSO

Art.3°. Dar-se-á o provimento dos serviços notariais e de régistro
por concurso de pro\'as e títulos, que será realizado pelo Poder Judiciário.

§ 1°. 'Deverão. compor a comissão examinadora um
Desembargador, que será seu presidente, três Juizes de Direito, um Promotor de
Justiça, um Advogado, um Registrador e um Tabelião.

§ 2". O Desembargador, os Juizes " os Serventu:iri"s
integrantes da comis~o serão escolhidos pelo Presidente do Tribunal de Justiça
do Esl1do.

§ 3°. O Promotor de Justiça e o Advogado serão indicados,
respectivamente, pelo Ministério Público e pela Ordem dos Advogados.

§ 4°. É \'edada mais de uma recondução de membros dJ
Comissão.

Ar!. 4". t'l' Tribunal de Justiça mio levará a concurso servi",s cuia
extino,.ã., já houver sido declarada. . .

Art. JI';. Os Cc.")J1Clli'SOS S("1"ãl) n:~lIiZà(.k)s :;emestrill1llt'uk\ (lU quando
vago$ ao lllt'l1L'l$ cinco ~(~rvit;1,1S lloLariais (.1U de l"CgiStl\.1S.
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Art. 6°. o concurso de remoção será de provas e titulos. Parágrafo único. A pontuação acima aplica-se, no que pertinente, ao
concurso de remoção.

Art. 13. Os titulos deverão ser apresentados na oportunidade
indicada no edital.

§ 1°. As vagas, peja ordem em que ocorrerem, e de acordo com
a relação constante do edital de abertura, serão preenchidas as primeiras duas
terças .partes por concurso de promoção e a última terça parte por concurso de
remoção.

§ 2°. Para estabelecer o critério de preenchimento das vagas,
tomar-se-á por base, se idêntica a data de vacãncia, a data da criação dos
serviços.

critérios:
Art. 14. A classificação dos candidatos observará os seguintes

I - as provas terão peso oito e os titulos peso dois;

§ 1°. Será considerado habilitado o candidato que obtiver, no
mínimo, nota final cinco.

II - os titulos terão valor máximo de dez pontos;

. . § 2
0

• A nota final será obtida pela soma das notas e pontos
mulllphcadc's por seus respectivos pesos e divididos por dez. '

§ 3°. Para desempate na classificação terá preferencia o
candid:,to que:

Parágrafo único. Os concursos dos serviços agrupados deverão ser
realizados em dias diversos, com intervalo mínimo de uma semana.

Art. 7°. Os concursos serão efetuados, de forma agrupada, por
natureza e fins do serviço, conforme relação constante do edital.

Art.SO. O edital do concurso, que não terá prazo superior a quinze
dias, será publicado por três vezes no Diário Oficial e disporá sobre a forma de
realização das provas, que poderão incluir exames práticos e orais.

Parágrafo único. A juízo da comissão examinadora, a avaliação
incluirá, COmo prova autônoma, conhecimento da Iingua portuguesa, o qual
poderá ser utili7.1do como critério de avaliação da prova escrita.

Art. 90
• O edital indicará as matérias das provas e serem realizadas.

Art. 10. É condição para inscrição no Concurso público de provas e
titulos que o candidato preencha os seguintes requisitos:

a) obtiver a maior nota na prova ou provas;

b) for mais idoso;

c) tenha maior prole.

11 - DISPOSiÇÕES FrnAIS

I - nacionalidade brasileira;

11 - capacidade civil;

III - quitação Com as obrigações eleitorais e militares;

IV - ser baclJarel em direito, com titulo registrado, ou ler
exercido por dez anos, completados antes da publicação do primeiro edital,
função em serviços notariais ou de registros;

V' - comprovação de conduta condigna para o exercício da
atividade delegada.

§ 1°. Constará do edital a relação dos documentos destinados a
comprovação do preenchimento dos requisitos acima enumerados.

§ 20
• Deverão obrigatoriamente ser apresentadas certidões dos

distribuidores civeis, criminais e de protesto, no ato de nomeação.

Art. 15. Publicado o resultado do concurso, os candidatos escolherão
pela ordem de classificação, os serviços vagos. -,

. Art. IG. Das decisões que indeferirem inscrição ou classificarem
c~ndld~tos ~abcrá recurso ao C?llSelho SUp';rior da l'.lagistratul"il, no prazo de
cmco diaS, contados da pubhcaçaü do respectIvc) "to no Diário L'lkial.

Ar!. 17. Encerrado o concurso, o Presidente do Tril;unal de Justiça
expedin; ato de delegação, contendo a classificação e a serventia escolhida pelos
'lprovados, em ordem crescente.

Art. 18. A posse, perante a Corregedoria Geral de Justiça, dar-se-á
em trinta dias, prorrogáveis por igual periodo.

.Parágrafo únÍCo. Não ocorrendo a posse no prazo marcado, será
tornada sem efeito a delegação do serviço, por ato do Presidente do Tribunal de
Justiça.

§ 3°. Observado o disposto no art. GO
, a inscrição em qualquer

dos concursos será feita para todos os serviços vagos, relacionados no edital.

Art.l!. É condição para inscrição no concurso de remoção o
exercicio, por mais de dois anos, da titularidade do mesmo serviço, sem punição
administrativa.

Art. 12. Os valores conferidos aos titulos serão os seguintes:

I - cada periodo de cinco anos ou fração superior a trinta
meses de exercicio da judicatura, ministério público ou advocacia: um ponto;

Art. 19. O exercicio da atividade notarial ou de registro terá inicio
dentro de trinta dias, contados da posse.

§ 10. É co.mpetente pam dar exercicio ao sel"\'enlllário o Juiz
Corregedor Permanente do serviço delegado, que comunicará á Corregedoria
Geral da Justiça.

§ 20
• Se o exerClClO não ocorrer no prazo legal, o ato de

delegação do serviço será declarado sem efeito pelo Presidente do Tribunal de
Jllstiça.

II - cada período de cinco anos ou fração superior a. trinta
meses de exercício, ininterruptos ou não, de titularidade de serviço notarial de
registro: um ponto;

Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 21. Revogam-se as disposições em contrário.

III - cada periodo de cinco anos ou fração superior a trinta
meses de exercício, inínterrnptos ou não, da função de preposto de serviços
notarial e de registro: um ponto;

IV - periodo superior a cento e oitenta dias de exercicio da
titularidade do serviço notarial e de registro, na condição de interventor, sem
prejuízo do disposto no inciso 11: quatro décimos de pqnto;

V - período igual a três eleições, contado uma só vez, de
serviço prestado, em qualquer condição, à Justiça Eleitoral: quatro décimos de
ponto;

VI - titulo reconhecido de doutorado ou mestrado em direito,
qualquer deles contado uma só vez: três décimos de ponto;

JUSTIFICAÇÃO

. A presente proposta vem preencher a lacuna legal, hoje existente,

A nossa Magna Carta, pelo art. 236, § 30, manda que seja realizado
c6ncurSõ público para O preenchimento e ingresso na atividade notarial e de
registro.

Ocorre que até o presente nada fora feito para que se concretizasse
este mandamento constitucional.
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Recebendo do Poder Judiciârio de São Paulo os delineamentos do
concurso, atendemos com este Projeto a rezra constitucional.

Temos a certeza de que.tal proposta contará com a aprovação dos
conspicuos pares nesta Casa Conzressual.

Sala das Sessões, em (t 1 JL'~-:;) de 1997.

. ...:--=

(·~~I-'éE;::::I.'J;:'oT·_"RUTsr·S;""ÕMArl2:j:NN::::'~
'-:, /

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTlIDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TíTULO IX
Das Disposições Constitucionais Gerais

§ 2° - Extinta a delegação a notário ou a oficial de
registro, a autoridade competente declarará vago o
respectivo serviço, designará o substituto mais antigo ;lara
responder pelo exnediente e abrirá concurso..

CAPiTULO IX
Da Seguridade Social

Art.40 - Os notários, oficiais de registro, escreventes e
auxiliares são vinculados à previdência social, de âmbito
federal, e têm assegurada a contagem recíproca de tempo de
serviço em sistemas diversos.

Parágrafo único. Ficam assegurados, aos notários,
oficiais de registro, escreventes e auxiliares os direitos e
vantagens previdenciários adquiridos até a data da
publicação desta Lei.

PROJETO DE LEI N!! 3.409, DE 1997
(Do Sr. Paulo Lustosa)

D~spõe sobre a obriqatoriedade de atendimento a pacientes
r18CO de vida, de deficiência ou de leSa0 permanente. COlll

Art.236 - Os serviços notariais e de registro são
exercidos em caráter privado, por delegação do Poder
Público.

§ 1° - Lei regulará as atividades, disciplinará a
responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais
de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de
seus atos pelo Poder Judiciário.

* Regulamentado pela I.ei míntero 8.935, de 18 I J 199-1 •

§ 2° - Lei federal estabelecerá normas gerais para
fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos
serviços notariais e de registro.

§ 3° - O ingresso na atividade notarial e d.. registro
depende de concurso público de provas e titulos, não se
permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura
de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis
meses.

LEI 8.935 DE 18 DE NOVEMBRO DÊI994

REGULAMENTA O ART.236 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, DISPONDO SOBRE SERVIÇOS
NOTARIAIS E DE REGISTRO.

................................................................~ .

TíTULO 1\
Das Normas Comuns

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

CAPÍTULO VIII
Da Extinção da Delegação

Art.39 - Extinguir-se-á a delegação a notário ou a oficial
de registro por:

f - morte;
11 - aposentadoria facultativa;
lU .~ invalidez;
IV - renúncia;
V - perda, nos termos do Art.35.
§ 1° - Dar-se-á aposentadoria facultativa ou por

invalidez nos termos da legislação previdenciária federal.

(APEHSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 4.425, DE 1994.)

o Congresso Nacional decreta:

Art. (' Mo instituições de assisténcia li saúde, públicas e privadas,

flClD1 obrigadas a atender pacientes em situaçio de emergência, ou com risco de

~volveren: lesões pennanentes ou deficiências. em catátcr prioritário,
Independentemente de estarem vinculada ou não ao Sistema Único de Saúde.

An. 2' A instituição que efetuar o atendimento a que alude o
artigo anterior pode pleitear ressarcimento de suas despeoas ao órgão competente do

Sistema Único de Saúde, segundo os valores por este praticados, independentemente da
existência de COllttato ou convinio.

An. 3' O estabelecimento de que trata esse artigo poderá transferir
o paciente para lJlIIA unidade contratada ou conveniada com o Sistema Único de'Saúde tão •
logo suas condições penniwn a remoçio de fonna segura.

'. , , Art. 4' O nio atendimento a que se refere o art. )' sujeita a
~nstltulçiO a multa e li cassação do alvani, na fonna que dispuser o regulamento.
mdependentemente das cominações de ordem civis e penais a que se sujeita a pessoa
juridica e seus responsàveis técnicos,

Art. 5' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art, 6' Revogam-se as disposições em comràrio,

JUSTIFICAÇÃO

É inadmissivel que um ser humano possa vir a morrer ou a
adquirir lesio grave ou deficiência.de qualquer natureza em vinude da recusa de
instituições hospitalares em prestar o devido atendimento, principalmente quando a
alegação é de que não atende "pacientes do SUS".

Por incrivel que pateça, essa é a realidade com que se defrontam
diariamente os que não possuem recursos ou não sio afiliados a um plano ou sciUfO de

saúde. mormente nesses tempos em que numerosas instituições têm denWlCiado os
contratos ou conv6nios com o sistema pIlblico.

Desse mqdo, objetivamos por n1eio do presente Projeto de Lei

criar a obrigatoriedlde de que esse atendimenlO seja presládo, independentemente c.sa
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existência de vinculo fonnal como o SUS, e prevendo tanto o ressarcimento para os

atendimentos prestados, como a punição dos que se refutarem a acatar esses dispositivos.

Isto posto, em face da evidente relevância da matéria, espel3l1los

contar com o apoiamento de nossos ilustres Pares no Congresso Nacional.

considerado '~..o produ/or, (1 f'l/rctllro, IJ mI!L'/TO I.! IJ urrc!nliutcirio nmJís. o pe.w:l1úor

artf!xullal/.' fi u.\'.'1l!mf!!hl1do, 'Iue f.'Xl!J'çwn ,·,\."iU\ (/tI\·ldadc.\ mdn'idlla/mcJ1/L' Oll /.'111 "l'~lI1l{'

de l..'c.:tJlUJI1IlU .familiar. muda qUe! com ~/lL'cílio I!W.!nIUU/ til! terceiros, h"m como m; .\l.'lI."i

re,t{pec/l\'os I.'lity·u.l!.'-"\' 011 c.:ompe/llhl'lrlJs t! Jillm."i J1lUÚ1f{!S de IluatOl"=C! um),\ 011 fi l·/e.,·

eqmparlldo.\, desdI.! qUI! tl'ahallu.!I1I. compmvadll1m:nte ('mil ti J!.rupo (anllllUr 1'L·.\fh·I.'W·tI

(p,r!!ollo,\".\'u). "

Decreto n' 2.172, de 5 de março de 1997, em seu art. 6'. § 6', estabeleceu que se entende

por auxilio eventual de terceiros "...() que é exerl'ido l)l:asilJl/olmenle, em !'ondições de

mútua colaboração, não exi,wim/o ."iubordínUl;lio nem TlJmuneraçãu. "

A definição dada pelo Decreto não é adequada por várias razões.

Primeiro, porque não define um prazo para que seja possivel se qualificar o que se entende

por "ocasionalme~e". Segundo, porque exige mútua colaboração na prestação do serviço,

o que nem sempre é necessário, a depender do serviço contratado. E, finalmente, porque

exige que a prestação do serviço seja "não-remunerada", o que foge totalmente da
realidade atual.

As referidas leis também esclareceram. no § 11) dos mencionado!'

artigo!'>. {) que se emende por regime de economia familiar. isto e. ': ..0 lI/lndud". l.'f11lJlIe 11

truhallm dm memhro.\' da júmí!ía c.; IIUIt.'II'l.!Il.\'tÍl·L'f iJ prúprlt.l ;i,h.\·',\/I.~Ill"'tJ /.' /.: /..·xL·ráclo /.'111

condu;til!.\ de mlÍ/ua t1ef'I!JJdi'nc:w t' (.'uluhurllI,"Uo, ,\(.'111 li lItl!l=u(;{ill c/{' c:mprl!,l!.ado.\~"

Não dctinimm. pl'Ircm. (\ que !'iC cntc~d.~ por "auxilio c\'cntual d~

tcrcclrm.··. dcixândn que a matcria ths~C' disclphnada em alo d~ f10dcr I:XCCUIi\ o, Â!-isim (l

de 24 de julho de 1991,
"auxílio eventual de

exercido em regime de

Sala das Sessões, emltde~~ de_l_99--r~_

PROJETO DE LEI N!! 3.416 DE 1997
(Do Sr. Alexandre Ceranto)

Altera as Leis nOs 8.212 e 8.213, ambas
para definir o que se entende por
terceíros ll

, quando se trata de trabalho
economia familiar.

(AS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO PUBLICO' E
DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, IÍ)

O Congresso Nacional decreta:

Art. I' O art. 12 da Lei n' 8212, de 24 de julho de 1991, lica
acrescido d~ *~l'. renumerando-sc os demais. confonnc a seguinte redação:

"Arl. 12.. ..

,\" )" 1:i1lcIlJt.'~.\I.! <.'01110 tI1L"(ilm L'l'l'ntllCJ! til.! Il.'rcl..'lro.\' t1 quI.' l:

('.·ú.~rc"/o (u.:usuma/me.·Jlfr..·. em ,:pocas de cullU!/(tJ '111 quando cJ

cl1l\',da",' 1I,\\JIll n C'(/gll', dc....dt, '1'ft' ror l'ra:o mio "''1n'rlol' 11 f)O

Inol't'n/tll -dlU.\, bem c01110 t.l t..-nll1raltJrün dtO máquinas para

prt'l'llro de\/lln t.' li /.1111.\,r1l1,',;0 d{' lt.'tl'dlr'iJ,\ 1'111'0 ti controlc da

\·ra.\'ti'l

Tendo em vista isso, a proposição sugere uma definição mais
precísa e adaptada às reais condições existentes no meio ruml. Estabelece, assim, um
prazo máximo de 90 dias para duração do serviço, bem como especifica que a contratação
de máquinas para preparo do solo e a construção de terraços para controle de erosão
enquadram-se dentre as atividades de caráter eventual.

Certos da importância do presente projeto dé lei e de seu elevado

conteúdo de justiça social, esperamos contar com o apoio dos ilustres membros desta Casa
para garantir a sua aprovação.

Sala das Sessões, em{Íde Qt de 1991--

Art.~" () "rt. 11 du.I.el ,," S 2·J}. de ~4 de lulho de 199L li':"
acrc:K'ILln d~ ~ :". rl!numcrandn-~c 05 demais. conforme a sl!guintc red~çàO

"l.EGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTllDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI N° 8.212 DE 24 DE JULHO DE 1991

·~rt. 11 :.•....: , : .

§ 2a Emende-se comi) auxílio eventual de terceiro.\'.~' que cJ

exercido ocas/onu/mame. em épm:a,\ de l.'vl/U!íla ou quando 11

atividade assím o exigir, de",de que por pra=o não ,"iuperíor u 90

(mJ1,'entu) dlus, hem como a cemtrataçi1u de máquinas para

preparo de .\vlo e eJ, construçiío de !e!.rqçPs para (J controle da

erm.;ão.

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA SE
GURIDADE SOCIAL, INSTITUI PLANO DE
CUSTEIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

..............~.~ .

......................................~~.~,••••••" •• ! .

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
TÍTULO VI

Do Financiamento da Seguridade Social

Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

CAPÍTULO I
•Dos Contribuintes

o projeto. de lei em tela tem por objetivo esclarecer o que se·

entend~ por "aux.ílio eventual de terceiros", quando se trata do ex.ercício de atividade em.
regime de economia familiar.

SEÇÃO I
Dos Segurados

. Art. 12 - São segurados obrigatórios da Previdência Social as
seguintes pessoas fisicas:

• ArliJ:t), "<:0",1'''' t'Omrecillçt;o<IatI"Jle/(1 /.ei m;memH.6·r:. d..• IJ IN 19lJJ,

As Leis' n's 8.212 e .8.213/91, ao conceituarem o segurado
especial"pQ inciso VII dos arts..q' e 11. respectivamente. detenninaram que seria assim

.......................................................................................: .
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VII - como segurado especial: o produtor, o parceiro, o meeiro
e o arrendatário rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, que
exerçam essas atividades individualmente ou em regime de economia
familiar, ainda que com aoxílio eventual de terceiros, bem como seus
respectivos cônjuges ou companheiros e filhos maiores de quatorze
anos ou a eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente,
com o grupo familiar respectivo.

*'m:i,\o com I'l!da~'a(Jdada flela!.'" mím,','() R,JIJR, ,lI! ir (J/ 19')1.

§ 2° - Todo aquele que exercer, concomitantemente, mais de
uma atividade remunerada sujeita ao Regime Geral de Previdência
Social é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas.

LEI N° 8.213 DE 24 DE JULHO DE 1991

DISPÕE SOBRE OS PLANOS DE BENEFÍCIOS
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• u •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.0

TÍTULO 111
Do Regime Geral de Previdência Social

CAPÍTULO I
Dos Beneficiários

SEÇÃO I
Dos Segurados

Art. 11 - Sã0 segurados {)brigatórios da Previdência Social as
seguir, tes pessoas físicas:

VII - como segurado especial: o produtor, o parceiro, o meeiro
e o arrendatário rurais, o garimpeiro, o pescador artesanal e o assetr.e
Ihado, que exerçam suas atividades, individualmente ou em regime de
economia familiar, ainda que com o auxílio eve,~tuaJ de terceiros, bem
como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos maiores de
14 (quatorze) anos ou a eles equiparados, desde que trabalhem, com
provadamente, com o grupo familiar respectivo.

*() J!.arrll1/"'lrtI ('\'/li I!'(duido Jlol'fím;a tia/ t'i miml!rtI },',39N. di' n7 (J/ /992. lJUI! alll!roll tr rt'dariio
do 1/1(/\011/ do Ar/. 12 da JI'II1Úml!mS.~J~ di! :-1117' 199/.

§ 2° • Todo aquele que exercer, concomitantemente, mais de
uma atividade remunerada sujeita ao Regime Geral de Previdência
Social é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas.

DECRETO N° 2.172 DE 05 DE MARÇO 1997

APROVA O REGULAMENTO DOS BENEFÍ
CIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.

TÍTULOlll
Do Regime Geral de Previdência Social

CAPÍTULO I
Dos Beneficiários

SEÇÃO I
Dos Segurados

Art.6° - São segurados obrigatórios da previdência social as se
guintes pessoas físicas:

§ 1° - O aposentado pelo Regime Geral de Previdência
Social-RGPS que voltar a exercer atividade abrangida por este regime
é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às
contribuições de que trata o Regulamento da Organização e do
Custeio da Seguridade Social-ROCSS.· '

§ 5° - Entende-se como regime de economia familiar a atividade
em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria
subsistência e é exercido em condições de mútua dependência e
colaboração, sem utilização de empregado.

§ 6° - Entende-se como auxílio eventual de terceiros o que é
exercido ocasionalmente, em condições de mútua colaboração, não
existindo subordinação nem remuneração.

§ 7 - Para efeito do disposto na alínea "a" do inciso VI,
entende-se por:

PROJETO DE LEI N! 3.422 DE 1997
(Do Sr. Hermes Parclanello)

Limita a veiculaçao de programas com conteádo de violência e
sexo nas emissoras de râdio" e 'te1evisao,' e dá outras
providências.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 2.134; DE 1996)

oCongresso Nacional decreta:

Art. 1° A vciculaçio de programas nas emissoras de radiodifusão
sonora e de sons e imagens ficará restrita aos honirios estabelecidos nes)ll Lei, consoante a
pre\;a classificação indicativa. emitida pelo Poder Público.

Ar!. 2° Compete,ao Poder Público estabelecer, atraves da emissão
de cenificado, a classificação indicativa dos programas de rádio e televisão e dos filmes
por estas veiculados, infomando sobre a natureza deies, as faixas etárias a que não se
recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada.

§ tO O Poder Püblico poderá delegar as alhidades de análise e
atribuição de classificação a entidades privadas sem fins lucrativos que comprovem
qualificação tecnica para a função.

§ 2' Cabe exclusivamente ao Poder Püblico a emissão do
cenificado de classificação indicativa.

Art. 3° Os programas de ,rádio e tele\isão e os filmes por estas
\'eiculados serão classificados, para fins de dcihnitação de faixa etária, CO'!1o:

l-livres;

fi· inadeQuados para mellores de doze anos;

m· inadequados para menores de quatorze anos;

IV - inadequados par! menores de dezoito anos: e
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tele,isão.

v - improprios para veiculação nas emissoras de rádio ou
caso de reincídência.

Pena - multa, de dois mil a dez mil reais. aplicada em dobro no

§ I' Os programas de que trata o capht deste arrigo serão

veiculados nas seguintes faixas de borário:

1- em qualquer horário os programas classificados como livres;

11 - entre as 'lnte e uma horas e as CIOCO horas, os classificados

como inadequados para menores de doze anos;

m- entre a;; ,inte e duas horas e as quatro horas, os classificados

como inadequados para menores de quatõrze anos;

IV - entre as vime e três horas e trinta minutos e as três horas, os

classificados como inadequados para menores de dezoito anos.

§ 2' As emissoras de radio e televisão não poderão dÍ\ulgar ou

fazer chamadas de ptogramas fora dos horários estabelecidos para cada faixa etária.

§ 3° As emIssoras informarão os pais e responsáveis, no início do

programa e nos intervalos comerciais, os dados constantes da sua classificação indicativa

Art. 4' Na definição da classificação indicativa, a obra ou ?
programa terá seu conteúdo avaliado integralmente, não cabendo a efetivação de cortes ou

modificações.

Art. 5' Será classificada como inadequada para menores de

dezoito anos, ou imprópria para '..eiculação no rádio e na te1edsão, a obra ou espetáculo

que se caracterize pela apresentação de cenas que sugiram ou ilustrem comportamento

\iolento, consumo de substâncias tóxicas, relações sexuais e atitudes de incitamento á

violência e ao crime.

Art. 6' Sem prejuízo do disposto na Lei n' 8.069, de 13 de julho

de 1990, que "dispõe sobre o estatuto da Criança e do Adolesceme, e dá outras

providências", caracteriza-se como desrespeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da
família. para os efeitos desta lei:

a) veicular programa em borários incompativeis com o conteúdo

apresentado e com a idade dos telespectadores ou ouvintes a que se destina;

b) discriminar ou mostrar a discriminação de pessoas, em \irtude

de raça. credo. religião, sexo ou outra característica determinante de classe, categoria ou
grupo humano;

c) mostrar ou fazer apologia de qualquer forma de dCS\io do

componamento, de violência fisica àu psicológica, de consumo dê substâncias tóxicas, de
promiscuidade ou perversão sexual;

d) desrespeitar ou discriminar a cultura, os hábitos e as
marufestações caracteristicas de regiões ou grupos sociais especificas.

Ar!. 7" É vedada a apresentação no rádio e na tele\isão, em
qualquer horário, de programas, espetáculos ou filmes que contenham cenas de \iolência

exacerbada, consumo de substâncias tóxicas ou relações sexuais, apresentadas de forma
explicita.

Art. 8' Os horários de "eiculação estabelecidos nesta lei
estendem-se os anuncias e ás inserções publicitárias. em função do seu conteúdo. sem
prejuizo das demais disposições aplicáveis a estes seniços. .

Art. 9' Constitui infração administrativa a divulgação ou
apresentação de prógramas, espetáculos ou filmes no rádio e na televisão, em condições
quecontrariem as determinações desta lei.

Art. 10 O Poder Executim regulamentará esta leI no prazo de 60
(sessenta) dias após a sua publicação.

Art. II Esta lei entra em vigor na data de sua pubhcaçao.

Art. 12 Revogam;se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

A exibição de \~olência na tele\isão brasileira tem sido objeto de

djyersas marnfestaçõe~ de cidadãos e de especialistas, repudiando a atitude da nossa
mídia, que tem \'eiculado programas inadequados :i idade do público espectador. A

criança e o adolescente vêm sendo expostos, diariamente, a imagens e situações com

conteúdo inadequado á sua idade, forçando o seu desenvohimento e sua erotízação

precoces e habitua~do-os a presenciar cenas de ,iolência estilizada. Não é de se admirar

que, ainda muíto jovens, acabem por protagonizar sinrações hediondas, tais como as

agressões a mendigos e indios que tanto chocaram a opinião publica recentemente.-

o fim da censura, consagrado pela norma constitucional, levou a

um entendimento inadequado acerca da autonomia que a midia deve ter. Estamos

admitindo a hberdade de expressão como um direito absoluto, total, superior aos de.mais

direitos. Não é admissivel, porem, que essa doutrina do .absolutismo da liberdade 'de

expressão se estenda a pornografia. ao ensino do crime e á \iolência desmedida que têm

caracterizado os programas de televisão. Não pode ser estendida á grosseria que tem sido

veiculada por certas radioso inclusive em horários destinados ao público infantil e aos

adolescentes.

Até mesmo .programas jornalisticos apresentant temas que

exigiriam uma discussão cuidadosa de form" sensacionalista. Crime, ,iolôncia, formação
de quadrilha e ação inadequada do aparato de segurança pública tomam-se espetáculos de

consumo. A classificação indicativa de espetáculos e programas. ao ficar comprometida

devido ás dificuldades operacionais que o Poder Publico ,'em enfrentando, deixou

indefeso o cidadão, diante de programas que ofendem os seus valores éticos e sociais.

Esta proposição tem o objetivo de corrigir tal situação, buscando

aperfeiçoar os mecanismos de classificação indicativa dos programas de rádio e televisão

e limitar a veiculação de conteudos inadequados a esses meios de comunicação e Jazer.

Buscamos, dessa forma, refinar as disposições já previstas no Estatuto da Criança e do

Adolescente.

Pelas razões ~xpostas, acreditamos na relevância desta iniciativa e

pedimos o apoio dos ilustres pares á sua aprovação, que será certamente bem vista pela

sociedade como um todo e pelos pais de familia em especial.

SaladasSessões.em·f-lie ~;,I de 199/

/~ // //''-~'.'' ..' .'/

Deputado HERMES PÁRClANELLO
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PROJETO DE LEI N!! 3.423 DE 1997
(Do Sr. Ellinho Bez)

Disciplina o cancelamento do registro de protesto de titulos
cambiais e de outros documentos de dfvida~

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 24,
rI))

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Art. 1° O Cartório, em que ocorreu o protesto do titulo, será obrigado
a, automatiamente, comunicar ao credor/cobrador, o pagamento do
titulo e dar baixa no registro, devendo, em conjunto com as demais
partes protestantes, retirar de todos os bancos de dados existentes,
em qualquer instância, no prazo máximo de 3 dias úteis, a
negatlvldade existente sobre o documento quitado, ou acertado.

Art 2° O cancelamento do registro- sera solicitado diretamente no
Tabelionato onde ocorreu o protesto, por qualquer interessado,
mediante apresentaçao do documento protestado, arqulvando.se
tudo por cópia.

Parágrafo 1° Na impossibilidade da apresentaçao do originai do
documento protestado, bastara a declaração de anuenela, com firma
reconhecida, daquele que figurou no protesto como credor, originário
ou por endosso translativo.

Parágrafo 2° O pedido de cancelamento, se fundado em outro motivo
que não o do pagamento posterior do documento de dívida
protestado, somente será efetuado por determinação judicial.

Parágrafo 3° Se a extinção da obrigação decorrer de processo
judicial, o cancelamento poderá ser solicitado com a apresentação de
certidão expedida pelo juizo processante, com menção de ter
ocorrido o trânsito em julgado.

Parágrafo 4° Quando o protesto lavrado for registrado sob forma
microfilme ou gravação eletrônica. O termo de cancelamento será
lançado em documento apartado, que será arquivado juntamente com
os documentos que o instruiram, sb:tdo anotado no índice respectivo.

Parágrafo 5° O cancelamento será feito pelo Titular, por seus
Substitutos ou pOr Êscrevente autorizado.

Art. 3° A averbação de retificação de erros materiais pelo Tabelionato
poderá ser efetuada de ofício ou a requerimento de interessado, sob
responsabilidade exclusiva do Tabelião.

Parágrafo 1° Para a averbação de retificação será indispensável a
apresentação do Instrumento expedido e de documentos que
comprovem o erro havido.

Parágrafo 2° Não serão devidos emolumentos pela àverbação
prevista neste artigo.

Art. 4° Cancelado o protesto, não mais cons.tarão das certidões
expedidas nem o prostesto nem o seu cancelamento, a não ser
mediante requisição judicial.

Art. 5° Não serão fornecidas informações ou certidões, em forma de
relaçlio, mesmo sigilosas,' a respeito dos apontamentos e <:los
registros dos protestos, a não ser por requisição judicial.

Art. 6° • Aplicam-se aos infratores dessa lei a pena de multa no valor
de até 50 vezes o valor do Titulo protestado e no caso da relcldêncla
as sanções previstas no Código Penal Brasileiro.

Art. 7° Esta lei entra em vigor na data de sua publlcaçlio.

Art. ao São revogadas as disposiçõe.; em contrário, especialmente a
Lei N° 8.690, de 25 de setembro de 1979, e a Lei nO 7.401, de 5 de
novembro de 1985.

JUSTIFICATIVA
A burocracia, para não dizer a má vontade da maioria dos cartórios,
Serasa e Bancos, em nosso Pais vem chegando as raias do absurdo,
atingindo todos indistintamente e tranformando os cidadllos em
vitimas desta burocracia do atraso, do corporativismo e da
insensibilidade social:

Se uma pessoa esclarecida tem que passar por vexames para ver um
protesto retirado, o que se poderia dizer do cidadão comum que ao
ter seu nome jogado nos protestos ou aos arquivos cartorials, toma·
se definitivamente refém dessa burocracia, ficando Impedido de
refazer sua vida, por um bom tempo, por causa da manutenção de
seu nome no cadastro negativo dessas Instituições.

Hoje em dia para se protestar qualquer cidadão é muito fácil, basta
ter o nome e o CPF para que se emita um título e se proteste qualquer
pessoa, Inclusive, sem o aceite. O que sIgnificá dizer que qualquer
pessoa fisica ou jurídica que tenham seu CPF ou CGC conhecidos
podem ter titulas emitidos em seu nome e se não pagos, protestados

e sua vida arruinada, porque para límpar o nome depois é uma
novela.

Os tatos que relato a seguir acontecem constantemente com os
nosses Irmãos brasileiros, mas cito apenas um caso de um cidadão,
durante o protesto de um título sem aceite e o qual não era do se·
conhecimento, mas que, Infelizmente, fora emitido em seu nome.

Assim, depois de constatar que estava sendo protestado, procurou
resolver a pendência e Imaginem o inferno que passou para resolv!lr
a situação, tendo que fazer os seguintes procedimentos:

1° - Vai ao cartório e paga o título;

2° • Para limpar o nome o cartório exige uma carta de anuência do
emitente/credor;

3° - Se o título foi emitido em praça diferente, o cartório exige
reconhecimento de firma do cartório de origem;

4° • Exige uma declaração do cidadão, confirmando que pagou o
título;

5° - Somente após o cldadio providenciar toda a documentação
acima e pagar diversas taxas é que o cartório emite a certidão
negativa de protesto;

6° - O cidadão, de posse desta certidão, tem que se dirigir ao Serasa,
Bancos, etc, para retirar o seu nome, apresentado a referida certldllo.
Após Isto, o Serasa ainda leva 5 dias para limpar o nome do
protestado, isto quando limpa.

Resumindo, o calvário deste cidadão lúsume no seguinte: pagar o
titulo, preencher e assinar um formulário de instrumento de protesto
de tituio , ir a outro cartório reconhecer a firma, solicitar da firma que
protestou carta de quitação/anuência, dai dá entrada no Banco
protestante que após 04 dias úteis vai apanhar a baixa com
asslilatura de 02 gerentes, tendo que reconhecer a firma de ambos,
após tudo isso entrega no cartório protestante e só após 48 horas
apanha a baixa, vai ao SERASA que demora 05 dias úteis para dar
baixa. Dá um cansaço só de falar, imagine executar todos estes
passos.

É oportuno lembrar que Isto ocorre com pessoas esclarecidas, agora,
imaginemos as pessoas humildes que, com certeza, terão que
recorrer a escritórios especializados ou advogados, pagando
quantias exorbitantes, uma vez que, com certeza, estas pessoas nem
sal -m o que é SERASA, CADiN, CCF, ETC.
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Assim nosso objetivo com o presente Projeto de Lei e deterninar que
assim como o cidadão foi protestado ou negativado, sem
Interferência do mesmo, os órgãos (Cartórios, Bancos, Serasa, Cadin,
etc) serão obrigados, após o pagamento do protesto, automatica e
imediatamente, a excluir/limpar o nome do protestado, num prazo
máximo de 3 dias úteis, objetivando assim facilitar a vida dos
cidadãos, uma vez que com a velocidade com que acontecem as
coisas, ninguém tem mais tempo a perder, principalmente aqueles
Inocentes.

Na certeza de que contribuiremos para resgatar o espirito da
cidadania dos brasileiros, desde jã, apelamos aos nossos pares
apolo para a aprovação do Projeto em tela.

Sala das Sessões em ,23 /07/1997

.~=-:,\----: .....-
......>~t .... - ~ _~

'EDfNHO BEZ ..... __.
Deputa~o Federal

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA·
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - Cem

LEI 6.690 DE 25 DE SETEMBRO DE 1979

DISCIPLINA O CANCELAMENTO DE
PROTESTO DE TÍTULOS CAMBIAiS, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 10 - O cancelamento de protesto de títulos cambiais
disciplinar-se-á por esta Lei, conforme os preceitos estabelecidos nos
artigos seguintes.

LEI 7.401 DE 05 DE NOVEMBRO DE 1985

ALTERA A LEI N. 6.690, DE 25 DE
SETEMBRO DE 1979, QUE DISCIPLINA O
CANCELAMENTO DE PROTESTO DE
TÍTULOS CAMBIAIS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

........................u • ••• •• •• • ..•••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

........................................................................: .

PROJETO DE LEI N! 3.424 DE 1997
(Do Sr. Edinho Dez)

Altera a Lei n2 7.990, de 28 de de2embro de 1989, estabelecendo
compensaçao financeira aQs Municípios atingidos pelas empresas
t~rmoelétricas. • .
(AS COMISSOES DE MINAS E ENERGIA; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇA9
(MnR!TO); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54)
ART. 24, II)

CONGRESSO NACIONAL DECRETA:
Artigo 1° • Os municfpios sedes de usinas termoelétricas e os
municipios atingidos pela exploração dessa ati~idade far~o .iús aos
beneffcios de compensação financeira estabelecidos na Lei 7.990, de

28 de dezembro de 1989, que instituiu para os Estados, Distrito
Federal e Municipios, compensação financeira pelo resultado da
exploraçáo de petróleo ou gás natural, ge recursos hidricos para fins
de geração de energia elétrica, de recursos minerais em seus
respectivos territórios, plataforma continental, mar territorial ou zona
econômica exclusiva:
Parágrafo Único: a compensação financeira"de que trata este
artigo náo poderá ser inferior a 6% sobre o valor da energia
produzida, conforme preceitua o artigo 20 da Lei N° 7.990/89.
Artiao 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Artigo 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

Os municipios sedes de usinas temoelétricas e adjacentes atingidos
pela mesma, sofrem conseqêências danosas pelos efeitos maléficos
de sua operação como poluição do ar e das águas pelas cinzas da
queima do carvão e pelos gazes e ainda pela queima e pelos
depósitos de carvão a céu aberto.
Em decorrência desses fatores percebe-se que há uma redução na
área de terras produtivas dos municipios fortemente atingidos pelas
atividades termoelétricas cal!sando, também, grande objeção das
pessoas em residir nessas cidades, inslusive dos próprios
funcionários das usinas, que optam por morarem em localidades
vizinhas, para não ficarem ainda mais expostos aos malefícios
advindos das atividades insalubres das usinas termoelétricas.
Assim, pela situação, e diante de um maior contigente de pessoas
carentes e pouco saudáveis que proliferam nesses municipios, o
Poder Executivo Municipal se vê bastante exigido em prestar socorro
no atendimento aos problemas sociais e de saúde.
Pelo exposto, e muitos outros motivos que assim justificam, com o
objetivo de incluir também os municípios atingidos pelas empresas
termoelétricas na relação dos beneficiados com a compensação
financeira prevista na Lei 7.990/89, para que eles possam minimiZar
seus custos no atendimento as áreas da saude e social, bem como,
oportunizar o desenvolvimento de outros serviços, atrativos e
incentivos de modo a compensar o desgaste social e ambiental, é
que estamos apresentando o presente Projeto de Lei, para o qual
rogamos o indispensável apoio de nossos pares para a sua
aprovação.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTI1DOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI 7.990 DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989

Institui, para os Estados, Distrito Federal e
Municípios, Compensação Financeira pelo
Resultado da Exploração de Petróleo ou Gás
Natural, de Recursos Hídricos para Fins de
Geração de Energia Elétrica, de Recursos
Minerais em seus respectivos Territórios,
Plataforma Continental, Mar Territorial ou
Zona Econômica Exclusiva, e dá outras
Providências.
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Art. 2° - A compensação pela utilizaçãc de recursos hídricos,
para fins de geração de energia elétrica, será de 6% (seis por cento)
sobre o valor da energia produzida, a ser paga pelos concessionários
de serviço de energia elétrica aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, em cujos territórios se localizarem instalações destinadas
à produção de energia elétrica, ou que tenham áreas invadidas por
águas dos respectivos reservatórios.

§ 1° .. (Vetado):
I - (vetado);
II - (vetado).
§ 2° - (Vetado)

PROJETO DE LEI N! 3.425 DE 1997
(Do Sr. Paulo Bornhausen)

Estabelece incentivo fiscal a entidades filantrópicas.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 2.426, DE 1996)

Congresso Nacional decreta:

Art. 1° - Serão abatidas do imposto de renda devido, das pessoas
fisicas e jurídicas, as doaçães feitas a entidades filantrópicas, reconhecidas como de
utilidade pública pel\> governo federal.

, . Parágrafo único. Os abatimentos de que trata o caput ficam
hmltados a 1()oIo (dez por cento) e a 1% (um por cento) doJmposto devido, respectivamente
para pessoas fisicas e jurídicas.

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

JUSTIFICAÇÃO

A legislação federal retroagiu ao ano de 1996, conforme se vê no

Manual de Instruções para Preenchimento da Declaração de Ajuste na área do imposto de

renda. para o exercício de 1997, tomando-se obstáculo para o desenvolvimento da

prestação de serviço assistencial. praticada no pais pelas entidades filantrópicas.

Ocorre que o Poder Executivo, retirou da lista de itens dedutiveis as

contribuições e doações às instituições filantrópicas. Então, a partir de agora, os velhinhos

desamparados, que encontram-se ainda assistidos pelas entidades filantrópica§,. ,tO<ão por

companheiras de infortúnio as próprias entidades que buscam assisti-los.

Pior, não é só a pessoa idosa em estado de exclusão social que

sentirá o reflexo desta legislação. Também os Centros de Recuperação de Drogados, entre

outros, ai se incluirão. Será que foi "oportunizado" às autoridades constituidas avaliarem as

verdadeiras dimensões dos reflexos deste "desvelo" da nova lei para a filantropia? Temos

certeza que nilo.

Se buscarmos a história da prestação do serviço assistencial no

Brasil, perceberemos que está repleta de pessoas abnegadas, verdadeiros lideres espirituais

da humanidade. Estes, com seu idealismo, mobilizaram comunidades, possibilitaram

construção de obras assistenciais, que são referencial eterno em termos de qualidade de

atendimento bém como inequivoca demonstração do valor de nosso Povo, em termos de

despreendimento, de trabalho, de solidaiiedade, enfim.

Estes doadores destinam seus recursos disponiveis, no sentido de

contribuir quer com a ação de atendimento praticada por uma entidade em especial, quer

em beneficio de alguma causa social. No primeiro caso, temos a entidade concreta que pode

ser vista e acompanhada pelo mantenedor (doador), que permitindo seu envolvimento

efeito. No segundo, temos os Fundos Sociais, que se propõe a direcionar recursos recebidos

em doação para amenizar detenninados dramas. sociais, sem que as entidades doadoras

sejam visíveis ao contribuinte,

A esses doadores - idealistas da história - tem-se consorciado

diversos colaboradores, que deram sua contribuição em trabalho, recursos materiais e

financeiros. A legislação federal, por intermédio dos politicos afinados com os reclamos
• ~ 'c,

sociais, proporcionava, mediante incentivo do imposto de renda, alguma 'lIeaução dos

valores doados a estas obras.

Hoje, embora permaneçam os colaboradores desprendidos. boa_

parte da filantropia praticada pelas pessoas se diminuiu, acabando por se incluir nas demais

deduções, previstas na Declaração do Imposto sobre a Renda. Embora não se saiba ao c,erto

seu montante, muitos são os que doam, motivados pela possibilidade de dedução prevista

em lei, o que, pelo exposto, termina.p-qr,n.W acontecer.

Para contraponuo~nos a este gritante absurdo, pela

IMPORTÀNCIA QUE REPRESENTAM PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

ASSISTENCIAL AS DOAÇÕES EFETUADAS PRO PESSOAS FíSICAS E JURÍDICAS

ÀS ENTIDADES FILANTRÓPICAS, apresentamos o projeto de lei, que permite dedução

de doações efetuadas a entidades filantrópicas, até 1% (um por cento), no caso de pessoa

jurídica e 10% (dez por cento) pessoa fisica, do imposto devido.

Ante isso, contamos com o endosso de nossos ilustres Pares no

Congresso Nacional, para sua devida aprovação.

/

Deputado PAULO BORNHAUSEN

PROJETO DE LEI N! 3.426 DE 1997
(Do Sr. Hugo BiehI)

Concede incentivo fiscal a entidades filantrópicas.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 2.426, DE 1996)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 10 Poderão ser abatidos do imposto de renda devi-

do, das pessoas fisicas e juridicas, as importâncias doadas a entidades filan

trópicas, reconhecidas pelo governo federal como de utilidade pública, nos

tennos da legislação pertinente.

Parágrafo único. Os abatimentos referidos no caput ficam

limitados a 10% (dez por cento) do imposto devido de pessoas fisicas e a 1%

(IUD por cento) do de pessoasjuridicas.

Art. 2° Esta'lei entra em vigor na data de sua publicaçãP)
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JUSTIFICAÇÃO

A partir deste ano, a legislação federal·na área do imposto

de renda, tomou-se um obstáculo para o desenvolvimento da prestação de

serviço assistencial praticada no país pelas entidades filantrópicas. E foi maís

além, retroagiu os efeitos ao ano de 1996, conforme se vê no Manual de Ins

truções para Preenchimento da Declaração de Ajuste. Ocorre que o Poder

Executivo, resolveu retirar da lista de ítens dedutíveis, as col\tribuições e doa

ções às instituições filantrópicas.

A partir de agora, pois, os velhinhos desamparados, assis

tidos pelas entidades filantrópicas, terão por companheiros de infortúnio elas

próprias. Mas não é só a pessoa idosa em estado de exclusão social que senti

rá o reflexo desta legislação. Por exemplo, isso também ocorrerá com os

Celltros de Recuperação de Drogados. Num absurdo efeito dominó, que não

se sabe aonde parará.

DESTA FORMA, CONSIDERANDO A IMPORTÂNCIA QUE

REPRESENTA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSISTENCIAL AS

DOAÇÕES EFETUADAS POR PESSOAS FíSICAS E JURÍDICAS ÀS

ENTIDADES FILANTRÓPICAS, APRESENTAMOS PROJETO DE LJA

QUE PERMITE DEDUÇÃO DE DOAÇÕES EFETUADAS PARA ENTI

DADES FILANTRÓPICAS, EM ATÉ 1% (UM POR CENTO) PESSOA

JURÍDICA ElO % (DEZ POR CENTO) PESSOA FíSICA DO IMPOSTO

DEVIDO.

Porque, ademaís, se buscarmos a história da prestação do

serviço assistencial no Brasil, vamos perceber que ela está repleta: de pessoas

abnegadas, verdadeiros líderes espirituaís da humanidade. Ele5 .: seu idealis

mo mobilizaram comunidades e possibilitaram a construção de Obras assis

tências que são um referencial em termos de qualidade de atendimentô, além

da demonstração inequívoca do valor do povo brasileiro em termos de des

prendimento, trabalho e solidariedade.

Ainda, a estes idealistas da história, se consorciaram di

versos colaboradores que deram sua contribuição em trabalho, recursos mate

riaís e financeiros. A legislação federal, por intermédio dos políticos afinados

com os reclamos sociaís, proporcionou, mediante insJroções do imposto de

renda, alguma dedução dos valores doados a estas obras. E hoje, embora

permaneçam os colaboradores desprendidos, boa parte da filantropia pratica

da pelas pessoas acaba incluída nas deduções previstas na Declaração do im

posto sobre a Renda. Embora não se saíba ao certo, muitos são os que doam

motivados pela possibilidade de dedução prevista na lei.

Outrossim, estes doadores destinam seus recursos dispo

níveis no sentido de contribuir com a ação de atendimento pratícada por um1)

entidade em especial ou, em beneficio de alguma causa social. No primeiro

caso, temos a entidade concreta que pode ser vista e acompanhada pelo

mantenedor (doador) e qu~ permite <rseu envolvimento efeito. No segundo,

temos Fundos Sociaís, que se propõe a direcionar recursos recebidos em doa
ção para amenizar determinados dramas sociais, sem que as entidades parcei-

ras deste Fundos fiquem visíveis ao contribuinte.

Ante essa exposição, contamos com o endosso de nossos

ilustres Pares ni> Congresso Nacional, para sua devida aprovação de nosso

projeto.

de 1997.

PROJETO DE LEI N!! 3.429 DE 1997
(Do Sr. Remi Trinta)

Altera a redaç~o da Lei n2 9.437, de 20 de fevereiro de 1997,
introduzindo restrições ao porte de armas, e dá outras
providências.

<AS COMISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

o Congresso Nacional decreta:

Art. I° Acrescentem-se os seguintes parágrafos
primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ao artigo 6° da Lei nO 9.437,
de 20 de fevereiro de 1997:

"§ I0. A autorização de porte de arma funcional é
inerente aos funcionários públicos amparados pela
legislação vigente, exclusivamente dtmUlte o período
em que estiverem em serviço.
§ 2°. A autorização de porte funcional é restrito às
armas que forem especificamente distribuidas ao
funcionário público pela respectiva instituição.
§ 3°. A autorização de porte de arma aos vigilantes a
que ~e refere a Lei n° 7.102, de 20 de julho de 1983, é
restrito ao período em que estiverem em servíço e às
armas que lhes forem especificamente distribuidas
pelas respec<ivas empresas empregadoras.
§ 4°. Havendo fundada suspeita de porte de arma
branca ou de porte não autorizado de arma de fogo, em
áreas privadas, na evidência de flagrante delito, ou em
áreas públicas, em qualquer situação, o agente da
autoridade policial realizarâ a busca pessoal ou
domiciliar que se fizerem necessárias à caracterização
do flagrante e à apreensão do corpo de delito,
independentemente de mandado judicial.
§ 5°. Havendo fundada suspeita de depósito de armas
proibidas ou não autorizadas, em áreas' privadas, o
agente da autoridade policial munido de competente
mandado judicial, realizarà busca domiciliar, com as
fmalidades especificas de caracterizar o flagrante e
apreender o corpo de delito."
Art. 2°. Acrescente-se ao parágrafo primeiro do artigo

10 da Lei n° 9.437, de 20 de fevereiro de J997, o seguinte inciso IV:
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"IV - portar anua branca em lugar habitado, em suas
adjacências ou em via pública."
Art. 3°. Acrescentem-se ao artigo 10 da Lei n° 9.437,

de 20 de fevereiro de 1997, os seguintes parágrafos quinto e sexto:
"§ 5°. Entende-se como anua branca, para os efeitos de
aplicação desta Lei, o produto da indústria ou do
artesanato, com características perfurantes, cortantes,
contundentes ou quaisquer de suas combinações, cujo
emprego possa causar morte ou lesões corporais ao ser
humano.
§ 6°. Excetuam-se da defmição constante do parágrafo
anteríor as ferramentas, os utensílios de cozinha e os
instrumentos cirúrgicos, quando portados em local
adequado ao seu emprego corrente.•
Art. 4°.0 Poder Executivo regulamentará o disposto

nesta Lei no prazo de sessenta dias a contar da data de sua publicação.
Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data da publicação

de sua regulamentação.
Ar!. 6°. Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

A Lei n° 9.437/97 e o seu respectivo decreto
regulamentador, de número 2.222/97, que instituem ~ Sistema Nacional
de Armas - SlNARM, incorrem, em nosso entendtrnento, em alguns
equivocos que exigem sejam corrigidos com urgê~cia, sob pena de se
frustrarem as expectativas que se formararp por ocasião de sua elaboração.

Em primeiro lugar, diScordamos da autorização ampla
que os arts. 6°, da Lei nO 9.437197, e 27, do .Decreto 2.222197, con.cedem
aos Ministros Militares e Comandantes-Germs para regular, por le~s~a!ão

própria, o porte de arIl}a das praças das For?O;S~das e dos polictaIS e
bombeiros militares. E evidente que os .cntenos empregados por essas
autoridades na elaboração das normas reguladoras internas são
preponderantemente influenciadas pelas conv~niências técnicas. das
respectivas .instituições, ficando relegados a conSiderações secundãri~ os
imperativos da segurança do cidadão, pfÍ!1cípio que norteou a ~preclação

da proposição legislatíva durante toda a sua longa ~amJta!ã~ no
Congresso Nacional. Entendemos que o porte de anua funCIOnai I~ta-se
exclusivamente ao período em que o servidor atua sob a supervisão de
superior habilitado, restringindo-se à anua de propriedade da institu.ição
que é distribuída especificamente ao servidor para exercer a sua atividade.
Nos casos em que haja necessidade pes~oal de porte de anua fora dos
horários de expediente, a autorização dev~ ser regida pelas normas a que
se submete a generalidade dos cidadãos.

Em segundo lugar, e ainda relacionado com o que foí
colocado anteriormente, é de se salientar a estranheza da sociedade para
com o disposto no art. 28 do Decreto 2.222197, que afirma ser o porte de
anua inerente aos policíais federaís, policíais civis, policiais militares e
bombeiros militares. A razão comumente alegada para esta disposição é a
de que o policial prossegue ·em tal condição mesmo após o término de seu
expediente de trabalho, permanecendo o seu dever de atuar na presença de
flagrante delito, bem como o de defender a si e a sua família do assédio de
criminosos para os quais o expediente não se encerra.

Admitimos, em lese, alguma procedência desta
alegação, mas julgamos que também aqui se não justifica a generalidade
da prerrogativa concedida pelo texto legal. A atividade policial' não se
funda no porte de arma de fogo, mas priÍ1cipalmente em sua autoridade
representativa do Estado e na habilitação profissional decorrente da
experiência no trato com as pessoas. A constatação da ausência destas
qualidades intrínsecas da atividade policial' não pode ser de forma alguma
suprida pela prepotência assentada na ameaça anuada e aponta para o faro
evidente de que este policial em especial não està habilitado a atuar

sozinho, devendo limitar-se o exercício da sua atividade às circunstâncías
em que esteja sob a supervisão de superior hieràrquico dotado da
imprescindível experiência Acresce ainda de importância nesta questão, o
fato de que os profissionais a quem a legislação atribui
indiscriminadamente esta prerrogativa podem eventoalmente estar em
situações que não recomendem o porte de arma, dentre as quais podem ser
citadas: o exercício prolongado de atividade exclusivamente burocràtica; o
licenciamento para tratamento de desequilíbrios emocionais; a situação
sub judice, para julgamento de acusação pela pràtica de crimes contra a
pessoa Efeito particularmente pernicioso dessa disposíção é a proliferação
do mercado informal de mão-de-obra na área da segurança privada, onde
empresas de fato (clandestinas) dão preferência à contratação de policiais
em horários de folga para contornar de forma fraudulenta a questão da
antorização de porte de arma para seus funcionãrios. Desta forma, em
nosso entendimento, não se sustenta a alegada necessidade de porte de
arma inerente à função policial, nem contribui para a segurança dá
sociedade civil esta disposição particular da legislação citada.

Em terceiro lugar, entendemos que as considerações
acima aplicam-se também à autorização de porte de arma pelos vigilantes
a que se referem a Lei n° 7.102183 e o Decreto n° 89.056/83 que a regula
Por força do que dispõe o ar!. 53 daquele decreto, as empresas de
segurança e transporte de valores estão autorizadas a prestar também
serviços a outros estabelecimentos não fmanceiros. Em conseqüência,
prolifera a vigilância armada a serviço de condomínios privados, clubes e
casas de espetáculos, em grande parte prestada por empresas irregulares
que se colocam ao largo da autorização e da fIScalização competentes.

Em quarto lugar, a legislação citada silencia quanto ao
porte de armas brancas, em que pese a significativa quantidade de
infrações praticadas com o seu emprego. Honticidios, estupros, roubos e
até seqüestros são cometidos diariamente sob a ameaça de simples

estiletes e punhais. Indesculpàve), portanto, este silêncio em face da
presumida disposição ao cometimento de crimes por quem porta arma
branca fora de seu domicilio. Apenas a título de comparação, para
evidenciar como a legislação vigente subestima a predisposição ao
cometimento de crime contra a peSSOa em relação ao crime contra o
patrimônio, é de se citarem os arts. 24 ("Fabricar, ceder ou vender gazua
ou instrumento empregado usualmente na prática de crime de furto. ") e 25
("Ter alguém em seu poder, depois de condenado por crime de furto ou
roubo, ou enquanto sujeito à liberdade vigiada ou quando conhecido como
vadío ou mendigo, gazuas, chaves falsas ou alteradas ou instrumentos
empregados usualmente na prática de crime de furto, desde que não prove
destinação específica."), do Decreto-Lei nO 3.688/41 (Lei das
Contravenções Penais).

Entendemos que tal circunstâncía decorre
possivelmente da inexistência de uma defmição legal do que seja anua
branca, o que resulta em evidente dificuldade para o agente da autoridade
policial na caracterização do delito. Entendemos, 'também, que tal
dificuldade não justifica a lacuna existente na legislação penal, mas
apenas serve de desafio ao legislador na busca de uma definição
satisfatória, a ser claramente posta no texto de norma que se propõe a
regular o porte de arma

Finalmente, entendemos que os nobres objetivos que
inspiraram a elaboração da Lei n° 9.437/97 não se cumprirão enquanto o
cidadão não assumir que, ao lado da atuação do Estado na fIScalização do
cumprimento da lei, há que se exigir tmnbém a colaboração da sociedade
civil neste processo. Parte significativa desta colaboração coletiva se
concretiza na compreensão da conduta policial na identificação dos
infratores e na caracterização do flagrante do porte ou depósíro
desautorizados de arma. Neste sentido, julgamos imprescindivel que
conste do teXtó legal os procedimentos policíais considerados admissiveis
dentro dos limites demarcados pela Constituição Federal. Ao cidadão deve
fi~ar claro que as buscas pessoais e donticilíares não são atos ilegais,
dItados pelo arbítrio do agente da autoridade policial, mas instrumentos
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legais destinados a assegurar a paz social, desde que empregados em
estrita obediência, de parte a parte, à letra da lei.

Na proposição de nossa IDlClatlVa, buscamos
apresentar soluções às lacunas já apontadas, percebidas pela sociedade
civil nos textos da Lei nO 9.437197 e do Decreto n° 2.222197, sem
pretender, no entanto, o completo esgotamento da matéria, que fica aberta
ás valiosas contribuições e aperfeiçoamentos que vierem a ser propostos
pelos nobres Pares.

Sala das Sessões, em'L-'l,de -)~ tl-P de 1997.

§ 3° Nas mesmas peMS do parágrafo anterior incorre quem:

1- suprinúr ou alterne marca., nwnecoção ou qualquer sinal de identificação de amIO
de fugo ou artefato;

/l. modificar as características da amIO de fogo. de forma a lorná-Ia equivalente a
lII'IIIa de fogo de uso proibida ou restrito;

11I. possuir, deler, làbricar ou empregar aztelà!o explosivo elou inceadiário sem
1UI0rizaçio;

IV- possuir condenação anterior por crime contra a pessoa. contra. o pn!rÜnônio e por
IráflCo ilicho de entorpecentes e drogas afms.

§ 4" A pena é awnentada da metade se o crime é prnticndo por servidor público.

LEI 7.102 DE 20 DE JUNHO DE 1983

• • ~ JO F~ instituído o Sis!ema N~cional de Annas - ~INARM no Mioi.<tério ""
JIJJ\IÇa, 00 àmbltO da POlitlO Federal, com clrcunscnçio em lodo o lerritotio nacional.

Lt~GISLAÇÃO CITAI)A ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

Lei:

LEI N9 9.437, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1997
Institui o Sistema Nacional de Armas 
SI!'fARM, estabelece condições para o
regIStro e para o pane de aIlIl8 de fogo
defme crimes e dá outras providências. '

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciooo a seguinte

Capitnlo I
DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS

DISPÕE SOBRE SEGURANÇA PARA
ESTABELECIMENTOS FINANCEIROS.
ESTABELECE NORMAS PARA CONSTITUIÇÃO
E FUNCIONAMENTO DAS EMPRESAS
PARTICULARES QUE EXPLORAM SERVIÇOS
DE VIGlLÂNCIA E DE TRANSPORTE DE
VALORES, E DÁ OUTRAS PROVIDÉNCIAS.

Art. 1°· É vedado o funcionamento de qualquer estabelecimento
financeiro onde haja guarda de valores ou movimentação de
numerário, que não possua sistema de segurança com parecer
favorável à sua aprovação, elaborado pelo Ministério da Justiça, na
forma desta Lei.

*Arl./" com redação dada pela Lei número 9.017. de 30'03'1995.

* A competência e.'itabell!cida ao. Ministério da Ju.\'/iça será cxa~cida pelo
Doparlamenlode Policia Federal, conforme o Arl. 16 da Lei número 9.0/7. de 30/03/1995.

Parágrafo único. Os estabelecimentos financeiros referidos neste
artigo compreendem bancos oficiais ou privados, caixas econômi~as,
sociedades de crédito, associações de poupanças, suas agênCias,
subagências e seções.
................................................................................................................
................................................................................................................

Capitulo 111
DO PORTE

An. 6" O pone de arma de fogo fica coadicionado • ,ulorizaçio "" ,uloridade
competente, ressalvados os casos expressamente previstos na Iegis1açJo em vigor.

An. 7" A autorização para ponar arma de fogo ter. eficácia lempofaJ Junilada, nos
te~s de atos regulamentares e dependerá de o requerente comprovar idoneidade, comportamento
social produtivo. ektiVll necessidade. capacidade técnica e aplidio psicológica pUll o lIIIIluseÍD de
arma de fogo.

~ _ ~. _ - .

Capitulo IV
DOS CRJMES E DAS PENAS

Art. 10. Possuir, deter, portar, fabrienr, adquirir, vender, a1UgM, expor à vend:J. ou
fornecer. receber, ter em depósito, trnnspormr. ceder, ainda que gratuitmnente. emprestar, remeter,
empregar, llUUJter sob guarda e ocultar ann.1 de fogo, de uso pemútroo. sem li autorização e em
desacordo com detenninnção legal ou regulamenw.

Pena - detenção de um a dois ano. e multa.

§ (" Nas mesmas penas incorre quem:

J - omitir .:lS C:lUtCJas necessãria5 para impedir que menor de dezoito anos ou
deficiente mental se apodere de artn:l de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua
proJlrie<!ade. e~ceto p:u:a a pr:itica do despoito quaodo O menor estiver ncornpoiJhado do
respomtu.'cl ou iMtnuor;

/l- utilizM arma de brinquedo. sUaulacro de amIO capaz de atemol'ÍlM ouuem, par1l o
fim de cometer crimes;

I/l. d~ arma de fo~o ou acion.r muníçio em lugar habitndo ou em suas
adjacêncw. em via publk:a ou em direção a ela. desde que o fato mio constitua crime mais grave.

, § 20 A pena é de reclusão de dois anos 11 quatro anos e multa.. na hipótese deste
anigo, 'sem prejuízo da pena por eventual crime de contrabando ou descaminho. se a arma de fogo
ou acemrios forem de uso proibido ou restrito.

DECRETO N9 2.222. DE 8 DE IIAIO DE 1997

Regulamenta a Lei nO 9.437, de 20 de fcve."'Ciro de 1997,
que "institui o Sistema N:LCional de .Annas • SINARM.
estabelece condições para o registro e para o porte de arma
de fogo. define crimes e dá QUtr'a.$ providéncillS."

o Prcsldmle da RepábJJca. no uso du ,1trlbuiçÔC$ que lhe confen: o art. 84~ incls.o IV. da
Conslituiç50, e lendo em vista o disposto no m. 1~ da Lei nt 9.437, de 20 de fevereiro de 1997.

DECRETA:

CAPÍTULO I
Do Sislema Nacional de Armas ~ SlNARM

An. I- O Sistema Nacional de Armas ~ SINARM é disciplirw10 por este Decreto.
fc,peiladn .:a au'onomjD dos Estados e do DiSlrilo Fedem}.

CAPíTULOm
Do Porte

Art.20. Cllbe ao Ministério d:l. Aeronáulica estabelecer. nas açõ.:.. preventivas com vistas à
segurança da aviação civil, os procedimentos de restrição e condução de arma por pesSO:lS com li prerrogativa de
porte de:uma de Cago de que tratam o art. 611• o § la do art. " e o an. 8' da Lei na 9.437. de 1997. em áreas
rC$l1i':u aeroportu.á1ias. bem como o transporte da referida nrma por via irea. ressalvada a competéncii1 da. Polfeia
Fr::deral prevista no inciw 11I do § 111 do ano 144 da Constituição Federal.

PadgraCo l.1nico. As in:a.s restritls aeroponuárins silo aquela.'> destmad_1lS à operação de um
aeroporto. cujo'!i aceMO'!i silo controlados. pua os fms de segurança. e prol'~ç.5:o da aviação civil.

Art. 21. Ao titular de autorinção de pone de :lfmll de fogo é proibido embarcar com n
arm:l nos aeroportos com destino ao Exterior.

Art. 22. Observndo o principio da reciprocidade previsto em convenq5es- internacionais.
poderá ser ;mlori7.ado o porte rederal de arma de fogo li diplomatas de missõcs diplomnlic3.'i e consul3.Tcs

~n:dit3du junlo no Governo Brasileiro. e a agentes de segunmçn de dignitários C5lt3ngeuos duranle a
rerm:lIléncia no Pais. independentemente dos requisitos estabelecidos neste Oecrelo.

An. 13. O porte e.1t.1dual de::umll de (ogo rcgislrada reslringir·se-á aos Iimile.S da Unid:zde
da Federação na qual eSleja domicilindo o requerente. exceto se houver convênio enue os Est:l.dos limitrores p:ua
recíproca validade nos respectivos telTitórios. devendo 'ter comunkatrQ aos órgãos regionais da Potrcia Feder:l.l c
da raICeia Rodovi:íria Federal sediados nos Esrados onde os portes rcnTo v:didilde. .
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Art. 24. No documento de porte de arma de fogo. deverá consl:!!. obrir:a1oriamenle. ti

respectiva abrnngêncb tcrrilorilli e efICácia lempornr.: além ,dos dados da Anna, registro do 51N'ARM e
idcnlificaçlIo do portador. I;lcm como a assimltura, cargo efunçi'i~ da auloridnde concedenlc.

Art. 25. S3.o obrigações do portador de autorizaç30 de porte de mna..de fogo:

IV - qualquer alteração na quantidade de armas a que se refere o
item anterior;
. .
................................................................................................................

I - informar no órgão expedidor da re~pec~iva #ulorização sua mud:mçll de domicilio:
LEI DAS CONTRAVENÇÕESPENMS

Art. 28. O porte de arma de fogo é inerente aos pnlicillls fedel'2is. po.1icim civis, policiais
miTitan:s c bombeiros mílitares.

~ 2r:J Os servidores referidos neste :utigo syjei[ar-sc·ão, maquilo que UICS for peculiar, às
Donnas, deveres e restrições constantes dos estatutos OU dos ,:ltos nonnativolõ a eles aplicáVeis.

§ I" Os policiais civis e milila.res e os bombe.iros militares somente poderão portar :lIma de
fogo nos limites da Unidade da Federaçlo em que exercem suas atividades, e",ceto se houver convenio entre
Estados limítrofes p:J.U reciproca validade nos respectivos tenil6rios.

, 11 f~scomullicar imediatamente o eXlfavío. funo ou roubo. bem como II recuper:1ção da
anua. ~~jm como do pqoe. i Delegada de PaUda mais ptóx.ima ao Local do Cato e, posteriormente. ao órgão
exped\1R'O',,ulOriuç~!) (

nra ~ondulir a respectiva licença ao portar a arma a que a mesma se refere. Lei das Contravenções Penais.

- Aplicação das regras gerais do Código Penal
Art.l O' - Aplicam-se às contravenções as regias gerais do Código

Penal, sempre que a presente Lei não disponha de modo diverso.
- Territorialidade

Art.2° - A lei brasileira só é aplicável à contravenção praticada no
território nacional.

- Voluntariedade. Dolo e culpa

Art.3° - Para a existência da contravenção, basta a ação ou
omissão voluntária. Deve-se, todavia, ter em conta o dolo ou a culpa,
se a lei faz depender, de um ou de outra, qualquer efeito jurídico.

- Tentativa
ArtAO

- Não é punível a tentativa de contravenção.

DECRETO-LEI 3688 DE 03 DE OUTUBRO DE 1941

":{t. 26. A inobservãncia do disposto no !a.rtigo anterior implicará a cassaçio do pafle de
arm••

. . . An. 27. O VO.rte ~e arma de fogo das: prnças das Forças Annadas e dos Policiais e
Bombetros MIlitares é n:gululo por Jeglslaçlo própria, por alo do respeclivo Ministro ou Comandtnte Geral.

Panigrafo I1nico. Os policiajs e bombeiros milita.res tém porle de Anna restrilo aos limites
da ~nidade ~a Federação na ~ual ~te~m donticiliados, excelO se' houver convênio entre Estados limítrofes para
TeC1proea vahdadc nos respectiVOS lemtórios. '

li Art. 29. O Minisrro da Jusliç:! poderá nUlori)!:ar :l Policia Fedeml a conceder pane fedeml
de a.rma a Depu!ados Fcdernis e Senadores. atendendo solicir.ay1o do Presidente da C:1m;'IIa dos Deputados ou
do Senado fedgal. respectivamente.

§ l° A Policia Fedcr:lI poderá conceder p6ne ftdeml de :uma. nj c3Iegoría funcional.
qunnlo às ::um:lS de propríed:Jdc de órgãos da Administração Nblica Direta ou Indireta, e dos Poderes Legisl:1tivo
e Judícl'iuio. medbnte solícímção oe seu!llitulares. destinadas ao usp de servidores pUblicas federnis em serviço,
cuja ntividade exija porte de arma,

PROJETO DE LEI N~ 3.432 DE 1997
(Do Sr. oUso Sperafico)

§ 2° Os penes de urmn de fego disciplin3t10S neste nnigo serão conceJidos com dispensa
du) requi!.Ílos previstos no 3rt, 13 dcsle Decrero, 7xcelo a exigência do pagamento da taxa eslipulada.

Altera a Lei n2 9.051, de 18 de maio de 1995, que dispõe sobre a
expediç!o de certidao para a defesa de direitos e
esclarecimentos de situações.

DECRETO 89.056 DE 24 DE NOVEMBRO DE 1983

REGULAMENTA A LEI N. '7.102, DE 20 DE JUNHO DE
1983. QUE DISPÕE SqBRE SEGURANÇA PARA
ESTABELECIMENTOS FINANCEIROS, ESTABELECE
NORMAS PARA CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO
DAS EMPRESAS PARTICUl.ARES QUE EXPLORAM
SERVIC,:OS DE VIGILÂNCIA E DE TRANSPORTE DE
VALORES. E DA OUTRAS PROVIDências.

(AS COMISSOES DE TRABALaO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO PUBLICO; E
pE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REPAÇAO - ART. 24, 11)

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° O llrt. I° da Lei n° 9.051, de 18 de maio de 1995. acrescido

de parágrafo único, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1° As certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos
de situações. requeridas aos órgãos públicos da administração direta, às
autarquias. às fundações públicas. às empresas públicas. às sociedades de
economia mista e às respectivas subsidiárias da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, deverão ser expedidas no prazo
improrrogável de cinco dias úteis. contado do primeiro dia útil após o
registro do pedido na entidade ou órgão expedidor.

Art. 52 - A competência prevista nos artigvs 27, 28, 32, 39, 40,
caput, ~ I, 44, 45 e 47 poderá ser, objeto de convênio com as
Secretanas de Segurança Pública dos Estados, e Distrito Federal.

*Artigo com redaçõo dada pdo Decreto número /.592, de /0 O't1995.

Art.53 - As multa e taxas decorrentes da ati~fd~dede fiscalização
das empresas de segurança privada constituirão recursos diretamentes
arrecadados na Fonte 150 a serem consignados no Orçamento do
Departamento de Polícia Federal, 'no Programa de Trabalho
06.030.0174.2081.0001 - Operações do Policiamento Federal.

*Artigo com redaf/lia dada pelo Decreto número 1.592, de /0 ·081995.

Ar:. 5~ - O Ministério da J.ustiça, pelo seu órgão próprio,
e~ca~mhara, no prazo de 30 dias" ao competente Serviço de
Flscahzação de Produtos Controlados Regional - SFPC, do Ministério
do Exército, com relação às empresas especializadas e empresas
executantes dos serviços orgânícos de segurança em funcionamento e
às que vierem a ser constituídas, os seguintes dados:

*Ar/igo, "cap1l1/~ com redaçt10 dada pc/o Decreto número' 1.592, de /008'/995 •

I - nome dos responsáveis;

II - números máximo e mínimo de ~igi1antes com que opera ou
está autorizada a operar;

I11 - quantidade de annas que possui ou está autorizada a possuir
e respectiva dotação de munição;

Parágrafo único. Esgotado o prazo previsto neste artigo, sem a
expedição do documento solicitado. o requerente será considemdo isento da
sua apresentação, servindo como prova do inadimplemento o protocolo
original do registro do pedido."

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

Art. 3" Revogam·se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

A Constituição Federal vigente, em seu art. 5·, inciso XXXIV,

alínea "b", assegurou a obtenção de certidões em repllrtições públicas. para defesa de

direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal.

Por sua vez, a Lei n· 9.051, de 18 de maio de 1995.

regulamentando a matéria com abrangência nacional. estabeleceu o prazo improrrogável

de quinze di.. para expedição dos documentos requeridos. Contudo, tanto a detennínação

do legislador constituinte como a do legislador ordinário ainda carecem de efetiva

implementação. Com efeito. não raro o cidadão. que requer documento em repllrtição

pública. depara-se com o completo descaso pelos prazos fixados para expedição das

certidões desejadas. Por vezes. o contribuinte é obrigado a retornar seguidamente ao

mesmo setor público em busca do documento requerido, que não é expedido no prazo
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legal. Essas situações projetam-se por todo o Brasil, atingindo pessoas humildes, em

longínquos munic!pios, que se vêem obrigadas a constantes e onerosos deslocamentos.

Nossa proposição, objetiva aumentar a responsabilidade das

entidades e órgãos públicos no cumprimento dos prazos legais, deixando de penalizar o

cidadão que requer a simples expedição de um documento e não é atendido em tempo

hábil. Quando o contribuinte se atrasa, em alguma obrigação com o setor público, é
compelido ao pagamento de multa pela sua inadimplência. Entretanto, a Administração

pelll1anece incólume quando não cumpre prazos legais, gerando uma situação de

desequilíbrio incongruente entre o Estado e o cidadão. O devido processo legal deve ser

observado por todos e não apenas figurar como adorno juridico para a Administração

pública e imposição indeclinável para o contribuinte.

e às fundações públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, deverão ser expedidas no prazo improrrogável de
quinze dias, contado do registro do pedido no órgão expedidor.

PROJETO DE LEI N~ 3.435 DE 1997
(Do Sr. José Pinotti)

Fixa valor mínimo para os benefícios mantidos pelo Regime Geral
Assim, nosso projeto contribui para a sociedade brasileira ao de Previdência Social.

estabelecer mecanismo que reprime a inobservância de prazos legais por parte das

repartições públicas.

Sala das Sessões, emQ:3ae~e 1997.

<Ç:-,,-, _C'--"<b~
li~putado;;;;,SO SPERAF;J;;

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· CeDI"

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
.................................................................................................................

TÍTULO II
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qual.
quer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residen
tes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do paga
mento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de di·
reitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa
de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;

LEI N° 9.051 DE 18 DE MAIO DE 1995

DISPÕE SOBRE A EXPEDIÇÃO DE CERTI
DÕES PARA A DEFESA 'DE DIREITOS E ES
CLARECiMENTOS DE SITUAÇÕES.

Art. 1° - As certidões para a defesa de direítos e esclarecimen
tos de situações, requeridas aos órgãos da administração.centralizada
ou autárquica, às empresas públicas, às sociedades de economia mista

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 3.294, DE 1997)

o Congresso Nacional decreta:

Art 1° Fica fixado em R$ 300,00 (trezentos reais) o valor mínimo

dos beneficios de aposcntadori~ pensão, auxilio-doença e auxilio-reclusão, mantidos pelo

Regíme Geral de Previdência Social, nos termos da Lei nO 8213, de 24 dejulho de 1991.

Art. 2° Esta lei enlra em vigor na dala de sua publicação.

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

JUSTIFICAÇÃO

A presente proposição defende a fixação em R$ 300,00 do valor

mínimo para os beneficios pagos pela previdência social.

Por força de dispositivo constitucional (art. 201, § 5°) o piso dos

beneficios não pode assumir valor inferior ao do salário mínimo. Nada obsta, porém, que

este piso seja fixado em valor superior ao daquele.

Motivou a presente iniciativa a certeza de que é humanamente

impo~ivel viver com um mínimo de dignidade, percebendo ao mês um valor de beneficio

Jguâl a R$ 120,00, como o que é atualmente pago. Os aposentados precisam pagar aluguel

e não existe aluguel inferior a R$ 100,00. A maioria tem idade avançada e necessita de

remédios. Todos eles também precisam se alimentar.

Diante disso, esperamos contar com o apoio dos ilustres membros

desta Casa para assegurar a aprovação do presente projeto de lei e, assim, contribuir no

sentido de garantir condições dignas de sobrevivência para os que já tiveram exaurida a

sua capacidade de trabalho.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TÍTULO VIII
Da Ordem Social

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

III - seletividade e distributividade na prestação dos beneficios;
IV - cálculo dos beneficios considerando-se os salários-de

contribuição corrigidos monetariamente;

V - irredutibilidade do valor dos beneficios de fonua a preservar
lhes o poder aquisitivo;

VI - valor da renda mensal dos beneficios substitutos do
salário-de- contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado
não inferior ao salário mínimo;

VII - previdência complementar facultativa, custeada por
contribuição adicional;

Y!II : caráter de~ocrático e descentralizado da gestão
admmlstratlva, com a participação do governo e da comunidade em
especial de trabalhadores em atividade, empregadores e aposentados.

Parágrafo único. A participação referida no inciso VIU deste
artigo será efetivada a nível federal, estadual e municipal.

CAPÍTULO H
Da Seguridade Social

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

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

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

SEÇÃO III
Da Previdência Social

PROJETO DE LEI N~ 3.440 DE 1997
(Do Sr. Mendonça Filho)

Art.20 I - Os planos de previdência social, mediante
contribuição, atenderão, nos termos da lei, a:

I' - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte,
incluídos os resultantes de acidentes do trabalho, velhice e
reclusão;

H - ajuda à manutenção dos dependentes .dos segurados
de baixa renda;

IH - proteção à maternidade, especialmente à gestante;
••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• #0 ••••••••••••••••••••••••••••••••

Altera o art. 895 do Decreto-Lei nO 5.452, de lo de maio de 1943
- Consolidaçao das Lei do Trabalha - CLT.

(AS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO POBLICO; E
DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

OCongresso Nacional decreta:

Art. I' O art. 895 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
aprovada pelo Decreto-lei na 5.452, de I' de maio de 1943, passa a vigorar acrescido dos

seguintes parágrafos:

§ 3° - Todos os salários de contribuição considerados no
cálculo de beneficio serão corrigidos monetariamente.

§ 4° - Os ganhos habituais do empregado, a qualquer
título, serão incorporados ao salário para efeito de
contribuição previdenciária e conseqüente repercussão em
benefícios, nos casos e na forma da lei.

§ 50 _ Nenhum benefício que substitua o salário de
contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá
valor mensal inferior ao salário mínimo.
..........................................................................................
..........................................................................................

"Art. 895 .
§ l' O valor da condenação pecuniária estipulada em sentença
poderá ser reduzido em 10% (dez por cento) se o reclamado, até o
quarto dia do prazo previsto na alínea a deste artigo, para

interposição de recurso, manifestar a disposição de não recorrer e,
se o reclamante, intimado para esse fim, com prazo de 4 (quatro)

dias, declarar o seu acordo com a redução.
§ 2' Inocorrendo concordáncia do reclamante. o prazo para
recurso será devolvido ao reclamado, em sua integralidade, não

podendo a manifestação prevista no § la ser considerada, para
qualquer fim, como concordância com a sentença.11

LEI 8.213 DE 24 DE JULHO DE 1991
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3' Revogam-se as.diSJ'Osições em contrário.
DISPOE SOBRE OS PLANOS DE BENEFÍCIOS DA
PREVlIllóNCIA SOCIAL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

JUSTIFICAÇÃO

A lentidão dos processos na Justiça do Trabalho é um fato

perturbador da ordem social, poís muitas vezes o reclamante, autor da ação, apesar de
g~nhar o processo em primeira instância, demora anos para receber aquilo que lhe é

devido.
Isso causa perplexidade quanto a um procedimento que foi

concebido para ser rápido e simples, além de causar o descrédito nessa Justiça

especializada.
A presente proposição visa estimular os acordos após a sentença

proferida pela Junta de Conciliação e Julgamentq.

Assim, o reclamado que já foi condenado no pagamento de
. I

detenmnadas verbas trabalhistas pode manifest~r a sua intenção de não recorrer, desde
que haja uma redução de I0"10 (dez por cento) do ~alor da condenação.

Art. I° - A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim
assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção,
por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade
avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte
daqueles de quem dependiam economicamente.

Art,2° - A Previdência Social rege-se pelos seguintes princípios e
objetivos:

r-universalidade de participação nos planos previdenciários;
11 - unifonuidade e equivalência dos beneficios e serviços às

populações urbanas e rurais;

TÍTULO!

Da Finalidade e dos Princípios Básicos da Previdência Social
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Não há obrigação em propor tal redução, mas cria-se a hipótese

legal que deverá estimular o reclamado a não interpor recurso contra a decisão já

proferida. Não desejando utilizar o dispositivo, o reclamado pode recorrer ordinariamente

da decisão.'

Deve ser destacado que vários' são os recursos à disposição do

reclamado, desde que observados os requisitos legais, como o Recurso Ordinário, Recurso

de Revista e Recurso Extraordinário, entre outros. Isso significa que, se utilizados todos os

Recursos na fase de conhecimento, o processo pode demorar vários anos;

O reclamante, por outro lado, não está obrigado a aceitar a

redução se não considerá-Ia justa e achar que o tempo dispendido no processo, ainda que

com todos os recursos, vale a pena.

Não ocorrendo a aceitação expressa do reclamante, será devolvido

o prazo para recurso para o reclamado. Tal prazo, por ser de oito dias,já terá se expirado
quando terminado o prazo para que o reclamante se manifeste. Assim é justo quc o

reclamado tenha prazo para preparar o seu recurso ordinário.

Esperamos, com o nosso projeto, tornar mais célere o processo

trabalhista, contribuindo para a realização dajustiça social, uma vez que nada mais injusto

_99 'lUe a demora no cumprimento de uma decisão.

Diante do exposto, contamos com o apoio de nossos Pares, a fim

de aprovar este projeto.

Art.S95 . Cabe recurso ordinário para a instância superior:

a) das decisões definitivas das Juntas e Juízos no prazo de'S (oito)
dias;

b) das decisões definitivas dos Tribunais Regionais, em processo
de sua competência originária, prazo de S (oito) dias, quer nos
dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos.

PROJETO DE LEI N!!. 3.443 DE 1997
(Do Sr. Valdir Colatto)

Acrescenta dispositivo à Lei n2 8.078, de 11 de setembro de 1990
_ Código de Defesa do Consumidor, na seção referente ao Banco de
Dados e Cadastros de Consumidores.

(AS COMISSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE. E MINORIAS;
E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE RE~AÇAO (ART. 54) . ART. 24,
II)

o Congresso Nacional decreta:

Ar!. I' O art. 43 da Lei n' 8.078, de 11 de setembro de 1990, possa
a vigorar acrescído do seguinte § 6°;

Sala das Sessões, em .. de"", . de 1997......
I1Art.43 .

I'" ... ', .
Deputado fvlENDONÇ4 ~ILHO

I I

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· CeDI

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS
DO

TRABALHO

DECRETO-LEI 5.452 DE 01 DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.

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

TÍTULO X

DO PROCESSO JUDICIÁRIO DO TRABALHO

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

CAPÍTULO VI

Dos Recursos

§ 6° O consumidor que S~ opuser a uma ação de execuçiío de

qualquer J1MurCZlt por meio de embargos. depois de seguro o juizo,

nüo terá seu nome inscrito nos s~rviços de proteção ao crédito e

congêneres. ti

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

Art. 3" Revogam~sc as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

A Lei n° 8078/90 garante ao consumidor, sempre que este

encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, o direito de exigir sua imediata correção,

com a devida comunicação aos' áêstinatários das infonnaçães incorretas. Além disso,

consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão

fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que

possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores.

Como se vê, o Códig? procura proteger o consumidor contra

abusos por parte dos serviços de proteção 00 crédito.

Contudo, entendemos deva ser reforçada esta proteção.

Ocorre que, por ocasião de uma ação de execução em que figure

como p6lo passivo, o consumidor tem seu nome inscrito nos aludidos sct:\'iços de

proteção, o que lhe embaraça o acesso 00 crédito.

Não é jUsto que isso aconteça, quando o executado oferece

embargos, depois de garantir o juizo com a penhora de bens de seu património ou com o

depósito da .coisa reclamada. Nessa hipótese, ou o executado frustrará a execução. em

sendo procedentes os embargos, ou satisfará a quantia reclamada. Não será, portanto, um
inadimplente.

Dessa maneira, havendo uma execução e seguro o juízo, não é

justo que o cidadão sofra os dissabores de ter seu nome inscrito ao lado de maus

pagadores.
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Por isso contamos com o esclarecido apoio de Vs. Exas. para a

aprovação deste projeto.

, ?:. ()
Sala das Sessões, enV./de C' b de 1997.

Deputado VALDlR COLATIO

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CÓDIGO DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR

PROJETO DE LEI N~ 3.445, DE 1997
(Do Sr. José Borba)

Dispõe sobre isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados
- IPI nas aquisições de ambu1ãncias efetuadas pelos Estados,
Distrito Federal e Municípios.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 2.717, DE 1997)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Ficam isentas de Imposto sobre Produtos Industrializados

(IPI) as ambulâncias adquiridas pelos Estados, Distrito Federal e Municipios.

LEI 8.078 DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

DISPÕE SOBRE A
CONSUMIDOR E
PROVIDÊNCIAS.

TÍTULO I

Dos Direitos do Consumidor

CAPÍTULO V

Das Práticas Comerciais

PROTEÇÃO DO
DÁ OUTRAS

Art. 2° Fica assegurada a manutenção do crédito do IPI relativo às

matérias-primas, aos produtos intermediários e ao material de embalagem efetivamente

utilizados na industrialização dos produtos referidos nesta lei

Art. 3° A alienação dos veiculas, adquiridos nos termos desta lei,

antes de três anos contados da data de sua aquisição. a pessoas que não satisfaçam as

condições estabelecidas, acarretará °pagamento pelo alienante do tributo dispensado e dos

acréscimos legais e penalidades previstas na legislação tributária.

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

JUSTIFICAÇÃO

SEÇÃO VI
Dos Bancos de Dados e Cadastros de Consumidores

Os governos estaduais e municipais enfrentam grandes dificuldades
na tarefa de prestar assistência médica às populaçães carentes, em decorrência da falta de
recursos.

Trata-se de medida de grande alcance social e que merece o apoio
de nossos ilustres Pares para a sua aprovação.

Por estas razões é que apresentamos o presente projeto de lei que
concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) nas aquisições de
ambulâncias feitas pelos Estados, Distrito Federal e Municipios.

A aquisição de ambulâncias, tão necessária para o transporte de
pacientes e atendimento de emergências, onera sobremaneira os cofres públicos, devido ao

seu alto custo e à pesada carga tributària incidente sobre seu preço final.

Art.43 - O consumidor, sem prejuízo do disposto no Art.86, terá
acesso às ínformações existentes em cadastros, fichas, registros e
dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre
as suas respectivas fontes.

§ 1° - Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos,
claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não
podendo conter informações negativas referentes a período superior a
5 (cinco) anos.

§ 2° - A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de
consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando
não solicitada por ele.

Sala das Sessões, em de de 1997.

§ 3° - O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus
dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o
arquivista, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comunicar a alteração aos
eventuais destiMtários das informações incorretas.

§ 4° - Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores,
os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados
entidades de caráter pú"!ico.

§ 5° - Consumada a prescrição relativa à cobrança de débftos do
consumidor,' não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de
Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou
dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores.

PROJETO DE LEI N~ 3.446, DE 1997
(Do Sr. Enio Bacci)

Cria a Semana de Educaçao Para a Vida, nas escolas püblicas de
todo o País, e dá outras providências.

(AS COMISSõES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS;
DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM1LIA; DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO;
E DE CONSTlTUIÇ~O E JUSTIÇA E DE REDAÇ~O (ART. 54) - ART. 24,
lI) .
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 12: Todas as Escolas da rede pública no país, reali
zarão, anualmente, em penodo a ser determinado pelas Secretarias es
taduais de Educação, a atividade denominada 'SEMANA DE EDUCAÇÃO
PARA A VIDA'.

Art. 22: A atividade escolar aludida no artigo anterior,
terá duração de uma semana e objetivará ministrar conhecimentos re
lativos a matérias não constantes do cunículo obrigatório, tais como:
ecologia e melo Ambiente, educação para o trãnsito, sexualidade, preven
ção contra denças transmissíveis, direito do consumidor, Estatuto da Crian
ça e do Adolescente, etc...

Art. 32: A 'Semana de Educacão para a Vida', fará par
te. anualmente. do Calendário Escolar e deverá ser aberta para a par
ticipação dos pais de alunos e comunidade em geral.

Art. 4': As matérias, durante a 'Semana de Educação
para a Vida', poderão ser ministradas sob a forma de Seminários, Pales
tras. Exposições visitas. projeções de slides, filmes ou qual~u~r outra for
ma não convencional; a critério das Secretarias estaduais 'dé Edcação,

Parágrafo Único: Os convidados pelas Secretarias esta
duais de Educação, para ministrar as matérias da Semana de Educação
para a Vida'. deverão possuir comprovado nívei d€1 conhecimento so
bre os assuntos a serem abordados.

Art. W: Esta lei entra em vigor na data de sua publica-
çãO.

Art. 62: Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

A proposta de criar a 'Semana de Educação para a Vi
da'. apresenta vários objetivos. entre eles, o de transmitir conhecImen
tos relativos a matérias que não fazem parte do currículo obrigatório
das escolas públicas do país.

Pela forma não convencionai de ministrar os conteú
dos. que a proposta dispõe. objetiva-se alcançar um melhor índice de
aproveitamento. bem como despertar a comunidade escolar do país'
para os problemas corriqueiros que são enfrentados no dla-a-clia, assi
milados pelas crianças, especialmente. sem a devida orientação e es
clarecimentos que se fazem necessários,

Ao permitir que pais e comunidade em gera! partici
pem das atividades, além de incentivar o entrosamento entre Escolas e
comunidade em geral. possibilita o complemento de informações cien
tíficas importantes. como forma de orientação.

Sala de sessões, .s.../.,r.,.1l997

(-~~
ENIO BACCI

"Deputado tederal

PROJETO DE LEI N° 3.447, DE 1997
(Do Sr. Nelson Marchezan)

Estabelece normas gerais para as eleições.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 2.695, DE 1997)

O CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

DISPOSlÇOES GERAIS

Art 1- As eleições para Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e
Vice·Gavemador de Estado e do Distrito Federal, Prefeito e Vice~Prefeita, Senador, Deputado

Federal, DeptJlado Estadual, Deputado Distrital e Vereador dar-se-ão, em todo o Pais. no primeiro
domingo de outubro do ano retlpectlvo.

Parágrafo único. Serão realizadas simultaneamente as eleições:

f • para Presidente e Vice-Presídente da Republlca, Governador e Vice·Govemador de Estado
e do Oislrito Federal, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual e Deputado Distrital'

11- para Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador. '

Art 2° Será considerado eleito o candidato a Presidente ou a Governador que obtiver maioria
absoluta de votos, nlio computadas os em branca e os nulos.

. ,§ 1" Se .nenhum candidato alcançar maioria absoluta de votos, será realizado ~undo turno
no ultImo dormngo de outubro, concorrendo, para as respectivas eleições, os dois candidatos mais
votados no primeiro, considerando-se eleito o que obtiver a maioria dos votos válidos.

§ 2" Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou ímpedime'nto'legal'
de candidato, convocar--se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação. '

§ 3° Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer em segundo lugar mais de um
candidato com a mesma votação, qualiflCaf-sH o mais idoso.

. § 4" A eleição do Presidente importará a do candidato a Vice·Presidente com ele registrado, o
mesmo se aplicando à eleição de Governador.

Art 3° Será considerado eleito Prefeito o candidato que obtiver a maioria dos votos, não
computados os em branco e os nuJos,

§ 1° A eleição do Prefeito importará a do candidato a Vice-Prefeito com ele registrado.
§ 2° Nos Munícipios com mais de duzentos mil eleitores, aplicar-se-ão as regras previstas nos

§§ l' a3' do art, 2',

Art 4' Poderá participar das eleições o partido que, até 3 de outubro do ano anterior ao do
pleito, tenha registrado seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral, conforme o disposto em lei, e
tenha órgão de direção constituído na circunscrição, de acordo com o respectivo estatuto.

Das coligações

Art 5' Será racultado aos partidos poUticos celebrar coligação apenas para a eleição
majoritária.

Das Convenções para a Escoiha de Cendidatos

Art. 6' As qprmas para a escolha dos candidatos e para a fonnação -de coligações serão
estabelecidas no estatuto do partido,

Parágrafo único, Em caso da omissão do estatuto, caberá ao órgão de direção nacional do
partido esta~lecer as normas a que seJefere este artigo, publicando-as no Diário Oficial da União
até cento e oitenta dias antes das eleições.

Art. 7' A escolha dos candidatos pelos pertldos e a deliberação sobre coligações deverão ser
feitas no periodo de 11) a 3D de junho do ano em que se ~alizafem as eleições, lavrando-se a
respectiva ala em livro aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral. . .

§ l' Não será assegurado o regislro de candidatura paro o mesmo cargo pejo partido a que
estejam filiados na data da convenção aos detentores de mandat0 da Deputado Federal, Estadual
ou Distrital, ou de Vereador.

§ 2' Para a realização das convenções de escolha de candidatos, os partidos pomicos
poderão usar gratuitamente as escolas públicas ou Casas Legislativas, responsabilizando-se por
danos causados com a re.aliZação do evento.

Art. ao Para concorrer às eleições, o candidato devera possuír domicílio eleitoral na respectiva
circunscrição pelo prazo de, pera menos, um ano antes do pleito e estar com a filiação deferida pelo
partido no mesmo prazo.

Parágrafo único. Havendo fusão ou incorporação de partidos após o prazo estípulado no
caput, sera considerada, para efeito de filiação partidária, a data de filiação do candidato ao partido
de origem.

Do Registro de Candidatos

ArL 9' Cada partido poderá registrar candidatos para a Camara dos Deputados,Cãmara
legislativa, Assembléias legislativas e Câmaras Municipais, até cento e vínte por cento do número
de lugares a preencher.

~ § 1" Cada partido ou coligação devefá reservar no mfnimo vinte por cento e no mãximo oitenta
por cento das vegas para candidatos de cada sexo.

§ 28 Em todos os cálculos, será sempre desprezada a fração, se inferior a meio, e igualada a
um, se igualou superior.

§ 38 No caso de as convenções para a escolha de candidatos nâo indicarem o número
~áxímo de candidatos previsto neste artigo, os órgãos de díreção dos partidos respectivos poderão
preencher as vagas remanescentes até o prazo final fixado no arl. 7'.

ArL 10. Os partidos e coligações soliciterao à JusUça Eleitorel o registro de seus candidatos
eté es dazenove horas do dia 5 da julho do ano em que se realizarem as eleições.

§ 1" O pedido de registro deve ser inslruido com os seguintes documentos:
a) cópia, autenticada pela Justiça Eleitoral, da ata a que se retere o art. 7';

b) autorização do candidato, em documento com firma r<ICO<lhecida por TabeMo;
c) prova de filiação partidária;
d) deciaração de bens, assinada pelo candidato;
e) certidão, fornecida pelo cartório eleitoral. da que o candidato é eleitor na circunscrição ou

requereu sua inscriçãci ou transferência de domicilio no prazo previsto no art. 8";
f) certidão de quitação eleitoral;
g) certidões criminais fornecidas pelos 6fgãos de distribuição da Justiça Eleitoral, Faderal e

Estadual.
§ 2' Na hipótese de o partido ou coligação não requerer o registro de seus candidatos, esles

poderão fazê-lo perante a Justiça Eleitoral nas quarenta e oito horas seguintes ao encerramento do
prazo previsto no caput daste artigo.

M 11. Ocandidato às eleições proporcionais indicará, no p<jdidó de registro, al6m de seu
nome completo, as variações nominais com que des§ja Sl?' registrado, até o máximo de três opções,
que poderão ser o prenome, sobrenome, cognome, nome abreviad07 apelido ou nome pelo qual é



23106 Quarta-feira 13 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 1997

rrlIIiI canhocIdo, dHde quo nIo se eilabeleça dWida quanto i lU8 idonIidodo, nAo atende contro o
pxIor e rolo Hje ridlculo ou irrev«enle, m8ncionondo em quo ordem de prel-.:ia dosejs
regIonr-.

S 1° V'- e ocorr6nCla de homonlmia, e JUOÜÇlI ElailorBl procederá ol.nd9ndo 80
~:

I - _ dlMde, podot1i .xig~ do c:and;dato pmva de quo • conhecido por dede opçAo de
nome, Indiceda no podido de registro;

11 - ao cendidolo que, na doia m6xima Pl9\'i1la para o registro, esteja .xarcendo mandato
eletivo ou o lanhe ·.exercido noo ~iUmoo quatro .nos, ou que no... mesmo prazo se tenha
..-com um doa nomes que indicou, sari deferido o eu uoo no regiotro, flC8fldo outroo
c:endideloa i""'- de fazer propagando com .... lll88mO nome;

11I - ao '*Ididalo que, pala .... vida poIltica, oociaI ou profiooional, seja identificado por um
dedo nome que lanhe Ind_, -.I _ o registro com .ooe nome, observado o dllpooto na
parte ftnal do inclIo 8nIerior;

ri - -... de candIdaIoo cuje homonlmi. nlio se raooIva pelas regras dos dois inciooo
III1IIriorH, e Juotlçe EIoItoral deY8flli notiflCá·1os para quo, om dois dioo, cheguem • acordo sobre os
reopectlY08 norMS e __ uoedoa;

..v - rolo _ acordo no C800 do incioo enlerior, a Justiça Eleitorat regiotrará cada
cendldtIIo com o nome • _orna constantoo do pedido de registro, oboarvada a ordem da
prefertncie lIli doflnldo.

S2" A justiça Eleitoral podará oxigir do candidalo pmva de quo i coohacido por det.nminada
opçIo de nome por ala ind_, qu.ndo _ uso puder confundir o eleitor.

S3" A Juatiça Eleitoral indefarirá todo podido de veriaçllo de nome coincidenle com nome de
.-ndidoto e olaiçio majoritária, ..Ivo pera candidato quo ootoja exa<cendo mandato el.tivo ou o
lanhe -.:Ido nos óltimoo quatro anos, ou que, no_ mesmo prazo, tenha conconido om eleiçio
com o nome colncldanla.

5~· Ao d8cidir soIlro os pedidos de registro, e Justiça Eleitoral publicará. obrigatoriamente; as
vari8çOeI de nome deferidas aos candidatoo.

5 5· A Justiça Eleltoral organizará e p<bIlcará, atá trinta die. entes de eleição, a. seguintes
reIeç6H, parlI uao na votaçIo a apur.çio:

I • a primeir., ordenada por partidos, com a liote dos respectivos candldatoo em ordem
numirica, com as tr6a variaçl\el de nome correspondentes a cedo um, na _ escolhida paio
cand'1dalo;

11 • a segunda, com o indiCO onomástico a organizada em ordem alfabética, nela constando o
nome comple\o de cada candidato a cada veriaçio de nome, também.m ordam aKabética, ""lluidos
do reopectlvo Iaganda allÚl1*O.

Ar1. 12. e faaJlledo 80 pIIItido ou collgaçAo substituir candidato que for considerado
lnIlaglval, renunciar ou falacar após o tenmo fml do prazo do reglotro ou, ainda, tiver seu registro
Indolerido ou cancallldo.

S 1· A aacolha do lUbstilUlo f.r...... na forma aotabaIacida no estatuto do partido a que
port..-. o SIbIlltuIdo, a o registro deverá .... requerido olá de+ dles contadoo do fato que dou
origam olUbotiluiçlo.

S2" Nas elalç6es majorit6rias, se o candidato for de colig8çio, a subotitulçio deverá tazer....
por decido do maioria abooluta doa 6<gaoo executivos de dlreçio doa partidos coligados, podendo
O IUbltllulo _ fifllldo • quaIquar partido dala inlagranl., _ quo o partido ao qual parlencia o
IUbItlluldo renuncia ao direito de prefll'6ncla.

S 3" Nas elalç6es p<oparcionall, a IUbslltuiçAo só .. afalivara se o novo pedido foi
aprasenIIIdo~ NIIIflIa diallll'llol do plaito:

Ar1. 13. Se o COIIWllÇIo pIllidirla N opuser, na~ sobro collgaç6eo, .. diretrizes
Iagillmamenla 8II8belacldat paiol 6rgb aupatiorel do partido, _ poderio, nos tenmoo do
~~._o~e""lIlos~dacorrenteo.

. Ar1. 1~. EalIo~ ao C8IllCIIam8nlO do regiotro 08 candidatos que, até a date da oleiçAo,
lclI8l'Il eorpWIoo do par1ido, em proceoao no que! seja a_da ampla def.... e sejam _lida0
.~WádlIIo. . .

.....,., Ilnlco. O~ do registro do candldolo será de<:retecfo pala Justiça
ElIllo<aI. ap6I aoIIciIaçIo dopartido •

Ar1. 15. A Juotiça EIalIoral diIc:ipIinri • iIÍanlificaçAo íloo partidos e de seus candidatoS no
plOCM8O alIlIoraI.

f 1· Aos par1IdoIlícII~ O _ de manter 00 nolmeros alribuidoo à sua legenda na
llIiçIo anIItior, a 801 c:andidIlOO, llHla hlpóIeae, o dirailo da menlar os ~meros que lhes foram
ad>uldoe nellliçlo'- parlI o.-no corgo.

S 2" Aos"- o que N""o 51· do ar1. 7·, é parmitido requerer novo n~mero ao
á'gIo do dIrwçIo do _ par1ldo, ••dopalldolllamente do sorlalo a quo oe refere o § 2· do art. 100,
do Lei n· ~.737. do 15 do julio do 11165 (Código Eleitoral) •

Sr Oe..- do c:oIigIIç6H, nas eieiç6eo majoritkias, .....Ao registrados com o ~mero
do lIgIrjdo do raopac:tiyo partido a, ... aIIlçOas proporcionai., com o n~m",o de legenda do
N8I*IM> partido~ do llÚI1*O que Iheo couber, obollfVado o disposto no parágrafo.-.

DoI~ a do ApIlc8Çio do Reclnoo nas Campanhas Eleitorais.

Ar1. 16. M~ de campedle eleiIoral _ realiZadas sob a responsabiiida~: dos
pIfIidoI, ou da S8U8 candidIloo, a por_ paga0.

Ar1. 17. Jun4amenla com o pedido de c.gillro do HUS candi<laloI, "" pIItidoiIe colIgooç6ao
comunicIirio i JuotiçaE_ 00 valoreo múimoo de gIII08 que deIpendorAo por cancIdoIura ....
cada e1eiçio o que conoorrerem.

S1· Tralar1dcHe do c:oIIgeçto. cedo partido que a inIegrJI f_à o valor múlmo de QIl8lOS do
qualrala _1Irtigo.

S 2" G-. f'ICUlI08 ahim doa vaIonn llIcialadoo _ tannoe _ lIrtigo ..... o
/IIIPOlIIiValao pagIIIlInlo de _ noY8lor do cinco o dez ..... o~ ...._.

Ar1. 111. Al6 quinze .... apóII o _ do ..... ClIlIdidIIloo em convençIo, o partido
CClllIlltuIri comllt~ :inlInc*roI, com • flneIldado do amDCIdar l'8ClDOO ellpllc6-loo nas ClItI1p«IhM
aIeiltlrala.

SI· Oe comIl6o doYom" COIIIIlIuIdoa parlI cada uma das lIIllIç6as parlIM quaIe o partido
.-c:andidoIo pn\prio, pcdondo'- fUlIIo, run únIc:o comlI6, deo~~ ia
eIIlç6N do ..... dadocin:u1ocrtçIo.

S 2" Na llIiçIo pt-.:lei .. oIlfigII6rIlt • crIIçIo de comiIt .-.. e fa<:uIaIIIM a de
c:omlIia nos EIladO& a no DiIIrtID FaóIlaL

S 3" Oe comllh ..- _ raglIlradoo, ... cklco dias ap6I .. COllIIIIuIçIo: ....
6rlII08 de Juotiça EIalIoraleoo cpla compala _ o regloIro doa c:an<IdoIoa. ..'

Arl19. O candidato e cargo .letlvo fará, diretamente ou por intanmédlo de pauoa porole
deoignada, a edministraçio finaneeira de sua'campanha, uoando rectnOI repa...doa paio comIl6,
inclusiva 00 ",Iativos à cola do Fundo Partidário, rect.nOO próprios ou doações de _" flllÍCOI
ou jurfdicas, na forma e_l.cid. nosta Loi.

Ar1 20. O candidato é o ~nico reoponsivel pala v8racidada doo inform8ç6és linarlCeiiáa •
contábeis de lU8 campanha. davando assinar a respectiva prallaçAo de contes ~nho ou... for o
caoo, em conjunto com a pessoa9!'" tanha delignado paio ell9llu8fa.

Arl 21. eobrigolório para o Partido e Ptim'os candidatos às eleiç6eo rnajoriIjri8i, 'ti facUtiátivo
para 00 candid.tao àS eleições proporcionall, abrir conta bencária aapacifica parlI registrar todo o
moviffi9nto financeiro da campanha.

Parágrafo ~nico. Os bencos ecatarlo, ébrigaloriamonta, o podido parlI .bait1J!a de conta de
qualquer partido ou condidalo escolhido em convançAo,. ~estinado o movimantaÇlo financ:illril de
campanha, oendo-Ihes _ condicioná-la a depõeno mfnlmo .

Arl22. A'partir do registro dos comnt. financeiros, pe_ filical ou juriclicao poderiIo fazar
doaç6es em dinheiro ou aslimáv8io em dinheiro para campanhas .leitorais, obedaêiOo o diIpoolo
nesta Lei.

§ 1· As doações e conIribuiçOeo de quo trata ""ta artigo focam IlmlJades:
I - no caoo de pesooa fislca, a dez por canto dos rendimentos bruloo aufaridoo no eno

anterior à el.lção;
11 • no caoo da paIOOIl juridica, • dois por cento de recelJa operacional bruta do ano anIarior

á aloiçAo; ....
11I • No caso em que o condidalo use reeu~ pr6p<ios, ao valor máximo de gaBloa

_Iecido nos tenmoo do art. 17.
§ 2· Toda doaçio a candidolo aspeclflco ou a pertidO _ tazer.... mediante recibo, em

formulário imprasoo, segundo modelo apmvado pela Justiça EleilorBl.
§ 3· A doaçio d. quantia acima doo limites frxados nast. artigo sujeile o infrator ao

pagamento de multa no valor de cinco 8 dez vezes a quantia em excesso.
5 ~. Sem prejufzo do dilpOsIO no parágrafo anterior, a pauoa jurldica quo uJtmpa..... o limita

flXlldo no incioo 11 do § 1· .stará sujeita á prolbiçio da participar de 1lcitaç6as públicas e de celebrar
contratos com o poder P~bllco paio periodo de cin<:o anos, por daterminaçio da Justiça Elejtoral,
ani Pmcesoo no qual seja assegurada ampla def.....

Arl 23. evedado, a partido e candidato, receber direta ou indiretamente doaçio em dinheiro
ou estimável em dinheiro, inclusiva atravéB de publicidade de qualquer espécio. procedento de:

I - emidade ou governo estrangeiro;
11- órgão da admlnistraçAo pública direta, ressalvado o Fundo Partidário, 1nd~a1a ou fundaçio

institurda em virtude de lei ou mantida com recursos provenientes do Poder Público;
11I • concasslonáôo ou parmissionário de serviço público;
IV - entidade de direito privado quo receba, na condição de beneficiária, conIribuiçio

compulsória em virtude de dl8polliçAo legal;
V - emldada da utilidade públiCO;
VI· emídade de classe ou .Indical;
VII· paIOOIl jurldica som fins lucrativos quo recebe recursos do oxtartor

Ar124. Opartido que de8cumprir ao normas referenteo à lIlF8C8deçllo e aplicaçio de recuraoo
fixadas nesta Lei perdorá o direito 80 recebimento da quota do Fundo Partidàrio do ano seguinta.

Ar1 25. São considerados gasta0 eleitorai., sujeitoo a ragistro e 808 limites fixados noote Lei,
dentre outros:

1- contacçlio da materlat il11jJl1ll8O de qualquer MllxaZa • tamanho;
11 - propaganda e publicidada direta ou Indirata, por qualquer meio da divulgaçlio, deotinada a

conquistar volol;
11I -lIlugual de Ioc8is pare a promoçio de atos de cernpenha et.eiloral;
IV - deopesas com transporte ou daslocsmento de pessoel o serviço des condidaluras;

V - correopondéncie e despe... postais;
VI • despesao da inolelaçAo, organlzaçio e funcionamento de Comitês a serviçoo nacasstlrios

às eIaiçOeo;
VII - remuneração ou gratificaçAo de queIquar eopécie a pesooal qua preste oervIçoI às

candidaturas ou aos comitês eleitorais;
VlII- montagem e oparaç6o da CSlTOO de som, de propaganda e assemelhados;
IX - prodoçAo ou palrocInlo de espetáculoo OU evemoo promocionail de candidatura;
X- produçAo da programas de rádio, televisão ou vkiIao incluaive os deotina<loo á propaganda

gratuita;
XI - pagamanto de cach1I de artistas ou animadores de eventao relacionadoO a campenha

alaitoral;
XlI- raellzaçio de peoqul... ou testes poI-eleltorai.;
XIII • confacçAo, aquisição e distribuiçAo de camiaatas, chavalros e outros brindas de

campanha;
XIV - aluguel de beno particulares para vaiCUlaçio, por qualquer melo, de propaganda

aleitoral;
'IN - custos com a aiaçio e incluolio de smos na Internai;
XVI • mulJas aplicados aoo partidos ou candidatoo por infração ao disposto na IaglsiaçAo

eleitoral.

Arl 26. Qualquer eleitor podará realizar gastos, em apoio a candidato de sua prefar6ncia, ali
a quantia aquivalente a um mil UFIR, nAo stJjeltoo a contabitlzaçio, desde qua nAo reemboloadoa .

Da l'mlIlÇio de Conlao

Ar1. 27. M pt8Il8\lllH da__faIIao:

I • no CIlIO doa candídaIoo ia aIaiçliH 11l8joriliriao, ne lom1a~ pala Juallça

~:no CIlIO doa c:andidaloo ia llalç6M ptOIlOCciOo 1lIiI. de llCOIdo com0"-almplIIIc:edo da
plano do _ COlWWllado_doIIa Lai.

S 1· 1'4 praolaÇIleo da _ doa candídaIoo ia eIail;lleo lIIlIiOI1I*IaI _ fila por
.....- do comM 1Inln:eIro, cIavIndo _ IlOCmfl8IIhIdao doa.- das~

.....i ll'oO'IIimanIaÇ doa racurIOIlinanoIlroo..-ne campanha o da ralaçAo doa dlaql.
_.com. indic:açAodoa rnpactivoo 1lÚI1*OO, valores a amilonteI.

S'2" M pl88leç<lN da ....- doa ...-os ia' aIeIç6eI PfOPOlCÍOlIllio aario laiIao pelo
c:omlI6 tlnanceOo ou pelo plÓflfiO...-.

53" 1'4 c:ondll.iç6eo, do8çlleo a as receitao de quo 1tata "'"" Lei _ corwartidaa am UAR,
pelo valor _ no mio em que ocorrer

Ar1. 28. Ao racebar as preoIaç6êo da contas e domaio lnfOl111llÇÕal doa c:andi<I8Ioa ..aIoiçi5es
lIllIjorilàriaa e doa candIdaIoo às aleiç6ao proporcionais que opIarem por p<allar _'por seu
lntarmédlo, ""comlIk_:
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I ~ vermesr se os valores declarados pelo candidato à eleíçio majoritária como tendo sido
recebidos através do comitê conferem com seus próprios registros financeiros e contábeis;

11 - resumir as infOl11lllÇÕBS comidas nas prestações de corllas, de forma a apresentar
demonstrativo consolidado da. campanha. dos candidatos;

111 - encaminh... à Justiça Eleitoral, eté o trigésimo dia posterior à real~ das eleições, o
coojunto das prestações d. conlas dos candidatos. do próprio comitê, n. form. do art 27,
r....lv.d. ',hipótese do inciso seguinte; ,

IV - havando segundo tumo, encaminhar a prestação de contas dos candidatos que o
disputem, referente aos dois turnos, até o trigésimo dia posterior a sua realizaçlo.

§ l' Os candid.tos às eleições proporcionais que optarem pele Prnlll8çllo de contas
diretamente à Justiça EleHoral obSllfVarão o mesmo prazo do inciso 111.

§ 2' A inobSllfVlIncie do prazo para encaminhamento das prestações de contas impede a
dlplomaçao dos eleHos, enquanto perdurar.

M 29. Examinando a prestaÇão de conlas, a Justiça EI.Horal, conhecendo-es, decillirá Sobre
a lua regularidade.

§ l' A decis1lo que julgar as contas d.lodos os candidatos, eleilos ou nllo, será publicada em
B98sAo, até oito dias antes da diplomação.

§ 2- Erros formais e materiais que venham a ser corrigido nAo autorizam a rejeição das contas
B 8 cominação de sançAo a candidato ou partido.

§ 3' Para efetuer os exames de que trata este artigo, a Justiça Eleitoral poderá requisitar
técnicos do Tribunai de Contas da Uniiio, dos Estados, do Distrito Faderal ou dos Municlpios, pelo
tempo que for necessáOo.

§ 4' Havendo indicio de Irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral poderá
requisitar diretamente do candidato ou do comitê financeiro as informações adicionais necessárias,
bem como determinar diligllncias para a complementação dos dados ou o saneamento das falhas.

Art. 30. Se, ao final da campanha, ocorrer sobra de recursos financeiros, esta deve ser
declarada na prestação de contas e, após julgados todos os recu"",s, transferida ao partido ou
coligação, neste caso para divisão entre os partidos que 8 compõem.

M. 31. Até noventa dias após a dipiomação, os candidatos ou partidos conservamo a
documentação concernente a suas contas, .

Das Pesquisas e Testes Pré-Eleitoraís

Art. 32. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às
eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a
registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as seguintes informações:

I - qoom contratou a pesquiu;
11 • valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
111- metodologia e pariodo dereal~da pesquisa~ .

IV - plano amostraI e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instruçao, nival econômico e
área fisica de realização do trabalho, intervalo de confiança e margem de erro; ,

V- nome e qualificação de quem pagou pela raalizaçllo do trabalho;
VI - sistema intemo de controle e verificação, conferência e fiscalizaçAo da coleta de dados e

do b'abalho de campo;
VII- questionário completo aplicado ou a ser aplicsdo.
§ l' As informações relativas às pesquisas sarilo registradas nos órgilos da Justiça Eleiioral

aos quais compete fazer o registro dos candidatos.
. .§.:2- A Justiça Eleitoral afixará imediatamente, no local de costume, aviso comunicando o

registro das infolm8ções a que se refere este artigo, colocando-as à disposição dos partidos ou
coligações com candidatos ao pleiio, os quais a elas tarilo livre acesso pelo prazo de lrinta dias,

§ 3' A divuigação de pesquisa sem o prévio registro das Infonnações da que trata este artigo
sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqllenta mila cem mil UFIR.

§ 4' A divulgaçlio de pesquisa comprovadamenla fraudulenta conslilul crim., punível com
detençio de seis mesos a um ano e murta no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.

§ 5 • Até 30 (trinta) dias antes do plailo não será pennitide a divulgaçiio da resulladoa de
pesquisas eleitorais no horário gratuilo no rádio e na televis1lo da propaganda eleitoral ou nas peças
publicitárias da.campenha.

M. 33. Imediatamente após a divulgação da pesquisa, as empresas e eoIid.des mencionadas
no artigo anterior coloc..-iio à disposição dos partidos ou coligações, em meio magnético ou
impresso, !odas as informações referentes a cada um dos trabalhos efetuados.

§ l' Madiante requerimento à Justiça Eleitoral, os partídos poderilo ter acesso 80 sistema
interno de controle, vllfificação e fllC81ização da coleta de dados das entidades que divulg..-am
pesquisas de opinillo relativas às eleições, inciuldos os referentes ,à identificaçiio dos
entrevistadores 8, por meio de escolha livre ti: aleatória de planilhas individuais, mapas ou
equivalentes, confrontar e conferir os dados publicados, preSllfVada a idenüdade dos respondentes.

§ 2" A recusa 80 cumprimento do disposto neste artigo ou quaiquer elo que vise a ratardar,
impedir ou difICUltar a ação fiscalizadora dos partidos constitui crime, punival com detençiio, de seil
meses 8 um ano, com 8 attomativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo, o
multa no valor de dez mil a vinte mil UFIR.

§ 3' A comprovação de Irreguleridade ou a nilo-coincidência entre os dados publicadoa e os
eferidos pela diiigllncia do partido pollllco sujeitará os resPonsáveis às penas mencionadas no
parágrafo antarior, sem prejuizo da obrigatoriedade da veiculação dos dados corretos no mesmo
espaço, iocal, horário, página, caracleres e outros elementos de destaque, de acordo com o veiculo
usado.

Art 34. Pelos crimes definidos nos arts. 32, §40 e 33, §§ 2' e 3', podem ser responsabilizados
penalmente os representantes legais da empresa ou entidade de pesquisa 9 do 6rgão veiculador.

Da Propaganda EleHoral em Geral

M 35. A propeganda eleitoral somente é'pennilida após o dia 5 d. julho do eno da eleição.
§ 1- Ao postulante a candidatura a cargo eletivo, permitida a realização, na quinzena anterior

à' escoiha pelo partido, de propagande intrapartidária com vista à indicaçlio de seu nome vedado o
uso de rádio, televisão e outdaor. '

§ 2' No segundo semestre do ano da eleição, niio será vaícuteda e propaganda partidllria
gratuita prevista em lei.

§ 3' A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
.e;opeganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à mulia i10 valor de
~ir!emil a cinqüenta mil UFIR ou equivalente 80 custo da propaganda, se este for maior.

• Art. 36. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do Poder Público, ou que a ele
pertençam, e nos de uso comum, é vedada a pichação, inscrição a tinta 9 a veiculação de
propaganda, ressalvada a colagem de cartazes, fixação de placas, estandartes, faixas e
assemelhados nos postes de iluminação pública, viadutos, passarelas e pontes, desde que não lhes
cause dano, dificulte ou impeça o S6U uso e o bom andamento do tráfego.

§ 1- A pichação, a inscriçAo a Unta ou a veicula~o de propaganda em desacordo com o
disposto nesta artigo sujeitam o responsável à restauração do bem e a multa no valor de cinco mil a
quinze mil UFIR.

§ 2- Em bens particulares, independa da obtenção de licença municipal e de autorização da
Justiça Eleitoral, a veiculação de propaganda eleitoral por meio da fixação de faixas, placas.
cartazes, pinturas ou inscrições.

§ 3e Nas dependências do Poder Legislativo, a veiculação de propaganda eleitoral fica a
critério da Mesa Diretora.

M. 37. Independe da obtenção de licença muniCipal e de autorização da Justiça Eieitoral a
veiculação de propaganda eleitoral pela distribuiçlio de folhetos, volantes e outros impressos, os
quais devem ser editados sob a responsabilidade do partido, coligação ou candidato.

Art. 38. A roalizaÇ§o de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto
ou fechado, nlia dependa de licança da policia.

§ 1° O candidato, partido ou coligação promotora do ato fará a devida comunicação à
autoridade policial em, no mfnlmo, vinte e quatro horas antes de sua realização, a fim de que esta
lhe garanta, segundo a prioridade do aviso, o direito contra quem tencione usar o local no mesmo
dia e horário.

§~ Num mesmo 10C8I, deverá haver intervalo mlnlmo de vinte e quatro horas entre os atos de
propaganda.

§ 3- A autoridade policial tomará as providências necessárias à garantia da realizaçlio do ato
e 00 funcionamento do tráfego e dos serviços públicos que o evento possa afetar.

§ 4' O funcionemento de alto-falantes ou amplificadores de som somente é pennitido entre as
oito e as vinte e duas horas, sendo vêdados a instalaçt}o e o uso daqueles equipamentos em
distancia inferior a duzentos melros:

I w das sedes dos Poderes Executivo e legislativo da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municfpios, das sodes dos Tribunais Judiciais, e dos quartéis e outros estabelecimentos
milHares, salvo quendo autorizados pela direção dos respectivos órgiios;

11 ~ dos hospitais e casas de saúde;
111 - das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em funcionamento.
§ 5- A realização de comfcíos é permitida no horário compreendido entre as oito e as vinte e

quatro horas.
§ 6- No dia da eleição, o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de

comrcio ou carreata constituem C1imes, puníveis com detenção. de seis meses a um ano, com a
alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de cinco
mil a quinze mil UFiR.

§ 78 A distribuição, no dia da eleição, de qualquer espécie de propaganda polftica, inclusive
volantes e outros Impressos, ou fazer funcionar postos de distribuição ou de entrega de material de
propaganda, bem como, exercer, no dia da eleição, qualquer forma de aliciamento, coação ou
manifestação tendente a influir na vontade do eleitar, constituem crimes punlveis com detenção de
um a três meses.

Art. 39. O uso, na propaganda eleitoral, de símbolos, frases ou imagens, associadas ou
semelhantes és empregadas por órgão de governo, empresa pública ou sociedade de economia
mista constitui crime, punível com detenção, de seis meses a um ano, com a alternativa de
prestação de serviços à comunidade pelo mesmo periodo, e multa no valor de dez mil a vinte mil
UFIR.

Art 40, A propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral náo poderá ser objeto de
multa nem cerceada sob alegação do exerclcio do poder de policia. .

Da Propaganda Eleitoral mediante outdocrs

Art. 41. A propaganda por meio de outdoors somente permitida após a realização de sorteio
pela Justiça Eleitoral.

§ 1- As empresas de publicidade deverão relacionar os pontos disponlveis para a veiculação
de propaganda eleitoral em quantidade não inferior à metade do total dos espaços existentes no
território municipal.

§ 2- Os locais destinados à propaganda eleitoral deverão ser assim distribuldos:
a) trinta por cento entre os partidos e coligações que tenham candidato a Presidente da

República;
b) trinla por cento entre os partidos e coligaçóes que tenham candidato a Governador e a

Senador;
c) quarenta por cento entre os partidos e coligações que tenham candidatos a Deputado

Federal, Estadual ou Distrital;
d) nas eleições municipais, metade entre os partidos e coligações que tenham candidato a

Prefeito e metade entre os que tenham candidato a Vereador.
§ 3- Os tocais 8 que se refere o parágrafo anterior deverão dividir~se em grupos eqüitativo de

pontos com maior 9 menor impacto visual, tantos quantos forem os partidos e coligações
concorrentes, para serem So<laedos a usados durante a propaganda eleiioral,

§ 4' A relação dos locais com a indicação dos grupos mencionados no § 3° deverá ser
entregue peJas empresas de publicidade 80S Juizes Eleitorais, nos Municipios, e ao Tribunal
Regional Eleito<al, na. Capitais, até o dia 25 de junho do ano da eleição.

§ 5- Os Tribunais Regionais Eleitorais encaminharAo à publicação, na imprensa oficial, até o
dia 8 de juiho, a releção de partidos e coligações que requereram registro de candidatos, devendo o
sorteio a que se refere o capul ser realizado até o dia 10 de julho.

fi 6- Para efeito do sorteio, equlpara--se a coligação a um partido, qualquer que seja o número
de partidos que a Integrem.

§ 7' Após o sorteio, os partidos a coligações deverilo comunicar às empresas, por escrito,
como usarão os outdoo<s de cada grupo dos mencionados no § 3°, com especificação de tempo e
quantidade.

§ 8" Os outdoors nllo usados _o ser redislribufdos entre os demais concorrentes
interessados, fazendo-se novo sorteio, se necessário, a cada renovaçao.

§ 9' Os p..-lidos dlslribuirlio. enlre seus candidatos, os espaços que lhes couberem.
§ 10. Opreço para a veiculação da propaganda eieitoral de que treta este artigo náo poderá

ser superior ao cobrado nonnalmente para 8 publicidade comercial.

§ 11. A violação do disposto neste artigo sujeita a empresa responsável, os partidos,
coligações ou candidatos, à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no
valor de cinco mil a quinze mil UFIR.

Da Propaganda Eleitoral n,a Imprensa

M. 42. É pennitida, até o dia das eleiçóes, a divulgação paga, na imprensa escrita, de
propaganda eleitoral, no espaço máximo, por edição, para cada candidato, partido ou coligação, de
um oitavo de página de jornal padrão e um quarto de página de revista ou tablóide .
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Parágrafo único. A inobservância dos limites estabelecidos neste srtigo sujeita os
responsáveis pelos velculos de divulgação e os partidos, coligações ou candidatos beneficiados, a
multa no valor de mil a dez mil UFIR ou equivalenle ao da divulgação da progapagenda paga, se
este for maior.

Da Propaganda Eleitoral nas Rodes de Comput~es

Ar!. 43. Somente nos noventa dias anterioras à realização das eleições, poderá ser divulgada
propaIJ8Ilda elailoral pela InlerneI e demais r_ deltinlld8ll á prestação de serviços da
lelacomunlCllÇÕes de valor adicionado.

Art. 44. A partir de 1· de julho do ano da eleição, flCll vedado aos provedores de aceoso às
redes de que trata o artigo anterior:

I - der tratamento privilegiado a candldeto, partido ou coligação;
11- ve.,.,l... propa.ganda poIlUca ou difundir opinilío favorávet ou contrária a candidato, partido,

coligaç60, a seUl órgAos e repreae_;
11I - u.... trucagem, monlllgem ou recur,o ,imitar que, de qualquer forma, degrade ou

ridicularize candldllto, partido ou collgoçAo;

Ar!. 45. Os sltloo manlidos por partido ou coligaçAo devarlio dividir igualitariamente, entra
todoo os candidatos, o espaço p8I1I8 v-'<:ulação de inforrnaçOelIeleltoral'.

Ar!. 46. ~ vedada 8 10lHIrç60 de propaganda poilUca e 8 infonnllÇAo de endereços de ,ltlos de
candideto, partido, coligllçlo, ..... órgAOI ou tepreoenIantes em espaços mantidos por 6rgIlos do
Poder P~bltco, ou sob lUlI responsabilidade.

Ar!. 47. A~ do disposto nos artigos 43 a 46 mgeila os responsáveis a multa no
valor da cinco mlt a dez mil UFIR.

Da Propeganda Eleitoral no R8dIo e na TelevlsAo

Ar!. 48. Apropaganda eleitoral no rádio e na \elevido ....tringe-oe ao honIrio gratuito delIni\lO
nesla Lel, vedade a vei<:u18ção de~ pega.

. Art. 49. A portir de 1· de julho do ano de Ilaição, li vedado és emlsso"", da rádio e telavlsão,
em llU8 programaç60 normal e noticiário:

t - tr8llImltIr, alnda que sob a forme de _illa jomaIlsIica, irnagellll de realização de
pesquisa ou quslquer outro tipo de consuita popular de natureza eleitorel em que seja passlvel
identificar o entrevistado ou em que"*manipulação de dedos;

11 ~ usar tn.oc8gem, montagem ou outro recurso de áudio ou vldeo que, de qualquer forma,
degradem ou ridicularizem candideto, partido ou coligação, ou produzir ou velcul... p<ograma com
esse efello;

11I - veicular propaganda poiftica ou difoodir opinillo favorável ou conlrária a candidato,
partido, coligação, a IlurórgAos ou rep<asenlanle,;

rol - dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação; .
V • veicular ou divulgar filmes, novelal, mlnilláries ou quslquer outro p<ograma com alusllo

ou alllca a candidato ou partido poUllco, mesmo que di..imuladamanla;
VI· divulgar nome de p<ograma que se relira a candidato escolhido em convenção.

§ 1- A partir de 1- de agosto do ano da eJeição, é vedatlo ainda és emissoras transmitir
programa apre88lll8do ou comanIado por candidato escoihldo em convenção.

§ 2· As disposições dasle artigo aplicam... aos slllos manlidos pelas empresas de
comunicação social na Inlamel e demais rede, desllnadas á preslação de serviços de
talecomunicações da vaior adicionado.

Art 50. Independentemente da va.,.,iaç60 da propaganda eleitoral gratuita no horário definido
nesta lei, é facultada a transmissão, por emissora de rádio ou televisão, de debates sobre as
eleições majorilária ou proporcionai, assegurade a participação de candidalos da lodos os partidos
com representaçllo na CAmara dos Daputadol, oboarvado o seguinte:

1- nal eleições majoritários, a ep<esenlação doo debate poderá ser feita:
a) em conjunto, eltando p<asenlas todos o, candidalos a um mosmo cargo elellvo;
b) em grupos, eotando p<aoenlas, no mlnimo, três candldetos;

\I - na, eleiçõe, p<oporciOO8is, os debata, devetilo ser organizados de modo que assegUrem
a presença de número equivalente de candidatos de todoo os partidos e coligações a um mesmo
cargo elsllvo, podendo desdobrar-Ie em malo de um dia:

11I - 05_, deverAo .... parte de p<ogramaçáo p<evlamenle estabelacida e dlvulgade pela
emissora, fazendo-se mediente sorIaio a e8COlha do dia e de ordem de fala da cada candidato, salvo
se calebrado acordo em outro senIido entra 05 partidos e coligações in__.

§ 1· Será admitida a realização de debate sem a p<asença da candidato de algum partido,
desde que o veiculo de comunicaçAo responsável comprove havlJ-lo COI1Yidado com a anteced1lllcie
minima de setenta e dual hora, da realização do debate.

§ 2· É vedada a prelença de um mesmo candldllto a eleição p<oporciOO8I em mais de um
debate da mesma emissora.

§ 3· O descumprimento do disposto na'te artigo ,ujelta a emp<esa infralora ás panalidedas do
arl. 00.

M :SI. As eml8sonI' de rádio e de laleviollo reservarao, nos quarentÍle cinco dias antariores
é anlovéspara das eleiçOeo, horário destinado a dlvulgaçlo, em roda, da p<opaganda eleitoral
gratuilll, na forma estabelecida nesta artigo.

S1· Apropagenda sen\ fellll:
1- "" elelção pera PreIidente de RepclbIica, às terças e qulntas..falms e 808 sábados:
a) da, _ hora, ai l8Ie horas e vinte e cinco minutos a das doze horas é' doze horas e

vinte e cinco minutos, no rádio;
b) dai treze horas às treze horas e vinte • cinco rnInulos e dei vinIa horas e trlnla minutos és

vinIa horas e cinqllenta e cinco minulOl, na televido;
11 - na, elelÇÕSI para Deputado Federal, às terças e quintas-fai.... e 801 sábados:
a) dei ..Ie hora, e vinte e cinco minuto, â, seta hora, e cinqíl8nla minutos e das deza horas

e vinte e cinco minuloll és doze horas e cinqOenla minuloo, no r8di0;
b) das treze horal e vinte a cinco minutos às treze horas e cinqüenta minutos e das vinta

horas e cinqOenta e cinco mintllos àl vinte e uma horas e vinte mnrtos, na televisIlo;
11I - """ elaições para Govermidor de Eotado e do Distrito Fedef'al, és segundas, quartas a

_irei:
I) das l8Ie horas a, _ horas e _ minulol • das doze horas ás doZe horas e vinla

mklutos, no ratlio;
b) dei 1reZa horal U treze horal e vinte minutos e dai vinIa hora, e trinla mlnuloa à' vinla

horas e cinqllenta minutos, na talavido;
rol - nas elaIçOel pare 'OIPUIadO EaIaduaI .'Deputado Distrltal, és oeguodeo, quertes e

_faira': .
a) dei seta horas e vinte minutos ul8le horas • quorenta minutos e das doze horas e vinte

minutos ás doze horas e quarenta minutos, no rMlIo;
b) das treze horas e vinte minutos às treze horas e quarenta minutos e das vinte horas e

. clnqllllnla minutos às vinte e LOl1lI horas e dez mlnutol, na_;

rol - na elaiçllo para Sanador, és 'agundas, quartas e sextas-feiras:
a) d.. sela horas e quarenta minutos és sete horas e cinqllenta minutos e das doze horas e

quarenta minutos às doza horas e cinqüenta minutos, no rádio;
b) das treze horas e qusrenta minutos às traze horas cinqllllnla minutos e das vinle e uma

horas e dez minutos às vinte e uma horas e vinte minutos, na televisão;
VI R nas eleições para Prefeito e ViaH'refeito, às segundas, quartas e sextas-feiras:
a) das sete horas às sete horas e trinta minutos e das doze horas às doze horas e trinta

minutos, no rádio;
b) das treze horas às treze horas e trinta minutos e das vinte horas e trinta minutos às vínte e

uma horas, na televisão; .
VII • nas eleições para Vereador, às terças e quinfas..feiras e aos sábados, nos mesmos

horários previstos no inciso VI.
§ 2· Os horários reservados à p<opaganda da cada eleição, nos larmos do § 1·, """"

distribuldos entra todos os partidos e coligações que lenham candidalo e rep<asantação na Càmara
dos Deputadoo, observados os seguinles critérios:

,.- 20% (vinte por cento) igualitariamente, para todos os partidos;
11- 00% (oilenta por canlo) p<oporcionalmente 80 rlÚmaro de rep<esenlantas na Câmara dos

Deputados, considerado, no caso de coligação, o resultado da sorna do número de representan's ;
de lodos os partidos que a Inlegram.

§ 3· Para efoilo do disposto neste artigo, a rep<eaenlação da cada partido na Câmara dos
Deputados será 8 existente em :3 de outubro do ano antertor ao da eleição.

§ 4· O número de rep<e.entantes de partido que lenha resultado da fusllo ou a que se tenha
Nlcorporado outro corresponderá ê soma dos representantes que os partidos de origem possuíam
nas datas fixadas no parágrafo anterior.

§ 5· se o candidato a Presidenle ou a Govamador deixar de COOC<lfTIlf, em qualquer aIapa do
pleito, e nilo havanda ... sl1l>slHuição prevista no art. 12 desla Lei, far-sa-á nova distribuição do
lampo antra os candidatos remaneocenlas.

§ 6· O horário definido nos incisos li, rol, V e VII do § 1· sará exclusivamente dast_ á
divulgac;llo das p<opostas de candidatos ás eleições p<oporciOO8is e ao Senado Federal, vedada a
perticipaç60 de candidatos a cargos do Poder Exscutlvo.

Ar!. 52. Nas elaiçõas pare Prefaito e Vereadores, nIlo hevendo emissora de lalavlsAo no
Município, os órgllos reg!OO8is de direção da maioria dos partidos participootes do plaito poderáo
requerar á Justiça Eleitoral que designa, dentre as geradores de imagens quo o alcancem,. a quo
deixará de formar roda para transmitir o programa gral1Jito dos candidetos locais.

§ 1· Recebendo os pedidos, a Jusliça Eleitoral designará a emissora de maior audlãncia,
dentre as geradores, para transmitir o programa dos candidatos do Munlcipio-seda, e as demais, na
ordem do eieitorado de cada Munlcipio por elas alcançado, alá o limite das disponlveis.

§ 2- Na ab&rllXa do programa eleitoral, cada uma das emissoras informará os Municípios
cujos programas serão transmitidos e por quais emissoras.

§ 3· O órgAo da direçllo municipal de partido de Munlclplo contemplado com a geração do
programa de seus candidatos poderá ceder parte do tempo de que dispuser a candidatos do mesmo
partido de outros Munlclplos.

§ 4- O disposto neste artigo aplica-.se às emissoras de rádio, nas mesmas condições.

Art. 53. Se houver segundo tlKl1O, as emissoras de rádio 8 talevisAo reservarão, a partir de
..tenta e duas horas da proclamaç60 do re'u1tado do primeiro e elá a anlevàspare da eleição,
horário destinado fJ divulgação da propaganda eleitoral gratuita, dividido em dois períodos diários de
vinte minutos para cada eleição, inícisnd0-5e às sete e às doze horas, no rádio, e às treze e às vinte
horas e trinta minutos, na televisão.

§ 1· Em circunscrição onde houver segundo lurno para Presidente e Governador, o horário
reservado à propaganda deste inicfar-se-á imediatamente após o término do horário reservado ao
primeiro.

§ 2· O tampo de cada periodo diário será dividido 19ualiterlamante entre os candidatos,

Ar!. 54. A Justiça Elelloral efeluará sorteio para a escolha da ordem da veiculeção da
p<apaganda da cada partido ou coilgac;llo no primeiro dia do horário e'alloral gratuito; a cada dia que
se seguir, a propaganda veiculada por último, na Véspera, será a primeira, apresentando--se as
demais na ordem do sorteio.

Art. 55. Durante os padodos p<evislos nos artigos 51 e 53, as emissoras de ràdio e talavisllo
reurvarão, ainda, trinta minutos diários para a propaganda eleitoral gratuita, a serem usados em
"'-ções da trinlll ou sassenta segundos, assinadas obrigatoriamenle pelo partido ou coilgac;llo, e
distribufdas proporcioriãlmente ao longo da programaçao veJculada entre as oito e as vinte e quatro
horas. obedecido o seguinte:

1~ destinação exclusiva de metade do tempo para a campanha dos candidatos a Presidente e
Vice-Presk:lente e metade para a dos candidatos a Governador e Vice~Govemador e de suas
legendas partidária. ou das qua componham sua coligação, quando for o caso;

11 - destinação exclusiva do tempo para a campanha dos candídatos a Prefeito e Vlcà~Prefeito.
no caso de eleições municipais;

11I - a distribuição levará em conta os blocos de audiência entre as oito e as doze horas, as
doze e as dezoito horas, as dezoito e as vinte e uma horas, as vinte e uma e as vinte e quatro horas;

IV - nenhum candidato, partido ou coligação terá direito a maís de dez inserções por dia.

Art. 56. A partir do dia 8 de julho do ano. da eleição, a Justíça Eleitoral convocará os
candidatos querequereram inscriçlio e a representação das emissoras de televisão para elaborarem
pkIno de m[dia, nos termos do artigo anterior, para o uso da parcela do horário eleiloral gratuito a
que tenham direito, garenlida a participação proporcional nos horários de maior e manor audiância.

§ 1- Da negociação mencionada no caput resultará termo de acordo entre as emissoras e os
candidelos, quo S8fVirá para lodos os fins de garenlla de dirello.

§ 2- As emissoras e os partidos ou coligações acordarão, em cada caso, sobre a sistemática
de entrega das gravações em meios magnélicos, sempre no loee1 de geração dos programas e
mensagens, obedecida a antecedência mínima de três horas do horário previsto para o inicio da
transrnillsllo no caso da propaganda regulada no ari. 51, e de doze horas, no caso das in....ções de
quo treta o arl. 55.

Art. 57. NIlo serão admitidos cortes inslanlãneos ou qusiquer lipo de censura prévia nos
p<ograma' elailor'" gratuitos.

§ 1· ~ vedada a vaiculaÇAô' da propaganda que possa degradsr ou ridicularizar candidatos,
sqaitando-sa. o pertido ou coligação infraloras é perda do dirello á veiculação de propeganda no
horário eleitoral gratuito do dia oeguinte. .

§ 2" Sem prejuizo do disposlo no § 1·, a requerimento de partido, coiigaçllo ou candidato, a
Justiça Eleiloral impadírá a Tap<esentação da propaganda ofensiva â hoIÍra de CBndidato, á moral e
aos bons costumes.
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Mo 58. Dos programas de rádio e televisão destinados à propaganda eleitoral gratuita de
cada partido, poderá participar, em apoio aos candidatos deste, qualquer cidadão não filiado a outra
agremiação partidãria, sendo vedada a participação de qualquer pessoa medíante remuneração.

Parágrafo único, No segundo tumo das eleições será permitida, nos programas de que trata
e~te artigo, a participaçAo de filiados a partidos que tenham formalízado o apoio aos candidatos.

Art. 59. Na propaganda eleitoral no horário gratuito, são aplicáveis ao partido, coligação ou
candidato as vedações indicadas no art. 49, Incisos I e 11.

Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita o partido ou coligação à
perda de tempo equivalente ao dóbro do usado na prática do ilicito, no período do horário gratuito
subseqüente, dobrada a cada reincídência.

Ar!. 60. A requerimento de partido, coligeção. ou candidato, a Justiça Eleitoral poderá
determinar a suspensão, por 24 horas, da programação normal de emissora que deíxar de cumprir
as disposições desta lei sobre propaganda.

§ 1" No parlodo de suspensão a que se refere este artigo, a emissora transmitirá a cada
quinze minutos a inforrnaçOO de que se encontra fora do ar por ter desobedecido à lei eleitoral.

§ 2" Em cada reincidência, o periodo de suspensão será duplicado.

Art. 61. As disposições desta lei aplicam-se às emissoras de televisão que operam em VHF e
UHF.

Parágrafo único. A divulgação de campanhas eleitorais nas emissoras de televisão dos
órgãos do Poder Legislativo e nos horários por eles reservados em outros canais será feita a critério
das respectivas Mesas Diretoras.

Do Direita de Resposta

M. 62. A partír da escolha de candidatas em convenção, é assegurada o direito de resposta a
candidata, partido ou colígação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou
afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inveridica, difundidos por qualquer
veículo de comunicação social.

.§ 1" O ofendído, ou seu representante legal, poderá pedir o exercício do direito de resposta à
Justiça Eleitoral nos seguintes prazos, contados a partir da veiculaçáo da ofensa:

I - 24 horas, quando se tratar do horário eleiloral gratuito,
11- 48 horas, quando se tratar da programação nonnal das emíssoras de rádio e televisão;
111 - 72 horas, quando se tratar de órgão da imprensa escrita.
§ 2- Recebido o pedído, a Jusllça Eleitoral notificar" ímediatamente o ofensor para que se

defenda em 24 horas, devendo a decisão ser prolatada no prazo máximo de 72 horas da datá da
fonnulação do pedido.

§ 3" Observar-se-ão, ainda, as seguintes regras no caso de pedído de resposta relativo a
ofensa veiculado;

1- em órgão da imprensa escrita:
a) o pedido deverá ser instruIdo com um exemplar da publicação e o texto para resposta;
b) deferido o pedido, a divulgação de resposta dar-se-á no mesmo veiculo, espaço, local,

página, tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa, em até quarenta e oito
horas após a decisão ou, tratando-se de veículo com periodicidade de circulação maior que
quarenta e oito horas, na primeira vez em que circular;

c) por solicitação do ofendido, a divulgação da resposta será feita no mesmo dia da semana
em que a ofensa foi divulgada, ainda que fora do prazo de quarenta e oito horas;

d) se a ofensa for produzida em dia e hora que inviabillzem sua reparação dentro dos prazos
estabelecidos nas sUneas anteriores, a Justiça Eleitoral determinará a imediata divulgação da
resposta;

e) o ofensor deverá comprovar nos autos o cumprimento da decisão, mediante dados sobre a
regular distribuição dos exemplares, B quantidade impressa e o raio de abrangência na distribuição;

11- em programação normal das emissoras de rádio e de televisão:
a) a Justiça Eleitoral, à vista do pedido, deverá notificar imediatamente o responsável pela

emissora que realizou o programa para que entregue em vinte e quatro horas, sob as penas do art.
347 da lei n' 4.737165 (Código Eieitoral), cópia da fita de transmisslio, que será devolvida após a
decislio;

b) o responsável pela emissora, ao ser notificado pela Justiça Eleitoral ou informado pelo
reclamante ou representante, por cópia protocolada do pedido de resposta, preservt3rá a gravação
até a decisão final do processo;

c) deferido o pedido, a resposta será dada em até quarenta e oito horas após a decisão, em
tempo igual ao da ofensa, porém nunca inferior a um minuto;

111 ~ no horário eleitoral gratuito:
a) Oofendido usará, para à resposta, tempo igual ao da ofensa, nunca inferior, porém, a um

minuto;
b) a resposta será veiculada no horário destínado 80 partido ou coligação responsável pela

ofensa, devendo necessariamente dirigir-se aos fatos nela veiculados;
c) se o tempo reservado ao partido ou coligação responsável pela ofensa for inferior a um

minuto, a resposta será levada ao ar tantas vezes quantas sejam necessárias para a sua
complementação;

d) deferido o pedido para resposta, a emissora geradora e o partido ou coligação atingidos
deverão ser notificados imadiatamente da decisão, na qual deverão estar indicados quais os
periodos, diurno ou noturno, para a veiculação .da resposta, que deverá ter lugar no início do
programa do partido ou coligação; .

e) o meio magnético com a resposta deverá ser entregue à emissora geradora, até 36. horas
após a ciência da decisão, para veiculação no programa subseqOente do partido ou coligação em
wjo horário se praticou a ofensa;

f) se o ofendido for candidato, partido ou coligação que tenha usado o tempo concedido sem
responder aos fatos veiculados na ofensa, terá subtrafdo tempo idêntico de seu respectivo programa
eleitoral; tratando-se de terceiros, ficarão sujeitos à suspensão de igual tempo em eventuais novos
pedidos de resposta e à multa no valor de duas mil a cinco mil UFIR.

§ 4° Se a ofensa ocorrer em día e hora que ínviabilízem sua reparação dentro dos prazos
estabelecidos nos parágrafo anteriores, a resposta será divulgada nos horários que a Justiça
Eleitoral determinar, ainda que nas 48 horas anteriores ao pleíto, em tennos e forma prevíamente
aprovados, de modo a não ensejar tréplica.

§ S" Da decisão sobre o exercício do direito de resposta cabe recurso às instâncias
superiores, em 24 horas da data de sua publicação em sessão, assegurado ao recorrido oferecer
contra-mzOes em igua~ prazo.

§ 6- A Justiça Eleitoral deve proferir suas decisões no prazo máximo de 24 horas,
observando-&e o disposto nas alineas d e e do inciso III do § 3" para a restituiçao do tempo em
caso de provimento de recurso.

§ 7' A inobservlmcla do prazo previsto no parágrafo anterior sujeita a autoridade judiciária às
penas do art. 345 da lei n' 4.737165 (Códi90 Eleitorai).

§ S" O fllto..cumprimento integral ou em parte da decisão que conceder a resposta sujeitará o
infrator ao pagamento de multa de cinco a quinze mil UFIR, duplicada em caso de reincidência, sem
prejulzo do disposto no arl. 347 da lei n' 4.737165 (Código Eleitoral).

Do Sistema Eletrônico de Votação e da Totalização dos Votos
Arl 63. A votação e a totalização dos votos serão feitas por sistema eletrônico, podendo o

Superior Tribunal Eleitoral autorizar, em caráter excepcional, a aplicação das regras fixadas nos
artigos 8 ia 86.

§ i" A votaçao eletrônica será feita no número do candidato ou da legenda partidária,
devendo o nome e fotogr2lfia do candídato e o nome do partido ou a legenda partidária aparecer no
painel da uma eletrOnica

§ 2- Na votação para as eleições proporcionais, serão computados para a legenda partidária
os votos em que não seja passlvel a identificação do candidato, desde que o número identificador do
partido seja digitado de forma correta.

§ 3" A uma eletrônica exibirá para o eleitor, primeiramente, os painéis referentes às eleições
proporcionais e. em seguida, os referentes às eleições majoritárias.

Art 64. A uma eletrônica contabilizará cada voto, assegurando-lhe o sigilo e inviolabilidade,
garantida aos partidos políticos, coligações e candídatos ampla fiscalização.

Art 65. Até noventa dias antes das eleições, o Tribunal Supetjor Eleitoral expedirá. ouvidos os
partidos polfticos, as ínstruções, necessárias ao uso da uma eletrônica e ao processamento
eletrônico para a totalização dos votos.

§ 1" Nas Seções em que for adotada a uma eletrônica, somente poderão votar eleitores wjos
nomes estiverem nas respectivas folhas de votação, não se aplicando a ressalva do artigo 148, § 1".
da lei n' 4.737165 (Código Eleitorai).

§ 2' O Tribunal Superior Eleitoral disciplinará a hipótese de falha na uma eletrônica que
prejudique o regular processo de votação.

Das Mesas Receptoras

Art 66. Qualquer partido pode reclamar ao Juiz Eleitoral, no prazo de cinco dias, da
nomeação da Mesa Receptora, devendo a decisão ser proferida em 48 horas.

§ l' Da decislio do Juiz Eleitoral caberá f<lCtJrso para o Tribunal Regional, interposto dentro
de três dias, devendo ser resolvido em igual prazo,

§ 2';, Não podem ser nomeados presidentes e mesários os menores de dezoito anos.

Art 87. É vedada a participação de parentes em qualquer grau ou de servidores da mesma
repartição pública ou empresa privada na mesma Mesa, Tunna ou Junta Eleitoral.

Art. 68. Os eleitores nomeados para compor as Mesas Receptoras serão dispensados do
serviço no dia seguinte ao da eleição, mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral, sem
prejuizo do salário, vencimento ou qualquer outra vantagem.

Da Fiscalização das Eleições

Art. 69. A escolha de fiscais e delegados, pelos partidos ou cotigações, nlio poderá recair em
menor de dezoito anos ou em quem, por nomeaçAo do Juiz Eleitoral, já faça parte de Mesa
Receptora.

§ l' O fiscal poderá ser nomeado para fiscalizar mais de uma Seção Eleitoral, no mesmo
local de votação.

§ 2° As credenciais de fiscais e delegados serão expedidas. exclusivamente, pelos partidos ou
coligações.

§ 3" Para efeito do disposto no parállrafo anterior, o presidante do pertido ou o representante
da collgação deverá reglstmr na Justiça Eleitoral o nome das pessoas autorizadas a expedir as
credenciais dos fiscais e delegados.

Art. 70. Os partidos e coli9ações poderlio fiscalizar todas as fases do processo de votação e
apuração das eleições,.Incluslve o preenchimento dos boletins de uma e o processamento eletrônIco
da totalização dos resultados, senda.lhes garantldo o conhecimento antecipado dos programas de
computador a serem usados.

§ 1" No prazo de setenta e duas horas. a contar do conhecimento dos programas de
computador a que se refere este artigo, o partido ou coligação poderá apresentar Impugnação
fundamentada à Justiça Eleltorei.

§ 2' Os partidos concorrentes ao pleito poderão constltuir sistema próprio de fiscalização,
apuração e totalização dos resultados, contratando, incfusive, empresas de auditoria de sistemas,
que, credenciadas junto à Justiça Eleitoral, receberia, previamente, os programas de computador e,
simultaneamente, os mesmos dados allmentadores do sistema oficial de apuração e totalização.

Art. 71. Os órgãos encarregados do processamento etetrOnlco de dados slio obrtgados a
fornecer aos partidos ou coligações, no momento da entrega ao Juiz Encarregado, cópfas dos dados
do processamento parcial de cada dia, contidos em meio magnético.

Art. 72. Oboletim de uma, segundo modelo aprovado pelo Trtbunal Superior Eteltoral, conterá
os nomes e os números dos candídatos nela votados.

§ l' O Presidente da Mesa Receptora é obrigado a entregar c6pla do boletim de uma eos
partidos e collgaçOes concorrentes ao pleito, cujos representantes se encontrem presentes no
momento de sua expedição.

§ ~" O descumprtmento do disposto no parágrafo antertor constitui crime, punivel com
detenção, de um a trés meses, com a alternativa de prestação de serviço à comunidade pelo
mesmo período, e multa no valor de um mil a cinco mil UFIR.

Art. 73. A impugnação não recebida pela Junta Eleitoral pode ser apresentada diretameIJ1e ao
Tribunal Regional Eleitoral, em quarenta e oito horas, acompanhada de declaração de duas
testemunhas.

Parágrafo único. O Tribunal deCidirá sobre o recebimento em quarenta e oito horas,
publicando o acólilão na própria sesslio dI! julgamento e transmitindo imadiatamente à Junta, via
t~lex, fax ou qualquer outro meio eletrônico, o inteiro teor da decisio e da impugnação.

Art. 74. O Presidente de Junta Eleitoral que deixar de receber ou de mencionar em atá os
protestos recebidos, ou ainda, Impedir o exeroieio de fiscalização, pelos.partidos ou ".:'lIgações,
deverá ser imediatamente afastado, além de responder pelos crimes previstos na l~i n 4.737/65
(Código ~lelloral).

Art 75. Cumpre 'aos partidos e coligações, por seus fiscais e delegados devidamente
credenciados. e aos candidatos, proceder à instrucão dos recursos interpostos contra a apuração,
juntando, para tanto, cópia do boletim relativo ã uma Impugnada.

Parágrafo único. Na hipótese de surgirem obstàeulos à obtenção do boletim, caberá ao
recorrente requerer, mediante a Indicação dos.Qados necessários, que o órgão da Justiça Eleitoral
perante o qual foi interposto o recurso o instrul'l, anexando o respectivo boletim de uma.
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Art. 76. Constituem crimes, puníveis com reclusão, de cinco dez anos: , ,
I • obter acesso a sistema de tratamento automático de dados usado pelo serviço efeftoml, a

fim de alterar a apuração ou a contagem de votos;
11 • desenvolver ou introduzir comando, instrução, ou programa de computador capaz de

destruir, apagar, eliminar, alterar, gravar ou transmitir dado, instrução ou programa ou provocar
qUlfquer outro resurtado diverso do esperado em sistema de tratamento automático de dados
UsadOll pelo serviço elelloral;

111 • causar, propositadamente, dano fiSico ao equipamento usado na votação ou na
lotalizaç,lo de votos ou a suas partes.

Das Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em Campanhas Eleitorais

Art. 77. Sfto proibktas aos agentes públicos, servidores ou n~o. as .seg~intes condutas
tendentes a afetar a iguakfade de oportunklades entre candidatos nos pleitos eleitoraIS: .

I - ceder ou usar, em beneficio de candidato, partido politico ou coligação, bens móveis ou
Imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Est~os~ do Distrito Federal,
dos Terrftórios e. dos Munlcipios, ressalvada a realização de convenção parlldána;

11 - usar os serviços gráficos do Poder Público ou por este custeados, ou permitir-lhes o uso,
para confecçllo de matenal de propaganda eleitoral;

111 - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual
ou munlclpal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitora~ de
candidato, partida poUtico ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor
ou empregado estiver Iícencia4o; .. , ,

IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido pohbco ou coligação, de
dfstrfbuiçAo gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder

P6bU~ _ nomear contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou
readsptar vantage~s ou por outros meios dificultar ou impedir o exerclcio fu.ndonal e, ainda, ex
oficio remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos quatro meses
que o'lntecedem e até li posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:

a) os cargos em comissllo e as funções de confiança; .
b) os cargos do Poder Judicl~rio, do Ministério Público e, com aprovaçAo do respectivo órgão

legislativo, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e d?s órgãos da Presidência d.a .R:epública; .
c) I nomeação dos aprovados em concursos publicos homologados até o Imclo daquele prazo,

d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento ina.~íãvel de
serviços púbUcos essenciais, com prévia. e expressa autorização do Chefe do POder Exec~t'vo;, .

e) 8 transferência ou remOÇão ex ofício de militares, policiais civis e de agentes pemtenclânos;

VI- nos três meses que antecedem o pleito:
a) realizar transferência voluntária de recursos d~ ~nião aos Estados e Municipio~, e dos

Estados aos Municlpios, sob pena de nulidade de pteno dIreito, ressalvados os recursos destmados a

cumprir obrigação formal preexistente para execução de obra ou serviço em andamento e com
cronograma prefixado, e os destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública;

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado,
autorizar pubUcidade institucional do 5 atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
póblicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta,
salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;

c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito,
satvo quando, 8 critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e caracteristica
das funçOes de governo;

VII - realizar, em ano de eleição, antes do prazo fixado no inciso anterior, despesas com
publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entid~des da
administração indireta, que excedam, em cada mês, um duodécimo da média de gastos efetuados
com a mesma finalidade nos três últimos exercicios.

§ 1- RepulB-se agente público, para os efeitos deste artigo, quem exerce, ainda que
transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer
0Ufr8 forma de investidura ou vinculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades
da admlnlllraç,lo pública direta, indireta, ou fundacional.

S~ A vedação do inciso I não se aplica ao uso, em campanha, de transporte ofICial pelo
Presldante da República, obedecido o disposto no art. 78.

S3- As vedações do inciso VI, aIlneas b e c, aplícam~se apenas aos agentes públicos das
Hferes administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição,

. 4- O descumprimenfo do dísposto neste artígo acarretará a suspensão imediata da conduta
veel8da, querido for o caso, e a aplicação das seguintes sanções;

I - no caso do inciso I, rnt.Ilfa correspondente ao dobro do valor dos bens usados oU de ~u
alugUflI;

11- no caso do inciso 11, multa correspondente ao dobro do valor dos serviços;
111- no caso do inciso 111, multa de dois mil a dez mil UFIR:
nf- no casa do inciso IV, multa correspondente ao dobro dos bens B .serviços;
V .. no caso dos incisos V e VI, multa correspondente a um por cento do limite de gastos

estipulado nesta lei para a campanha do cargo eletivo do Poder Executivo, na esfera administrativa
na qual se verificou 8 infraçAo;

VI - quanto ao inciso VII, multa correspondente ao dobro do valor da publicidade.
§ 5- Iv/, multas de que trata este artigo serão duplicadas a cada reincidência.
§ 6- As condutas enumeradas no caput caracterizam, ainda, atos de improbidade

8dmmisiraUvB, a que se refere o art. 11, inciso I, da Lei nll 8.429, de 2 de junho de 1992, e
llJjoitam-Ie as disposições daquele diploma legal, em especial às cominações do arl. 12, inciso 111.

§ 7' ApIicam-se as sanções do § 4' aos agentes públicos responsáveis pelas condulas
V8dad8s e 808 partidos, coHga~s e candidatos que delas se benefICiarem,

§ 8' Na distribuição dos recursos do Fundo Partidário (lei n' 9.096,15) onunclos da aplicação
do disposto no § 4-, deverão ser excluídos os partidos beneficiados pelos atos que originaram as
multas.

Arl 78. O ressarcimento das despesas com 0"'U50 de transporte oficial pelo Presidente da
República e sua comítiva, pelos Governadores, em campanha eleitoral e em atividades conexas,
será de responsabilidade do partido polftico ou coligação a que esteja vinculado.

§ 1- O ressarcimento de que trata este artigo terá por base o tipo de transporte usado e a
retlpectiva tarifa de mercado cobrada no trecho correspondente, ressalvado o uso· do avião
presldem;:ial que corresponderá ao aluguel de uma aeronave de propulsão a jato do tipo taxi~aéreo.

§ 2- A inobservimcia do ressarcimento, no prazo estipulado, implicará a comunicação do fato
ao Ministério Público Eleitoral, pelo órgão de controle interno

§ 3- Recebida a denúncia da Ministério Público, a Justiça EleitOral apreciará o feito no prazo
de trinta dias, aplicando aos infratores pena de multa correspondente ao dobro das despesas,
duplicada a cada reinetdência,

Ali 79. IvJs candidatos à reeleição será permitido praticar todos os atos administmtiv05
inlirent.. as funções do cargo.

Art. ao. A publicidade dos al"" de governo não podarlio exceder, no ano elenoral, a média
dos ·gastos nos três últimos anos que antacedem o pJeito ou do Liltimo ano knediatamente anterior â
eleição.

Art. 81. A aplicação das sanções cominadas no ar\. 77, §§ 4' e 5' dar-se-á sem prejuizo de
outras de caráter constitucional, administrativo ou disciplinar faxadas pelas demais leis vigentes.

Disposições TransMrias

Art. 82. Nas Seções Elenorai. em que não for usado O sistema _ice de votac;OO e
lotalização de valos, serAo aplicadas as regras definidas nos arts. 82 a 86 e as pertinente da lei
4.737165 (Código Eleitoral) .

Art. 83. As cédulas oficiais serAo confeccionadas pela Justiça Elenoral, que as imprimirá com
exclusividade para dislnbuição às Mesas Receptoras, sendo sua impressAo feila em papel opaco,
com linta preta e em tipos uniformes de letras e números.

§ 1- Haverá duas cédulas distintas, uma para as eleições maioritária~ e outra para as
proporcionais, a serem confeccionadas segundo modelos delermlnados pala J~tiça Eleitoral. .

§ 2' Os candidelos à elaição majorilána serAo Identificados pelo nome Old,cado no pedi?" de
registro e pela sigla adotada pelo partido a que pertencem e _ figurar na ordem detenninada
por sorteio.

§ 3' Para as eleições realizadas pelo sistema proporcional, a cédula lerá eopaços para que o
eleitor escreva o nome ou o número do candidato escolhido, ou a 5~la ou o número do parttdo da
sua preferbncla. . .

§ 4' No prazo de quinze dias após e realização do sorteio 8 que se ralare o § 2', os Tnbunail
Regionais Eleitorais divulgarão o modelo da cédula completa com os nomas dos candidatos
majoritários na ordem já definida, '

§ 5' AS eleições em sagundo lurno aplica-se Odisposto no § 2', devendo o aorteio verificar-se
alé 48 horas após a proclamação do resultado do primairo lurno e a divulgaçAo do modelo da céduta
nas 24 horas seguintes.

Art. 84. No momento da volação, o eleltor dirigir-se-á à cabina dual vezes, sendo a plimeira
para o preeochímento da cédula destinada às eleições proporcionais, de cor branca, e li! segunda
para o preer1Chlmanto da cédula desUnada às eleiÇÕ<lll majoritárial, de cor ~rela. .

Parágrafo único. A Justiça Elaitoral fixaré o lempo de votação e o numero de etRitares por
seção, para garantir o pleno exerclclo do direito de voto.

Art. 85. Na apuração, será garantido aos fiscals delegados dos partidos e coligações o dirailo
de observar diretamente, distancia não superior a um metro da mesa, a abertura da urna, a abertura
e contagem das cédulas e o preenchimento do boletim .

§ 1- O nao-atendimento ao disposto no caput enseja a impugnação do resultado da urna,
desde que apresentada antes de sua abertura,

§ 2' Ao final da transcrição dos resultados aptXados no boleUm, o Presidente da Jerna
Eleitoral é obrigado a entregar cópia deste aos partidos e coligações concorrentes ao piRita CUjOS

representantes. se encontrem presentes no momento de sua .expedição, .
§ 3' Para os fins do disposto no parágrafo anleóOr, cada partido ou coligação pode<á

credenciar até três fiscais perante a Junta Eleitoral, funcionando um de cada vez,
§ 4· O descumprimento de qualquer das disposições deste artigo sujeita o infrator a muna, no

valor de cinco mil a dez mil UFJR.

Art. 86. OJuiz Presidente da Junta Eleitoral é obrigado éI recortar a: urna, quando:
I p o boletim apresentar resultado não-coincidente com o número de votantes ou disérepante

dos dados obtidos no momento da apuração;
U ~ ficar evidenciada a atríbuição de votos a candídatos inexistentes, o não-fechamento da

contabilidade da uma ou a apresentação de lotais de votOll nulos, brancos ou válidos destoantes da
média geral das demais Seções do mesmo Município, Zona Eleitoral ou Circunscrição;

111 - for apresentado pedído conjuntamente pela maioria dos partidos ou coligações
concorrentes, considerada a coligação como um único partido.

Art. 87. Será permitido o uso de instrumentos que auxiliem o e~tor analfabeto a votar, não
sendo a Justiça Eleiloral obrigada a fornecê-los.

Disposições Finais

Ar\.. 88. Aos crimes defOlldos nesta lal, aplica-se o disposto nos arts. 287 e 355 a 364 da lei
n' 4.737165 (Código Elenoral).

§ l' Para os efeilos dasta la;, respondem penalmente pelos partidos e coligações os _s
representantes legais.

§ 2' Nos casos de reincidência, as penas pecuniárias pravistas nesta lei splicam-se em
dobro.

Art.. 89. Nenhum rsquerlmento de Inscrição eleilorat ou de lransferêncla será recebido dantro
dos cento e cinqüenta dias anteriores à data da eJeittao.

Parágrafo único. A retenção da Ululo eieiloral ou do comprovante de alistamento eleiloral
constitui crime, punlvel com detenção, de um a três meses, com a alternativa de prestação de
serviços à comunldacla por igual período, e multa no valor da cinco mil a dez mil UFIR.

Art. 90. O Tribunal Regional Eleitoral defenrá de plano o pedido da correição nas zon..
Eleilorais, se solicitado alé 5 de abril do ano da eleição e Blandída uma das seguintes condições:

I - quando houver fundada desconfiança de que o total das transfarênciBs de eleilore.
oc:xTidas no ano em curso seja dez por cento superior ao do ano arMrior:

11 - quando houver indicias da que o eleitorado seja superior ao dobro da população entre dez
a quinze anos, somada á de idOOe suparlor a setenta SflOIl, do lerrilófio do Municlpio para cujaa
Zonas Eleitorais se requer a correição;

111 - se o pedido for subscrito por todos "" partidos com 6rgAos de dlraçlío lllI circunscrição
para a qual se requer a correição,

Art. 91. A Jusliça Eleiloral poderá requisitar, das emissoras de rádio e televisAo, no período
compreendidD entre 31 de julho e o día do pleito, até três minutos diários, contInuos ou 000, que
poderáo ser somados e usados em dias espaçadOll, para a diVul9ação de seus comunicados,
boletins e instruções ao eleitorado,

Art. 92, Os feitos eleitorais, no perfodo entre o registro das candidaturas até cinco dias após ti

realiZaçlío do segundo turno das elaições, leráo priondade para a participação do Minllléôo Público
e dos Juízss de todas as Justiças e instllnclss, ressalvados os l1fOCB6SOS da habeas corpus e
mandado de segurança,

§ l' ~ defeso às autoridaclas mencionadas neste artigo deixar de cump<ir qualquer prazo
desta Lei, em razão do exercfcío das funções regulares.

§ 2' O descumprtmento do disposlo nesle artigo constitui crime de responsabilidade e sará
objeto de anotação funcional para efeito de promoção na carreira.
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§ 3
D

Além das policias judiciárias, os órgãos da receita federal, estadual e municipal, os
tribunais e órgãos de contas auxiliarão a Justiça Eleitoral na apuração dos delitos eleitorais, com
prioridade sobre suas atribuições regulares.

§ 4° Os advogados dos candidalos ou partidos e coligações serão notificados para·os feitos
de que trata ssm Lei com antecedência mínima de 24 horas, ainda que por fax, talei: ou telegrama.- '

Art. 93. Ao Juiz Eleitorai qUB seja parte em ações judiciais que envolvam determinado
r..andldato é defeso m:ercer SU<:1S funções em processo eleitoral no qual o mesmo candidato seja
interessado.

Art. 94. Salvo dispo::m;õcs esp8cíficas em contrário desta Lei, as reclamações ou
representações relativas éiU SOu d~,,;r,urnprimsnlo podem ser feitas por qualquer partido político,
coI;gaçáo ou candidato, e deve rn diri{}r-se'

I - aos Juízes Eleitorais, nas elGliçóes municipais;
11- aos Tribunais Re8ionais Eleitorais, nas eleições federais, estaduais e distritais;
11I. ao Tribunal Superior Eleitoral, na eleição presidencial.
§ 1" As reclamaçõos a representações devem relatar fatos, indicando provas, indícios e

clrcunstàncias.
§ 2" Nas e(elçóes munIcipais, qw~ndo a circunscrição abranger mais de uma Zona Eleitoral, o

Tribunal Regional designará um Juíz para apreciar as reclamações ou representações.
§ 3" Os TribtIlais Eleitorais designarão três juizes auxiliares para a apreciação das

redomaç6es ou representações que lhes forem dirigidas.
§ 4" Os recursos contra as decisões dos juízes auxiliares serão julgados pelo Plenário do

Tribunal.
§ 5" Recebida a reclam~o ou representação, a Justiça Eleitoral notificará imediatamente o

reclamado ou representado para, qt.!erendo, apresentar defesa em 48 horas

§ er Tralando~de reclamação ou representação contra candidato, a notíficação poderá ser
falta ao partido ou coIigaçêa a que pertença.

§ 7" Transcorrido o prazo do § 5", apresentada ou não a defesa, o órgão competente da
Justiça Eleitoral decidirá e fará publicar a decisão em 24 horas.

§ S- Quando cablvel recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no prazo de 24
horas, assegurado ao recorrido o oferecimento de contra-i"azões, em igual pra?o.

§ 9" Os Tribunais julgarão o recurso no prazo de 48 horas.
§ 10. Não sendo o felto julgado nos prazos fixados, o pedido pode ser dirigido ao órgão

S\ >anar, devendo a decisão ocorrer de acordo com o rito definido neste artigo.

Art. 95. Poderá o candidato, partido ou coligação representar ao Tribunal Regional Eleitoral
contra o Juiz Eleitora'f que descumprir as disposições desta Lei ou der causa ao seu
descumprimento, inclusivH quanto aos prazos processuais; neste caso, ouvido o representado em 24
horas, o Tribunal ordenará a observância do procedimento que explicitar, sob pena de incorrer o
Jujz em desobediência.

Art. 96. O ceput do art. 19 de Le, n· 9.096, de 19 de setembro de 1995 (Lei dos Partidos),
passa a vigorar com a seguinte redação:

"M 19. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido deverá
remeter, aos juizes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação
plItidárm para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus
flfiodos, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e I 1t seções em que
estão inscritos."

Art. 97. O parágrafo único do fUI. 145 da Lei n'" 4.737/65 (Código Eleitoral), passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso IX:

"IX· os policiais militares em serviço."

Art. 98. Atá o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Elpitoral expedirá todas
as instruções necessál'ít1s à eXecttçt\o desta Lei, ouvidos previamente, em audiência pública, os
delegados dos partidos pmllcipantes do pleito,

§ 1~ O Tribunal Superior Eleitoral publicará o código orçamentário para o recolhimento das
multas eleitorais ao Fundo Partidário, mediante documento de arrecadação correspondente,

§. 2· Havendo substituição da UFIR por outro índice oficial, o Tribunal Superíor Eleitoral
procederá à alteração dos valores estabelecidos nesta Leipe~ Indice,

Art. 99; Esta lei entra em vigor na data de sua publi ção.

06 de agltdde 1997
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N9 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965

institui o'Códlgo Eleitoral.

PARTE QUARTA
DAS ELEIÇÕES

TÍTULO I
Do Sistema Eleitoral

Art. 82. O sufrágio 6 universal e direto; o voto, obrigat6rio e secreto.
Art. 83. Na eleição direta para o Senado Federal, para Prefeito e Vice·Prefeito,

adotar·se·á oprincípio majoritário.

Art. 84. A eleição para a Câmara dos Deputados, Assembléias Legislativas
e Câmaras Municipais obedecerá ao principio da representaçáo proporcional. na forma
desta Lei.

Art. 85. A eleição para Deputados Federais, Senadores e suplentes, Presidente
e Vice-Presidente da República, Governadores, Vice-Governadores e Deputados Esta
duais far-se·á simultaneamente em lodo o país.

Art.. 86. Nas eleições presidenciais, a circunscrição será o país; nas eleições
federais e estaduais. o Estado; e nas municipais, o respectivo Município.

CAPiTULO I
Do Regisrro dos Candidaros

.... ~ ~~:.~~: .• ~~; ~~~;~~;~~:~~~~;~~~·s~~t·~~~·~~~~r~~:~:·I:~.~~~~~~~~~ ..~~; ....
EJeItora!. até ~ (seis) meses antes do pleito, reservará para cada partido, por s~eio
em sessao reaItzada com a presença dos Delegados de partido uma sé' d' '
a partir de 100 (cem). 51 ' ne e nUmeros

§ I' A.se~são ~ .que se refere o caput deste artigo será anunciada aos partidos
com antecedencJa mJDJm3 de 5 (cinco) dias.

§ 2' As Convenções partidárias para escolha dos candidatos sortearão por sua
~:~~.em cada Estado e Município, os números que devam corresponder a cada candi.

§ 3' Nas eleições para Deputado Federal. se o número de partidos não fOf
superior a 9 (nove), a cada um corresponderá obrigatoriamente uma centena. devendo
a numeração dos candidatos ser sorteada a partir da unidade. para que ao primeiro
candidato do primeiro partido corresponda o número 101 (cento e um). ao do segundo
partido. 201 (duzentos e um), e assim sucessivamente.

§ 4' Concorrendo 10 (dez) ou mais partidos. a cada um corresponderá uma
centena a partir de 1.101 (um mil cento e um), de maneira que a todos os candidatos
sejam atribuídos sempre 4 (quatro) algarismo~,suprimindo·se a numeração correspon.
dente à série 2.001 (dois miI e um) a 2.100 (dois miI e cem), para reiniciá·la em

•o" ~::~!, ~~~~~~~lo ::~~~ o:.~~!: o~ ?~~!: ;r.~ ;r.éo:i!':?r~~i?,!, •. o.. -.... oo.0_0' o" o" o' oo.·

TíTuLo IV

Da Votação
.• oO' o. o... o' o. oO". o. o.' o.. o..... o••• "C~~fit:ió'iii'"O" O" .. • o. O"· o.. o. o..oo...

Do In{cio da Varação
.......................................................................................

Art. 145. O Presidente. Mesários, Secretários, suplentes e os Delegados e FiI·
cais de partido votarão perante as Mesas em que servirem. sendo que 05 Delegados
e Fiscais, desde que a credencial esteja visada na forma do art. 131, § 3'; quando
eleitores de outras Seções, seus votos serão tomados em separado.

Parágrafo único. Com as cautelas constantes do art. 147, § 2', poderão ainda
votár fora da respectiva Seção:

I~ o Juiz Eleitoral. em qualquer Seção da Zona sob sua jurisdição, salvo em
eleições municipais, nas quais poderá votar em qualquer Seção do Município em
que for eleitor:

11 - o Presidente da República. o qual poderá votar em qualquer Seção Eleitoral
do país, nas eleições presidenciais; em qualquer Seção do Estado em que for e!eitof,
nas eleições para Governador, Vice·Governador, Senador, Deputado Federal e Esta
dual; em qualquer Seção do Município em que estiver inscrito, nas eleições para
Prefeito. Vice·Prefeito e Vereador;

o· li! - os candidatos à Presidência da República, em qualquer Seção Eleitora!
do país. nas eleições presidenciais, e, em qualquer Seção do Estado em que forem
eleitores, nas eleições de ãmbito estadual;

IV - os Governadores. Vice·Governadores. Senadores. Deputados Federais e
Estaduais. em qualquer Seção do Estado, nas eleições de âmbito nacional e estadual;
em qualquer Seção do Município de que sejam eleitores, nas eleições municipais;

V- os candidatos a Governador, Vice·Governador. Senador, Deputado Federal
e Estadual. em qualquer Seção do Estado de que sejam eleitores, nas eleições de
ãmbito nacional e estadual;

VI- os Prefeitos. Vice·Prefeitos e Vereadores, em qualquer Seção de Município
que representarem, desde que eleitores do Estado, sendo que, no caso de eleiç6es
municipais. nelas somente poderão votar se inscritos no Município;

VII - os candidatos a Prefeito. Vice·Prefeito e Vereador. em qualquer SeÇóio
de Município. desde que dele sejam eJeitores;

VIII - os militares. removidos ou transferidos dentro do período de 6 (s<:is)
meses antes do pleito, poderão votar nas eleições para Presidenté e Vice·Presidente
da República na localidade em que estiverem !ervíndo.
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CAP!TULOIV
Do Alo d. VaIar............................................................................................

Art.. 148. O eleitor somente poderá votar na Seção Eleitoral em que estiver
incluído O seu nome.

§ I' Essa exigência somente poderá ser dispensada nos casos previstos no art.
145 e seus parágrafos.

PARTE QUINTA
DISPOS/ÇOES VÁRIAS

TiTULO IV
Disposições Penais

CAPÍTULO I
Disposições Pr~/im;nar{!s

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

Art.. 287. Aplicam-se aos fa.tos incriminados nesra Lei as regras gerais do Código
Penal.

CAPÍTULO I!
Dos Crimes EÚ!ilorais

Art. 345. Não cumprir a autoridade judiciária, ou qualquer funcionário dos
órgãos da Justiça Eleitoral, no' prazos legais, os deveres impostos por e,te Código,
se a infração não estiver sujcita a outra penalidade: J04

Pena - pagamento de trinta a novcnta dias-multa.
... .. .. .-""Art:·341:·· íi~~~;;; ·;lg~i~· ~~~pri~~~t-;; ~~ ~·b;cifi~cl;"~· ciüigc3~i;;:~~déns· ô~··,

instruções da Justiça Eleitoral ou opor cmbaraços à sua cxecução:
Pena - detenção de três mese, a um ano e pagameuto de !O a 20 dias·multa.

CAPíTuLO III
Dq Processo das Inf~Ofióes

Art. 355., A, infraçõe, penai' definidas neste Código~ão de ação pdblica,
Art. 356. Todo cidadão que tiver conbecimento de infração penal deste Código

deverá comunicá·la ao Juiz Eleitoral da Zona onde a mesma se verificou.
§ l' Quando a comunicação for verbal, mandará a autoridade judlciaI reduzi·la

a termo assinado pelo apresentante e por duas testemunhu, e I remetcrá ao 6rgão
do Ministério Público local, que procederá na fonua deste Código.

§ 2t Se o Ministériu Público julgar necessários maiores esclarecimento, e docu·
mentos éomplementares ou outros elementos de convicção, deverá requisitti-Ios direta
mente 'de quaisquer autoridade, ou funcionários que possam fomecé·los.

Art. 357. Verificada a infração penal, o Ministério Público oferecem a denúncia
dentro do prazo de !O (dez) dia,•.

§ l' Se o órgão do Ministério Público, aO invé, de apresentar a denúncia,
requerer o arquivamento da comunicaçãb, o Juiz, no caso de considerar improcedentes
as razões invocadas, fará remessa da comunicação ao Procurador Regional e este
oferecerá a denúncia., designará outro Promotor para ofcrecé-Ia, ou insistirá no pedido
de arquivamento, ao qual só então estará o Juiz obrigado a atender.

§ 2' A denúncia conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas
circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa
identificá·lo, a classificação do crime e, quando necessário, O rol das testemunhas.

§ 3' Se o órgão do Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo legal,
representará contra ela a autoridade judiciária, sem prejuízo da apuração da responsa.
bilidade penal.

~ 4' Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anterior, o Juiz solicitará ao
Procurador Rcgional a designação de outro Promotor, que, no mesmo prazo, oferecer'
a denúncia.

§ 5' Qualquer eleitor poderá provocar a representação contra o órgão do Minis.
lério Público se o Juiz, no prazo de 10 (dez) dias, não agir de ofício.

Art. 358. A denúncia será rejeitada quando:
I - o fato narrado evidentemente não constituir crime;

li - já estiver extinta a punibilidade, pela prescrição ou uutra causa;
III- for manifesta a ilegitimidade da parte ou faltar condição exigida pc 1.1 lei

para o exercício da ação penal.
Parágrnfo únlcn. Nos casos do n' m, a rejeiçáo da denúncia não obstará ao

exercício da ação penal, desde que promovida por parte legitima ou satisfeita li con
dição.

Art. 359. Recebida a denúncia e citado o infrator, terá este o prazo de !O
(dez) dias para cOntestá-la, podendo juntar documentos que ilidam a acusação e
arrolar as tcstemuilhas que tiver.

Art. 360. OúVid.s as testemunhas de acusação e da defesa e praticadas a, diligên.
cias requerida, pelo Ministério Público e deferidas ou orden.das pelo Juiz, abrir·se·á
o prazo de 5 (cinai) dias a cada uma da, parte' - acusação e defesa - para alegações
fiuais.

Art. 361. Decorrido esse prazo, e conclusos m autos ao Juiz dentro de quarenta
e oito hora" terá o mesmo 10 (dez) dias para proferir a ,entença.

Art. 362. .~a'. decisões linai, de conden.ção ou absolvição cabe recurso para
o Tribunal Regi!'il", a ser interposto no prazo de lO (dez) dias.

Art. 363. Se a decisão do Tribunal Regional for condenatória, baixarão imedia.
tamente: os autos ~. instâncja inferior para a execução da sentença, que será feita
no prazo de 5.(ci~~) dias, !'9~tado, da data da vi,ta ao Ministério Público.

Parágrafo único. Se o órgãn do Ministério Público deix.rde promover a execução
da sentença, s~~ão aplicadas a~.nonnas cànstantcs dos §§ 3', 4~ e 5t do art. 351.

Art. 364•• !'l? process~ e julgamento dos crimes eleitorais e dos comuns que
lhe~ forem co~e,~s. assim co~o nos recursos e na execução que lhes digam respeito,
aphear·,e·á, como lei ,ubsidiária ou supletiva, o Código de Proéesso Penal.

..............__ , _ _ ~" _ .

LEI N. 8.429 - DE 2 nfe JUNHO DE 1992

Dispõe sobrO' as sllllçóea aplicáveiú COI; ngcotef:t p1ihliCOD noa casos
de enriquecimento ilícito no e:~...rc.fcio do mandato, cargo,

emprego ou função na admilli"tração pfíbliea direta,
iodireta ou f1mdll monal Gdá outras providências

CAl'í'l'HLO fi

Doa AtOR de Imprl)uidudG Ji,dru:rdstrativa

SEçÃom
Doo atoo d. improbidade administrativa que

atentam contra 00 princípioo da adminiDtração p1lbliea

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra 00

princípios da administração ptiblica qualquer ação ou omissão que viole oe deveres
de honestidade, imparcialidade, legalidade, • lealdede às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daque
lê previsto, na regra de competencia;

CAPíTULO III

DsaPenas

Art. 12. Independentemente das sanÇões penais, civis ~ admi~Btrati~! pre
vistas na legislação OSpec{flC4. está o ..espousá""} pelo ato de unprobtdade B'lle.to às
seguintes cominações:

III - na hi~telIedo artigo 11, ",:os~men~ integral do ~o, Se houver, per.
da da funçáo !,~hca, suspensão dos dire.toa polítiCOll da três a emco anos, p&gamen.
to ~e.~ulta ClV11 d. até cem vezes o valor da j;'emuneração percebida pelo agente e
pr~"bll;l1o d<: co!'tra~ com o.Po~er Pl1blico ou receber benerrcioo ou incentivoe fia.
calO ou creditícIO., dIreta ou tnwretam.nta, ainda que por intermédio de pellsoaju.
rídica da qual seja sócio ml\Íoritário, pelo prazo de trh anos.

Parágrafo 1lnico. Na flnção das penas previst:8a nesta Lai o juiz levará em
conta a extensão do dano cauaado, assim como o proveíto patrimonial obtido pelo
agente.

LEI N!' 9.096, DE 19 DE SETEMBRO DE 1995

Dispõe sobre partidos pollticos,
reguIamentllos arts,17 e 14, §3', inciso
V, da Constituição Federal.

Título I
Disposições Preliminares

Art. 12 O partido político, pessoa jurídica de direito privado,
destina-se a assegurar, no interesse do regime democrático, a
autenticidade do sistemarepresentativo ea defender os direitos
fundamentais dermidos na Constituição Federal.



Agosto de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 13 23113

Sala das Sessões, 6 de agosto de 1997.

Título 11
Da organização e funcionamento dos partidos políticos

, .

CAPITULO IV
DA Fll.IAçÃo PARTIDÁRIA

............................................................. -..", -.. ~ ~ ..

Art. 19. Naprimeirasemana dos meses de maio e dez. llbrode
cada ano, o partido envia, aos Juizes Eleitorais, para àrquiva
mento, publicação e cumprimento dos prazos de filj io parti
dária para efeito de candidatura a cargos eletivos, relação
dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará o número
dos titulos eleitorais e das seções em que são inscritos.

§ 12 Se a relação não é remetida nos prazos mencionados
neste artigo, pennaneoe inalterada a filiação de todos os elei.
tores, constante da relação remetida anteriOlmente.

§ 22 Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão, "Cjllú

rer, diretamente à Justiça Eleitoral, a observância d,) q')e·p~.:,~
creve o caput deste artigo.

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

EXCEI.ENTíSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Requeremos. nos tennos regimentais, a tramitação conjunta deste Projeto
ao Projelo de Lei nO 2.695/97. do Sr. Edinho Araújo, que "estabelece normas para as
eleições de 3 de outubro de 199B e dá outras providências:

PROJETO DE LEI N!!. 3.448, DE 1997
(Do Sr. Neuto de Conto)

Dispõe sobre a antecipação de comemoração dos feriados e dá
outras providências~

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 3.250, DE 1997)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 10. Serão comemorados por antecipação, nas

segundas-feiras, os feriados que caírem nos demais dias da semana, com

exceção dos que ocorrerem nos sábados e domingos e dos dias 1° de janeiro

(Confraternização Universal), 7 de setembro (Independência), 25 de dezembro

(Natal) e Sexta-Feira Santa

Parágrafo único. Existindo mais de um feriado na mesma

semana, serão eles comemorados a partir da segunda-feira subseqüente.

Art. 2°. O Poder Executivo regulamentará esta lei no

prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação.

Ar!. 3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4°. Revogam-se as disposições em contrário.rI

JUSTIFICAÇÃO

O projeto de lei que ora apresento tem por objetivo

restaurar antiga prática em nossa sociedade, qual seja a de

comemorar os feriados por antecipação, sempre às segundas

feiras. Tal hábito é bastante salutar pois evita que dias de

trabalho sejam suprimidos em função do dia posterior ou anterior

ser feriado, como por exemplo, não trabalhar na Segunda-feira

porque na Terça-feira é feriado.

As únicas exceções previstas seriam, além dos

feriados que vierem a cair nos sábados ou domingos, o dia 1° de

janeiro, que comemora a Confraternização Universal, Sexta

Feira Santa, 7 de Setembro e Natal que, pela natureza do que

comemoram. estariam desvirtuados se não comemorados no

dia.

Pelo exposto, conto com a aprovação dos ilustres

Pares para a conversão do presente em lei.

de 1997.

PROJETO DE LEI N!!. 3.450, DE 1997
(Do Sr. Enio Bacci)

Conced~ ~senção do I~posto sobre Produtos Industrializados _ IPI
;:o~~~~~f:~.demáqu1nas e equipamentos agrícolas e dá outras

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 4.674, DE 1994)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° - Ficam isentos do bnposto sobre Produtos
Industrializa~o.s (IPI), as máquinas e equipamentos agrícolas, de filbricação nacional,
quando adqmndas por particulares, comprovodamente agricultores, cuja finalidade $eja a
de produção agrícola.

Art. 2° - O be,eficio previsto no art. 1°somente poderá ser
uhlizado por até duas vezes.

Art. 3° - A isenção será reconhecida pela Secretaria da
Receita Fedeml do Ministério ela Fazenda, mediante prévia verificação de que I) adquirenté
preencha os requisitos.

Art. 4° - A alienação das máquinas e equipamentos
agrícolas, nos tennos desta lei, não poderá ser feita antes de cinco anos, contados da data
de sua aquisição.

Purúgrtifo único - A inobservância deste artigo, sujeita o
alienanre ao pagamento de multas e juros na legislação, para hipótese de fraude ou falta de
pagamento do imposto devido.

Art. 5' - Esta lei enlnJ. em vigor na data de sua publicação.

Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário.
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JUSTIFICATIVA

A agricultura brasileira, que precisa ser fortalecida, priorizada
e planejada, merece atenção especiàr, por tratar-se de um setor de fundamental importância
para o desenvolvimento do país.

Um dos graves problemas enfrentados pelo setor, é a mlta de
produtividade e conseqüente competitividade, baseado no mto de que ainda estamos
atrasados em tecnologia e mCl:allização, comparados com os paises do primeiro mundo e
até mesmo os que integram o Mercosul.

A agricultura no Brasil, ainda está na era da enxada e da
tração animal, justamente pela fàlta de incentivos para financiamento de máquinas e
equipamentos. cujos preços são muito elevados.

Com esta proposta, pretende-se reduzir o custo na aquisição
de máquinas e equipamentos agricolas, poSSIbilitando o aumento da produtividade do setor,
principalmente para os pequenos e médios agricultores, que são maioria no pais.

Sala de sessões, 1 197.

C~c~
Deputado Federal

PROJETO DE LEI N~ 3.453, DE 1997
(Do Sr.·SeraflID Venzon)

Obriga as agências de viagem e turismo a fazer seguro para seus
clie~tes e dá outras providências.

(AS COMISSOES DE VIAÇAO E TRANSPORTES; DE SEGURIDADE SOCIAL E
FAMtLIA; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54)
ART. 24, II)

oCongresso Nacional decreta:

Art. 1° As Agências de Turismo eas Agências de Viagens são obrigadas
a fazer seguro de vida pare seus clientes quando da emissão de passagens individuais
ou coletivas e quando promoverem viagens e excursões, sob as modalidades aérea,
maritima e terrestres.

Art. 2" As Agências de Turismo e as Agências de Viagens são
responsáveis pelo transporte de ida e volta de seus clientes, nas excursões e passeios
que organizarem ou promoverem.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçllo.

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

As estatisticas disponiveis indicam um número crescente de ecidentes
com turistas, especialmente quando ap excursões se dastinam às cidades do litorel
maritimo. No caso de nosso estado, Santa Catarina, que recebe um número cada vez
maior de turistas de todas as partes do Brasil, atraidos pelas belezas de suas

ímeras preias, das queis Camboriú é apenas o exemplo meis conhecido, a
llgaçl!iO, pela Imprensa, de mortes por afogamento tem se tomado uma rotina.

Boa parte desses afogamentos se deve à mlta de precauções é
Informações, sobre as condições marltimas e os perigos que, eventualmente, rondem
nosses preies. Éessencial que aautoridade encarregada do turismo municipal assuma
a responsabüidade pela fiscalizaçSO e pelo fornecimento de orientaçl!iO e inform8Çl!iO
aos turistas sobre as condições do tempo e dos riscos marifimos. Oideal seria definir,
em lai, as responsebilidadas das autoridades municipeis quanto a esses aspectos,
mas, constitucionalmente, esta iniciativa nos é negada.

. De outra parte, muitos dos turistas acidentados em excursões não
dispõem, sequer, de seguro de vida e, sendo vitimas de acidentas com morte deixam
su~ mmilias desefIJp8radas. Em algumas situações, os acidentas ocorrem~ue OS
meIOs de transporte não são os mais adequados ou nllo se revestem da necessária
segurença, pois a emprese trensportadore não mentém qualquer vinculo com a que
Organizou ou promoveu aexcursão.

Nesse contexto, preocupados com a repetição desses graves problemas,
estou apresentando opresente projeto de lei que objetiva dar o máximo de proteção
ao turista, seja ele nacional ou estrengeiro, epare cuja aprovação conto com o apoio
dos peres desta Casa.

Sala das Sessões, em 0de '8 de 1997.

s~
~::::l:a~

PROJETO DE LEI N~3.454, DE 1997
(Do Sr. Valdir CoIatto)

Dispensa do pagamento de valores do Escritório Central de
Arrecadaçao e Distribuição - ECAD para execuçao de mdsicas por
qualquer processo, nas entidades que menciona.

(AS COMISSOES DE EDUCAÇJlO, CULTURA E DESPORTO; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇAO (ART. 54); E DE CONSTITUIÇJlO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
(ART. 54) - ART. 24, II)

o Congresso Nacional d=eta:

Art. 1° As sociedades e fundações, associações religiosas,
culturais, instrutivas, científicas, artísticas, literárias, r=eativas, esportivas que tenham

por objeto promover lazer, assistência ou congraçamento de seus associados são

dispensadas de qnalquer modalidade de contribuição ao ECAD, desde que:

I - não remunerem os seus dirigentes e não distribuam vantagens
diferenciadas a qualquer de seus membros, a qualquer título.

. II - apliquem integralmente seus recursos na manutenção e
desenvolvunento dos objetivos sociais.

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

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

JUSTIF1CAÇÃO

Existem agremiações, como as citadas no artígo 1° do projeto, de
caráter tipicamente altruísta, não tendo por objetivo lucros mas tão somente o bem estar, o
lazer ou o aprimoramento fisico ou intelectual de seus membros.

Essas entidades usualmente promovem .
associados e seus famir reunIões, onde os

. lares gozam de momentos de ale .a
EVIdentemente para fazer frente as suas desp ( _ gn e descontração.

. . esas manutençao, pessoal lim )
agrenuações cobram pelos bailes exemplificati ' peza essas

o J vamente, que promovem e tamb'
anganar recursos para cumprir seus objetivos. em para

É'
• . " • Justo e razoável que tenham elas tratamento dífi íado'

relação as InICiatiVas O~~;••A.. b" erenc em
'0-_com o ~etivos de obterganhos financeiros.

Para .
como unidade de cunho "':':alm~enamt Ob"":"a1ados parâmetros que típífiquem a·entidade

. e SOCI e sem conotação econômí 1inance'
pare que haja gar3D\Íll •• co- lIll, e
condições, colocamos ::~ea

q
: todos os associados partí~pem em igualdade de

beneficio. erem observadas pelas entidades que solicitam o

São as nossas justificações ao Projeto.

Sala das Sessões, em de
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PROJETO DE LEI N2 3.457, DE 1997
(DO SR. LEOPOLDO BESSONE)

Quarta-feira 13 23115

Altera o nome da BR-499 para Rodovia Historiador Oswaldo
Henrique Castello Branco.

(DEVOLVA-SE O PROJETO, POR CONTRARIAR O DISPOSTO NOS ARTS. 61, §
1S!, INCISO II, ALtNEA "e" DA CONSTITUIÇAO FEDERAL, E 164, § 12,
INCISO 11 DO REGIMENTO INTERNO (SOMULA DA JURISPRUD~NCIA N2 3).
OFICIE-SE AO AUTOR E, APóS, PUBLIQUE-SE.)

O Congresso Nacion~l decreta:

Art. l° - Fica alterado o nome da rodovia BR-499, em Santos
Dumont-MG, para Rodovia Historiador OSWALDO HENRIQUE
CASTELO BRANCO.

Art. 2° - Revoguem-se as disposições em contrário.

Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Sal das Sessões, em 06(q~0/7+-

OBWhLDO HENRIQUE eABTtLLO BRANCO
]X§Ó6...1992[

~3tG ilustre jorna.i.i:lta e hist.oria\1or J:'-91cnal
!tl~ceu, ao~ 91 8nOj, n~ Snnca C4~A de Juiz da forü, ü ~v

do maio u).t::.cmo, 3enti(~ 3QPultndo nO'ciia 569uin\';B Qm Sant(,)s
!)Ul'!tonl:., ow..ie J:€l~idia. '" condlçao eml.>olia gonerali%<:lda,
COtl'lplicnçao d:1 ates:05clero::sa que port,<lva, to! li. cAu~a quo
o vlti:nou,

Filho de Paur•.' Atanagildo Ca"t.Bllo az:-aoco, lu~~igo

Agonte dg Estaç.lo di) CAntral do Dra.n.l, "Emerel~ciQná

1'.ngólica, nn.:lCIJU nli ta t.açAo do CÍlD.P(,\I,. ti' Uva!, hoj 9 paula
Limn, di~t~ito d~ Ju~~ Ú~ Fo~a, a 15 da maio do 1~06.

-"f'c2 :l~'.\" 13~i:.ude:: <un G4ntOl!l D~ont (2 nO Gj.nAaio
l'ü..no.l.l:o do Dll.l. c: llorizv:Jto.

Em mga.do~ di? 20, tornou-:H~, 'Ir.!. S4nto~ CU"'nonL,
.cuncionáci0 da Cor.1panhi A GL'~tica palmlra e p.rotesllot' dEI
e~c01a~ prlmúrl~~. ~o~~orio!mOnla, ax~rCGU car90~, na
mo~mn cifJnd~, lia Df.'c.rotn.cill Municipal (1929-19:30) ,
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Colol:Q.:;;i.i1 E3talluB.l (1930-19G3 e na Companhl<l. B.r:a~.Uei..a
Caruureto de Cálc1u í1963-1970).

Como jQ[nali~ta g~c~evou em muito~ ]Ornai3, e~lando a
í:J:<llnte, particu1.aL"ltlont.e, dos 50marJário~ ~andumollonse3

"lrarpa:l" (ln1) , .10 E:.cctei,to do pa,1,nly.r:a" (192 e) ,
"p,l.LmY:l:ll"(ln6-193Ü), "O 901°(1930-1951) e "1)

Lilpi~H (193l) .
Com a Illort.o drJ A11Jl'J.cl:.o fj""l1tO~ Olltt/<mt, li 2:1 Ú~ jUlho

do ~932, abraçou, CClm ;lut;:;O!/ n .l.délll dA muuan.;:" ÓII narll6
da cl."dade do I!lI.lm.i.ra pllra. Sanc.o5 t>umont, tato ql.4~ .59
çOn~Ul\\I,)U (} n do monmo mê3. N. me~ma época, ru.nl.OU, COln

amigos, para It r.:lzonC1~ liG Cabang~, onda recolheu valio:lo
dOt:um.en I:0,:\ G fOt.o~ que :H).tvirillln de acervo ao tuturô
MU03eu "Ca~a Na.ta.l do Snnto3 Dum.ont" , inaugurado em 19·'~.

J::ll'. 19t19 criou 11 rUndl1ç40 "Ca3í.l. de Cabangul1
, sodiada

na me~II\I1 cldade, mantonedora e adminiotrado.L'a do
1:otEtrido tl\l1l:1GU, dL\ qual !oi presidonte vitallcio-, ~i-xou.,

na lUntlát;:lo/ o, U1.110Q TOm.a.:s, como vice-p.c:e3idollt.ê, (3

MOnica, cmllo :sacl'otârJ4-geu.1. ALua. lmerlt:.o, o mUSéu tJ
admini3trauo pela fundnçao, co~ n guarda da EFCAR
na~1,)llcenu, <:I tenl um cor.po ciIJ 9U.l.tl~ li funcionários pago~

pQl~ i'rlJ!aitura c.:.ü Si1:H:OS D1J,llIOIll.
/\0 lonCJo d.rj ~~la ex!:! tênci a, 'lm lIl.ui tos 1UQar~HI,

proteri U tH:"ct1t::H)!l 43 pule:5ttA~ :sçt.JJ:'> Alborto sant.O:!
Dumont, ~ampre de19ndijnuo C~b8ngu como local de ~QU

mlScJ.m13nto. Em 1914, O tamo",o aeronaut.a de:HJmDarCOU r1n
v.i.:untla A.ntOnio Carl013, portlindo um mapa/ lfilito por SQU
pc1.i, indJ.cando o local exato ele ~ua vindu n~ mundo. O'
antl10 poli~ico e tll~/jJndeirD locnl, capo AntOnio OrJ.~nao,

('~c;onh6ceu c.;om ,equr...nça li fnzf:lnàa Cabanqu Como o luqat
procurado ("O Sol~. SO, 24/l0/33). LA, ~lb9ttO, á@ Í919 a
l!l32, àal5onvolvEl'J allJuma atividade açp:op9cllÁrlA.

Publicou, am 1900, o liv.eo "uma Cidi.a~ à !Q.it't1 do
Caminhe;> NOVO" (l'etNpo::.i:s, VOZB~r 19Sé" uma aborda99m. à
hi:lt6ria do mUlI.i (; l.plO de Santo:! DU!\lont fl de .36U me.i~

~JU5tr.O !i1hQ,
Por suas at~v~dade~, acabou ~~ndo alvo de muitn~

IlOI\\Qn,H}'ln3, modalh3.3 e comendA:! civis e rnilit:.u~", <ia
~~~~n~ u~~~~u~~ ~ tcdü~~l.

casado com Atminda do Melo (1914-1994), teve numerosa
e ljí:stintil pl:ole: Ronda, liélder iiahcidol, 1Ul<Jélicél,
Monica, J\l\\arili.3, Carol~na, Now.nan, J~ck.llon, Alceu "
Tomá~.

t'llrl.1a, Ilnsim, Minao!'l (ã.eraJ.-' Ulll de aeU!l molnoL'a5
f11ho~, Uni iuta} ocr.ual ditarenc.lado vol Laao aO:5 ideai:l cto
jornRlismQ I!' de pro:HJrvnçAo da momóL'J.C\ i'ü:;lt.6d.ca.

1r Mombro do C0nselht, o~liber&t.lVo eta l!'undllçAo
cabnngu" e do Con3el.llo Con~ultivo da roNDl'.C
Mur:.:.-::ijl'1J r!f' cu:.tura ela natO~cfltl~).

"ca~a da
(F'unóüçiio
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O S~= ~RESIDENTE (Seve.rino Cavalcanti) - Para se ter uma idéia do descaso com que tem
~ntes de iniCiar o Pequeno Expediente vou ler o Ofí- sido tratada a atividade de turismo no Brasil, basta
CIO n2 216/97-CN: dizer que, em 1995, recebemos apenas 1,7 milhão

·Sr. Presidente, comunico a V. Ex.!! e, de turistas estrangeiros Enquanto isso, a França re-
por seu alto intermédio, à Câmara dos De- cebeu SO,5 milhões; a Espanha, 45 milhões; os
putados, que esta Presidência convoca ses- Estados Unidos, quase 45 milhões; a Itália, 29,2
são conjunta a realizar-se no dia 12 do cor- milhões; a China, quase 30 milhões; e o México,
rente, terça-feira, às 19h, no plenário da Câ- 22 milhões.
rnara dos Deputados, destinada à aprecia- Nossa situação é inexpressiva não apenas em
ção de medidas provisórias e vetos presi- termos mundiais. No âmbito do Mercosul os núme-
denciais. ros são também desalentadores. Em 1994, só supe-

Na oportunidade, renovo a V. Ex.l pro- ramos o Chile na captação de turistas estrangeiros,
testo de estima e de distinta consideração. assim mesmo com uma pequena margem de dife-

Senador Antonio Carlos Magalhães, rença: 1,8 milhão contra 1,S. A Argentina recebeu
Presidente do Senado Federal.· 3,9 milhões de turistas e o Uruguai, 2,2 milhões.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presiden- Esses resultados mostram como as políticas
te, peço a palavra pela ordem. oficiais não têm dado a devida importância ao setor,

O SR. PRESIDENTE(Severino Cavalcanti) _ apesar de o turismo representar uma das mais pro-
Tem V. Ex.1 a palavra. missoras atividades econômicas em escala mundial.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY(PSDB - PRo Em 1995, segundo o Conselho Mundial de Via-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero re- gens e Turismo, o turismo mundial deve ter atingido
forçar comunicado da reunião conjunta do Congres- a espetacular cifra de US$3,4 trilhões e gerado cer-
so Nacional a realizar-se hoje, às 19h. Peço a V. ca de US$S5S bilhões de impostos.
Ex.· que, no decorrer desta sessão, reitere a comu- As projeções para o futuro são ainda mais pro-
nicação que acaba de fazer aos Srs. Parlamentares. missoras. Por volta de 2005, a receita mundial dessa

O SR. PRESIDENTE(Severino Cavalcanti) - atividade deverá mais do que dobrar, atingindo
Passa-se ao US$7,2 trilhões, ocupando 338 milhões de pessoas

IV - PEQUENO EXPEDIENTE e gerando US$1,4 trilhões de impostos.

Tem a palavra o Sr. João Pizzolatti. Mesmo em termos regionais, o turismo já é um
O SR. JOÃO PIZZOLATTI(PPB _ SC. Pronun- negócio de vulto, apesar de o Mercosul representar

cia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, Srlls. e uma pequena parcela do mercado mundial.
Srs. Deputados, as potencialidades econômicas do Em. 1995, estima-se que o faturamento dessa
turismo no Brasil são bem conhecidas, seja como atividade, no âmbito do Mercosul, foi da ordem de
atividade geradora de renda e captadora de divisas, US$71 bilhões, devendo atingir US$15S,4 bilhões
seja como fonte de ocupação de mão-de-obra, espe- em 2005, mesmo considerando que sua participação
cializada ou não, seja como impulsionadora do de- relativa 1')0 mercado mundial continuará sendo a
senvolvimento regional. mesma de 1995, ou seja, menos de 2%.

Isto porque o País desfruta de condições privi- Não obstante as nossas grandes potencialida-
legiadas para o desenvolvimento do turismo em todo des e atrativos, é preciso que as autoridades econO-
o seu território, tais como: praias, montanhas, flores- micas levem em conta que somente isso não basta
tas, nichos ecológicos, pesca marítima e fluvial, cida- para transformar o turismo numa grande alavanca
des e monumentos históricos, regiões de coloniza- do desenvolvimento regional e fonte expressiva de
ção européia, festas populares, eventos religiosos e ocupação de mão-de-obra.
rico artesanato. Os nossos preços são elevadíssimos em ter-

Não obstante essas atrações, o saldo da conta mos de translado e hospedagem, relativamente aos
turismo é altamente desfavorável para a economia grandes pólos de atração de turismo, chegando a
nacional. Em 1995, os gastos dos turistas que nos representar o dobro dos vigentes naqueles centros.
visitaram somaram US$1,4 bilhão, contra US$2,2 bi· Além disso, a natureza dos serviços deixa mui-
Ihões dos dispêndios efetuados por turistas brasilei- to a desejar, pela improvisação e descuido no tocan-
ros só nos Estados Unidos te à seleção e treinamento de nossa mão-de-obra.



Esperamos, portanto, que essas iniciais alcan
cem rapidamente a dimensão desejada, a fim de que
o turismo nacional seja alçado ao lugar que merece,
tanto em nível nacional, quanto internacional.

O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, antes de iniciar o
nosso pronunciamento na sessão de hoje, gostaria
de registrar nossas congratulações com a Mesa Di
retora pela decisão acertada.

Estou falando diretamente para V. ex-, Deputa
do Severino Cavalcanti, congratulando-me com a
Mesa pela decisão correta, honesta e, digamos, ime
diata, referente aos dois casos dos Parlamentares
envolvidos nos escândalos que a Folha de S.Paulo
denunciou ontem e hoje. Parabéns! Minhas congra
tulações ao Deputado Michel Temer e a.V. Ex.l , que
é o Corregedor da Câmara dos Deputados.

Santa Catarina tem sofrido intensamente os
efeitos das deficiências apontadas, registrando-se
acentuado declínio dos fluxos de turismo oriundo do
Cone Sul, desestimulados pelas condições sofríveis
de manutenção e segurança da BR-316 e pelos ele
vados custos internos dos serviços ofertados.

É uma pena ver que isso esteja acontecendo,
quando dispomos de belas praias, diversidade climá
tica, rico folclore, existência de uma eficiente rede de
hotéis e pousadas e outras grandes, entre as quais
destaca-se o empreendimento Beto Carreiro.

Todavia, estamos otimistas com as recentes
medidas de apoio ao setor, como a Política Nacional
de Turismo, lançada pelo atual Governo, a qual tem
como objetivo fazer com que, em 1999, o Brasil re
ceba 3,8 milhões de turistas por ano.

Esse otimismo assenta-se no fato de que a
nova política tenciona alcançar aquele resultado por
meio de investimentos orientados para resolver os
reais probl-" . ",$ da atividade, quais sejam, melhoria
da infra-es, i "ia básica nas regiões turísticas, aper
feiçoamenk,a qualidade dos serviços, treinamento
de mão-de-obra e o aumento de investimentos em
promoções.

Precisamos dar prioridade aos investimentos
em infra-estrutura, segurança, sistema de transpor
tes, treinamento e especialização de mão-de-obra,
aumentar a qualidade e produtividade dos sistemas
de exploração de nosso parque hoteleiro e serviços
afins, de modo que possamos estar em condições
de competir com as outras regiões do mundo que
oferecem os mesmos atrativos naturais.
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Para se ter um quadro mais completo de nosso Registre-se ainda que esses investimentos de-
despreparo em matéria de captação de turistas ex- verão beneficiar os 1.500 Municípios identificados
temos, seria oportuno evidenciar alguns números da pela Embratur como de grande potencial turístico, os
pesquisa realizada em 1995, cujas informações fo- quais serão atendidos dentro do Programa Nacional
ram colhidas nas cidades mais visitadas: São Paulo, de Municipalização do Turismo.
Rio, Florianópolis e Porto Alegre.

Para viabilização do turismo como prestação
As opiniões manifestadas revelaram que de serviços na região Sul do Brasil há necessidade

22,3% acharam péssima a sinalização turística; da implementação do PRODETUR-SUL _ Programa
21,8%, a limpeza urbana; 30% acharam deficientes do Desenvolvimento da Infra-Estrutura da Região
os táxis e os transportes urbanos; 16,1%, a seguran- Sul, a exemplo de outras regiões brasileiras, prepa-
ça pública; e 30%, deficientes o sistema de informa- rando as nossas cidades com melhores rodovias,
ções turísticas e a comunicação de modo geral. aeroportos, ferrovias, cidades mais limpas, urbaniza-

das, com sinalização, dando condições efetivas ao
O reconhecimento de que temos grande poten-

cialidade não basta nem convence o turista estran- setor produtivo de investir nessa que é a maior in-
dústria limpa do mundo.

geiro a visitar o País, tendo em vista que custos,
qualidade dos serviços, segurança e conforto são fa- E como proposta para transformar a Subcomis-
tores fundamentais em sua escolha. são de Turismo, da Comissão de Economia, Indús

tria e Comércio, num instrumento do turismo brasilei
ro, aprovamos o requerimento de audiência pública
para o dia de hoje, às 14h30min, no Plenário 5 do
Anexo \I da Câmara dos Deputados, que contará
com a presença do Sr. Celso Fenoy Bins, Chefe do
Departamento de Desenvolvimento de Programas
do BRDE e Coordenador do Prodetur-Sul, e Sr. Alex
Castildi Romera, representante da Embratu; como
palestrantes, os Srs. Secretários de Estado, Reginal
do Gunther Staub, do Estado do Rio Grande do Sul;
Osvaldo Luís Magalhães dos Santos, do Estado do
Paraná; Luiz Moretto Neto, de Santa Catarina; e a
S.... Marilene Morais Coimbra, diretora do Semades
do Estado do Mato Grosso do Sul, para avaliarmos o
andamento e as ações que cada parte poderá de
senvolver para implementação do Prodetur-Sul.



Para aqueles que têm do meio ambien
te uma concepção geocêntrica, em que a
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Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, o Esta- exportações de produtos industrializados e com o
do .de Pe~ambuco perd.e em média 8 milhões de crédito do Imposto sobre Circulação de Mercadorias
reais ao mes com os efeitos da Lei Kandir, de acor- e Serviços - ICMS - sobre a energia elétrica.
do com levantamento da Secretaria da Fazenda de .
Pemambuco. A legislação trata da isenção do Im- Efetlvam:nte, reconhecem~s uma vitória do
posto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços _ Go~emador Miguel Arr~:~, que Ja ?bteve uma alte-
ICMS _ na exportação de produtos primários e semi- raça?, em pa~e, dos cntenos dos calculos do seguro
elaborados e na importação de bens de capital. ree::elta. A p~rtlr de .dezembro, o Governo Federal vai

. retirar da Lei Kandtr o valor do Imposto sobre Circu-
Sr. Pre~ldent~, esse valor corresponde, por lação de Mercadorias e Serviços cobrado nos autos

exem~lo, aos Investimentos mensais que o Governa- de infração lavrados nos Estados. .
dor Miguel Arraes dispõe em caixa. São recursos .
próprios que poderiam duplicar os investimentos Sr. Presidente, srªs e. S~. Deputa.dos, P:r-
caso fossem compensados. nambuco.vem ~erdendo 8 mllhoes ~e reais ao mes

com a Lei Kandlr, porque teve o mérito de aumentar
De acordo com a Lei Kandir, as perdas sofridas a arrecadação. Penaliza a Lei Kandir quem trabalha

pelos Estados somente serão compensadas se o ní- .
vel de arrecadação do ICMS for menor que o do Oportunamente voltaremos ao assunto.
mesmo mês do ano anterior, corrigido pelo (ndica O SR. ALDIR CABRAL (PFL - RJ. Pronuncia
Geral de Preços (IGP) mais 3%. A compensação de- o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
nomina-se seguro receita. Pelos cálculos previstos Deputados, o Presidente Fernando Henrique Cardo-
na Lei Complementar n2 87/96 (Lei Kandir), o Estado s~, de cujo ~om senso ninguém duvida, há de deter-
de Pernambuco teria até dezembro deste ano uma minar a retirada do Projeto de Lei n2 1.164-0, de
perda em potencial de 91,2 milhões de reais. Em 1991, de iniciativa do Poder Executivo, por tratar-se
1998, a previsão estimada da perda é de 120 milhõ- de proposição inadequada, imprópria à forma como
es de reais. Isso não pode ocorrer. Necessitamos o atual Governo, a partir das diretrizes emanadas da
corrigir esse grave erro. EC0-92, trata das questões ambientais.

Sr. Presidente, a União repassou para o Esta- O mencionado projeto, ao dispor sobre as san-
do de Pernambuco 8 milhões dos 800 milhões de ções penais e administrativas derivadas de condutas
reais liberados do seguro receita para este ano. O e atividades lesivas ao meio ambiente, contraria o
volume repassado aos Governos Estaduais repre- princípio. ~oderno da sanção penal, que, antes de
senta 22,2% do total previsto de 3,6 bilhões de reais, ser pUnitiva, é absolutamente educativa. E, nas
para o período de setembro de 1996 a agosto de questões do meio ambiente, nada mais aconselhável
1997. O valor compensado até agora foi inferior ao do ~ue o esforço por se educar o povo, antes de
previsto na Lei Complementar n2 87/96. Isso ocorreu pUni-lo por atos que, muitas vezes, se inserem no
porque o Estado de Pernambuco obteve um cresci- contexto de um ambi~nte cultural que merece ser
mento na arrecadação. transformado.

Sr. Presidente, esse comportamento, de acor- . . _ Penso h~ver um consenso nesta Casa pela re-
do com a Lei Kandir, não dá direito ao Estado de Jelçao do proJeto, nos termos do substitutivo apre-
Pernambuco de ter a compensação imediata. O que sentado pelo Senado Federal. Mas, se assim ocor-
estamos discutindo com os ilustres companheiros, ~er, há de .prev~le~er o t~xto original da Câmara,
data venia - muitos nem sabem o que estamos de- Igualmente Impropno aos dias atuais, posto que ela-
monstrando no ICMS, o que é o seguro privado _, é borado ~~tes da ECO-92. ~ssim, as conseqüências
a fórmula dos cálculos produzidos pela Lei Kandir. que advlrao com a aprovaçao do projeto, mesmo em
Como está, o seguro receita penaliza os Estados sua versão original da Câmara, há de ser um contra-
que aumentaram a sua arrecadação, como é o caso senso, "tendo em vista as conseqüências que pode-
do Estado de Pernambuco. rão recair sobre o setor produtivo nacional", confor-

Sr Pres
'd t . i me já afirmado pelo ilustre Deputado Valdir Colatto.

. I en e, concessa maxlma ven a, pro- ..
pomos ao Conselho Nacional de Política Fazendária E mais: o projeto é uma monstruosidade jurídi-
_ CONFAZ - uma modificação na Lei Kandir, visan- c~ - segundo o Prof. Leonardo Greco, que ainda
do ao ressarcimento integral das perdas com a de- afirma:
soneração das exportações de produtos primários e
semi-elaborados, a exemplo do que já existe com as



Concordando com a opinião acima exposta,
penso que o Sr. Presidente da República, dentro de
uma visão global e genérica da questão, deve retirar
do Legislativo o Projeto de Lei n2 1.164-0, de 1991,
pois este atenta não apenas contra o setor produtivo
nacional, mas prejudica tenazmente outros importan
tes segmentos da sociedade, inclusive o cultural, o
político e o religioso, que vêem suas liberdades al
cançadas pelos termos dos arts. 66 e 67 do mencio
nado substitutivo do Senado, dispositivos que pre
tendem silenciar todas as vozes que usam os sons,
os ruídos e as vibrações como instrumentos da ma
nifestação do saber, da alegria, da ideologia e da fé,
impondo aos infratores .,enas de detenção.

Creio no bom senso do Sr. Presidente da Re
pública. Que Sua Excelência mande retirar o projeto,
pois este, elaborado em outro contexto histórico,
hoje é, de fato, uma monstruosidade jurídica, confor
me vejo na condição de Deputado que se preocupa
não apenas com a sua condição de evangélico, mas
que ousa ter uma visão ampla e global dos prejuízos
que a proposição ora comentada trará para o País.

Vale dizer, por fim, que os instrumentos pró
prios e regulamentadores das questões ambientais
já são bem elaborados e produzidos a partir de me
didas administrativas de responsabilidade do Ibama,
que se subsidia de informações várias, inclusive as
que se originam de estudos da Associação Brasileira
de Normas Técnicas.
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natureza deve ser preservada a qualquer .Apelo, pois, ao Sr. Presidente Femando Henri-
preço, mesmo com o sacrifício da liberdade que Cardoso para que retire do Legislativo o projeto
e da dignidade humana, o projeto é primora- de lei aqui mencionado, pois, se não o fizer, estará
so. Mas para quem tem do meio ambiente cometendo um erro histórico injustificável.
uma concepção antropocêntrica, num Esta- Era o que tinha a dizer.
do Democrático de Direito, que tenha como Durante o discurso do Sr. Aldir Cabral,
fundamento o respeito à dignidade da pes- o Sr. Severino Cavalcanti, 2R Vice-Presiden-
soa humana e aos valores sociais do traba- te, deixa a cadeira da presidência, que é
lho e da livre iniciativa, e não a desgraça, a ocupada pelo Sr. Benedito de Lira, § 2!! do
ruína, a prisão e o perdimento de bens de artigo 18 do Regimento Interno.
todos, a insegurança dos investimentos, o
desestímulo e a intimidação de todos aque- O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira) - Con-
les que pretendam exercer atividades produ- cedo a palavra-ao nobre Deputado B. Sá.
tivas, geradoras de riquezas e de empregos, O SR. B. SÁ (PSDB - PI. Sem revisão do ora-
a lei deve preservar o meio ambiente como dor.) - Sr. Presidente, SrIs e Srs. Deputados, regis-
instrumento da sadia qualidade de vida hu- tro nesta tarde que no próximo dia 16, sábado vin-
mana, menos com medidas punitivas e re- douro, Teresina estará completando 145 anos como
pressivas, que já existem em demasia, mas Capital do Estado do Piauí. É importante este regis-
com medidas educativas e estimuladoras do tra no momento em que temos à frente do Executivo
desenvolvimento econômico e social, dentro Municipal o Prefeito Firmino Filho, uma administra-
da concepção modema do desenvolvimento ção verdadeiramente tucana, que procura realizar o
sustentável. social dentro de uma prática extremamente demo

crática, através do trabalho sério, competente e har
mônico de uma equipe administrativa que vem de
oito, dez anos atrás, desde o tempo do saudoso
Prol. Wall Ferraz.

A administração Firmino, desde o dia 1.2 deste
mês de agosto, com uma programação que se es
tende até o dia 15 de setembro - por conseguinte,
45 dias -, está a entregar obras para a comunidade
teresinense, todas elas do mais alto alcance social,
embora em sua maioria não tenham grande dimen
são em termos de edificação, de postura física.

Destaco o aspecto mais importante da adminis
tração no sentido de fomentar cada vez mais o Pro
grama de Geração de Emprego e Renda e o Progra
ma Bolsa-Escola, que faz com que não só os pais
das crianças que freqüentam a escola recebam uma
cesta de alimentos, como também que esses pais
tenham a obrigação de se matricular em um dos
muitos programas mantidos pela Prefeitura no senti
do de formar essas pessoas. A partir daí, depois de
aprenderem alguma profissão, podem esses pais
captar os recursos também financiados pela Prefei
tura de modo a montar seus próprios negócios, des
pertando e desenvolvendo, a partir daí, sua ação in
dividuai ou coletiva para o progresso cada vez maior
da cidade e do Município.

Ao ensejo do natalício da capital piauiense, quero
destacar, no momento em que se assiste por todo o
Brasil a uma dificuldade enorme da maioria dos Muni
cípios deste País, que Teresina, apesar dessas dificul-
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cades, consegue saldos altamente positivos no seu vezes reaparecendo rediviva, a reencontrar-se no
processo administrativo. Isso se. deve a um trabalho seu sublime sacerdócio de amor aos enfermos e aos
que vem sendo realizado há alguns anos por inter- desamparados a que se consagrou.
médio de um planejamento estratégico, que permitiu Ele dedicou sua vida a clamar por mudanças
que cada ação do processo administrativo da Prefei- na sociedade, pedindo o reconhecimento de direitos,
tura da capital fosse seguida, necessariamente, de a reparação de injustiças e o revigoramento da de-
uma conseqüência. Esta está amarrada a um pro- mocracia a partir do combate às profundas desigual-
cesso de retroalimentação que só coloca cada vez dades sociais.
mais o Município e a administração para frente. Gabriela Mistral, a grande escritora chilena, já

Portanto, parabenizo o Prefeito Firmino Filho, ensinara no que consiste o prazer de servir: Mseja o
que está à frente do Executivo da nossa capital Te- que remove a pedra do caminhoM.
resina, e todos aqueles do PSDB do Estado do Piauí Betinho não fez outra coisa senão lutar para
que estão fazendo esse esforço e essa luta para que tomar o caminho da democracia mais visível, mais
a verdadeira social-democracia chegue às terras da- seguro e mais consistente, removendo os obstácu-
quele Estado. los, semeando esperanças, inspirando sonhos, des-

Era o que tinha a dizer. bloqueando estradas ásperas.
O SR. SEVERINO CAVALCANTI (PPB - PE. Sociólogo sem ter cedido a uma vocação pelo

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, socialismo, político sem partidarismo e líder sem os
SrAs e Srs. Deputados, as vítimas da desassistência vícios demagógicos dos falsos arautos, Herbert de
social, que envergonha uma sociedade que queria Souza transformou-se em autêntico Iibertário dos
ostentar os níveis mínimos de civilização, estão a contingentes esmagados pelas desigualdades distri-
chocar, em solidária orfandade, a morte do seu gran- butivas da riqueza nacional, formando-lhes cons-
de defensor, o sociólogo Herbert de Souza, carinho- ciência cívica como a única arma legítima e cobran-
samente chamado de Betinho. A orfandade mais se do responsabilidade ética da sociedade e dos gover-
realça na coincidência do Dia dos Pais com o desfe- nos na solução desse trágico quadro social gerado
cho de longa e pertinaz doença provocada por uma por uma enfermidade genética mais execrável que a
transfusão de sangue. própria Aids - o egoísmo enraizado na alma huma-

Morre o indômito paladino, mas o seu exemplo na, que não faz do mundo senão a globalização das
se imortaliza. E não terá sido inútil a sua tenaz luta ambições sem escrúpulos com perversão da exclu-
contra uma situação há mais de um século já descri- são social que dizima milhões de pessoas nos conti-
ta por Victor Hugo em livro-libelo MOS MiseráveisM, nentes que não tiveram a ventura de ingressar no
denunciando as condições degradantes da vida a privilegiado clube primeiro-mundista.
que seres humanos chegaram a ser submetidos. Betinho, numa de suas últimas entrevistas co-

Betinho tranformou-se num libelo vivo, de car- letivas na televisão, apontava o despertar de um
ne e osso, em defesa da causa dos famélicos e dos sentimento reivindicante do povo brasileiro como
miseráveis que ainda existem. O seu rápído enfre- uma das conquistas da longa luta em que se engaja-
quecimento orgânico causado pela expansão da ra, sentimento de cidadania desconhecido no passa-
Aids parecia encorajá-lo a.não esmorecer. Ao travar do quando nossa gente aceitava resignadamente a
paralelamente a batalha que sentia perdida, redobra- adversidade, como se esta fosse um anátema bíbli-
va esforços com velocidade de trabalho compatível co irrecusável e fatalista e não o fruto da cobiça
ao avanço da doença e do que considerava proximi- sempre crescente dos ricos e poderosos, hoje defen-
dade do fim da vida terrena. sores de um status em que as massas pobres e mi-

Totalmente despreocupado com as coisas ma- seráveis tenham de aceitar como progresso inevitá-
teriais, exclusivamente impelido pelos ideários que vel dos nossos tempos, embora com as mesmas e

arcaicas estruturas.
culminem com a prevalência do bem e da justiça,
não temia a morte. Considerava-a um mero acidente Na figura emblemática em que se transformou,
de percurso na trajetória imortal da alma. Com a gi- Betinho, agora no outro lado, o lado que jamais te-
gantesca força que o mantinha em pé, circunstância meu, continuará sendo o grande inspirador no conti-
sobrenatural para muitos, igualava-se em resistência nuado esforço que ainda temos pela frente.
às sucessivas sobrevidas alcançadas por Madre Te- Era o que tinha a dizer.
reza de Calcutá, inúmeras vezes considerada em O SR. CLÁUDIO CHAVES (PFL - AM. Pro-
estado terminal por seus médicos e igual número de nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e



23122 Quarta-feira 13 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 1997

Srs. Deputados, o meu pronunciamento de hoje é Os números de cada partido são a sua identi-
para defender a transferência do Porto de Manaus dade, a sua marca perante os eleitores. Será que-
para a alçada do Governo-do Amazonas. brar, de uma vez por todas, com a institucionaliza-

o programa de descentralização administrativa ção partidária, impedir que os candidatos majoritá-
do Govemo Federal, além de moderno, é de grande rios coligados possam empunhar esta marca. Da
alcance social, visto que a União, com uma máquina mesma forma, fica aberta a brecha para que os pró-
menor, tomar-se-á, sem dúvida, mais operativa nas prios símbolos partidários não possam ser veicula-
áreas essenciais como saúde, educação e segurança. dos nas campanhas.

Nesse contexto, passam também estruturas É inconcebível que um partido como o PSDB
emperradas, como o Porto de Manaus, atualmente não possa usar o tucano, ou mesmo o PT, a estrela
sob a gerência da Portobras, organização que já deu vermelha. O número de cada partido funciona no
provas de anacronismo e de ineficiência. imaginário político do mesmo jeito. Não se pode, ra

cionalmente, pensar em Fernando Henrique Cardo-
Privatizar, estadualizar ou municipalizar são as so sem o número 45, assim como Lula sem o 13, ou

palavras de ordem. É uma questão de sobrevivência em Leonel Brizola sem o 12.
e o melhor para o desenvolvimento do País.

Nobres pares, é preciso que estejamos atentos
A passagem do Porto de Manaus para o Go-

vemo do Estado do Amazonas trará benefícios ines- para não deixar passar leis ou emendas como esta,
que obstruem a consolidação das instituições demo-

timáveis para o desenvolvimento regional, pois, com cráticas de forma irremediável. Faz-se mister ressal-

~~m~~~~~:, ::::i~o::~~~:It:d~~~tivo, apresentará, tar que os partidos são o veículo legítimo das demo
cracias de massa desde o final do século passado.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, encon- Impedir que os partidos se firmem, tomando mais
tros políticos recentes resultaram num pacto do Mi- densa sua identificação com os eleitores, é um golpe
nistro dos Transportes, Eliseu Padilha, com o Gover- na própria democracia brasileira.
nador Amazonino Mendes para a transferência des-
sa entidade portuária para o âmbito do Governo Es- Dentro de uma coligação há diferentes forças e

grupos de interesses. É óbvio que estas demandas ditadual. Ocorre, entretanto, que certamente por ques-
versifJCadas têm de abrir espaços, fazendo-as mais

tiúnculas de diferenças de cor partidária regional, rnaleáveis e abertas, sob o risco de pôr a própria alian-
passaram a se criar ótices nessa operacionalização

ça em perigo. Todos os candidatos ou partidos envolvi-
e, com isso, o Ministro Eliseu Padilha - um dos pro- dos nestas coligações, majoritárias ou prqporcionais,
tagonistas do acordo - agora esboça t~rgiversar.

devem ceder em suas ambições, submetendo-as aos
Acredito no bom-senso, tanto do Presidente rigores e dissabores da política e das campanhas elei-

Fernando Henrique Cardoso quanto do Ministro dos torais. Contudo, deve ficar claro que estes grupos não
Transportes, Eliseu Padilha, em não obstaculizar a podem ser hornogeneizados e pasteurizados, tendo de
transferência do Porto de Manaus para o Govemo ficar sob a égide de um único número.
do Estado do Amazonas. Certamente, como pes-
soas sensatas que são, sabem que os interesses A política é feita de igualdades e distinções, de
sociais devem sempre sobrepujar questões meno- aproximações e distanciamentos. Assim como há
res, que nada constroem. urna democracia d.a universidade, existe uma demo

cracia das diferenças e das desigualdades. Se a
Era o que tinha a dizer. candidatura à Presidência da República não fosse
A SRA. ALZIRA EWERTON (PSDB - AM. do PSDB, mas do PFL, por exemplo, este substituti-

Pronuncia0 seguinte discurso.) - Sr. Presidente, vo teria sido apresentado? Fica evidente que não,
Sr's e Srs. Deputados, venho participar aos meus pois tal proposta é tão oportunista que desmerece
ilustres pares e à população em geral que me sinto desta Casa uma reflexão mais acurada.
indignada com a recente proposta do substitutivo Para concluir, Sr. Presidente, deixo registrada
que pretende tirar do candidato de coligações o di- minha oposição contrária a esta proposição incoe-
reito de usar o número de seu partido. rente e antidemocrática. Respeitar os pa,rtidos e

Neste momento, ém que o eleitorado desconfia seus candidatos é respeitar a democracia enquanto
cada vez mais das siglas partidárias e do próprio Le- valor universal. Somente pessoas mal-intencionadas
gislativo como instituição, é inoportuna uma proposi- quanto à legitimidade da democracia brasileira con-
ção desse tipo nesta Casa. temporânea poderiam apresentar semelhante proje-



Na verdade, o Brasil, apesar dos ingentes esfor
ços no sentido de reduzir desigualdades e iniqüidades
sociais, é um País que consegue ser mais desigual em
termos de distribuição de renda do que Botsuana.

Em termos de desenvoMrnento humano, o Brasil
obteve o 6B'! lugar, conforme estabelecido pelas Na
ções Unidas, numa situação extremamente desagra
dável para um país com tantas potencialidades e ca
pacidade de gerar oportunidades para muitos.

Na verdade, o Plano Real, em si, no momento
em que foi estruturado, permitiu devolver às classes
de baixa renda aproximadamente cerca de 16 bilhõ
es de reais que eram apropriados indevidamente
através do processo inflacionário. Ademais, o próprio
Plano, ao assim proceder, reduziu uma parcela sig
nificativa da população na faixa de pobreza absoluta,
permitiu ganhos de renda real que chegaram até
44% para segmentos de até cinco salários mínimos
e gerou a possibilidade de estancamento de um pro
cesso de transferência de renda das classes mais al
tas, do segmento financeiro, do segmento do Estado
para os pobres, pois os segmentos mais fortes ti
nham um mecanismo de defesa contra a inflação.
Na verdade, apesar disso tudo, o próprio real ainda
tem limitações, para fazer com que a economia pos
sa crescer a taxas maiores, objetivando reduzir o es
toque monumental de desemprego que já existe no
País, minimizando os dramáticos problemas na área
social e dando início a um processo de melhor distri
buição de,renda.
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to. Reitero que o PSDB, assim como todos os outros A busca de um conteúdo social para o País re-
partidos de inspiração reformadora e democrática, quer uma grande política social, com instrumentos
não permitirá que este atentado seja perpetrado. bem definidos e uma estratégia bastante clara. Pc-
Continuaremos firmes em nossa posição de permitir rém, antes que isso possa ser estabelecido, são ne-
aos candidatos que ostente o número e o símbolo de cessárias medidas básicas na área de geração de
seu partido, livremente e sem censuras. emprego, como estimular a construção civil, retomar

Aproveito a oportunidade também para fazer um a expansão mais dinâmica das exportações e abrir
apelo aos nobres colegas, no sentido da derrubada do uma perspectiva mais clara no que diz respeito à ati-
veto aposto ao Projeto de lei Complementar rl' vidade turística, cujo potencial enorme não tem sido
114/94, que trata do planejamento familiar, garantin. aproveitado; apoiar a propriedade familiar na produ~
do, assim, a cidadania para mulheres e homens. ção de alimentos e as micro e pequenas empresas

na geração de empregos. São alternativas claras,
Sr. Presidente, peço a divulgação do meu pro- \singelas, diretas e que requerem medidas relativa-

nunciamento no programa em A Voz do Brasil. mente simples, de fácil operacionalização e de resul-

O SR. PAULO LUSTOSA (BlocoIPMDB _ CE. tados mais imediatos e concretos.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrBs e Srs. Na verdade, do ponto de vista social, existe
Deputados, uma das grandes preocupações que uma série de programas que já poderiam ser postos
hoje mobiliza e sensibiliza homens públicos, no âm- em prática pelo Governo, mas, lamentavelmente, as
bito da sociedade brasileira, diz respeito à preocupa- autoridades e os segmentos não foram despertados
ção com a garantia de conteúdo social ao processo para tanto. Por exemplo, o programa de isenção de
de desenvolvimento brasileiro. ICMS da cesta básica, segundo estudos do lpea,

permitiria um ganho real da ordem de 11% a 17%
para as pessoas que recebem de um a três salários,
sem implicações mais graves nas finanças dos Esta
dos. Esta seria uma grande medida a ser adotada,
de imediato, pelo Presidente Fernando Henrique.

O Presidente também poderia adotar uma medi
da cujo custo representaria muito pouco, mas que teria
um impacto social enorme: o estabelecimento do pro
grama de bolsa-escola, que poderia ser transformada
numa (,)spécie de boIsa-eidadã, com outras exigências.
Dessa forma, poderiam ser atendidas pelo menos as
populações de baixa renda dos mais de 1.100 Municí
pios integrantes do Programa Comunidade Solidária.

Entre as decisões que sequer dependeriam de
uma ação do Congresso, o Presidente poderia ado
tar um programa de seguro de renda mínima, garan
tindo àquelas populações pobres afetadas por cala
midades de secas ou inundações uma renda mínima
de sobrevivência, diante da desorganização de suas
atividades produtivas.

Por outro lado, o Governo poderia adotar - já
apresentamos proposta neste sentido - um regime es
pecial do informal, para regularizar a situação de 50%
da mão-de-obra brasileira, que hoje se encontra na in
formalidade exercendo atividades que chamo de tec
nologia de sobrevivência, sem respaldo ou amparo,
sofrendo até uma cerca perseguição das autoridades
enquanto no exercício dessas atividades.

Afora essas medidas, existem tantas outras
que poderiam ser desenhadas, como a ampliação
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substancial, por exemplo, do programa de agente de
saúde, atendendo um número mais significativo da
população e fazendo um trabalho de assistência de
saúde preventiva. Tais medidas poderiam ser essen
ciais para garantir um certo conteúdo social ao progra
ma de trabalho do Presidente Femando Henrique.

Gostaria de, em outra oportunidade, fazer um
exercício mais amplo das possibilidades abertas em
urna série de medidas e decisões a serem tomadas
pelo Governo, que independeriam de tramitação nesta
Casa do Congresso e poderiam ser adotadas por meio
de medidas administrativas ou legislação infraconstitu
cional. Seriam capazes de dar alento, suavizar as an
gústias e diminuir o desespero de uma parcela signifi
cativa de excluídos da sociedade brasileira.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Paulo Lusto
sa, assumem sucessivamente a Presidência
os Srs. Arnaldo Faria de Sá, § 22 do art. 18
do Regimento Interno e Severino Cavalcanti,
22 Vice-Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti.) 
Concedo a palavra ao Deputado Ursicino Queiroz,
do PFL da Bahia. S. ExB disporá de cinco minutos.

O SR. URSICINO QUEIROZ (PFL - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Deputa
dos, mais urna vez, ocupamos esta tribuna para deba
ter os problemas relativos à área da saúde do nosso
País. Não nos cansaremos, mesmo que nossas pala
vras, a exemplo de palavras de outros nobres Deputa
dos, caiam no vazio do absoll.ltamente nada.

Durante quase dois anos travou-se neste ple
nário e no plenário da Comissão específica a batalha
pela busca de fontes provisórias de financiamento
para o serviço de saúde." Concomitantemen~e corria,
numa outra Comissão Especial desta Casa, a Pro
posta de Emenda à Constituição n2 169 que visava
criar fontes definitivas de financiamento para o Siste
ma Único de Saúde. Esta PEC, cujo Relator foi o
Deputado Darcísio Perondi, foi aprovada por unani
midade naquela Comissão Especial e, na verdade,
dormita letargicamente nos escaninhos e nos desca
minhos das pautas desta Casa.

Por sua vez, a CPMF foi aprovada. Todos nós,
brasileiros, estávamos desejosos de encontrar um
novo sistema que priorizasse o ser humano na sua
inteireza, dignificasse o atendimento à saúde e fosse
capaz de prever, para não continuar permanente
mente a prover. Entendíamos que a aprovação da
CPMF deveria ser enxergada como a possibilidade
de uma travessia com o mínimo de dignidade para o

setor saúde, até que encontrássemos as fontes defi
nitivas de financiamento para o setor.

A CPMF está vigendo desde o dia 23 de janeiro
deste ano e o seu prazo está prestes a se encerrar,
sem que se tenha iniciado, quer por iniciativa do Go
vemo, quer por provocação do Ministério da Saúde, a
discussão de como será o financiamento da saúde
com a extinção da CPMF, se é que ela será extinta.

A LDO já foi aprovada nesta Casa. A discussão
sobre o Orçamento Geral da União deverá ser inicia
da no próximo mês de setembro, e fica para nós a
pergunta angustiante: quanto e como gastaremos
com a saúde do povo brasileiro no que se inicia? É
evidente que se aponta a municipalização como a
forma final e talvez definitiva de solução para os pro
blemas da saúde.

Todavia, no momento em que não está pactua
da qual a participação do Governo Federal, qual a
participação do Estado Federado, qual a participa
ção do Município brasileiro, é evidente que se toma
difícil, sendo impossível, a implementação da muni
cipalização da saúde, quiçá de outras atividades pri
vativas ou específicas do Estado.

Sr. Presidente, mais urna vez quero dizer que
continuamos a nos recusar a discutir exclusivamente o
SUS de ontem, como pagar o que fizemos ontem, sem
que, concomitantemente, senterno-nos à mesa para
discutir a estrutura de um novo SUS, deixar de pagar
por procedimentos que, por certo, inviabilizam a pe
quena quantidade de recursos financeiros. Devemos
iniciar a discussão não mais por pagamento de proce
dimentos, mas por orçarnentação, em especial dos
hospitais públicos e dos hospitais universitários.

Comunico que a Confederação das Misericór
dias, em boa hora, está lançando um seguro saúde
revolucionário, que propõe medidas que o SUS já
deveria estar realizando e que nós realizaremos
para demonstrar que mesmo com exigüidade de re
cursos se pode ter uma saúde de boa qualidade.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CUNHA LIMA (PPB - SP. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados,
começo meu discurso de hoje lendo três avisos pu
blicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

O primeiro, datado de 5-8-97, diz:

O Diretor Presidente da Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM,
para fins do disposto no art. 26 da Lei Fede
ral n2 8.666193 e à vista das justificativas
constantes no Processo n2 55/97 e dos do
cumentos que o integram, ratifica a inexigibi
lidade de licitação para contratação da Rede
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Nacional de Los Ferrocarriles Espanoles - gou a cada empresa, por esses trens que ficaré?,Ti

RENFE - para prestação de serviços de novos, uma base de 520 mil reais por unidade. Ago-
adaptação de 48 trens unidades elétricas, ra esses mesmos trens, que estão sendo doados
série 440. por essa empresa espanhola para a CPTM, vão sair

Isso ocorreu no dia 5 de agosto de 1997. pelo valor de 840.277,77 reais cada um. Que pre-
No dia 7 de agosto de 1997, no mesmo Diário sente é esse Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs. Deputados,

Oficial, havia um aviso nos termos da Lei n2 8.666/93. enquanto geramos emprego na Espanha e deixa-
Contrato n2 846.370.132.501. Data da assinatura: 30 mos os brasileiros desempregados?
de julho de 1997. Donatária CPTM. Doadora: Rede Esse caso vai-se tornar mais um na ·sucataga-
Nacional de Los Ferrocarriles Espanoles. Objeto: te" da CPTM do Estado de São Paulo, mas absoluta
doação de 48 trens unidades elétricas, série 440. certeza de que o Governador Mário COvas irá voltar

No mesmo dia e no mesmo jornal, havia um atrás e corrigir esse erro, porque estou quase certo de
outro aviso da CPTM; contrato n!:- 846.370.132.500. que S. Exª não sabe da "sucatagate" dos trens da Es-
Valor 85 milhões e 920 mil dólares. Data da assina- panha, que estão vindo para o Brasil corno verdadeiras
tura: 30 de julho de 1997. Contratante: CPTM. Con- sucatas. Na cidade de São Paulo existem 126 trens
tratada: Rede Nacional de Los ferrocarriles Espano- prontos para serem reformados e colocados à disposi-
les. Objeto: prestação de serviços de adaptação de ção da população da Grande São Paulo para rodar,
48 trens unidades elétricos, série 440. oferecendo um transporte eficiente e barato. Enquanto

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, isso é o isso, estamos gerando desemprego aqui e gerando
que chamo de verdadeiro presente de espanhol. emprego para as empresas da Espanha.
Não diria nem de grego, porque talvez os gregos Sr. Presidente, espero que depois deste meu
não tivessem coragem de fazer isso com o Governo discurso o Governador tome uma atitude e mande
do Estado de São Paulo e com a Companhia Paulis- embora aqueles corruptos da CPTM, porque estão
ta de Trens Metropolitanos. denegrindo a imagem do Estado de São Paulo.

Digo mais: esses 48 trens são acompanhados O SR. ÁLVARO GAUD~NCIO NETO (PFL-
cada um, por três carros, o que dá um total de 144 PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
carros. O valor FOB na Espanha é de 85 milhões te, srªs. e Srs. Deputados, a Associação dos Advo-
920 mil dólares. O valor FOB em real é de 94 milhõ- gados de Campina Grande, minha cidade natal, está
es 500 mil. Essa mesma mercadoria colocada no realizando a XVIII Semana do Advogado, que tem
Brasil vai custar 121 milhões de reais. Vejam bem o como patrono o advogado Octávio Amorim, de sau-
que está sendo feito naquela estatal. Tenho absoluta dosa memória. Uma homenagem da classe aos 100
certeza de que o Governador do Estado de São anos do advogado campinense, que durante toda
Paulo não está acompanhando os desmandos e a sua vida profissional dedicou acendrado amor ao tra-
corrupção que está acontecendo lá dentro. Mas, balho, numa luta incansável em defesa dos direitos
como se isso não bastasse, estamos gerando em- e garantias constitucionais e infra-eonstitucionais.
prego para nossos primos espanhóis. No Brasil, A programação da XVIII Semana do Advogado
esse setor vem em crise há mais de quinze anos, e teve início ontem, dia 11, e se prolongará até quin-
poucas Capitais, como Brasília e São Paulo, come- ta-feira, dia 14, com palestras e a participação de
çaram a gerar emprego a partir do momento que co- debatedores, quando serão enfocados assuntos de
meçaram a reativar o metrô. Essa mesma empresa alta relevância, principalmente no campo jurídico.
estatal do Estado de São Paulo está gerando três Diante da grande importância do evento, peço
mil empregos diretos na empresa espanhola. En- a transcrição nos Anais da Casa de toda a progra-
quanto isso, a Mafersa e a Cobrasma, em regime fa- mação da XVIII Semana do Advogado, e do perfil do
Iimentar, e tantas outras empresas, como a Santa advogado Octávio Amorim, que completa este ano o
Matilde, estão demitindo pessoal. seu centenário.

Pergunto, Sr. Presidente: que País é este em Solicito ainda, Sr. Presidente, registrar minhas
que estamos vivendo, onde a cada momento há um congratulações ao Presidente da Associação dos
escândalo? Há cerca de quatro meses, quando hou- Advogados de Campina Grande, o advogado José
ve aquele quebra-quebra nos trens metropolitanos Araújo Agra, pela realização de tão importante even-
da cidade de São Paulo, o Governo do Estado, atra- to, como também ao Dr. Afrânio Neves de Melo,
vés da CPTM, conseguiu contratar, em regime de ur- Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, sec-
gência, o conserto de 45 trens, sem licitação, e pa- ção Paraíba, que na ocasião da abertura da Sema-



Associação dos Advogados
de Campina Grande - PB

Patrono: Advogado Dr. Octávio Amorim

CONVITE

A Associação dos Advogados de Campina
Grande - PB tem a honra de convidar V.Ex.!! e famí
lia para prestigiarem com suas ilustres presenças a
XVIII Semana do Advogado, .que se realizará nesta
cidade, no auditório da Federação das Indústrias do
Estado da Paraíba - FIEP, com a seguinte progra
mação.

Dia 11-8-97
20h

da Paraíba - Campina Grande - Campus 11.
20h20min
Mensagem - família do Dr. Octávio Amorim
20h30min
Outorga da Ordem do Mérito Jurídico
"Argemiro Figueiredo" ao Dr. Afrânio Neves de

Melo, Presidente da OAB-PB
20h40min
Conferencista: Dr. Paulo Bonavides, Emérito

Constitucionalista Brasileiro.
Tema: A Inconstitucionalidade Material e a In

terpretação do Artigo 14 da Constituição.
Apresentador: Advogado Paulo Lopo Saraiva -

Constitucionalista e Conselheiro Federal da OAB.
Dia 12-8-97
20h
Homenagens Póstumas: aos Advogados
a) Dr. José Cartaxo Loureiro

Abertura Solene

Apresentação do Coral da Univ6~idade Fede-
ral
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na do Advogado recebeu a Comenda Ordem do Mé- b) Dr. José Domingos Gabriel Filho (Zeca Cha-
rito Jurídico, "Argemiro Figueiredo." be) •

Portanto, Sr. Presidente, pretendo fazer esse c) Dr. Evaldo Procópio
registro e peço - como já disse no meu pronuncia- d) Ora. Maria José de Araújo
mento - que conste dos Anais desta Casa toda a Ao Estudante - Mauro Nunes Silva
programação do evento, bem como a íntegra do per- 20h15min
fil do advogado Octávio Amorim, que é o grande ho- Conferencista: Dr. Paulo Medina, Prof. da Fa-
menageado da Semana do Advogado, da Associa- culdade de Direito da UFJF - Conselho Federal da
ção dos Advogados de Campina Grande. OAB

Era este o assunto que queria abordar e agra- Tema: O Advogado e o Novo Processo Civil
deço V.Ex". pela atenção. Brasileiro.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE Apresentador: Advogado Severino Domingos -
O ORADOR: Prof. da UEPB..

Debatedores:
XVIII SEMANA DO ADVOGADO Des. Marcos Souto Maior

Des. Plínio Leite Fontes
Adv. Harrison Targino - Prof. UEPB
Dia 13-8-97
20h
Apresentação do Quinteto de Vozes do
Departamento da UFPB - Campos 11.
20h15min
Conferencista: Ministro Demócrito Ramos
Reinaldo
Tema: Princípios da Moralidade e Publicidade

dos Atos Administrativos.
Apresentador: Advogado Odimar Agra.
Debatedores: .
Des. Júlio Aurélio Moreira Coutinho
Des. Antônio Elias Queiroga
Advogado - Ricardo Soares
Dia 1408-97
20h
Conferencista: Professor e Jurísta Dr. José da

Silva Pachêco.
Tema: Do octogésimo aniversário do Código

Civil em face do nosso complexo sistema jurídico, no
mundo globalizado do final do milênio.

Apresentador: Dr. Jackson Smith Lisboa.
Debatedores:
Dr. Raimundo Fontes Gadelha - Prof. da

UEPB.
Dr. José de Farias Tavares - Promotor Público

e Prof. da UEPB.
Dr. Luís Gonzaga Targino - Professor da

UFPB e Juiz de Direito.

Agradecimentos especiais:

Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil
- Dr. Emando Uchoa Lima.

Presidente da OAB/PB - Dr. Afrânio Neves de
Melo.



Perfil de Octávio Amorim

Otávio Theodoro de Amorim nasceu em 7 de
janeiro de 1897, na povoação de Barra de Santana,
município de Cabeceiras, filho de Joaquim Manoel
de Amorim e Benevenuta Nazarena de Amorim. A
base econômica de seu tronco familiar era agrária,
pois seu pai era um pequeno proprietário de terras.

Os primeiros estudos de Octavio Amorim foram
realizados na sua povoação natal. Não havendo, po
rém, em Barra de Santana condições para o cresci
mento da sua educação, passou a residir em Caba
ceiras e, posteriormente em Itabaiana. Nesta cidade
desenvolveu também, atividades comerciais. Seu
grande objetivo era todavia, formar-se em direito. As
sim sendo, mudou-se para João Pessoa e matricu
lou-se no Liceu Paraibano onde realizou o curso pre
paratório para entrar na faculdade. Neste período mili
tou no jornalismo ao lado ~e Rafael Correia de Olivei
ra, Ruy Carneiro e Rocha Barreto. Em 1920, concluiu o
curso do Liceu e, no ano seguinte, matriculou-se na
Faculdade de Direito do Recife, onde se bacharelou
em 1925. Como acadêmico, Octavio Arnorim trabalhou
como jornalista, no Diário de Pernambuco e estagiou
nos escritórios de dois grandes advogados da época:
Andrade de Bezerra e Agarnenon Magalhães.

Em 1927, casou-se com Olga de Castro Maga
lhães de tradicional família alagoana, filha do escri
tor, poeta e orador SYphrônio Magalhães da Silveira.
Desta união nasceram nove filhos.

Depois de formado, Octavio Amorim tomou-se
advogado do Centro de Defesa do Comércio Gros
sista do Recife. No exercício desta função, foi envia-
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Presidente da Subseção de Campina Grande - do para Campina Grande com jurisdição em todo o
Dr. Marcos Williams Guedes Arruda. estado da Paraíba.

Prefeito de Campina Grande - Dr. Cássio Cu- Fixando residência em Campina Grande, em
nha Lima. 1926, pelo motivo acima mencionado, Octavio Amo-

Secretário Municipal de Governo e Coordena- rim logo se destacou pelo brilho de sua inteligência e
ção Política - Dr. Fábio Nogueira. do seu alto nível profissional. Em pouco tempo, seu

À FIEP - Dr. Francisco Gadelha. escritório tomou-se conhecido em todas comarcas
À imprensa que, em nossa terra, presta rele- da Paraíba e de estados vizinhos.

vantes serviços à comunidade. Sua clientela era extremamente heterogênea.
Mérito público Advogava para pobres e ricos, para humildes e po

derosos, sem se importar muito com o pagamento
A Associação dos Advogados de Campina dos seus honorários profissionais. Muitas vezes via-

Grande reconhece a importância dos serviços pres- jou ao Rio de Janeiro e a São Paulo para defender
tados pela OABtPB na pessoa do seu presidente Dr. questões de grandes empresas campinenses da sua
Afrânio Neves de Melo, de seus diretores, conselhei- época. Com o mesmo profissionalismo, defendia os
ros e funcionários. direitos de paupérrimos camponeses que não po-

Campina Grande, 15-8-97. - José Araújo diam, sequer, pagar as custas do processo. Atuou,
Agra, Presidente AAC.G. sobretudo, em questões de Direito Comercial, de Di-

OCTÁVIO AMORIM: 100 ANOS reito Civil e Direito Criminal. Em sua longa e fecunda
vida profissional alcançou numerosas vitórias. A
maior delas foi, sem dúvida, a ação popular que mo
veu contra a famigerada Lei Xexéu, pois se tratava
da defesa do interesse público. Esta ação foi, tam
bém, o seu -canto do cisne-. Lamentavelmente, o
grande causídico não recebeu os louros desta vitó
ria. Poucos dias depois de sua morte, o Supremo
Tribunal Federal concedeu liminar suspendendo o
pagamento da pensão concedicia, pela citada lei,
aos ex-deputados paraibanos.

Octávio Amorim foi, fortemente absorvido pela
advocacia, sua verdadeira vocação, durante toda a
existência. Este fato concorreu para que outras ativida
des fossem desenvolvidas a maioria na Assembléia
Legislativa quando o golpe de Estado de 1937 suspen
deu, novamente, o seu mandato. Em 1947 voltou a
eleger-se deputado estadual, tendo, portanto, dado a
ajuda de sua inteligência e de seu saber jurídico na
elaboração de duas Constituições Estaduais. Depois
de participar de duas legislaturas abandonou a ativida
de político-partidária, porém, jamais deixou de interes
sar-se pela política nacional e internacional.

Octávio Amorim, pela formação escolar recebi
da, e pelo que - dominava o pensamento em sua
época de estudante na Faculdade de Direito do Re
cife, podia ser definido como humanista, adepto, po
rém, de um Estado forte e autoritário, o que repre
sentava uma contradição em seu pensamento. Não
se interessava ele pela explicação dos fatos sociais
e econômicos, até porque a economia não existia,
como ciência, no seu tempo. Estava mais para o li
beralismo econômico, do que pela intervenção do
Estado na economia, tanto que sempre foi contra às



-NOSSA VIDA COM PAPAI
(Olguinha)

-Octávio Amorim onde estava nunca esteve só,
sempre em volta, amigos pobres e ricos.- (Ministro
Abelardo Jurema)

-A carranca do grande mestre, era a maior
mentira de sua vida. Ele era capaz de chorar com os
olhos e com o coração.- (Advogado Odmar Agra)

"Era advogado por vocação, por vontade, por
força da própria natureza.- (Deputado Federal Ema
ni Saryro)

-Era, sobretudo, um homem que jamais colo
cou o Direito, do qual se fez sacerdote; no balcão
onde se negociam por vezes escandalosamente as
decisões das causas mais justas em tramitação nos
tribunais: (Jornalista Epitácio Soares).

-O respeito a ética forense era a sua religião.
(Advogado e economista Aluísio Afonso Campos).

-Octávio Amorim, veterano da classe, não foi
um advogado comum. Mas marcou época pela es
plendidez da personalidade, elegância intelectual e
profunda cultura humanística.- (Desembargador
Osias Gomes).

Nos escritos deixados por Octávio Amorim, ao
lado da flama do advogado empolgado pela causa,
está o rigor científico, a honestidade no trato dos as
suntos, que ultrapassavam inclusive a própria verba
advocatícia.- (Procurador da Justiça Agnello Amo
rim).

-OCtávio Amorim era ,um homem singular:
(Professor Dumaval Trigueiro).

Octávio Amorim - Mestre da Leitura (Oton Ma
galhães de Amorim).

Nos anos 60, já demonstrando alguma defi
ciência visual - que vira a se agravar no decurso do
tempo - papai me convocava, sempre antes do al
moço, para que lesse as manchetes e as matérias
dos seus jornais prediletos: Diário de Pernambuco,
Jornal do Comércio e Diário da Borborema. Sem
pre me orientando e corrigindo a leitura que eu fazia,
principalmente, quanto à ênfase e à pontuação.
Devo a ele, sem falsa modéstia, o difícil aprendizado
da leitura em voz alta.

Corno filho, sinto profundo orgulho de ter como
pai um causídico que exerceu a advocacia em sua
plenitude, com competência, ética e, acima de tudo,
dignidade.
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empresas estatais. No que pertine à Filosofia do Di- perdoada a dívida.- (Jornalista Francisco Maria R-
reito, não negava a existência do direito natural, em- lho)
bora despido de qualquer explicação religiosa, pois
era um agnóstico; mais, o direito para ele era, ape
nas, o direito subjetivo e positivo, preferencialmente
o direito oriundo das vontades dos homens fortes,
sérios e competentes que deviam dominar e condu
zir o povo, como os imperadores autocráticos dos
séculos passados. No campo da Literatura, preferia
os romances e as biografias, tendo sido seus auto
res prediletos Víctor Hugo e Emile Zola. Gostava,
também, dos versos camonianos, sabendo decorado
muitas estrofes do Lusíadas, que recitava sempre e
citava em seus trabalhos forénses. Cremos que, dos
livros que leu, e foram muitos, dois o marcaram inde
levelmente: Os Sertões, de Euclides da Cunha e
Os Miseráveis de Víctor Hugo.

Enquanto vivia e depois de falecido, Octávio
Amorim recebeu muitas homenagens. Em 1958, em
consulta feita à população campinense, promovida
pela Organização Informativa de Imprensa Brasileira
ltda., Diário da Borborema, Rádio Borborema e
Rádio Cariri, com a participação da Sociedade Na
cional de Estatística, foi-lhe conferido o Diploma de
Consagração Pública pelo mérito de advogado. Em
1964, por ocasião do 12 Centenário de Campina, a
Câmara Municipal desta cidade concedeu-lhe a me
dalha de Honra ao Mérito, por serviços prestados à
comunidade. Em 1970, a Casa da Amizade outor
gou-lhe o diploma de Honra ao Mérito.

Nesta ocasião, foi destacado o fato Octávio
Amorim ser o decano dos advogados campinenses.
Em agosto de 1978, a Ordem dos Advogados do
Brasil- secção da Paraíba, concedeu-lhe a medalha
de Honra ao Mérito Advocatício. Neste mesmo ano
Octávio Amorim completava 50 anos de vida foren
se. A 8 de julho de 1977 a Câmara Municipal de
Campina Grande fez-lhe a entrega do título de Cida
dão Campinense. Depois de sua morte, a Associa
ção dos Advogados de Campina Grande, fez a apo
sição do seu busto na praça que recebeu o seu
nome e que foi construída pela Prefeitura Municipal.
A referida praça está localizada em frente ao Fórum
Afonso Campos nesta cidade.

Octávio Amorim, faleceu em Campina grande,
no dia 8 de novembro de 1979, vítima de enfarte,
aos 83 anos de idade. Sua memória é respeitada e
reverenciada por quantos o conheceram.

ALGUNS DEPOIMENTOS SOBRE
OCTÁVIO AMORIM

-Era o homem dos grandes desafIOS, dos grandes
gestos, no se antecipar a estender a mão, para julgar

Enganam-se, os que pensam que Octávio
Amorim, era apenas um advogado.



res.
Há os que lutam anos e são excelentes. Mas,

há os que lutam toda a vida e estes são imprescindí
veis. (Berrold Brecht)

Nas palavras de Bhecht, defino Octávio Amo
rim, sogro e amigo, de quem me tomei admirador,
pela grandeza de suas atitudes.

OCTÁVIO AMORIM O TELÚRICO
Ana Maria Muniz de Amorim

Para mim é muito fácil e agradável falar de
Otácio Amorim. Acho que, pelo fato de termos raízes
rurais, isto nos aproximava e nos unia.

Por trás de um intelectual, de um causídico
consciente, de um homem de atitudes fortes, coexis
tia uma pessoa de gestos simples e generosos.

Como sogro era amigo e gentil e quando falá
vamos do seu carinho para com os netos, ele res
pondia "Até Victor Hugo dobrou-se a eles".

Agosto de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 13 23129

Para nós, seus filhos, foi um professor eclético Repetidas vezes contava estórias de Barra de
e nossas refeições eram verdadeiras sabatinas, das Santana, das mães de leite, dos banhos de rio, dos
mais diversas matérias. amigos de infância, vinha à tona seu lado NcaipiraN, seu

Amante da História, ai de nós, se não soubés- cenho modificava-se quando falava de coisas simples.
semos qual o fato que deflagrou a primeira grande Foi este homem que me encantou.
guerra mundial, ou o dia em que Hitler invadiu a Po- O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
lônia! Discursos de José Américo de Almeida, nas Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, venho a
campanhas políticas eram cobrados com rigor. E esta tribuna para, mais uma vez, solicitar ao Presi-
quem ousava desconhecer a marcha das Revoluçõ- • dente da República que recue, desta vez em relação
es Francesa e Russa? à Medida Provisória n2 1.539, de 7 de agosto de

Desenhava à mão livre, o mapa da Europa, 1997, que se encontra na sua 34ª edição. Ela intro-
com os mais inexpressivos países, e claro, tínhamos duz um novo artigo, que trata da questão do funcio-
que saber, na ponta da língua, todas as capitais, até namento do comércio aos domingos, o que penaliza
de minúsculos principados do velho mundo. Na Iite- mais de 15 milhões de trabalhadores brasileiros Iiga-
ratura, era um apaixonado por Camões e ganhava dos ao setor e fere dispositivo constitucional.
prêmios, quem, maior número de versos dos Lusía- O Sr. Ministro do Trabalho, de forma capciosa,
das, soubesse declamar. Gostava de ouvi-lo, em sua usou de um sofisma para articular a abertura do co-
máxima preferida: NPara que possamos ser livres, mércio, quando isso não é atribuição do Presidente
devemos ser escravos da .N(Cícero, filósofo e ora- da República e muito menos competência da União.
dor romano) O funcionamento de atividades locais é de compe-

Papai, em sua singular personalidade, era uma tência do Município. Mas S. Ex.ª quis legislar para
fonte de saber! Bondoso com todos, principalmente inibir uma das questões mais importantes das Leis
com os mais humildes, se transformava num leão Orgânicas dos Municípios: elas têm permitido o fun-
enfurecido, quando contrariado em suas idéias. For- cionamento do comércio a qualquer dia e hora, des-
te, loquaz e bravo, se entemecia com as brincadei- de que estejam em acordo o sindicato patronal e dos
ras dos netos, chegando as permissões, aos limites empregados. E o Ministro foi claro ao anunciar que
da indisciplina. desejava quebrar a possibilidade de acordo entre

Pela sua inteligência, cultura e honestidade, patrões e empregados para o funcionamento do co-
aqui ficam minhas homenagens, na passagem do mércio.
seu centenário. Mas, Sr. Presidente, S. Ex.· se baseou na tese

NCOMO VEJO OCTÁVIO AMORIM" (NILSON enganadora de que a abertura do comércio aos do-
FEITOZA) mingos geraria mais empregos. Nesse aspecto foi

NHá homens que lutam um dia e são bons. contestado, não pelos trabalhadores, mas pelos
Há outros que lutam muitos dias e são melho- seus pares, os empresári9s:0 Presidente da Fede

ração do Comércio do EStado de São Paulo - fede
ração empresarial -, Abram Szajman, diz que, na
sua opinião;-'á medida favorece mais as grandes or
ganizações, que têm melhor estrutura, do que os pe
quenos estabelecimentos. Pondera, no entanto, que
a medida não deve provocar aumento de emprego
no setor. São declarações do Presidente da maior
federação de comércio do Brasil.

Outro líder empresarial do setor de supermer
cados, um dos setores que mais pressionaram, diz:

Na avaliação da Associação Paulista
de Supermercados, a abertura aos domin
gos não vale à pena. Não está faltando tem
po para o consumidor comprar; o que está
faltando é dinheiro.

Portanto, o problema não é a abertura do co
mércio aos domingos, mas, sim, o povo ter dinheiro
para comprar. Havendo recursos e meios o povo
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pode comprar na segunda-feira, na sexta ou no sá- Agradecemos antecipadamente sua atenção,
bado, sem que se precise penalizar cerca de 15 mi- permanecemos ao seu inteiro dispor.
Ihões de trabalhadores. Atenciosamente, - Maria Cleide Vieira, Chefe

Sr. Presidente, SrIs e Srs. Deputados, apre- do Departamento de Administração de Recursos Hu-
sento à Mesa Diretora, para que adote as providên- manos - Djanira Cândida dos Santos e Silva.
cias cabíveis, projetos de decreto legislativo de mi- O SR. LAEL VARELLA (PFL - MG. Pronuncia
nha autoria e do Deputado Agnelo Queiroz, com a fi- o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.1s e Srs.
nalidade de se sustar, de imediato, o ato da medida Deputados, quero fazer uma análise do voto em se-
provisória. parado do Deputado José Genoíno em relação à

Quero também comunicar a V. Ex' que esta- Proposta de Emenda à Constituição n2 396, de
mos convocando o Sr. Ministro do Trabalho para 1996, de minha autoria.
prestar esclarecimentos a esta Casa sobre essa me- O Deputado José Genoíno apresenta diversos
dida provisória esdrúxula que sugere ao nosso País. argumentos contrários à referida proposta. se exa-

Era o que tinha a dizer. minados tais argumentos, eles carecem de consis-
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ ( PPB - SP. tência.

sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço o re- 1 - Segundo o Deputado Genoíno, as Encícli-
gistro nos Anais da Casa do comunicado da Empre- cas Papais, embora reafirmando o direito de proprie-
5a Brasileira de Correios e Telégrafos, assinado por dade, entretanto, o condicionariam ao bom uso da
Maria Cleide Vieira, chefe do Departamento de Ad- propriedade. Tal afirmação, data venia, não se sus-
ministração de Recursos Humanos, de que a partir tenta. É claro que a doutrina pontifícia exorta ao bom
da competência julho - portanto a partir deste mês - uso da propriedade, nem poderia ser de outro modo.
, os funcionários aposentados e pensionistas teriám Quem pode querer um mau uso? Entretanto, o bom
direito a 60% sobre o total de proventos. ou mau uso da propriedade não afeta o direito de

Esse dinheiro, entretanto, não saiu no mês de propriedade enquanto tal. Isso é claro nos documen-
agosto. tos pontifícios.

O comunicado oficial da Empresa Brasileira de Para não alongar, veja-se por exemplo, o que
Correios e Telégrafos diz que, de acordo com a deci- diz o Papa Pio XI:
são da Consultoria Jurídica do Ministério das Comu- É alheio à verdade dizer que se extin-
nicações, o que estava previsto no Acordo Coletivo gue se perde o direito de propriedade com o
de Trabalho seria cumprido, mas tal não ocorreu. não uso ou abuso dele (Pio XI, Encíclica

COMUNICADO A QUE SE REFERE O Quadragésimo Anno).

ORADOR: 2 - O Deputado Genoíno cita em abono de
CTIPCAPIDAREC-001197 - Circular Brasília, suas teses um pronunciamento da CNBB. Mas, infe-

10 de julho de 1997 Iizmente, o faz sem as cautelas que o assunto exige.
A(o) senhor(a) São conhecidas do Brasil todas as profundas
Arnaldo Faria de Sá divergências internas que percorrem atualmente o
Prezado(a) senhor(a) Episcopado Nacional. Essa divisão se acentuou
Levamos ao conhecimento de V. S.- que a enormemente com a penetração nas fileiras do Epis-

Consultoria Jurídica do Ministério das Comunicações copado da chamada "teologia da libertação". Tal teolo-
- CONJUR, após reexame sobre a extensão da in- gia, condenada pelo Vaticano, infelizmente influenciou
denização dos 60% (sessenta por cento), previsto no passado, e continua a influenciar no presente, certo
no Acordo Coletivo de Trabalho 6/97, aos aposenta- número de prelados, fazendo com que adotem, em
dos/pensionistas, beneficiários da Lei n2 8.529/92; matéria político-social, posições que mais se asseme-
que se aposentaram até 30-11-96, conclui favoravel- lham ao socialismo marxista do que à doutrina social
mente pelo atendimento ao pleito da Igreja. De modo que um posicionamento da cúpula

Nesse sentido, informamos que foram adota- episcopal brasileira (a CNBB), em matéria socioeconô-
das as providência necessárias para o comando do mica, não pode ser tomado, sem mais, corno S6ndO a
valor devido, sob o título de Complemento Positivo, posição unânime da Igreja no Brasil.
na competência do mês em curso - julhol97. A Comissão Pastoral da Terra, por exemplo, Ii-

'Esclarecemos que o cálculo correspondente aos gada à CNBB, sempre em nome da reforma agrária,
SOOIo (sessenta por cento) incidirá sobre o total dos pro- não tem cessado de apoiar e incentivar os movimen-
ventos (remuneração da aposentadoria/pensão. tos de invasões de terras, contrariando expressa-
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mente a sábia diretriz do Papa João Paulo " a Bis- b) O direito de propriedade não e absoluto nem
pos brasileiros: intocável, pelo contrário, a tradição cristã sempre o

A Igreja não pode estimular, inspirar ou entendeu como subordinado ao direito ao uso co-
apoiar as iniciativas ou movimentos de ocu- mum, subordinado à destinação universal.
pação de terras, quer por invasões pelo uso A proposição é ambígüa. Se ela quer dizer
da força, quer pela penetração sorrateira que, em certas circunstâncias - que os moralistas
das propriedades agrícolas. (João Paulo 11, estudam e definem com cuidado - o Estado pode
ao receber, em 21-3-1995, os Bispos brasi- exigir do particular que abra mão de sua propriedade
leiros da Regional Sul 1, Estado de São em favor do bem comum, mediante pagamento jus-
Paulo, à frente dos quais estava o Cardeal to, prévio e em dinheiro, a proposição é aceitável.
Ams; Acta Apostolicae Sedis, 10-11-1995). Mas se ela significa que o direito de propriedade par-

De outro lado, em se tratando de matéria so- ticular deve sempre ceder diante de presumíveis
conveniências da propriedade coletiva, ela é falsa.

cioeconômica, o próprio direito canônico em vigor Como ensina o Papa João XXIII:
(Cânon 227) concede ao fiel o direito de exprimir li-
vremente seu pensamento, independentemente do O direito de propriedade privada, mes-
q...e diga a autoridade religiosa. Desde que o faça, é mo em relação a bens empregados na pro-
claro, de modo respeitoso. dução, vale para todos os tempos. Pois de-

Pois, em matéria de âmbito temporal, como é a pende da própria natureza das coisas, que
reforma agrária, que depende em sua apreciação nos diz ser o indivíduo anterior à sociedade
concreta de dados técnicos (econômicos, sociais, civil e, por este motivo, ter a sociedade civil
políticos) não está prometida nenhuma forma de in- por finalidade o homem (João XXIII, Encícli-
falibilidade à CNBB. ca Mater et Magistra).

Historicamente, ademais, diversos documentos
da CNBB em matéria de reforma agrária têm sido c) Não é justo, não é humano, não é cristã,
analisados do ponto de vista da doutrina social catá- classes poderosas que às vezes conservam impro-
Iica, chegando-se à conclusão de que tais pronun- dutivas as terras que escondem o pão que a tantas

famílias falta.
ciamentos estão em contradição com a doutrina tra-
dicional da Igreja. Como frase de efeito, até que está bem cons-

Também a posição tomada pela CNBB _ a que truída. Mas o que tem ela de real? Onde estão as
se refere o Deputado Genoíno - a propósito dos de- provas de que são as terras chamadas improdutivas
bates parlamentares que levaram à aprovação da que escondem o pão a algumas famílias? A produ-
atual Constituição, foi refutada no livro ·Projeto de ção do campo brasileiro é assombrosa e dá perfeita-
Constituição Angustia o País· (Plínio Corrêa de Oli- mente para alimentar os brasileiros. Só não é ainda
veira, 1987). O mesmo documento citado pelo Depu- maior devido à verdadeira perseguição que a atual po-
tado Genoíno é também ali citado. lítica agrícola move contra o produtor rural. Perdem-se

Note-se que todas essas análises de documentos milhares de toneladas de alimentos por falta de arma-
da CNBB, feitas com base na doutrina social da Igreja e zéns, por transporte inadequado e outras falhas admi-
levando a conclusões opostas à de cúpula episcopal em nistrativas. Como culpar a estrutura fundiária?
matéria socioeconômica, não foram refutadas. d) A propriedade privada é um direito de todos

3) Não obstante tudo quanto ficou dito no item os cidadãos, como garantia de liberdade e bem-es-
2, vejamos os tópicos do documento da CNBB cita- tar pessoal, familiar e social.
dos pelo Deputado Genoíno: É certo que a propriedade privada é um direito de

a) Condenação da concentração da proprieda- todos os cidadãos, como também é um direito de to-
de fundiária. dos, os cidadãos ser Deputado. Mas isso não significa

Convém notar sobre este ponto que, de longe, que todos os cidadãos devem obrigatoriamente ser
a maior concentração fundiária está nas mãos do Deputados, nem que devem obrigatoriamente ter uma
Estado, e a ser necessária uma distribuição de ter- propriedade fundiária. Desde que ele tenha recursos
ras, só se compreende que comece pelas do Esta- suficientes para si e para sua família, ele pode perfeita-
do. E a atual reforma agrária está ainda acrescen- mente ser um eficiente empregado na propriedade de
tando vastidões enormes de terras àquelas que o outro ganhando um salário justo e digno.
estado já possui, pois os lotes não têm sido entre- ' e) O direito de propriedade privada não é abso-
gues em propriedade ao assentado. luto; subordina-se ao direito de todos a uma vida dig-



Quanto a prevenir conflitos e agilizar soluções,
está muito bem desde que não seja feito no espírito
de luta de classes. Aliás, antes da onda agrorefor
mista que as esquerdas lançaram no Brasil, as rela
ções sociais no campo eram pacíficas e harmônicas,
e o Brasil produzia em abundância e em paz.

4) Após as citações que faz da CNBB, o Depu
tado Genoíno diz que, ao perseguir o bem comum, o
Estado -não- pode sacrificar nenhum dos direitos
fundamentais do homem: Como então sacrificar o
direito de propriedade, sem o qual se estabelece a ti
rania e vai por água abaixo a liberdade?

5) O Deputado Genoíno se estende sobretudo
a respeito da necessidade de que seja reconhecida
a função social da propriedade. Ora, minha PEC não
nega essa função social, pelo contrário, cria condições
para que ela se exerça. Mas onde parece que o De
putado Genoíno se equivoca é na idéia de função s0

cial que aparece subjacente em suas considerações.
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na e à obrigação que tem a sociedade e o Estado de mantos para a população. Isto supõe: garantir terras
propiciá-Ia a todos os cidadãos. parà quem realmente nela trabalha; propiciar uma

Essa idéia do estado e da sociedade como su- política agrária adequada que fixe o homem à terra e
perprovedores de todos os indivíduos é a que fra- lhe dê condições para executar seu trabalho; criar
cassou rotundamente na extinta União Soviética e mecanismos que impeçam a descabida concentra-
reduziu Cuba à miséria. Outro é o ensinamento pon- ção fundiária e a estocagem de terras improdutivas;
tifício sobre o papel do Estado: implantar uma justiça agrária que previna os confli-

Ao observar o andamento de certos tos ou agilize sua solução.
congressos, mesmo católicos, em matérias A atual reforma agrária não ajuda o autêntico
econômicas e sociais, pode-se notar uma trabalhador rural, como já vimos, e não aumenta a
tendência sempre crescente para invocar a produção de alimentos. Pelo contrário, os assenta-
intervenção do Estado, de modo que se tem mentos como produção são um fracasso. Ademais,
por vezes como que a impressão de que a atual reforma agrária socialista e confiscatória de-
esse é o único expediente imaginável. Ora, sestimula os que estão produzindo, ao manter sobre
sem dúvida alguma, segundo a doutrina so- eles a espada de Damocles da desapropriação. A
cial da Igreja, o Estado tem seu papel pró- reforma agrária está sendo feita em clima de perse-
prio na ordenação da vida social. Para de- guição ao produtor rural.
sempenhar esse papel, deve mesmo ser for- Quanto a garantir terras para quem trabalha,
te e ter autoridade. Mas os que o invocam sim, desde que ele o deseje e tenha vontade de es-
continuamente e lançam sobre ele toda a forçar-se. É muito cômodo receber de mão beijada o
responsabilidade, o conduzem à ruína e fa- que é propriedade do outro. Aí estão as abundantís-
zem mesmo o jogo de certos poderosos gru- simas terras estatais para serem distribuídas para
pos interessados (Pio XII, Discurso ao VII esse fim. Outros trabalhadores há que preferem não
Congresso da UCID, em 7-3-1957). ter as responsabilidades e os riscos da produção e

f) Sobre toda propriedade pesa uma hipoteca preferem trabalhar honestamente mediante um salá-
social. rio justo. Por que rejeitá-los?

Não há dúvida. Mas isso não se aplica só à Quanto a impedir a descabida concentração
propriedade. Hipotecas sociais pesam sobre todos fundiária e a estocagem de terras improdutivas, o
os direitos humanos, mesmo o direito à vida. O Esta- problema é realmente muito grave no Brasil quando
do pode legitimamente exigir do cidadão que expo- se trata do Estado. Os imensos latifúndios improduti-
nha sua vida em defesa da Pátria em caso de agres- vos que ele mantém e vai acrescendo cada dia com
são externa. Mas isso não significa que o Estado novas desapropriações, são realmente preocupan-
possa, sem razões gravíssimas, limitar o direito à teso
vida ou qualquer outro direito do cidadão, inclusive o
de propriedade.

g) A desapropriação de bens, terras e proprieda
des, por razões de interesse social ou de utilidade públi
ca, deve ser feita sempre que o bem comum o exigir.

Onde estão as provas de que o bem comum
-exige- a desapropriação de terras? A reforma agrá
ria brasileira exatamente se caracteriza por estar
sendo feita às cegas, sem estudos, levada ao sopro
da propaganda e produzindo péssimos frutos para
os trabalhadores rurais nesses assentamentos trans
formados em favelas rurais. Só lucra o especulador
disfarçado de sem-terra, que embolsa o crédito que
recebeu, vende o lote que ganhou e parte para nova
invasão onde receberá novo crédito e novo lote.

h) A realização da justiça social exige uma Re
forma Agrária urgente e ampla e que leve em consi
deração, sobretudo, as necessidades e a participa
ção dos trabalhadores rurais e a produção de ali-
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Ele parece confundir função social com socialismo, o lutamente generalizado dos assentamentos, lançan-
que são duas coisas completamente diferentes. Os do na miséria os chamados "beneficiários", conforme
socialistas costumam de tal modo exacerbar a idéia o atestam diversas pesquisas já realizadas, inclusive
de "social", que a tomam em oposição a "particular." uma recente, feita sob os auspícios do próprio Incra.
Ora, essa oposição não existe. Um direito privado, 6) O Deputado Genoíno também labora em
seja ele a liberdade, a vida, a propriedade ou qual- erro ao crer que a PEC contraria o texto constitucio-
quer outro, se exercido corretamente, produz de si nal que reconhece aos índios "os direitos originários
efeitos benéficos não só para seu detentor mas para sobre as terras que tradicionalmente ocupam". Ao
toda a sociedade. E nisso está o melhor do exercício falar em "terras que tradicionalmente ocupam" o le-
de sua função social. Quem leva uma vida digna, ir- gislador maior teve em vista excluir as terras que os
radia efeitos benéficos para todo o conjunto social, e índios tradicionalmente não ocupam. Parece claro.
seria uma loucura exigir que sua vida fosse imolada De modo que a PEC, ao referir-se às terras que são
em favor de uma pretensa função social da vida. "desproporcionalmente grandes em relação ao nú-

A liberdade bem conduzida de um indivíduo é um mero de índios que nelas vivem" não está querendo
benefício e uma garantia para todos os homens livres. destinar à política fundiária as terras que os índios
Não se pode querer prendê-Io sob alegação de que o "tradicionalmente ocupam", mas, sim, aquelas que
Estado é o encarregado de exercer a função social das eles não ocupam. A menos que o Deputado Genoí-
liberdades. Assim também a propriedade de urna pes- no tenha uma idéia tão maximizada do que sejam as
soa é a garantia da propriedade de incontáveis outros, terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, que
e não pode ser suprimida em face de uma quimérica ele queira que se mudem do território nacional todos
função social, totalmente mal concebida. Ela produz aqueles que descendem dos que aqui vieram ter
empregos, ela estabiliza a família, ela cria condições após o ano de 1500. Nessa concepção, o Brasil todo
para um sadio desenvolvimento. Normalmente não há não seria outra coisa senão uma imensa reserva in-
oposição entre propriedade privada e vida social. Não dígena. Seria difícil ao Deputado Genoíno defender
se pode de tal modo exacerbar a função social de um tal extravagância diante de uma comissão constitu-
órgão de modo a que ele venha a destruir o próprio ór- cional. Ademais, as divagações do ilustre Deputado
gão. Isto posto, a função social da propriedade está sobre a necessidade constitucional de proteger a
plenamente assegurada em minha PEC, confonne os cultura indígena, não dizem respeito à PEC em
preceitos constitucionais. questão, a qual não se ocupa do tema, e em nada

Se na PEC não mencionei a expressão, foi tão- se opõe a que o Estado exerça tal proteção.
somente por ser desnecessário citar aquilo que já É curioso por fim constatar de passagem que,
está garantido no art. 52 da Constituição, e que de para o Deputado Genoíno, as terras indígenas pare-
nenhum modo se vê contrariado na PECo A PEC es-

cem não estar sujeitas à função social. Elas podem
tabelece, por exemplo, que os beneficiários da políti- e devem ter grandes extensões, sem qualquer popu-
ca fundiária receberão título de propriedade, e que o lação que as habite, e sem qualquer benefício para a
pagamento da gleba só será feito a longo prazo. Es- população brasileira no seu conjunto.
tabelece ademais que o Governo facilitará a eles re-
cursos financeiros para aÇluisição de insumos e a Concluindo, a PEC em debate não suprime,
orientação técnica necessária. Tudo isso em aten- em momento algum, a função social da propriedade.
ção à função social da propriedade. Tanto que, ao mencionar os dispositivos a serem re-

O que a PEC não aceita é a concepção socia- vogados, em momento algum referiu-se ao art. 52,
lista da propriedade, pois esta, sim, se opõe frontal- inciso XXIII do caput, da Carta Magna. E, sim, de
mente à reta concepção de função social, ao prejudi- forma transparente, mandou que se revogassem os
car aqueles mesmos que diz querer socorrer: arts. 185 e 186 do Estatuto Político.

A teoria socialista da propriedade coleti- E por que assim redigi minha PEC?

va deve absolutamente repudiar-se corno pre- Porque tais artigos, cuja revogação é pedida,
judicial àqueles mesmos a que se quer socor- contém as diferentes ocorrências ou situações em
rer, contrária aos direitos naturais dos indiví- que se patenteia a função social da propriedade. En-
duos (Leão XIII, Encíclica Rerum Novarum). tendo que não se deve aprisionar as hipóteses em

Ora, a atual reforma agrária, que tanto alardeia numerus clausus, ou seja, em descrições que são
a função social, não a está cumprindo. Pelo contrá- exaustivas e não permitem o uso de analogia ou in-
rio, sua aplicação tem redundado em fracasso abso- terpretações extensivas.



O Vale do Jequitinhonha não pede apenas so
corro. Pede uma oportunidade para mudar seu qua
dro de miséria, para encontrar o caminho do pro
gresso e do desenvoJvimento.~A região pede apenas
uma chance, que surge agora. Os deputados e se
nadores mineiros não podem negar neste momento
seu empenho pela aprovação do projeto na Câmara
Federal que inclui o Jequitinhonha na área de atua
ção da Sudene. A matéria já foi aprovada no Sena
do. Eles precisam partir para o corpo-a-corpo, procu
rar os colegas do Nordeste que estão resistente à
proposta, pois argumentos não faltam para mostrar
que todos podem sair ganhando com a aprovação.
O Jequitinhonha precisa apenas de um empurrãozi
nho. Estar na área da Sudene não é uma redenção,
mas abre caminho para que a região possa receber
empreendimentos que lhe permita criar empregos e
romper o ciclo de desesperança.

Os indicadores econômicos e sociais do Vale,
levantados pela Secretaria de Estado da Fazenda e
pela Fundação João Pinheiro, mostram o quanto é
importante favorecer a região, para romper a desi
gualdade, tanto em relação ao Brasil quanto a Minas
Gerais. Enquanto a mortalidade infantil brasileira
está na casa das 18,10 mortes por mil nascimentos,
no Vale este índice é de 80,3 por mil nascimentos.
Se o assunto for leito hospitalar por habitante, a si-
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O que seja função social da propriedade, há de cido fora do Brasil; 7 em cada 10 pessoas
ser matéria de decisões administrativas e jurídicas, em discordam que os produtos importados se-
qualquer situação. Assim agindo, estamos dando pere- jam geralmente melhores do que os nacio-
nidade à norma constitucional, que não ficará prisio- nais (opinião causada pelo excesso de pro-
neira dos concertos da época em que foi elaborada. dutos importados de má qualidade nas pra-

Ao invés de suprimir a função social da proprie- teleiras); a família e, em seguida, o trabalho
dade, esta PEC, ao contrário, amplia o seu raio de foram eleitos como maiores valores pes-
atuação e de eficácia! soais e, as principais características do bra-

Delenda reforma agrária! É preciso acabar com sileiro foram apontadas como a corrupção, a
esta reforma agrária e implantar urgentemente uma violência e a alegria.

política agrícola n~ Brasil. Sr. Presidente, peço a divulgação deste pro-
O SR. EURIPEDES MIRANDA (BlocoIPDT - nunciamento no programa em A Voz do Brasil.

RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- Era o que tinha a dizer.
te, srªs. e Srs. Deputados, gostaria de registrar ma- O SR. JOÃO FASSARELLA (BIocoIPT - MG.
térias publicadas nos jornais O Globo e o Estado Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, venho
de S.Paulo, tendo em vista, as mesmas estarem re- hoje à tribuna para deixar registrado nos Anais da Casa
lacionadas com o Plano Real. editorial do jornal O Estado de Minas que trata da in-

A primeira, que faz referência à concentração c1usão da região do Jequitinhonha na área da Sudene.
de renda, diz o seguinte: Essa decisão é muito importante para o desen-

Pesquisá realizada pelo Centro de Es- volvimento do Esta~o de Mi~as Gerais.
tudos Sindicais e Economia do Trabalho Era o que eu tinha a dIzer.

(CESIT) da Unicamp mostra que a fatia mais EDITORIAL A QUE SE REFERE O
rica da população de São Paulo tem uma ORADOR:
renda 13,23. vezes maior do que a ma~s po- O JEQUmNHONHA E A SUDENE
bre. Em maIo de 1996, por conta do fim da
inflação, a diferença chegou a 11,33 vezes,
a mais baixa após a implantação do Plano
Real. Embora com menos intensidade, o
distanciamento entre ricos e pobres aumen
tou do ano passado até agora em duas ou
tras capitais: em Porto Alegre, a diferença
aumentou 4% passando de 8 para 8,3 vezes
e, em Belo Horizonte, 2,67%, passando de
11,65 para 11,96 vezes. Em Curitiba, no en
tanto, a distância encurtou 2,25% e ficou em
10,86 vezes. Os ganhos só se manteriam no
mesmo nível de antes se houvesse uma ex
pansão significativa da economia e conse
qüentemente, do emprego. Com o desem
prego crescente, no entanto, os mais pobres
perdem poder de pressão nas negociações.

A segunda, publicada no jornal O Estado de
S. Paulo, diz o seguinte:

A melhora do poder aquisitivo fez au
mentar a confiança dos brasileiros no País.
Esta é a conclusão de uma pesquisa realiza
da pelá agência de publicidade Ogivy&Mat
her, entre 800 pessoas em várias cidades.
De acordo com o estudo, o brasileiro parou
de desdenhar do País e de si próprio: 76%
dos entrevistados não gostariam de ter nas-



Em 1974, o grupo chegou à conclusão de que
era necessário formalizar judicialmente uma entida
de, que poderia encarar as dificuldades que surgem no
dia-a-dia dos presídios, e facultar ao preso o resguardo
de seu direito de ser assistido, pois a entidade poderia
aplicar o remédio jurídico conveniente para garantir
esse direito. Surge oficialmente a APAC e os voluntá
rios modificam sua forma de trabalho.

Deixam de imaginar as necessidades dos en
carcerados para impor sua solução e passam a usar
o conhecimento da vida do preso e o diálogo; verifi
cam que eles têm outras necessidades que se não
atendidas criam um clima insuportável, excessiva
mente agressivo, gerador de fugas, evasões, rebe
liões e outras formas incontroláveis de violência.
Passam a trabalhar com a valorização da pessoa hu
mana: os presos são chamados pelo nome, os volun
tários ouvem suas histórias, interessam-se por suas vi
das, pela sua sorte, pelo seu futuro e pelas suas famí
lias. São tirados da ociosidade, atribuindo-se-Ihes tare
fas que os levam a reformular sua auto-imagem, con
vencendo-os que não são absolutamente piores do
que ninguém e têm direito a um novo caminho.

A recuperação do delinqüente somente é pos
sível depois de uma reciclagem dos seus valores, da
descoberta de seu ego, de suas qualidades, sua po
tencialidade, quando encontra sua verdadeira ima
gem, sem mentiras, sem rodeios, sem falsidades.
Toma consciência de seus erros, suas fragilidades e
se dá conta que seu comportamento anterior e que
as regras que circulam entre os presos são falsas e
atentam contra a dignidade humana. Só então re
concilia-se consigo mesmo, com a sociedade, com a
família e o bom Deus. Somente então ele percebe a
necessidade que tem de Deus e busca a evangeliza
ção. Não adianta impor a evangelização enquanto C'
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tuação não é diferente. No Jequitinhonha existe um que isso significava um fracasso e resolveram deixar
leito para cada 447 habitantes, em Minas o índice é de fazer o que estava sendo feito e tentar fazer o
de 263 habitantes por leito e no Brasil a relação é de que nunca o fora antes. Admirados, viram que não
233 por um. Dá para mostrar as semelhanças com o bastava a evangelização e o atendimento de alguns
Nordeste, que, beneficiado pela Sudene, tem um ín- aspectos da vida do preso. Eles tinham outras ne-
dice menor que o do Vale: 413 habitantes por leito. cessidades mais prementes, às vezes, até mais que

Há outros indicativos a mostrar que a realidade a necessidade de Deus.
no Jequitinhonha é, muitas vezes, pior do que a do O conhecimento dessas necessidades tinha de
Nordeste. É o caso da relação habitantes por médi- vir do próprio preso, que havia sofrido as vicissitudes
co. No Nordeste, é de um médico para cada 1.327 que o levaram à delinqüência, o problema que de
habitantes. No Vale, o número de habitantes sobe fato existia e não as necessidades oriundas da ima-
para 4.554. Todo o Jequitinhonha, dividido em três ginação dos voluntários, que tinham outra vivência.
regiões - Alto, Médio e Baixo - responde por pouco Não bastava tentar recuperá-lo apenas com alfabeti-
mais de 5% do Fundo de Participação dos Municí- zação, profissionalização, pregação religiosa e for-
pios de Minas Gerais. necimento de documentos.

O projeto em votação na Câmara foi bombar
deado, antes, pelo Deputado Miro Teixeira (PDT 
RJ), que queria vantagens para o Norte Fluminense.
Este problema foi contornado e, quando tudo estava
pronto para a aprovação, foi a vez do líder do PFL,
Deputado Inocêncio Oliveira (PE), romper o acordo.
Os mineiros precisam retomar a questão, atuar de
forma firme e decisiva, buscar os colegas nordesti
nos. E lhes mostrar que, mais importante que dividir
ainda mais os recursos da Sudene, é ganhar a força
política de Minas para exigir o fortalecimento do ór
gão. Incluir o Jequitinhonha é fortalecer a Sudene.

O SR. JOSÉ COIMBRA (PTB - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs.
Deputados, há 25 anos, em 1972 portanto, iniciou-se
em São José dos Campos um método revolucionário
de recuperação dos condenados que veio suprir
uma lacuna enorme existente no sistema penitenciá
rio brasileiro. Era o embrião da APAC - Associação
de Proteção e Assistência aos Condenados.

Seus idealizadores, os pioneiros Dr. Mário Ot
toboni, Dr. Snvio Marques Neto, então Juiz de Direito
daquela Comarca, Frei Tlago Coccolini, Padre José
Cândido, Prof. Hugo Veronese, Dr. Manoel Lima Jú
nior, o inesquecível Franz de Castro, um mártir dessa
causa, e mais uma plêiade de homens e mulheres ab
negados, membros comuns da sociedade, sem dinhei
ro e sem qualquer apoio financeiro, munidos apenas
de uma enorme boa vontade, muito desprendimento,
despidos de qualquer preconceito e animados pela ân
sia de fazer algo útil para a comunidade, para o próxi
mo e para o País, empenharam-se nessa luta, traba
lhando de modo devagar mas constante.

Após algum tempo, verificaram consternados
que, não obstante o trabalho realizado, a reincidên
cia se mantinha constante, nos mesmos índices já
apurados pela ONU, ou seja, de 70%. Concluíram
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preso não está psicologicameme pronto e isso só se Hoje pode-se ouvir falar da APAC em Was-
consegue com a valorização da pessoa humana. hington, sede da Prision Fellowship Intemational, ou

Em 1984, quando as Polícias Militar e Civil de- em Zâmbia, na África; em Kiev, na Ucrânia, ou em
sistiram de manter e vigiar a Cadeia de Humaitá, os Seul, na Coréia; em Edimburgo, na Escósia ou em
voluntários da APAC foram designados para admi- Quito e Guaiaquil, no Equador. Nos Estados Unidos
nistrá-Ia, pelo Juiz das Execuções Criminais da Co- já se fala na APAC na Flórida e no Alabama, que
marca de São José dos Campos. pretendem implantar esse método de recuperação.

• • .A" • • Em Houston, capital do Texas, estado que aceita até
. 100~lou-se ~~a nova expenencl~ carceran~ .. FOI a pena de morte, já está sendo construído um presí-

o pnmelro presl~I~, n.o mundo a r~t~rar da pol~cla a dio especialmente para esse fim, iniciando seu tra-
~uar?a dos preSI?lanos. O Dr. Mano OOOboOl,. seu balho com 25 recuperandos, esperando contar com
ideahzador, acredita que um dos fatores determlnan- 300 dentro de dois anos
tes para o sucesso de sua idéia é a retirada das polí- " _
cias de dentro das cadeias. Mas além do apoio psi- Os numeros apresent~dos p~la APAC sao sur-
cológico e da valorização, o modelo apaqueano ca- preend~ntes. A APAC de Sao Jose dos Campos ~em
racteriza-se por uma rígida disciplina no regime fechado 106 recuperados; no regime

. semi-aberto, 62 e acompanha 64 em regime aberto.
A APAC é um órgão auxiliar da Justiça e como Fiscaliza 299 beneficiados, sendo 37 com Iivramen-

tal está a serviço da Vara das Execuções Criminais to condicional e 22 com limitação de final de sema-
e Corregedoria dos Presídios da Comarca de sua na, totalizando atualmente 677 recuperandos e be-
sede. Todas as decisões são de competência do neficiários. Enquanto o índice de reincidência mun-
Juiz da citada Vara, que a APAC recebe e cumpre, dial, apurado pela ONU é de 70%, chegando a 86%
na sua valiosa colaboração de mera executora. A ela no Brasil, na APAC é de apenas 2,63%. Desde a
cabe a administração dos regimes semi-aberto e sua fundação, os que conquistaram sua liberdade
aberto, a fiscalização dos benefícios legais e em al- definitiva alcança a soma de 1.171 ex-recuperandos.
gun~ ~asos: como n? de São José dos Campos, a Aproveito a oportunidade para lembrar o Exm2
admlnlstraçao do regime fechado. Sr. Ministro da Justiça, Dr. íris Rezende, as palavras

Nesse caso especial, os recuperandos foram do Dr. Mário Ottoboni, idealizador da idéia e atual di-
preparados e treinados para todas as atividades da retor do Presídio Modelo Humaitá de São José dos
vida da prisão, como enfermagem, datilografia, bar- Campos: ·Se houver vontade política, o modelo apa-
bearia e até uma padaria industrial. No Presídio Mo- queano mudará o sistema penitenciário brasileiro", e
delo Humaitá não existem agentes do Estado, guar- mais que o Exrn!! Desembargador Presidente do Tri-
das, armas ou algemas, não é um presídio privatiza- bunal de Justiça do Estado de Goiás declarou em
do, pois não tem fins lucrativos e não recebe sub- dezembro de 1996, o modelo da APAC como Proje-
venção do estado, que apenas é o dono do imóvel, to Integrativo do Programa da Justiça Readaptativa
paga água, luz e alimentação. Aliás, os presídios pri- do Plano Judiciário, como forma de integrar o conde-
vatizados não têm conseguido resolver o problema nado ao convívio social, com a participação da co-
carcerário. O modelo implantado pelo Dr. Mário 000- munidade, pela recuperação com tratamento compa-
boni cumpre com rigidez o que a Lei de Execuções tível com a dignidade humana.
Penais determina. O detento cumpre parte de sua Requeiro ainda ao Sr. Presidente desta Casa
pena em regime fechado, mas sempre tendo em vis- que designe uma Comissão de Deputados interessa-
ta a valorização humana Salvo uns poucos funcio- dos no assunto para que visitem aquele presídio, a
nários pagos pela APAC, todo o trabalho é realizado fim de tomarem conhecimento in loco dessa obra
pelos voluntários e pelos próprios recuperandos. Em meritória, sua forma de funcionamento, para que
razão de seu sucesso, o sistema já foi instalado em possamos, com conhecimentos mais modernos de ra-
mais de 120 comarcas, em 15 estados brasileiros. cuperação dos condenados, elaborar um projeto de lei

Em 1986, contatada pelo Prision Fellowship In- que se tome mais útil para os cidadãos e para a socie-
temational, organismo internacional, com o mesmo dade, reintegrando tantos elementos que se encan-
objetivo de recuperação dos condenados, iniciaram tram dela afastados, e sem chances de retomo.
um trabalho conjunto em que a PFI aproveitou-se da Aproveito ainda esta oportunidade para cumpri-
experiência dos voluntários brasileiros. Desde então mentar o Dr. Mário OOoboni, a quem expresso a mi-
inúmeras caravanas de diversos países têm procura- nha mais sincera admiração, extensiva a todos os
do a APAC para receber treinamento. voluntários, seus colaboradores, peTa obra de tama-



Estou cada vez mais convencido de que a Fe
deração brasileira não cabe no PIB. As cerca de
5.500 entidades federativas geram despesas maio
res do que a sociedade pode suportar, absorvendo
todo o esforço nacional na manutenção de estrutu
ras políticas arcaicas, inúteis e multiplicadas por mi
lhares de espaços ocupados pelo corporativismo in
sensível e pelos políticos interessados apenas na
manutenção do poder.

Os jornais noticiaram, nos últimos dias, que
quase todos os Estados gastam com mão-de-obra
mais de 60% das receitas, estando a União falida, os
26 Estados falidos, o Distrito Federal falido e os
5.525 municípios falidos.

O brasileiro recolhe quase US$250 bilhões por
ano de tributos, exclusivamente para pagar essa má
quina que não presta serviços públicos ou, quando o
faz, presta-os de má qualidade.

A vocação natural do Estado Nacional deveria
ser ofertar segurança pública, saúde, educação, previ
dência, assistência social à sociedade, além de razoá
vel administração de justiça, visto que arrecada 31%
do PIB, percentual elevadíssimo para País emergente
- tais Países têm carga tributária média de 20%.

É que nos Estados emergentes a carga tributá
ria é menor porque a sociedade se autopresta servi
ços públicos. Nas nações civilizadas, a carga tributá
ria é maior (entre 30% e 40%), mas o poder público
serve adequadamente ao povo em suas necessida
des essenciais.

Ora, o Brasil tem carga tributária de País civili
zado e serviços públicos de País emergente, com o
que a empresa brasileira perde competitividade pe
rante uns e outros, pois é mais onerada que as em
presas dos dois tipos de nações.

E tudo isso porque os políticos necessitam da
criação de novas entidades federativas para terem
representação, e a Constituição de 1988 abriu fan
tásticos espaços para tais aspirações menores.

Transfonnou em Estados dois Territórios Fede
rais, que deveriam continuar como Territórios Fede-
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nho vulto que desenvolvem, cuja importância já atra- rais, por não terem densidade econômica própria de
vessou nossas fronteiras, levando o nome da APAC, auto-sustentação, com o que abriu campo para o
nascida e desenvolvida em São José dos Campos, surgimento de novos cargos políticos e permitiu a
para os locais mais longínquos do mundo. criação incondicionada de municípios.

Solicito a V. Ex.ª autorização para transcrever Nove anos depois, o número de municípios é
nos Anais da Casa artigo do Prof. Ives Gandra Mar- 30% maior, com o conseqüente aumento de institui-
tins, publicado na Folha de S.Paulo, no último do- ções políticas e administrativas a serem suportadas
mingo. pelo mesmo povo, pela mesma sociedade.

ARTIGOA QUESEREFEREOORADOR: Quando do lançamento do Plano Real, em de-
UMA FEDERAÇÃO DEFORMADA zembro de 1993, o Ministro Fernando Henrique

apostou na nivelação de todos os índices corretivos
da inflação a um só para transfonnar a moeda de
conta em moeda de pagamento (criação da URV em
março e do real em julho de 1994), mantendo reser
vas cambiais elevadas para evitar especulações e
zerando o déficit público obtido naquele mês, com
uma carga tributária nacional de apenas 27%.

Hoje, a carga tributária é de 31%, mas o déficit
reapareceu e se estende por todas as entidades federa
tivas, inclusive a União. Há uma dívida interna de
US$200 bilhões, além de uma dívida de quase US$1oo
bilhões repassados pelos Estados, sobre ser a dívida
externa de US$170 bilhões, aproximadamente.

Acresce-se déficit público preocupante, além
de déficit nas contas externas e na balança comer
ciai, que cresce assustadoramente. É de lembrar,
ainda, a indisciplina da vida orçamentária das falsas
entidades federativas - criadas apenas para susten
tar políticos -, que são mantidas por recursos retira
dos de outras entidades.

Estou convencido de que as reformas tributá
ria, administrativa, previdenciária, política e do Judi
ciário são reformas de perfumaria constitucional, vis
to que, se não houve um encolhimento da Federa
ção - pennitindo que pennaneçam como Estados
apenas aquelas unidades com densidade econômica
própria e retornando à condição de Territórios Fede
rais, sem custo político maior, todas as demais que
dependem de recursos de outras entidades -, não
haverá saída para a crise financeira.

Necessária seria também a reincorporação de
municípios sem condições de se manterem com re
ceitas próprias aos municípios de que se desmem
braram.

Se a Federação não encolher para caber den
tro do PIB, não há reforma que salve o Brasil. O Bra
sil estará condenado a aumentar sempre a imposi
ção fiscal, para a gáudio dos políticos e do corporati
vismo, beneficiando os produtos estrangeiros, que
não sofrem carga tributária cumulativa, e gerando
desemprego e sucateamento do parque nacional,
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sufocando pelas saúvas de tributos que são as enti- que determina uma inspeção obrigatória e rigorosa
dades federativas. em todos os veículos com o fim de reduzir os índices

Há muito venho dizendo que a Federação tem dramáticos de acidentes de trânsito.
que encolher. Como fazê-lo, porém, se quem gover- Até aí, uma idéia louvável. Porém, as artima-
na o País é a minoria da população que detém a nhas de Eichenberg e Scaringella se revelam quan-
maioria do Congresso, sendo que essa maioria polí- do se observa os passos dos dois grandes amigos.
tica, que representa a minoria da sociedade, é oriun- Em 1994, Eichenberg é convidado para ser Secretá-
da exatamente dos Estados que não têm condições rio de Segurança do Governo Britto e Scaringella, ao
de auto-sustentação e aos quais, se fossem Territó- sair do Contran, funda o Instituto Nacional de Segu-
rios Federais, não se ofertaria espaço para dirigir o rança do Trânsito -INST, uma entidade privada que
País, por meio do CongressO Nacional? financiada pela Federação Nacional das Empresas

Enquanto a Federação não diminuir, o País de Seguros - FENASEG, presta serviços de asses-
não sairã da crise. Serã, todavia que a maioria dos soria a empresas interessadas em atuar no ramo.
políticos, que representa a minoria do País, tem inte- Como secretário de Segurança, José Eichen-
resse em que o País saia da crise? berg convidou o INST para comandar a reforma no

O SR~ VALDECI OLIVEIRA (Bloco/PT - RS. Detran gaúcho e solicitou à Fenaseg, entidade priva-
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, da, para patrocinar o projeto. Perguntamos, Sr. Pre-
Sri!s e Srs. Deputados, com o título ·Fábrica de Di- sidente, Srs. Deputados, qual interesse move uma
nheiro· o jornal Correio Braziliense de quinta-feira, federação privada a pagar um serviço do Estado?
8 de agosto de 1997, trouxe uma denúncia que evi- Seria um acesso repentino de bondade?
dencia uma prática que tem se tomado habitual aqui Mas a história não pára por aí. A atual presi-
no Brasil: a terceirização do Departamento Estadual dente do Detran, a paulista Nereida Tolentino, foi a
de Trânsito - DETRAN, do Rio Grande do Sul revela principal assessora do INST na reformulação do De-
o processo de entrega do patrimônio e dos serviços tran. Nereida continua recebendo do INST. O con-
públicos para serem explorados (no pior uso do ter- sórcio Planova, de São Paulo, assessorado pelo ins-
mo) pelo setor privado. tituto, está entre os favoritos da licitação, de acordo

O Secretário de Segurança do Rio Grande do com as planilhas técnicas. Outro consórcio, o Check-
Sul, José Fernando Eichenberg, está envolvido point está bem colocado e tem como um de seus
numa suspeita de tráfico de influência. Eichenberg principais técnicos o engenheiro Adauto Martins Fi-
conduziu a reestruturação do Detran gaúcho, desvin- lho que até há pouco trabalhava no INST.
culando-o da Polícia Civil e terceirizando serviços Como vemos, Srs. Parlamentares, os integran-
como a concessão das Carteiras de Habilitação e a tes do INST ajudaram a fazer as leis que criaram no-
vistoria dos veículos. vas taxas, elaboraram toda a reforma do Detran no

Com a implantação dos 300 novos centros de Rio Grande do Sul, estão dirigindo a nova autarquia
habilitação (CHC), a terceirização da emissão de e assessoram empresas que têm grande chance de
carteiras de motoristas provocou um resultado de- ganhar as Iicitaçães. É muita evidência de um crime
sastroso para os cidadãos. A carteira que saía por contra os interesses públicos da sociedade gaúcha.
R$100, hoje chega a quase R$400. Com a obrigato- O Partido dos Trabalhadores na Assembléia
riedade da vistoria, estima-se que no Rio Grande do Legislativa do Rio Grande do Sul está trabalhando
Sul as empresas licenciadas arrecadarão R$125 mi- para que seja formada uma Comissão Parlamentar
Ihães (R$50 reais por veículo, numa frota estimada de Inquérito para apurar todas essas denúncias. O
em 2,5 rr.!!hães de carros, caminhõe!; e motos). Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado

O problema deste novo modelo para o Detran também foram acionados para averiguar se houve
está nas articulações ocorridas nos últimos tempos. as improbidades administrativas.
José Eichenberg, quando ocupava o cargo de Secretá- A falta de transparência do Governo Britto está
rio-Geral do Ministério da Justir,.a em 1988, foi um dos se tomando uma constante, basta lembrarmos as
autores do projeto de vistoria obrioatória para veículos. sombras que pairam sobre os empréstimos concedi-
Juntamente com Roberto 8caringeUa, seu amigo e 80- dos para a General Motors. O Governo Britto mais
tão Presidente do Conselho Nacional de Trânsito - uma vez está sob suspeita. Se forem comprovadas
CONTRAN, deram base à idéia que se concretizou a alienação do dinheiro dos cidadãos para os inte-
anos depois com a Resolução n2 809/95 do Contran, resses mercantilistas de grupos interesseiros da ini-
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ciativa privada o Govemo será ator de mais um es- dores, os transformadores e distribuidores e todos
cândalo na história recente da política gaúcha. os envolvidos na geração e fluxo dos produtos de

O povo gaúcho está vendo nas mãos de quem origem agrícola até o consumidor final. Participam
está o Governo do estado. Vendem a CRT, a CEEE, também desse complexo os agentes que afetam e
A Corsan, acabam com a Caixa Estadual, não cui- coordenam o fluxo dos produtos, tais como o gover-
dam da educação, da segurança e da saúde, man- no, os· mercados, as entidades comerciais, financei-
tendo seus servidores mal remunerados e ainda ras e de serviços.
doam dinheiro à maior multinacional de carros do As funções do agribusiness poderiam ser
mundo. Como se não bastasse tudo isso, agora o agrupadas em sete níveis, a saber: suprimentos à
Governo Britto quer comprometer o contribuinte com produção agrícola; produção agrícola; transforma-
mais este imbróglio do Detran. ção; acondicionamento; armazenamento; distribui-

O neoliberalismo tem que recuar neste ensan- ção; e consumo.
decido culto ao lucro, sem levar em conta os seus Para que os sistema do agribusiness possa
efeitos. A reação da sociedade deve travar a política avançar, como um todo, em meio a um mundo per-
nefasta da plutocracia implantada pelos Governos manentemente em mudanças, é preciso dispor de
FHC e Britto. Basta deste Governo sujeito à influên- um sistema de informação em tempo real sobre to-
cia do dinheiro, à dominação da classe capitalista, que dos os componentes do sistema e de sua integra-
detêm os meios de produção, circulação e distribuição ção. Embora cada processo decisório dentro de
de riquezas e quer deixar a massa proletária submissa cada empresa ou dentro de uma mesma cadeia não
mediante um sistema político e jurídico que tem lhe as- seja idêntico a outro, o modelo do sistema de infor-
segurado o controle social e econômico. mação (estamos falando também de pesquisa) é o

Estaremos empenhados, juntamente com o Par- mesmo para todos os agentes.
tido dos Trabalhadores, para esclarecer todas as ma- Existindo um modelo que integre os sistemas
nobras ocorridas neste projeto que entrega o Detran de informação de todas as cadeias, será possível
para a especulação dos interesseiros de plantão. chegar-se a um modelo de tomada de decisão que

Era o que tinha a dizer. exercite, a partir da visão globalizada do negócio, o
agribusiness. Para chegarmos a um sistema de to-

A SRA. ETEVALDA GRASSI DE MENEZES mada de decisão do agribusiness é preciso, em pri-
(PTB - ES. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. meiro lugar, conhecer, explicar os possíveis estados
Presidente, Sr4s e Srs. Deputados, a globalização contextuais que esse negócio possa ter.
dos mercados e a velocidade das mudanças tecno-
lógicas conferem à informação o caráter de ferra- Dessa forma, os problemas que venham a ocor-
menta estratégica. Os especialistas prevêem que até rer com o empreendimento se reduzirão a problemas
o ano 2000 deverão ser feitos mais investimentos de troca de componentes, de correção de rumos, ape-
em sistemas de informações do que em pesquisa e nas, sem a necessidade de sucatear instalações intei-
tecnologia. Produzir significa transformar, mediante raso Se o negócio for orientado desde o início para o
a aplicação de alguma forma de energia e de infor- domínio do suco de laranja, por exemplo - quer na
mação. Sem embargo, a informação tem a capacida- área de pesquisa, de produção, de processamento, de
de de ordenar qualquer sistema. Pergunta-se: é pos- transporte, de distribuição, de rnarketing etc. - ele ja-
sível, ante as dimensões assumidas pelo negócio mais será surpreendido por uma perturbação que o
agroindustrial no País, continuar ignorando a neces- desarranje. O sistema de informação estará capacita-
sidade de se montar um amplo sistema de informa- do para captar, em tempo, o ruído.
ção que abranja todo o complexo que é o agribusi- Trata-se de um grande desafio. Para que todas
ness nacional? A resposta é, obviamente, não. as empresas de produtos e serviços do agribusi-

Pela definição original, agribusiness é a soma ness - aí incluídas as instituições de pesquisa e de
total das operações de produção e distribuição de desenvolvimento - estejam envolvidas e possam
suprimentos agrícolas, das operações de produção atuar como cadeias é necessário um sistema de in-
nas unidades agrícolas, do armazenamento, do pro- formação que as integre, que estimule sua transfor-
cessamento e distribuição dos produtos agrícolas e mação em empreendimentos voltados não mais para
itens produzidos a partir deles. Dessa forma, o con- o produto, mas para o mercado.
ceito engloba os fornecedores de bens e serviços Diante da importância estratégica do sistema
para a agricultura, os produtores rurais, os processa- de que ora falo, srªs e Srs. Deputados, quero aplau-



O Siagro levará ao produtor rural informações
essenciais para que melhore sua capacidade de pro
duzir e, por conseqüência, de competir no mercado
nacional e internacional.

Além disso, o produtor poderá obter ganhos
consideráveis, pois terá uma gestão mais eficiente e
lucrativa de seu negócio, planejando melhor o dia-a
dia de sua atividade, melhorando o seu desempe
nho, a sua competitividade.

Os desafios ainda são imensos, Srs. Parlamen
tares, se considerarmos a magnitude do agribusi
ness nacional. Todavia um grande passo já foi dado,
graças à grande iniciativa da CNA e do Sebrae, que
merece nosso aplauso.

o SR. GERALDO PASTANA (Bloco/PT - PA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
sras e Srs. Deputados, utilizo este espaço hoje, para
parabenizar os bispos de Belém pelo pronunciamento
a respeito da situação econômica e social do Estado
do Pará. O documento com vinte páginas, Sr. Presi
dente, é um retrato fiel da situação de desesperança,
abandono e total falta de perspectiva, em que hoje en
contra-se a população de rn~u Estado. Ontem à noite,
em urna reunião no auditório do Ministério Público, em
Belém, mais de cem pessoas, entre elas repre
sentantes do Govemo do Estado, Deputados, o Prefei
to da Capitál, Edmilson Rodrigues e outros repre
sentantes da sociedade, analisaram o documento ela
borado de forma brilhante pelos bispos de Belém.
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dir a iniciativa conjunta da Confederação Nacional Sr. Presidente, há muito tempo vimos alertando
da Agricultura - CNA, e do sebrae, que colocaram para o crescente decréscimo da qualidade de vida
recentemente em operação um sistema de informa- do povo paraense. Faltam políticas públicas, infra-
ções para o setor agropecuário, o SIAGRO - Siste- estrutura básica para a população, projetos alternati-
ma de Agronegócios, que reúne informações funda- vos de desenvolvimento, educação, saúde, enfim,
mentais para o produtor rural, e que até aqui esta- políticas que consignam fomecer aos paraenses
vam dispersas e disponíveis apenas para especialis- condições de vida digna.
tas. Por meio de consultas ao Siagro o produtor rural O documento da Arquidiocese de Belém cha-
poderá saber, por exemplo, como andam os preços ma a atenção justamente para esta situação de
agropecuários em todo o País ou a previsão do tem- abandono vivida pelo Estado, que se agrava dia a
po, com quatro dias de antecedência, para que pos- dia. De forma contundente, os bispos traçam "'TI

sa melhor planejar o plantio, a colheita e a comercia- perfil histórico das ações de desenvolvimento que
Iização de sua safra. privilegiaram os grandes grupos econômicos com

As bases de dados e textuais oferecidas atual- baixa utilização de mão-de-obra e pouco retorno tri-
mente pelo Siagro são as seguintes: preços agrope- butário, que pudesse ser revertido em ações que be-
cuários, clima e condições do tempo; eventos rurais; neficiassem o povo.
gerência rural; relações trabalhistas rurais; relações Frente a este problema, criado por um projeto
previdenciárias rurais; padronização e classificação de desenvolvimento impensado, e por um aumento
de produtos agrícolas e embalagens; defesa sanitá- da população causado por uma migração desenfrea-
ria animal; defesa sanitária vegetal; produção de se- da, os bispos alertam para o aumento dos bolsões
mentes e mudas; e agroindústria caseira. de pobreza, para os conflitos agrários e urbanos,

para a devastação florestal, para a marginalização
dos nossos índios, numa crítica profunda à margina
lidade que está submetido o nosso Estado.

Em contraponto à pobreza de nosso Estado,
que pouco deixam para a população depois de ex
traídas. Nosso subsolo é explorado sem que o resul
tado da mineração do ouro, ferro e outros minérios,
revertam em qualidade de vida para a população. E
tem mais. Além disso, o cidadão é punido com a
prorrogação do Fundo de Éstabilizaçã,p Fiscal, apro
vado nesta Casa e que vai sangrar ainda mais os
cofres públicos.

A meu ver, Sr. Presidente, o pronunciamento
dos bispos de Belém é um marco inicial para que co
mecemos a transformar a realidade triste, de um
povo que vê a miséria se alastrar em seu seio. A du
reza da exposição dos bispos e sua crítica ao au
mento da pobreza entre os paraenses deve ser en
carada como um alerta da situação em que estamos
relegados, historicamente.

É preciso que o conjunto da sociedade paraen
se, Parlamentares, entidades, sindicatos e a popula
ção se unam num esforço para propor novos cami
nhos para o Estado. Precisamos de novos modelos
de desenvolvimento que efetivamente gerem empre
gos através de estímulo à pequena produção, as pe
quenas e médias agroindústrias. Precisamos que a
energia elétrica produzida por Tucuruí não passe por
cima de nossas cabeças, enquanto ficamos à luz de
velas. Precisamos de Parlamentares realmente com-



"Parecer-nas-ia faltar à nossa mis
são, se calássemos." (1,107).

Ver

9) Há um reconhecimento geral de que o Esta
do do Pará se caracteriza, diante do País, como
uma grande frente pioneira de ocupação, principal-

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

PRONUNCIAMENTO DOS BISPOS DE BELÉM
SOBRE A SITUAÇÃO ECONÔMICA E SOCIAL

DO ESTADO DO PARÁ
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prometidos com o Estado e sua população. Precisa- 5) É importante que seja revisto o papel do rep-
mos de união por um Pará que distribua suas rique- resentante do povo no Parlamento. A realidade exi-
zas entre todos e não privilegie alguns poucos. ge dos parlamentares ações coletivas em defesa

Sr. Presidente, em virtude da importância do dos interesses regionais. Espera-se, pois, como exi-
pronunciamento dos bispos de Belém sobre a situa- gência da própria sociedade, que os nossos parla-
ção econômica e social do Estado do Pará, gostaria mentares sejam, no Congresso Nacional, uma força
de solicitar sua inclusão nos Anais desta Casa. expressiva na defesa do Estado do Pará. Não se

desconhece, porém, que os órgãos de classe, as or
ganizações não-governamentais e a imprensa têm
chamado a atenção objetivamente para as distorçõ
es que agravam as condições de pobreza da popula
ção.

6) Esses fatos, evidentemente, repercutem na
Igreja, por meio de manifestações do povo nas paró
quias, nos setores pastorais e nos movimentos reli
giosos, no pronunciamento de técnicos, de líderes
estaduais e municipais, de pessoas qualificadas pela
experiência e pelo conhecimento e ultimamente pelo
noticiário da imprensa local. Todos insistem em de
nunciar o esvaziamento a que está submetido histo
ricamente o Estado do Pará. Nesse sentido, evoca
mos espontaneamente a parábola evangélica do
"rico epulão e do pobre Lázaro", vendo por essa
imagem a descrição e mesmo a fotografia do nosso
povo empobrecido.

7) Nós, Pastores da Igreja de Belém, não po
demos ficar indiferentes às angústias e tristezas do
povo. Estas se exprimem através de uma sensação
de desalento, frustração ou descrença na viabilidade
das soluções que são preconizadas, seja porque es
tas não conseguem ser efetivadas, seja porque,
quando são implementadas, revelam efeitos perver
sos, principalmente para os mais pobres. Neste es
tado calamitoso, queremos ser solidários a tantos
apelos em favor do Estado, pois "as alegrias e as
esperanças, as tristezas e as angústias dos homens
de hoje, sobretudo dos mais pobres e de todos os
que sofrem, são também as alegrias e as esperan
ças, as tristezas e as angústias dos discípulos de
Cristo" (GS,1).

8) Diante desse quadro doloroso, em face da
difícil situação em que vive o povo paraense, assu
mimos e fazemos nossas as palavras do Papa Leão
XIII, na encíclica "Rerum Novarum":

1) Decorreram sete meses da última Assem
bléia Pastoral da Arquidiocese de Belém, quando as
nossas paróquias levantaram os graves problemas
que afligem a grande maioria do nosso povo. Belém
é caixa de ressonância de tudo o que acontece no
Pará. Os problemas da capital são conseqüência
das tristes condições em que vive o Estado e, como
Pastores da Arquidiocese, não podemos deixar de
nos pronunciar publicamente.

2) Queremos, assim, mostrar-nos em sintonia
com a 311 Semana Social Brasileira, que estudará os
problemas do País à luz da justiça e da solidarieda
de, e preparar-nos, ao mesmo tempo, para a As
sembléia Pastoral dos Bispos dos Regionais Norte 1
e Norte 2 (Pará, Amapá, Amazonas, Acre, Rondônia
e Roraima) a realizar-se em Manaus, no próximo
mês de setembro.

3) Preterido nos investimentos do Governo Fe
deral, onerado pela retenção de receitas tributárias
que lhe são devidas pela União e, ainda, objeto de
opções de desenvolvimento que privilegiaram os
grandes projetos econômicos de capital intensivo e
baixa utilização de mão-de-obra, o Estado do Pará
testemunha, nos últimos anos, o decréscimo da qua
lidade de vida de sua população, inchada pela mi
gração extraordinária de imensos contingentes hu
manos, atraídos por esses mesmos projetos, com
todas as mazelas sociais que lhes são inerentes.

4) Um exemplo eloqüente e paradigmático des
sa situação pode ser constatado em Tucuruf, no sul
do Pará, onde, à margem da gigantesca hidrelétrica
ali construída - que tantas esperanças trouxe ao
povo paraense pela energia farta que iria gerar, pos
sibilitando a industrialização do Estado - alguns mu
nicípios paraenses, contíguos à barragem, vêem as
linhas de transmissão de energia passar sobre o seu
território, sem que dela possam se beneficiar, pois
são dirigidas para outras regiões do Brasil.



12) Nos anos setenta, dentro do Programa
Grande Carajá~, foram implantados no Estado os
grandes projetos mínero-metalúrgicos. São projetos
de grande porte, voltados para a exploração da pro
víncia mineral paraense, que os estudos e pesquisas
revelaram tratar-se de uma das maiores do planeta.
Uma avaliação simples demonstra que esses gran
des projetos provocaram um forte impacto no Estado
do Pará, pela atração que exerceram sobre as popu-

11) Uma visualização mais profunda na busca
de raízes históricas desses problemas evidencia
que, mesmo as soluções preconizadas, na sua im
plementação, ficaram muito aquém dos objetivos a
que se propunham. É o caso da política de incenti
vos fiscais, em favor de projetos de interesse para o
desenvolvimento econômico e social do Estado. Os
estudos sobre essa estratégia de ação e suas realiza
ções mostram que não resistem a uma análise compa
rativa da relação existente entre os benefícios que es
ses empreendimentos geraram em favor do Estado e
os custos que provocaram pelo agravamento da ques
tão social. Em geral, os projetos que foram assim im
plantados geram poucos empregos, caracterizando-se,
ainda, na maioria das vezes, como latifúndios constituí
dos pela grilagem de terras, cujos efeitos práticos p0

dem ser situados nas grandes devastações florestais e
nos conflitos agrários.
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mente, por populações pobres que buscam a Ama- lações pobres de todo o País. Em tomo das áreas
zônia. O crescimento populacional do Estado tem de exploração, foram se estabelecendo milhares de
sido provocado principalmente por migrações de ou- famílias que migraram na busca de emprego. Acon-
tras regiões do País. São contingentes vindos com a tece que os projetos somente absorviam mão-de-
certeza do lucro e do êxito, mas que vêm principal- obra qualificada e semi-qualificada. Em conseqüên-
mente em busca de terras para trabalhar, ou de em- cia, esses contigentes migratórios passaram a for-
pregos nos projetos incentivados e nos grandes pro- mar novos bolsões de pobreza no Estado. Admitia-
jetos de mineração do Programa Grande Carajás. A se, porém, à época, que os efeitos adversos da ins-
maior parte dessas populações vê seus objetivos talação dos grandes projetos na região seriam com-
frustrados, pois aqui não consegue terra para ocu- pensados pela contribuição tributária das empresas
par, nem emprego para trabalhar. Em conseqüência, respectivas, permitindo-se a adoção de políticas
surgem os grandes bolsões de pobreza que, organi- compensatórias e de estímulo ao desenvolvimento.
zados de forma elementar, promovem invasões no Todavia, assim não se verificou. Eis que logo se
campo e nas cidades, dando origem a dois fenôme- constatou que a tributação das empresas de minera-
nos que tem marcado, de forma dolorosa, o perfil ção dos grandes projetos revelou-se muito aquém
econômico e social do Estado do Pará: o conflito dos valores normalmente fixados para as demais
agrário e o conflito urbano. empresas, sob a alegação de que os produtos mine-

~ . rais daqueles correriam o risco de perder condições
. 10) ~ob outro .angulo, o povo s~ .questlo~na de competitividade no mercado internacional; a car-

diante da clrcunstân:la de que estado.s vIzinhos vem ga tributária foi reduzida de 50% e, em alguns casos,
apresent~nd.o so~uçoes de dese~volvlmento, melho- até mais do que isso.
res e mais Imediatas, no equaclonamento de seus
problemas, e são apresentados, diante da Nação, 13) É fato conhecido de que há um grande nú-
como autênticos pólos de desenvolvimento. Diz en- mero de projetos de infra-estrutura física para serem
tão o povo: Mpor que eles conseguem e nós não?M. implantados no Estado, todos eles orientados para

tomar mais efetiva a integração econômica do Pará
com o Sul do País. Esses projetos permitirão a liga
ção hidroviária e rodoviária do Estado com as áreas
mais desenvoMdas do País, possibilitando o acesso
dos produtos oriundos do Brasil Central no sentido dos
mercados consumidores do Hemisfério Norte, com
melhores condições de competitividade, pela redução
dos custos de transporte. Ao que se sabe, esses proje
tos já foram elaborados, há muito tempo, alguns até há
mais de uma década, como é o caso da hidrovia To
cantins-Araguaia e da consolidação da rodovia santa
rém-Cuiabá. Até hoje, porém, não foram implantados
e a expectativa do alto sentido econômico e social que
terão para o Estado vem agravando, ainda mais, o de
salento do povo paraense.

14) A frente pioneira de penetração que che
gou à região no início dos anos setenta, incentivada
pelo Poder Público, para fazer a ocupação da Tran
samazônica e da Belém-Brasília, transformou-se em
um grande conflito agrário que permeia todas as
áreas de ocupação e que, de vez em quando, se ex
prime através de conflitos sangrentos que oferecem
ao País e ao mundo a imagem que envergonha o
povo paraense, de que o Estado é uma terra sem lei,
abandonada à sua própria sorte. Em geral, esses
conflitos ocorrem entre os próprios integrantes da
frente pioneira de ocupação: de um lado, -os empre
sários que compram terras e de outro, os trabalha-



21) Os grandes projetos mínero-metalúrgicos,
apoiados em recente legislação federal, deixaram de
pagar impostos ao Estado. Aqui estão, apenas, para
retirar os produtos minerais do território paraense: o
ferro, a bauxita, o alumínio, o ouro, o manganês, o
cobre, o silício, principalmente, sem nada deixar

17) Outro efeito adverso que essa frente pio
neira tem provocado para o Estado é, sem dúvida, o
agravamento da questão ambiental. As queimadas
tornaram a devastação florestal uma questão mun
dial, que repercutiram de forma desastrosa para o
País. O Estado, carente dos necessários recursos fi
nanceiros e desprovido de uma política ambiental
adequada, não consegue fazer controlar a ação pre
datória do homem que destrói seus recursos natu
rais. O Poder Público Federal anuncia medidas so
fisticadas para fazer o controle ambiental: telecomu
nicações, fotografias de satélites, projeto Sivam,
dentre os mais conhecidos. Porém, até hoje, o fato é
que a ação do homem, ecologicamente perversa,
continua a ser praticada de forma cada vez mais

16) Não podemos deixar de observar a dinâmi
ca que se estabelece entre a capital e o interior do
Estado, pois naquela estão sediados o Governo do
Estado, as agências de desenvolvimento, os princi
pais centros de saúde e de educação. É inevitável,
portanto, que o povo interiorano, desamparado nos
lugares onde vive, busque a capital pretendendo aí
encontrar meios que possibilitem melhorar suas con
dições de vida. O Estado, empobrecido e fragilizado,
porém, não tem condições de atender a todos os
problemas do povo, nem mesmo na capital. O resul
tado é a agudização dos problemas da área metro
politana de Belém, que a tomam uma capital onde
os sinais de pobreza de todo o Estado repercutem e
se evidenciam.
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dores sem terra. O Estado brasileiro, em suas dife- destrutiva e a sociedade paraense é mera expecta
rentes instâncias político-administrativas, tem se dora, impotente para impedir a devastação e o esgo-
mostrado incapaz de administrar esses conflitos que tamento dos recursos naturais do seu Estado. O de-
deságuam na falta de diretrizes para reformar o senvolvimento sustentável do Estado do Pará não
campo. passa de um mero discurso, tão longe está sua con-

15) N 'd d . I' cretização.as CI a es, em especla, na area metro-
politana de Belém, o impacto da frente pioneira de 18) Diretamente associado à questão ambien-
penetração é extremamente grave. Novos bairros tal está o problema agrícola. A tecnologia da agricul-
surgem, principalmente nas periferias da cidade, tura rudimentar praticada até hoje leva necessaria-
quase que repentinamente, observando-se que, em mente ao empobrecimento do solo, no qual o agri-
sua maioria, são pessoas procedentes de todos os cultor somente trabalha por dois ou três anos. logo
pontos do País que migram para cá em busca de a seguir, vê-se obrigado a procurar novas áreas para
trabalho, de moradia e de outros bens materiais. São plantar, pois a que explorou antes já não dispõe
as invasões urbanas que aumentam a responsabili- mais de um solo produtivo, isto, está UcansadoU
dade do Estado e dos Municípios pela prestação de como se fala na linguagem popular. É assim que
serviços básicos à população - urbanização, saúde, prossegue ao longo de toda a sua vida. Diz-se, en-
educação, segurança pública e bem-estar social - e, tão, que ele pratica uma agricultura de regime exten-
em geral, disputam com seus proprietários a posse sivo, e como não prepara o solo para plantar, torna-o
da área que passaram a ocupar, de forma violenta, improdutivo. Se tivesse, entretanto, assistência téc-
gerando diante do Poder Judiciário e da polícia o nica adequada e apoio financeiro, poderia praticar
conflito urbano. uma agricultura de regime intensivo, que se realiza

através de correção e preparação do solo, possibili
tando a fixação do trabalhador à sua terra.

19) Difícil e trágico tem sido o encontro da fren
te pioneira de penetração com as populações indíge
nas. O Pará é um dos Estados com maior população
indígena do País. Em grande parte as suas tribos
têm sofrido conseqüências do contato com as popu
·Iações brancas. Os madeireiros retiram impunemen
te seus produtos florestais. Os fazendeiros invadem
suas terras e aí se estabelecem tranqüilamente,
como se deles fossem as áreas que passaram a
ocupar. Os garimpeiros invadem as terras indígenas,
poluem os rios de onde os índios tiram seus alimen
tos. Tudo isso é prática em franca violação às nor
mas constitucionais que protegem as terras indíge
nas, sem que o órgão oficial tenha condições de
exercer sua função de controle e fiscalização desses
territórios. Têm-se observado, também, que os indí
genas mais aculturados vivem na maior penúria, víti
mas de doenças e maus hábitos, adquiridos no con
tato com as populações brancas.

20) O mais dramático, porém, é, ao que tudo
indica, que a situação relatada até aqui vem se agra
vando nos últimos anos.



26) Todas essas distorções contribuem decisi
vamente para tomar o desemprego um problema
gravíssimo no Estado. Os que aqui habitam são
marginalizados, não s6 pela falta de oferta de em
pregos, mas, também, porque os empreendimentos
aqui implantados não são absorvedores de mão-de
obra; ou quando o são, exigem mão-de-obra qualifi
cada ou semi-qualificada que nem sempre o Estado,
em sua penúria, tem condições de proporcionar. Os
que vêm de fora apenas aumentam as multidões dos
sem-teto, dos sem-terra e, principalmente, dos sem
emprego.

27) Acrescente-se a isso o baixo salário do tra
balhador brasileiro. Além de ser uma injúria à digni
dade do trabalhador, é ainda fator de desagregação
familiar e social. Ademais, contribúi decisivamente
para o agravamento das crises que solapam os go
vernos. E, mais ainda, a n6s nos espanta que haja
no Brasil tanto desemprego com um povo sem pers
pectiva. Diferentemente do que acontece em outros
países, no Brasil pelo contrário, um salário-desem
prego digno parece não estar preocupando os nos
sos governantes. É algo deprimente e vergonhoso.

28) Deve-se considerar, também, que alguns
desses grandes empreendimentos, apoiados em
uma tecnicalidade legal, agora se tomaram credores
de ICMS, junto ao Estado, através de créditos tribu
tários gerados pela compra de insumos em outras
unidades da Federação. Além de nada deixarem no
Estado, dele, ainda, se tomaram credores.

29) Para acentuar ainda mais o agravamento
dessa situação, vem a notícia que se cogita da pror
rogação do Fundo de Estabilização Fiscal - FEF,
que é fonnado de parcelas da arrecadação dos re
cursos arrecadados pela União que devem ser trans
feridos para os Estados e Municípios, respectiva
mente, através do FPE (Fundo de Participação dos
Estados) e FPM (Fundo de Participação dos Municí
pios). Segundo foi divulgado, recentemente, a contri
buição do Estado e dos Municípios do Pará para o
FEF, desde que este foi criado em 1994, está esti
mada em R$284.000.000,OO milhões; donde se de
duz que a contribuição do povo paraense para a es
tabilização do Real, até hoje, foi de mais de R$50,OO
per capita, ou R$250,00, por famOia. É importante
assinalar que o noticiário informou ainda que a con
tribuição do Estado de São Paulo, com a mesma fi
nalidade, não alcançou R$1,00 per capita. Comple
ta-se, dessa fonna, o processo da fragilização a que

25) A expectativa que a sociedade paraense ti
nha de que esses empreendimentos fossem realizar,
no Estado, a recuperação total e a metalurgia dos
seus produtos, o que daria a eles um maior sentido
social, não se efetivou. A metalurgia do ferro restrin
giu-se, até hoje, a um projeto de ferro-gusa de pe
queno porte; quanto à recuperação do cobre, discu
te-se a conveniência de a usina respectiva ser imple
mentada em outros Estados, o que sem dúvida é um
efeito adverso provocado pela privatização, já que
antes a decisão já tomada era no sentido de que
aqui fosse processada a separação desse minério;
os demais produtos, retirados do sub-solo paraense,
como o ouro e o alumínio, nem sequer dispõem de
projetos para que a sua metalurgia seja realizada no
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para o Estado, o qual assume a responsabilidade, Estado, apesar da enonne disponibílidade de ener-
pela administração dos efeitos perversos que provo- gia.
caram, sem deles receber qualquer compensação.

22) Os empreendimentos minerais que a União
realizou no Estado, à frente a CVRD, anterionnente
à privatização, apresentam hoje uma receita superior
a que o pr6prio Estado aufere com seus tributos, não
obstante alguns desses empreendimentos serem be
neficiados com incentivos fiscais da Sudam e, agora,
sem a tributação do ICMS na exportação, acham-se
completamente desobrigados de pagar ao Estado a
contrapartida mínima pela utilização de seus recur
sos naturais não renováveis. Agrava essa circuns
tância o fato de que, em geral, tais projetos possuem
a característica especial de serem projetos com bai
xa utilização de mão-de-obra, cujo recrutamento,
aliás, é freqüentemente realizado em outras praças
em razão da qualificação exigida.

23) É importante notar que tais projetos pos
suem uma importância estratégica para o País e não
para o Estado do Pará. Não são, assim, fruto de um
sentimento bairrista, mas inserem-se na macro-es
tratégia de desenvolvimento nacional.

24) Mais recentemente, com base na filosofia
do Governo, voltada para a economia de mercado,
os grandes empreendimentos mínero-metalúrgicos
no Estado foram privatizados, sem atentar para o im
pacto que esse tipo de atuação iria provocar sobre a
economia paraense. Verifica-se que, agora, as ques
tões sociais que esses empreendimentos têem pro
vocado não mais podem ser discutidas com seus di
rigentes. A administração dos problemas sociais é
de responsabilidade do Estado, já que, uma vez pri
vatizada, a empresa passa a ter suas decisões
orientadas, basicamente, por critérios econômicos
de lucratividade.



Agir

36) O que fazer então? A situação apresentada
revela um quadro altamente complexo, de difícil so
lução. A longo prazo, o povo paraense, corre o risco
de perder os seus recursos naturais, renováveis e
não renováveis, do território em que habita, sem
nada deles conseguir auferir. Os seus filhos encon
trarão no futuro um território devastado e, certamen
te, estarão em condições irreversíveis de pobreza e
miséria. É o que se pode concluir, se nada for feito
para coibir essa tendência.

37) A Igreja recomenda ao povo, como atitude
fundamental para poder superar seus problemas,
que primeiramente ele se volte para Deus. A oração
deve presidir a ação do homem em todas as situações
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~stá submetido o Estado, o qual se toma absoluta- objetivos deste documento, a busca de culpados ou
mente impotente, diante da agudização de sua ques- de responsáveis pelo quadro aqui descrito. Basta re-
tão social. conhecer e denunciar o fato de que nos últimos anos

o Pará passou a ser atingido por problemas crescen
tes, em termos absolutos, diante de arrecadações
decrescentes, em termos relativos. As funções bási
cas do Estado - saúde, educação, segurança públi
ca e bem-estar social - que diretamente beneficiam
o povo, não têm condições de serem resolvidas,
adequada e convenientemente. O resultado é o au
mento da miséria e da pobreza da população.

34) Por outro lado, é importante reconhecer
que, nestas últimas décadas, os govemantes, os
parlamentares, os órgãos de classe, e tantos outros
segmentos, têm denunciado, cada um a seu modo,
essa estranha injustiça que agride, diretamente, o
povo do Pará. Suas vozes, entretanto, são isoladas,
dissociadas entre si, e, portanto, de pouca repercus
são nos centros de decisão, não surtindo, até hoje,
efeitos capazes de reverter essa situação.

35) Além disso, é forçoso ressaltar que muitos
desses empreendimentos, ou dessas estratégias de
ação - projetos mínero metalúrgicos e a política de
incentivos fiscais - quando foram concebidos, no
meado dos anos sessenta e na década de setenta,
respectivamente, suscitaram no povo, pela propa
ganda que se fez, "grandes esperanças". Conceder
à Amazônia os mesmos incentivos fiscais que eram
concedidos ao Nordeste, era entendido corno um de
ver de justiça social. Aproveitar as imensas jazidas
minerais descobertas, na época, era uma obrigação
impostergável. O tempo, entretanto, demonstrou que
os efeitos benéficos que esses empreendimentos
geraram em favor do Estado, não tinham condições
de compensar os efeitos perversos que, simultanea
mente, provocaram.

Julgar

30) "Havia um homem rico que se vestia de
púrpura e de linho fino, e dava banquete todos os
dias. E um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas,
que estava caído à porta do rico. Ele queria matar a
fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E
ainda vinham os cachorros lamber-lhe as feridas (Lc
16,19-21)",

31) Dentro do nosso País, há um pobre que
não pode sentar-se à mesa comum. Foi e está sen
do espoliado, obrigado a manter os que se banque
teiam. Na parábola, o rico não tem nome, e o pobre
chama-se Lázaro. Na realidade de hoje é o pobre
quem perde nome, história, identidade e lugar na so
ciedade: nasce e morre desconhecido, ignorado e
privado de tudo, facilmente eliminável. Não conta
para o resto do País. Prova é que comemorando o
32 aniversário do Plano Real, no seu discurso, o Pre
sidente da República nem sequer se dignou mencio
nar o Norte do País, enquanto realçou insistente
mente as melhorias do Centro-Oeste-Sul. Esse Lá
zaro empobrecido é o rosto do Pará, rico-pobre nes
te Brasil: não tem o domínio de suas riquezas e fan
tasia possuí-Ias. Estas deixaram de estar ao seu al
cance, porque outros, espertos e com meios mais
sofisticados, se aproveitaram apropriando-se do que
a natureza o dotou.

32) A situação aqui relatada leva o povo e suas
lideranças a uma perplexidade. "Por que acontece
isso conosco? "questiona o povo. "Por que vem sen
do o Pará marginalizado do processo de desenvolvi
mento do País"? "Diz-se que o Estado do Pará é tão
rico"; "que dispõe da maior província mineral do Pla
neta"; "que suas florestas dispõem de fantástico es
toque de madeira de lei cobiçada pelos povos ricos";
"seus rios são piscosos, pois formam a maior bacia
de água doce da terra"; "por que está, então, o Pará
para condenado à pobreza"?

33) Preliminarmente, entende a Igreja que a
dolorosa situação que vem sofrendo o Estado nas
últimas décadas extrapola totalmente o âmbito das
decisões tomadas ao nível do Estado. Em geral, são
decisões de nível nacional que deixaram de resguar
dar os interesses maiores do povo paraense. Não
que tenham sido tomadas especifica ou diretamente
contra o povo, mas são decisões de sentido estrutu
rai que integram a estratégia de ação do poder cen
trai para com o Estado. Por isso mesmo, foge dos
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de sua vida, mas, principalmente, diante da incerte- cérebros para transformar a realidade s6cio-econô-
za. A ação sem oração leva o homem à vaidade e mico e tomar o cidadão co-participante do govemo.
ao orgulho do poder. A oração fa-Io-á compreender 42) A Igreja sabe que não é seu papel oferecer
que tudo que de bom fizer provém de Deus. Por ou- soluções para que o povo paraense possa sair des-
tro lado, a oração leva o homem ao encontro do Es- sa difícil situação. Entende, todavia, que o povo
pírito santo que inspira tudo o que se deve pedir a deve unir-se para clamar contra a injustiça que o
Deus Pai. agride e que os líderes políticos de todos os partidos

•... o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza; devem envidar esforços no sentido de lutar pelos
porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar projetos, empreendimentos e por estratégias de
como convém, mas o Espírito mesmo intercede por ação que deverão beneficiar o povo paraense e que
nós com gemidos inefáveis.• (Rom. 8,26) poderão reverter essa situação adversa, a médio e a

38) Mas o problema não se restringe somente longo prazo. Num movimento suprapartidário unam-
à questão socioeconômica. Há um outro, não menos se os homens públicos, as lideranças empresariais, os
importante, que também nos preocupa. É a educa- trabalhadores, as organizações não governamentais
ção e a cultura. A Igreja, vendo que a perda da cida- em torno de algumas ações concretas, em favor do
dania acompanha e expressa a indigência material e Estado, não só quanto à revisão de estratégias e em-
espiritual e que a fome abala e desestrutura o ser preendirnentos já implantados, mas, também, quanto
humano, impedindo-o de se aperfeiçoar, sente a im- aos projetos e empreendimentos novos, voltados para
periosa necessidade da formação intelectual, cultural a reversão da tendência de esvaziamento econômico
e espiritual do povo paraense. e conseqüente empobrecimento do Estado.

39) Omitir uma educação pautada nos valores 43) Com as forças e o coração voltados para o
humanos e éticos, fundamento necessário para uma Pará, no sentido de reverter a situação aqui relatada,
vida adulta, autônoma, emancipadora e libertadora, um movimento suprapartidário, com forte apoio pc-
é impedir a realização de uma sociedade justa e iguali- pular, poderá adotar como objetivos prioritários:
tária. O paraense deve ser preparado para participar a) questionar a eficácia da política de in-
do próprio futuro e, somente nesse processo, é que se centivos fiscais e oferecer soluções para os
tomará uma pessoa que, no espaço público da cidada- problemas do povo;
nia, faz do seu serviço um direito e um dever. b) encontrar altemativas que venham

40) Cumpre qualificar o sistema de ensino pa- compensar a perda que o Estado está tendo
raense, em todos os níveis, considerando-se inclusi- das contribuições tributárias dos grandes
ve que urna fórmula, hoje, de exclusão, é não estar empreendimentos mínero-metalúfgicos;
preparado e atualizado para usar os instrumentos do c) lutar para que não se continue a
conhecimento científico, que é patrimônio de todos. praticar a flagrante injustiça da contribuição
Ênfase especial deve ser dada à educação das do Estado do Pará para o Fundo de Estabili-
crianças de O a 6 anos, assegurando-lhes desde o zação Fiscal- FEF;
início uma Escola de Primeiro Grau qualificada pelas
necessidades e pelas esperanças do povo paraen- d) reivindicar que o Pará disponha de
se. O Estado e os Municípios sejam responsabiliza,;, um programa específico de reforma agrária,
dos pelo acesso das crianças e dos jovens ao Ensi;. com a participação do Estado e dos Municí-

") de Primeiro e Segundo Graus, e que esse Ensino pios e das agências federais que atuam no
jS dê as ferramentas para a cidadania e para o Estado, como SUDAM, BASA, EMBRAPA,

mundo do trabalho. O Currículo Escolar seja a ex- IBAMA;
pressão cultural da sociedade e da região e questio- e) reivindicar também uma estratégia
ne os programas educativos que sustentam os inte- de ação quanto à questão ambiental, objeti-
resses de grupos e corporações. vando a que o Estado possa realmente pro-

41) As universidades formem os jovens para mover o seu desenvolvimento sustentável;
atuarem nos partidos políticos, nos setores govema- f) promover a elaboração de progra-
mentais, nas Igrejas, nas empresas, e noutros seg- mas especiais integrados de responsabilida-
mentos sociais, devida e eticamente comprometidos de do Estado e do Governo Federal, para o
com o povo. Sem a educação necessária e a visão atendimento das populações indígenas, não
política para compreender a situação, não haverá só no controle e fiscalização das terras que
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lhes pertence, mas também no atendimento de Belém - Dom Carlos Verzeletti Bispo Auxiliar âe
de seu bem-estar social; Belém.

g) lutar para que projetos de grande in
teresse social, como as hidrovias e as estra
das de integração nacional, tenham o equa
cionamento de sua viabilização definido, a
curto e a médio prazo, com base em rigoro
sos estudos de impacto ambiental, nos ter
mos exigidos pela legislação respectiva.

44) Percebendo a desesperança do povo hu
milde e mesmo das pessoas mais ·conscientizadas·
sobre a situação do nosso Estado, discriminado e
tratado como indigente, gostaríamos de manifestar a
esperança dos Paraenses em seus representantes
dentro do Congresso Nacional. Oxalá possamos
contar com o empenho de cada um em defender às
interesses do Pará, pronunciando-se neste sentido,
de maneira firme e constante, mostrando-se indivi~

dualmente, e todos em conjunto, como o povo tem o,
direito de esperar, uma bancada realmente expressi
va no concerto do Parlamento Nacional.

45) Queremos apelar igualmente para as de
mais forças vivas do nosso Estado para participa
rem, cada uma segundo a sua responsabilidade pró
pria, na possível solução dos problemas existentes.
Dirigimo-nos a todos os homens de empresas, aos
membros das Associações e Movimentos Populares
e ao povo em geral. Todos podem realmente contri
buir na defesa do Pará. Nossas armas são uma
pressão consciente e ativa perante aqueles que po
dem tomar decisões, além de, no momento oportu
no, negar o voto a quem não tenha demonstrado in
teresse e amor ao nosso Estado.

Conclusão

46) Filhos legítimos desta nação-família brasi
leira, nós, Estado do Pará, recusamo-nos a perma
necer no chão do abandono, do esquecimento e da
pobreza, prezamos a nossa dignidade e reconhece
mo-nos no direito de sentar à mesa comum, em pé
de igualdade ou nas mesmas condições com os de
mais Estados da Federação.

47) Apoiados na mediação materna de Nossa
Senhora de Nazaré, Padroeira do Pará, pedimos
que Deus, em sua comunhão de Amor, acolha esta
nossa voz e inspire, nos que a escutarem, sentimen
tos e atitudes para o restabelecimento da fraternida
de entre os homens e os Estados do Brasil.

Belém do Pará, 4 de julho de 1997. - Dom Vi
cente Joaquim Zico, cm Arcebispo Metropolitano

o SR. ARMANDO ABíLlO (Bloco/PMDB.:PB.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr.1s e Srs. Deputados, mais uma vez, Sr. Presiden
te, volto a registrar a minha preocupação diante da
situação calamitosa que se encontra a saúde pública
nacional.

Durante o último final de semana estive pre
sente a uma reunião que teve a participação de rep
resentantes do setor privado, do setor filantrópico e
das Santas Casas. Todos afirmaram a necessidade
urgente de serem criadas medidas com o objetivo de
evitar o fechamento das empresas prestadores de
serviços ao Ministério da Saúde.

Ainda existe atraso de pagamento da presta
ção de serviço, é verdade; a remuneração da tabela
de procedimento está defasada, é verdade, necessi
tando urgentemente de uma revisão séria real e
àtual. Este quadro não pode continuar, esta situação
precisa mudar. Os seus efeitos são nocivos e des
truidores, tais como: sucateamento dos equipamen
tos, deterioração das instalações, atraso de paga
mento aos fornecedores, inadimplência com as obri
gações sociais, tudo isto está inviabilizando o funcio
namento de todas as instituições conveniadas. A
nossa preocupação aumenta e aumenta muito, Sr.
presidente, porque o ano de 1997 foi considerado a
~no da saúde e não foram criados os instrumentos
para reverter esta situação.

No ano passado tivemos a oportunidade de
discutir em profundidade a criação da CPMF, sobre
os seus benefícios e sobre os efeitos negativos atra
vés da tributação na receita de cada cidadão e de
cada empresa, aumentando o Custo Brasil.

Assumimos uma posição a favor, apesar de a
oposição apresentar esta argumentação. Optamos
pela sua aprovação com o objetivo de aumentar o
orçamento do Ministério da saúde, mas para decep
ção de todos nós que lutamos por esta aprovação,
os recursos oriundos desta contribuição estão sento
utilizados para pagamentos de débitos anteriores
que deveriam estar sendo quitados pelo Tesouro da
União.

O problema da falta de recursos para o atendi
mento médico à população carente existe trazendo
conseqüências desastrosas e muitas vezes desuma
nas. A insensibilidade e a indiferença a esta situação
existente rasga a nossa Constituição que diz: "Saú
de é um direito de todos e um dever do Estado".



23148 Quarta-feira 13 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPurADOS Agosto de 1997

Defendemos um Estado enxuto, ágil, compe- em Belém, Santarém e no Rio de Janeiro. Todos os
tente, eficiente, com a preocupação única e exclusi- demitidos eram empregados há mais de quinze anos
va de oferecer saúde, educação e segurança de boa e um deles, Geraldo José Carmono dos Santos, é
qualidade para a sua população. mas isso não está ex-dirigente sindical e atual diretor da Associação de
existindo, por isso temos sido frustrados e muitas ve- Empregados da empresa.
zes tendo sido na luta ao lado de vários companhei- A luta dos sindicatos, da FITTEL - Federação
ros impotentes na busca de uma solução salutar. Interestadual dos Trabalhadores em Empresas de
Mas, Sr. Presidente, se esta situação é grave a nível Telecomunicações _ e dos trabalhadores pelo paga-
nacional, no meu Estado, a Paraíba, tende a piorar. mento do adicional de periculosidade já dura anos.

Nos últimos três meses, o Secretário de Saú- Todas as direções que se sucedem na Embratel re-
justificando a falta de teto financeiro, cortou 15% cusam-se a cumprir a lei. ano passado, depois de di-

c~(' faturamento de todas as empresas prestadoras versas vitórias na Justiça, que obrigou a empresa a
nj(2) serviços ao SUS. pagar o adicional de 30% para os trabalhadores que

Diante de tantas dificuldades, inclusive aumen- atuam em áreas de risco, a direção da Embratel con-
após o dissídio coletivo, cujo acordo aumentou cordou em negociar com a Fittel uma proposta para

"i ~)O!(j na folha de pessoal, a situação é insustentável. pagamento do adicional. Um dos termos do acordo,
Se este fato é verdadeiro, se esta justificativa é firmado em protocolo, era de que seria respeitado o

verdadeira, apelamos para o Sr. Ministro da Saúde direito dos trabalhadores de continuar com as ações
no sentido de que seja encontrada uma solução para judiciais, caso não aceitassem a proposta apresenta-
est:;l situação. da. mas o que se verifica é exatamente o oposto.

Mas não podemos e nem devemos, corno rnédi- Sr. Presidente, Sr.1s e Srs. Deputados, quero,
co (3 Pariamentar, assistir a tudo isto sem apresentar da tribuna desta Casa, chamar a atenção de V. Ex.!!
uma reação e sem registrar esta preocupação. Basta para o fato de que os empregados que optaram por
de tanta insensibilidade e tanto indiferença para com a manter suas sanções na Justiça estão sendo vítimas
saúde da população pobre e carente, principalmente da mais torpe perseguição. As pressões para que de-
dos Estados nordestinos, no caso a Paraíba. sistam do processo não se limitam apenas às transfe-

As desigualdades regionais e sociais aumen- rencias abruptas e às demissões sumárias. Esses tra-
tam e com muita velocidade e isto pode ser motivo e balhadores são sistematicamente ignorados nas pro-
razão da criação das condições para uma convulsão moções e recebem ameaças explícitas e implícitas dos
social. Isto não queremos e nem defendemos. Con- chefes e gerentes. É uma situação absurda que não
sulta médica no valor de R$ 2,00 (dois reais); diária pode prosseguir. Faço aqui um apelo para que a dire-
hospitalar no valor de R$ 3,26 (três reais e vinte e ção da Embratel respeite os acordos que assina, os di-
seis centavos) desafiam qualquer bom gerenciamen- reitos dos trabalhadores e a Constituição, que garante
to administrativo. a todos o direito de buscar a Justiça.

o SR. WALTER PINHEIRO (BlocolPT - BA. - Por fim, Sr. Presidente, requeiro que seja
Sr. Presidente, Sr.l!s e ·Srs. Deputados, um velho transcritos nos Anais desta Casa todo o material em
método da ditadura e, mais recentemente, do Gover- anexo, inclusive processos em andamento na Procu-
no Collor está de volta à Embratel. Sob a orientação radoria e em outros órgãos públicos. Comunico a V.
do Presidente Dílio Penedo e do Diretor Administrati- Ex.1 que esta denúncia que ora faço está sendo en-
vo Franklin Madruga, o Chefe do Departamento de caminhada à Comissão de Direitos Humanos desta
Administração e Recursos Humanos, Joaquim Cor- Casa, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao Crea
rêa, está promovendo uma verdadeira devassa nos pelos sindicatos dos trabalhadores em telecomunica-
quadros da empresa emtodo o País. O alvo da caça ções e pela sua federação, a Fittel, como forma de
às bruxas são os trabalhadores que se recusarem a pressionar a direção da empresa e o Ministro das
aceitar a proposta apresentada pela Embratel, para Comunicações a por fim a essa caça às bruxas e,
pagamento do adicional de periculosidade, e manti- portanto, respeitar o princípio da legalidade.
veram as ações que movem na justiça.

Sr. Presidente, solicito a V. Ex.!! que este pro-
No Rio, Sr. Presidente, um deles foi transferido nunciamento seja publicado no jornal Hoje na Câ-

de forma arbitrária do local em que trabalhava, no mara e divulgado no programa A Voz do Brasil.
Distrito de Guaratiba, sem chance de escolha e sem
sequer ter sido comunicado com alguma antecedên- MATÉRIAS A QUE SE REFERE O
cia.·Quatro casos de demissão já foram registrados, ORADOR:
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Anexos:

José Eduardo Dutra
Senador Federal- PTISE "

~a certeza de que contaremos com o empenho dessa Comissão na apuração dos
fatos visando a garantir o respeito aos direitos humanos em nosso país, colocamo
nos à disposição para os esclarecimentos que julgarem necessários.

3) Os empmQaoo~ que não desejarem aderir à Proposta da Empres
podarão permanecer, como é de seu direito, relvlndicand
Judicialmente seus Interesses, e contarão Igualmente com

P lo fato de haver alguns pontos. sobre os quais não há absoluta
c vergéncla entre a EMBRATEL e o SINTTEIJRJ e. ainda. em face da
pr missa básica, preliminarmente colocada pela Empresa, relativa a sua
In nção de, prioritartamente. esgotar todas as possibilidades de
n gociação. num primeiro momento com as Federações e Sindicatos e, em
úl ima instãncia. em não havendo a interveniéncialanuéncia dessas
E tldades Sindicais. buscar a solução conclliat6rla através da caiebração
d acordos Judiciais e extrajudiciais diretamente com seus empregados.
e tendem conveniente, Empresa e Sindicato. firmarem este Protocolo.

E conformidade com o compromisso assumido pela empresa, em
d zembro de 1995, durante as rodadas de negociação sobre o Adicional de

riculosidade - Energia Elétrica. inclusive atendendo à reiVindicação do
INTTEURJ, ficou a EMBRATEL de apresentar Proposta para tratamento
ferenclado do 'processo João Batista', tão logo estivesse equaclonada,

forma geral, a questão da Periculosidade· Energia Elétrica, no âmbito
ral da Empresa.

tendendo. ainda, a reiteradas reivindicações do SINTTEURJ, foram
romovidos, recentemente, reuniões negociais que culminaram com .0
ompromisso, ora consubstanciado neste Protocolo de Intenções. qual sela

de realizar, até o dia 23fl0/96. reuniões que serão conjlJntamente
romovidas, tendo como audiência os empregados interessados na
atéria em questão, quando serão enfocadas as recentes proposições da
mpresa relativas ao tratamento das ações judiciais. individuais ou

ndlviduais plúrimas. originadas na Justiça Trabalhista no Estado do Rio d~.
aneiro, ai incluldo. principalmente. o 'processo João Batista", alémiO

rocessos transitados em julgado até 30.06.96. h~ ma~s de 2 anos. e alnd ,
utros transitados em julgado com prazo inferior.~ k!i.

J ./1;1•.

Cabe ser enfatizado que, por essa iniciativa, não está a Empresa abrind
pre~edentes quanto aos princlpios que integram suas Proposta de ãmbi
nacional, send~. tão-somente. o ~atamento diferenciado que já havia sid
proposto es~eclficamente para o processo João Batista', com 10 anos d
data de sua ',mpetração. tranSitado em julgado há mais de 3 anos. além d
outras. condições. passlvels 'de atendimento dentro do contexto d
negociações com o SINTTELlRJ, desde que aprovadas em assemblél
espeCificamente realizada para esse fim.

Em síntese, o presente Protocolo encerra as proposições da Empresa e d
SINTTEURJ. acordadas nas reuniões de negociação dos dias 2e/Oe
04110/ge. expressas em suas respectivas Atas e as seguintes condiçõe
protocolares:

1) Apresentação conjunta (EMBRATEL e SINTTEIJRJ) da Proposta d
Empresa aos empregados envolvidos. em datas prevlament
agendad~s de cO?1um acordo. nas dependências de suas respectiva
Unidades. expOSição da Empresa. durante 30 minutos. seguida d
exposi~o do SINTTEURJ, por 30 minutos, e mais 30 minutos pa
eventuais perguntas a serem formuladas pelos empregados;

Obs: As exposições da' Empresa e do Sindicato referlr-se-ã
exclu~lvamente às sUQS respectivas considerações ac~rca d
conteudo da Proposta. reservandO-se o direito à Empresa e a
Sindicato de exporem seus entendimentos sobre vantagens
desvantagens e outras considerações julgadas relevantes.

2) A data limite para a manifestação dos empregados que desejare
aderir à Proposta da Empresa. será de 05 (cinco) dias úteis a conta
da data da apresentação conjunta (EMBRATEL e SINTTEL.RJ) ao
empregados envolvidos. conforme cronograma abaixo:

Data HorárIo Local
14/10196 14:00h Rio de Janeiro. Audlt6rio Prédio RJO 111
21/10/96 14:00h Rio de Janeiro -Auditório Prédio RJO 111
22110196 09:00h Guaratiba.RJ
23110/96 09:00h Tanguá-RJ

3) E~fatlzar. Junto aos empregados, que a. eventual assinatura. pel
Sindicato. do Acordo de Princlplos não Implica obrigatoriamente
adesão do empregado. através_~.aa~ass~slnatura do Termo Individual d
Transação e Quitação de Dlvld~ lAl (í !

4) Esclarecer que a opçAo de ede.80 à Proposta da Empresa e
consequente assinatura do Termo Individuai de Transação'
Quitação de:Qfvlda é dê livre manll••taçAo doa empregados;

5) Na hipótese dEHidesâo, o Sindicato assinl!rá, Juntamente bom o
emfll'l!9adoS qlJ~( .pderirem à Proposta da Empresa, o respectlv
Teimo \'ll:lividual'de Transação e Quitação de Dívida.. na qualldad
de ill\Grvlll1iente ilrtuente;

FiUldlFederação Interestadual dos Trabalhadores
em Empresas de Telecomunicações

Pr tocolo dI Intlnções para eventual celebração de Acordo para
pa amento do Adicionai dI Periculosidade - Energia Elétrica.

resente Protocolo de Intenções. neste ato firmado entre a EMB~TEL
SINTTEURJ. respectivamente representados pelo Sr. Joa~U1m de

sa Correia. chefe do Departamento de Administração de Recursos
H anos - DAR e pelo Sr. Francisco José Izldoro da Fonseca,
C denador Geral daquela Entidade. tem por objetivo 8 formalizaçêO das
co dlções estabeleCidas conjuntamente pela EMBRATEL e SINTTEURJ.
pa a apresentação. aos empregados Interessados, da. Proposta da
E BRATEL e das necessárias explicitações de seu conteudo, à luz dos
e endimentos da Empresa e do Sindicato.

- Protocolo de Intenções assinado pelo Sinltel-Rio e Embratel, onde o item 6 garante
o direito do empregado reivindicar seu direito na justiça, na medida que não aceite a
proposta da Empresa.
- Comwricação Interna DA.fJ57/97, de 15-04-97, onde implanta um verdadiro
terrorismo na Embratel com ademissão em massa em decorrência da terceirização.

Um outro aspecto que vem provocando um clima de terrorismo aos trabalhadores é
a implantação de um plano de terceírização que abrange cerca de 78% da atividades
desenvolvidas pela Empresa. Este projeto certamente agravará o uivei de
desemprego em nosso país.

Face ao exposto e visando resgatar a justiça e o respeito aos Diretos HliÍnanos,
estamos denunciando a essa Comissão as arbitrariedades cometidas pela Direção da
Embratel nas pessoas do seu Presidente, Dilio Penedo, do seu Diretor
Administrativo FranIdirn Luzes Madruga, do Chefe de Administração de Recursos
Humanos Joaquim Corrêa, do Chefe da Divisão de Relações Trabalhista Ruy
Barbosa, no sentido de responsabllizá..los perante à legislação em vigor pelos delitos
e mazelas que vem promovendo contra os recursos humanos da Embratel.

o exercicio da liberdade, por parte dos trabalhadores, na busca de seus direitos é
uma prerrogativa de qualquer cidadão e tem que ser preservada na sua plenitude em
defesa dos Direitos Humanos.

Não obedeceudo este principio é que a Direção da Embratel vem promovendo um
verdadeiro terrorismo, pressionando os trabalhadores com ações na justiça a terem
que aceitar as condições da empresa infringindo, em todo momento, o Principio da
Legalidade e os Direitos Humanos.

Prezado Senhor,

Ilmo. Sr.
Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados r11Õ
~
NESTA
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7)

6)

manutenção do apolo do SINTTEURJ, na condição de assistente o
substituto processual, quando for o caso;

As condições da proposta da Empresa, excetuando-se aquela
definidas para as ações transitadas em julgado, constantes da Ata d
Reunião do dia 26109196, são extenslveis aos empregados sem açA
judicial e que atuaram nas atividades/áreas da Empresa constante
dos Grupos A, B e C, do formulário de levantamento de dados objet
da CI DA-069/ge, de 14/05/96, definidos com base no Acordo d
Opel'llciona/lzaçao de 1969;

As atlvidades abrangidas para efeito de credenciamento, fora
definidas pela Empresa na RED-019/96, por analogia técnica à
dispOsições da legislação vigente sobre o Adicionai d
Periculosidade - Energia Elétrica, sendo que o número de postos d
trabalho assim definidos serao mantldos pelo prazo de 2 (dois) ano
a contar de 01+10196;

fJírdrú. nu 2l2~ Ttrceiri::.a.ção. aprovl1da pela 918- REDIR da TCLCBRÁ,S. de
03 12 °6. í1 qual propomos liCp formalmente adotada para aplícação no âmbito da
EMIJI\ATE.L.

• Documento intitulado "Tt!rr:driltlção na EMnRATEl.", que incorporA os c.onceitos
Iplicá\lei~ ao il5!lunto, indica 05 procedimentos I serem seguidos. e apresenta I nosSA
proposla de arca." de terceirilllçiio. plIn debatc;

• Mimltil de Rcsoluç30 de Diretoria. que aprOVi\ I incorporação dos conceitos da D.ir.clri7
OU '2t2. um c.m~Unltl de dirClrt7"cs \lrÓ\lti:t5 às atividades terceirizOlda5 ~~ E~13ItAl Et e
alI flrcl1!'i de tcrcclrizaçãll. rctllclcndo~jl!l aos respectivos Planos de Tcrcclfl1ilçno

Em race: da complexidade do il5sunto. c o seu ca.ráter inr:dl\o nn Empresa. sumenle
agendaremos il discuS~ão d:I matéria para a RGDfR que se reafi1..ma no dia 290,197, de moelo
il permítir um;) lellura e :máliSI: cuidadosa dm Sr~ pirelores _

AtenclOsamente.

9)

10)

Novas atividades, decorrentes da Introdução de novas tecnologias o
processos, bem como casos especificas, serao objeto de análise d
Empresa com a participação da' Entidade Sindical, com vistas
avaliação sobre o Adicional de Periculosidade - Energia Elétrica;

A Empresa, atendendo à reivindicação do SINTTEURJ, analisará
possibilidade de implementar soluçães de contorno parar'
enquadramento da totalidade dos empregados Integrante.~. de
processos em tramitação no TST, não transitados em j~I~~~

(.~MI;;5.~~ ~ !;;h

AS/ possibilidades supra referidas serão expostas nas reuniões conjuntas
(E+,BRATEL. SINTTELlRJ· EMPREGADOS).

Rio de Janeiro, 14M 0/9S

Fr:mklitJ i\l:admp:1I 1.111.(".{
Diretor de .\dlnllll!íltnç5n

T E L E C O M li N I C A ç Ó E S 8 R A S I L E I R A S S.A.• T E L E 8 R Á S

ASPECTOS .JURíDICOS SOBRE A TERCEIIUZACAo

Tenoo em vlsla ti DEM 5.IOO/~q5RIY(" "provada em ORI051%, pelo Vice
Prcsldentc em exercício da TELEBRAs. que dClcn11lnml esludos rclntlvns ti.
"Tcrcctriz.a<;.ão", no Sislema Tctcbrá..~. <J DClltlrUllllcntu Juriuic~l. pclus
advogados Fátima Mn.rÜl CarIeial Có.lvalciro. Iara Apurcc,da MUlITil Martins
c Cirineu Roberto Pedroso, apresenta os aspectos jurídicos sobre n
lcrcclrízaçüo, a snbcr:

Francisco José (zidoro da Fonseca

- TEIlCEIIUZAÇ"\O: COllcci!u;

- LEGISLAÇÃO APLICÁVEL;

- JUHlSPRUI)ÊNClA;

T STEMUNHAS:

)~-i

- ESTRATÉGIAS PARA CONTRATAÇÃO' Sociedade de
economi:1 mista - Administr:Jç:io I'lÍbJiclI IlIdire!:I' Sociedade
Anônima - Inicintiva Privnda I.

TERCElRlZACÃO - Con'ceito

"Possibilidade de conlralar lerceiros para realizaç,io de
alividades que não conslituem o ubj;t\1 principal da elllpresa".

É conveniente deslacar do conceito de terceirizaçào o que
são atividades-meio e atividades-fim da empresa. com a linalidade
de que se possa l11elhor definir aquilo que pode ser ohjeto de
lerceirizaçiio.

Encammh:unm; aos Srs DirClorc'í. em ilnc,<o. 11m conjunto de docurncntns par~ análise em
RElJlR. objetivtlndo a dcrilllçãn c llJ1rovnçii.C1 de diretrizes "plic;ívci~ a tlm :ullplo processo d..
terccinz.açio de auvidlldcs na EMlJRAI EL. a saber

Mmn'.: rEnCEJRI7.A~·Ã{)N.\ F.MllllATEL

Orslino:

1\11)

10 • 1.:
IS.1l4.97

COMUNICAÇÃO INTERNA

()d:~cm~N":

IlA-OS7/97

Conforme preleeíona o Ministro logado do Tribunal
Superior do Trabalho, Vanluil Ahdala. in Revista L1r, V?I..60. n°
OS. de maiol9G. páginas 5871590, em seu I.ra.balho 1Il\.llulado
"Tereeirização: Atividade-Fim e Atlvldade-Mclo 
RespOllsabilidade Subsidiária do TUl1tador ~e Servíç.o": " ... não
h,j p:lrâmctros bem defillidos do que seJ:lm :lt"ldade-fim c
atividade-meio e muitas vezes estar-se-ia diante de uma zona
l:inzenta em que 1l1ui{0 se l111rOxi1l1am uma de outra,"

Documento íntitulado ";1"'l'ecI/1." luridict>:i .~()hr~ 11 Tl!rcr:íri:açãa", elaborado pelo
Departamento Jurídico da TELEDltÀS. que estamos conliidcrando como referénci.. em
nosso c,o;ludo.

ATIVIDADES-MEIO: Podem ser eOl1sideradas todns as
atividades que poderiam ser retiradas do produlo ou da empresa,
sem prejuízo 00 alteração do seu objclo.
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;.TIVIDADE-FIM: A contrário senso, todas as atividades que
não estejam enquadradas na definição de atividade-meio são
consideradas atividadc-fim.

- LEGISLACÃO

Para melhor cntendimcnto do tema. necessário se faz invocar a
legislação pertinente à definição de cmpregado e emprcgador. a
fim de se evitar o desvirtuamcnto da contratação. além da
legislação que abre a cxceção.

Artigo 20
• da Consolidação das Leis do Trabalho:

"Considera-se empregador a empresa, individual ou colctiva.
que, assumindo os riscos da atividade econ'imica, mlmitc.
assalnria e dirige a prcstação pessonl dc scrviços:'

Artigo 30
, da Consolidaçã'l das Leis do Trabalho:

"Considern-se empregado toda pesso:1 física que prestnr
serviços de n:ltureza uão eventunl a empregador, soh a
dependência deste e medinute snl:írio."

Artigo 90
, da Consolidação das Leis do Trabalho:

"Serão nulos de pleno direito os atos praticndos com o
objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos
preceitos contidos na presente Cousolidação."

Artigo 50 do Decreto-lei na 200/67:

"Pnm os fins desta lei, considera-se:

IIJ- Sociedade de Economia Mista - a entidade dotada de
personalidade juridica de direito privado, criada por lei para
o exercicio de :Jtividades de natureza mercantil, sob n formn
de sociedade auônima, cujns ações com direito n voto
pertençmn, em sua mniorin, à Uuião ou à entidade dn
Admiuistração Indiretn."

Artigo !O do Decreto-lei na 200/67:

"A execução das atividades da Administraç:io Federal devení
ser :lIuplamentc descentralizadp.

§ 7" - Para melhor desincumbir-se das tarefas de
planejamento, coordenal'ão, supervisão e controle e com ()
objetivo de impedir o crescimcnto ueslllensurado da m:iquinn
administrativn. a Administrnção procurará desobrignr-se dn
renlização materinl de tnrefns executivas, recorrendo, senipre
que possivel. :i execuç,io indireta. medíante contl'ato, desde
que cxist:l. nn ;'rea. inicilltivn privndn suficientemente
desenvolvidn e capacit:ul:t n descmpcnhnr os encarl!OS de
cxccu~·:io."

Artigo 37, 11. da Constituição Federal

"A Administração pública direta, indireta ou fundacional, de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados. do Distrito
Federal e dos Municipios obedecerá aos principios da
legalidade, impessoalidade, mOI·alillade. publicidade e,
também, 110 seguintc:

11 - a investidura em cargo ou emprego público dcpende de
:tp~Ovação prévia em concurso público de provas ou de provas
e tltulos. ressalvadas as nomeações para cargo em comissão
declarado cm lei de livre nomcação e exoneração."

§ la do Artigo 173 da Constituição Federal:

"A empresa públicn, a sociedade de cconomin mista e outras
entidades que explorem atividade econômica sujeitmll-se ao
regime jurídico próprio das empl'esas privadas, inclnsive
quanto às obrignçõcs tmbnlhistas c tributárias."

- Jl!RISPRUDÊNCIA

Até dezcmbro de 1993. o cntendimento jurisprudencial dominante
em o consubstanciado no Enunciado nO 256. do Colcndo Tl"ibunal
Superior do Trabalho. scgundo o qual. "Salvo os cnsos de
trahalho tCl11pnnirin c de scrviço~ de vj~iHincin. prc\'i~tn5 nas

Leis nas. 6019, de 03.01.74 e 7102, de 26.06.83, é ilegal a
contratação de trahalhadores por empresa interposta,
formando-se o vinculo empregatício diretamente com o
tom:l(10r dos scrvíços."

Nesse passo. toda contratação feita fora dos moldes impostos pelo
referido Enunciado, era caracterizada como sendo ilegal. e,
conseqüentemente, estabelecido o vínculo empregatício
diretamente entre o tomador dos serviços e o empregado da
locadora de mão-de-obra, pois via de regra estavam presentes os
elementos caracterizadores da relação empregatícia, que são:
pessoalidade, subordinação Uuridica e técnica), haBitualidade e
onerosidade.

Com a evolução das relações de trabalho. obrigou-se o TST a
reformular o seu entendimento. abrandando-o e adequando-o 11
realidade. Com isso, houve a revisão do Enunciado n° 256, sendo,
então, editado o de na 331.

Antes, porém, transcrevemos, a título de ilustração, uma ementa
que muito bem demonstra a evolução retro referida:

uÉ lícita a contrat:lçiío de serviços através de empresa
prestadora de mão-de-obra, uma vez que esta forma de
contratação de serviços mio se encontrn vedada pelos
dispositivos legais em vigência, bem como, cstá em
consonância com a melhor doutrina e de acordo com
remansoso entendimento jurisprudencial, decorrente, ainda,
do próprio dinamismo exigido pelo Direito do Trabalho, que
de forma segura busca resguardar os direitos dos
trabalhadores, sem contudo, prejudicar a evolução da
revlidade sócio-econômica do País ou, mesmo, desmobilizar
uma estrutura mundialmente consagrada que, a toda
evidência, gera inúmeros emp,·egos. Frise-se, aiuda, que com a
superveniência da Lei n" 8.036,190, sobre o FGTS, a legalidade
das empresas de prcstação de serviços a ter~eiros tomou-se
inqucstion;,vel, pois foram elas inseridas na categorin de
empregadoras. Acórdão (TRT-23' Reg.) (RO 1115/93 - Ac. TP
1215/93, 25.08.93) ReI. Desig..Iuiz Guilherme Bastos.
Recorrentes: Maria José da Silva e Conceição da Silva
Ferreil·a. Recorridos: I") Banco do Brasil S.A., 2") G & A
Serviços de Limpeza Ltda:'.

Tendo em vista que hoje o entendimento jurisprudencial
disciplina as hipóteses de contratação de trabalhos e serviços, há
que se atentar para o texto do já mencionado Enunciado 331, que
assim dispõe:

"COi'rr-RATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS
LEGALJDADI~- REVISÃO DO ENUNCIADO N° 256.

1 - A coutratação de trabalhadores_por. empresa interposta é
ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos
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serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei n· 6.019,
de 03.01.74).

11 - A contratação irregular de trabalhador; através de
empresa interposta, não gera vinculo de emprego com os
órgãos da Administração Pública Direta, Indireta ou
Fundacional (al·t. 37, Ir, da Constituição da República).

111 - Não forma vinculo de emprego com o tomador a
contratação de serviços de vigilãncia (Lei n· 7.102, de
20.06.83), de conservação e limpeza, bem como a de serviços
especializados ligados it atividade-meio do tomador, desde que
inexistente a pessoa lidade e a subprdinaçflo direta.

IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte
do empregador, implica na responsabilidade subsidiária do
tomador dos serviços quanto aquelas obrigações, desde que

este teuha participado dll relaçflo processual c conste também
do titulo executivo judicia!."
Pelo entendimento jurisprudencial sumulado. acima transcrito. há
que se destacar os seguinLes pontos:

I) - COl'tinua ilegal a contratação de trabalhador, via empresa
interposta. salvo nos casos de temponírios, vigilantes,
conservllçflo e limpezll;

2) - Permissão para a contratação de serviços especi:llizados
ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistentes a
pessoalidade e a subordinação;

3) - A contratação irregular de traballmdor através de empresa
interposta. nflo gem vinculo de emprego com os órgflo da
Administração Pública Direta, Indireta ou Fundacional, em
face da obrigatoriedade de concurso público pam acesso a
cargos e empregos públicos; e,

4) - Há responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços li do
empregador, desde que o primeiro (tomador dos serviços) faça
parte da relaçflo processual e tenha sido condenado
juntamente com o segundo (empregador).

- ESTRATÉGIAS

Diante do que foi visto anteriormenLe. conclui-se que para que a
lerceiriz:lção seja possível. é neccss:írio. anles de qualquer
medida, atentar para a natureza jurídica das Empresas do Sistema
TELEBRÁS. '
A "holding" e a EMBRATEL. por serem sociedades de economia
mista. integram a administração pública indireta por força do que
disp6e o Decreto-lei n· 200. de 25.02.67. e. como tal. sujeitam-se.
também c notadamente. ás normas do Díreito Adm!nistrativ<l.

Em sendo assim, apesar dessas empresas serem equiparadas às
empresas privadas para fins trabalhistas c tributários (§ '" do 311.
173 da Constituição Federal). estão subordinadas ao Principio da
Legalidade, podendo fazer somente aquilo que for pennÍlido por
lei. razão pela qual só podem contratar serviços de terceiro para
execução de seus encargos. desde que "exista na área, iniciativa
privada. suficientemente desenvolvida e capacitada" (Decreto-lei
n· 200/(7) para tal mister, na forma da Lei n· 8.666193.
Os empregados da sociedade de economia mista. como já visto. só
podem ser contratados mediante aprovação em concurso público.
como imposto pelo art. 37,1l, da Carta Federal. motivo pelo qual
se efetuar contratação· irregular de trabalhador. via empresa
interposta, essa contratação não gerará o vínculo de emprego. nos
lemlOS do Enunciado n" 33 I. estabelecendo-se. apenas. a
responsabilidade subsidiária, conformc Se verificará mais adiante.
Já as operadoras, por serem sociedades anônimas comuns, rel!idas
pela Lei n· 6.404. de 15.12.76. se vierem a contratar nos m~ldes
acima. poderão ter contra elas declarado o reconhecimento do
vínculo empregatício.

Além disso, a tereeirização só é pennitida quando se tratar de
contratação de serviços especializados e não de pessoas. para a
execução de servíços próprios da atividadc-meio da empresa:
Só pode haver contratação de serviços, pois. se for de pessoa.
fatahnente ficarão caracterizados os elemcntos próprios da
relação de trabalho, que são a pessoalidadc e a subordinaçflo.o
que é vedado.
Para ilustração. transcreveplOs entendimcntos do ilustre Ministro
do Tribunal Superior do Trabalho. Vantuil Abdala. inseridos na
obrajá citada, às fls. 588/589:

"Por outro lado, ainda que a prestaçflo de sel'viços se dê pnra
a atividade-meio, é indispensável que nflo haja :1 pessonlidade
e a subordinaçflo jurídicn entre o obreiro que presta sel"\'iços
e a tomadora de serviços."

"Dest:1 mnneira nflo será licito o contrato com uma empresa
parn n prestaçflo de serviços de natnreza diversn de sen
ohjetivo social, dos 'luais ela nflo tem nenhnma especinlizaçflo.
Faltaria .aí a razflo maior e IJI'imeira 'lue le!!itimn n
subcontrataçflo, qnal sej:l, o incremento dn qu:tlidade, e a
prestadora seria apen:ts mera intermedi:íria de mÍlo-de-obra.
Serviço especializado exige, naturalmente, empresa
especializada.

Mas além disso, estabeleceu-se que estes serviços devem estar
ligados à. atividade-meio do tomador, ou seja, serviços de
apoio ou complementares aos de sua finalidade."

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, os advogados infra-assinados entendem que.
no que diz respeito à terceirização. há que atentar para o
eumprímento da legblação vigente, em consonância com a
jurisprudência dominante. a fim de se evitar a contratação
irregular de pessoa, que pode redundar na imputação de
responsabilidade subsidi:íria quanto ao adimplemento das
obrigações trabalhistas, quando sc tratar da "holding" e dn
EMBRATEL. e no estllbelecimento de vinculo de emprego
diretamente com o tomador dos serviços. quando este for uma
operadora. com todas as implicações inerentes.
Portanto. a fim de não nos depararmos com uma silllaçflll
irregular e ilegal, há que se contratar serviços especializados e
não pessoas, evitando-se a /:aracterização dos elementos
tipificadores de vínculo empregaticio (ar!. 3· da
CLT):pessoalidade, habitualidade. subordinação e depcndêncin
econômica.

Antes disso. porém, há que se identificar quais as atividades da
empresa são meio e que. portanto. não coincidem com sells fins
principais.
Superados os itens acíma apontados. se a terceírização for a opção
melhor para a empresa. só restam a contratação de empresas
idôneas. através das quais os serviços serão realizados. e a
exigência do estrito cumprimento de todas as obrigações
trabalhistas por ela, a fim de se evitar a responsabilidade
subsidiária, a qual difere de responsabilidade solidária, confomle
se depreende da lição a seguir mencionada:
nA respollsabílidade é solidária quando qualquer um dos
devedores é responsável integralmente pelo débito (art. 896.
parágrafo único, do Código Civil).
Assim sendo. o credor pode cobrar a divida em juizo. ajuiz.1ndo
açüo contra todos ou contra qualquer um dos devedores
isoladamente.
Já. quando a responsabilidade é subsidiária, tal não ocorre.
Ncsla, a responsabilidade díreta é do devedor originário. c só se
Lransfere a responsabilidade para o devedor subsidiário quando o
primeiro for inadimplente, nüo tendo condições de solver o débito.
A despeito do entendimento do Enunciado n· 331 sobre li

responsabilidade subsidiária. há que se ressaltar que (1 art. 71 e
seus parágrafos, da Lei n· 8.666193, assim prescrevem:
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"Arl. 71 0J contratado é responsável pelos encargos trabalhistas.
previdenciários. fiscais e comerciais resultantes da execuçüo do
contrato.
§ 1°- A inadimplência do contratado com referência aos encargos
trabalhistas. Iiscais c cnlllerciais não transfere à Administraçüo
Püblica a responsabilidade por s~u pagamento. nem poderú onerar
o objeto do contrato ou retringir a regularização e ouso das obras
e edificações. inclusive perante o Registro de Imóveis.

§ 2" - t\ Adlllinistraçãn Pública responde s(,lidariall1cnle C(lll1 11

contratado pelos cncargos previdcnciários re5ult~ntcs da cxecução

do contrato, nos tennos do arl. 31 da Lei nO 8.212, de 24 de julho

de 1991'"

Pela legislação (Lei 8666/93 e 8212/91), não haver~a a
responsabilidade subsidiária por todos os e!lCar~~s: l11as SII11 ..a
solidário, quando sc tratar de obrigação preVI?enClana, o 'lu,? nua
exime a contratante de tomar todos os cUidados para nao se
desvirtuar o contrato, enquadrando-o na hipótese do arl. 9° da
CLT.

É o nosSO entendimento ",erca do tema.

~";f;.'M~ ,r~,ct.f.,(..Q t.e;J:fi'.. <1 (oívvv""
FÁrIMA MARIA CARLEIAL CAVALEIRO

~O'--1-t~,-,-,-,-,,~
IAR~RECIDA MÓY,RA MARTINS

~lV~7;J
CIRINEU ROI3ERTO PEDROSO

rr.U:COMlIN1CACÓt-;S nnAo;JJ.~mASS.A.
~iJlem.:s !Ir "aclllllrnt.:s~jn l't1rhr:h. sul'
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10. DISPOSiÇÕES GERAIS

10.01 Quando for o caso. a empresa do Sistema TElEBRÁS deve elaborar o Plano de
TercelrlzaçàÇJ. segundo as macrofunçôes. e encaminhá-lo a Diretoria de Administração
da TELEBRAS para anahselunlamente com a(s) Direloria(s) envolvida(s)

10.02 A~ empresas que já tiverem serviços lerceirizados, devem aprçsentar a
TELEBRAS o quadro demonstrativo de 5elViços até 30.01.97, onde constem denlre
outras as seguintes Informações: o serviço, o custo mensal, a receita (se for o caso), o
tipo de fornecedor contralado, a dUração do contrato, a forma de remuneração, ele.

10.03 Para ereilos de Licilação, devem ser obedeodos os crilérios eslabelecidos pela
Lei n' 6.666 de 21106/93, complemenlados pelo estabelecido por esta Diretriz.

11. APROVAÇÃOEDATI\DEVIGÊNCIA

11.01 Esta Dtrelnz foi aprovada pela 918' REDIR. de 03/12/96 e vigora a partir desla
dala.

REFERÊNCIIIS

3.0 I Plano de Ação Empresanal (PAEl 1997/200 I

3.02 Lei n' 8.666. de 21106/93

4. CONCEITOS

401 TERCEfRCZAÇÃO ~ processo de (ransferéncla a (ercelros de atívídades
originalmente executadas pela empresa.

4.02 TERCEIRO - qualquer enlldade ou empresa de prestação de selViços. pessoa
jurídica de direito público ou pnvado, constituída legalmente para realizar determinado e
específico serviço, para outra empresa ou enlidade. chamada de Tomador

4 03 TOMADOR. u contratante. pessoa luridica de d,retlo publico ou pnvado. que
celebrar contrato com terceiros.

PIANO DE TERCEIRIZAÇÃO . .. 04

CRITÊRIOS PARA ElABORAÇÃO DO PIANO DE TERCEIRIZAÇÃO 04

11 APROVAÇÃO E DATA DE VIGENCIA

2.

10

TERCEIRIZAÇÃO

SUMÁRIO

GENERALIDADES

CAMPO DE APLICAÇÃO

REFERÊNCIAS .

CONCEITOS .

OBJETIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO

CRITERIOS PARA TERCEIR1ZAÇÃO

(A) Ouanto as Formas
(B) Ouanlo as AtiVidades

(A) Quanto aos Aspeclos Empresanais
(B) Quanto aos ASPectos Econãmicos .
CC) Quanto aos Aspectos JurídIcos "

DISPOSiÇÕES TRANSITÓRIAS

DISPOSiÇÕES GERAIS

PÁG.

OI

01

02

02

02

03

03
03

04
05
05

05

06

06

4 04 PROCESSO DE TERCEIRIZAÇÃO _ conlunlo de ações desempenhadas pelos
agentes nele envolvidos (empresas do Sistema TELEBRAS. Tp.rceiros e demars
entidades que dele partIcipem, duranle as (ases de avalcação. cOnlralaçUo. execução e
aUditagem das atividades lercelriladas,

4.05 ESCOPO BÁSICO DE COMPETÊNCIA - ccnslllui·s. das atividades voltadas
dtretamente para a prestação de servíços de telecomunicações. InclUSlVl'3 as ahvidades
Que dizem respeito â capaCIdade de conquistar e malltcr clientes c ao conhecImento.
concepção e gerenciamenlo do negociO.

4.06 ATIVIDADES ESSENCIAIS OU ESTRATÊGICAS (ATIVIDADES.FIM) •
atiVIdades Que compõem o escopo báSICO de competênCIa das empresas do Sistema
TELEBRÁS

4.07 ATIVIDADES NÃO ESSENCIAIS (ATIVIDADES-MEIO) • allv/dade. de apoIo Ó

organização (penféncas ou complementares} e aquelas víncutapas ao processo de
produção Que não raçam parte do escopo báSICO de compeléncla

5. OBJETIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO

5.01 A ler...Juização. no Sislema TELEBRÀS. deverá ler os segu1f11es QbJCtlV05

a} aumentar iJ capacIdade de compellção.

b) obter agllidado empresa, ...1

c) obter ganl10s de produllVldade e qualidade

GENERALIDADES

DOCUMENTO

00 lU

1O1 Esta Diretriz tem por finalídade estabelecer os principIas e as onentações a
serem observados Quando da adoção da allernallva de lercelnzação de atIVIdades nas
empre5tlS no Sistema TELEBRAs

CI\MPO DE APLlCl\çAO

e, redw:rr custos.

f) permlhr Que a atenção da empresa seja direCionada essenclahnente para o
-escopo de compelêncla do seu negóc1o-, canalízando para ete toda a energia
e criatividade da orgaOlzação, de modo a assegurar que os resultados
prelendldos sejam alcançados a, consequentemenle. obter vantagem
compeliliva junto ti cJíentes e concorrentes
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602 A decisào pela terceirização de tOO:l e qualquer :l.Iividade deve estar apoiada. em
avalilçlo da relaçio custolbeneficio. ~Iém de comparar 0$ custo!Ç; da atividade. se cxecu~

latia intemamenle pela empreu. com os custos lercciriz.a.do5

CRITÉRIOS PARA TERCEIRIZAÇi\O

(A) Quanlo as Formas

6.01 Para os fins de terceinzação no Sistema TELEBRÁ5. consídera~s. apenas a
(ransferéncl3 para lercairos da realização de atívidades de caráter pennanenle. cuja
execução tenha durilção ilimitada no tempo

6.02 As formas de tercelrizar tais atividades são as seguintes'

(B) Quanto aos Aspectos Econümicos
ANEXO I À RED· 197

a) conlratar com terceiros a execução de uma atividade • uma atividade.
considerada como insumo de um processo produlivo executado pela própiia
empresa. é delegada a um terceiro. contratado como fornecedor

b) transferir para terceiros uma determinada atividade • uma determinada
alividade. vinculada ao negócio da empresa. deixa de ser por ela exercida. sendo
transferida para um larcelro. Que passa a lê·la cama seu própriO negócio. A
relação com a empresa é preSIdIda por tlcordo de desempenho" resultados.

c) assoclar·se com terceiros para a execução de uma atIVIdade (Parcerias) • a
atIVIdade da empresa passa a ser executada em parcena com um terceiro. onde
os riSCOS. Interesses e obrigações são compartIlhados Os compromissos de
desempenho e resultadas. são de ambos os parceiros.

(B) Quanlo as Alividades

6 03 As atividades consIderadas estratégicas ou essenCiaiS ao negóCto (ativldades
fim) não devem ser tercelnzadas

G.04 As atividades não essenCiais {atIVIdades-meIo} são consideradas como
tercelnzávels

PLANO DE TERCEIRlZI\ÇÃO

7.01 A tercelrização, nas empresas do Sistema TELEBMS, deve ser baseada em um
Plano de Tercelrlzação. onde devem estar cxphciladas não só as lustificativas par~ Q

uso da allernahva de tercelrlzar. como também as formas e prazos Di3rs lInplementação.
e seus reflexos esperados. de tal modo Que fique demonstrada a VIabilidade das
decisões tomadas pela empresa com relação ás atividades classincadas como
tercelnzâvels nesta Direlnz. li

CC) QUinto lOS NpectQs Jurídicos

603 A empresa deve atentar para o cumprimento da legislaçito e da rcgufamentaçJo
vilente, em consonância com ajurisprudineia dominante, para

.) evitar a contrltaçio irregular de peSSOI, a consequente imputaçlo de respon
nhilidade subsidiâría e no eSlabelecimento de vinculo.

b) contrillar scrviços especiali1-1dos e não pessoas.

c) impedir a ClIacterizaçio de elementos tipificil.dores de vinculo empre!llicio
(Art. 311 da CLn. pessollidade, habilualidade. subordinação e dependência
econômica. .

d) deixar claro que a atividade lerceiriz.a.d. nao é essencial 1.0 seu fim principal
(negócio);

e) selecionar fornecedores, contratando entidades ou empresas idôneas;

f) nlo deixar margem i. imputação de responsabilidade solidliria
7. DISPOSiÇÕES GERAIS

7 OI AJ ações tendentes à Iplicaçlo do conceito de lerceirizaçio. devem ser também
planejadas em coordenaçio com o Programa de Remanejamento de Pessoal Cl'RP), de
modo a permitir o planejamento do redirecionamento di mio-de~obrl p.....;, us Htores
onde a Empresa necessite

7 02 Anualmente, deveria ser feÍlIS reavaliações dos serviços lercciriud05. tanto dos
objetivos/custos constantes do PllJ10 de Te~eeiriZlçlo. quanto dos resuhados reais do
serviços lerceiriudos

703 Para efl:ilos de licitação e conlraldç3n de serviços lerceiri7..õldos, devem ser obe
decidos os critérios estabelecidos pela Lei nll 8666 de 21/06/93, complementados pelo
estabelecido por esta Diretriz

ANEXO I À REJ)· 197

a) ter conSCiênCia do escopo bãslco de competencla da Empresa.

(A) Quanto aos Aspectos Empresariais

8.01 A ~erceirízação de toda e qualquer alividade pelas empresas do Sis(enm
TELEBRAS deve merecer os segulnles CUidados da anãllse e avalíaç.5o para sua
Implementação:

8. CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TERCEIRIZAÇi\O
s. Pl.ANO DE TERCEIRIZAC'\O

5 OI A terceírizaçlo. na EMORI\TEl, deve ser baselda em um Plano de Terceiril.a.~

çio, onde devem estar explicitadas não só as justificativas ·para o uso da allemativ. de
tercciriur, como também as formas e prazos para implementação. e Seus renexo!'i espe~

ra.dos. de tal modo que fique demonstrada a. via.bilida.de das decisões tomadilS pela em~

presa. com rellçio âs atividades c1assífica.das como lerceírizivcis nesta Diretriz.

b) ler em mente os oblelivos da tercelrlzação.

c) tercelm:~ar ahvidades que estelam fora do escopo báSICO de compelencia da
Empresa:

d) contralar empresas e serviços. e não pessoas físicas.

e) não gerencIar nem superVISionar empregados de terceiros.

f) eVlIDr a execuç:iio de serviços em sua sede.

g) eVllar que o terceiro .passe a ler excessIva dependênCia econônnca de
empresas do SlSlema TELEBRÀS.

h) especificar com clareza os serviços. prazos e quantidades conlralados,

transformar custos fixos em custos varlavels;

j) não expor a nsco a inlelígencla da organrzaç.ão. o concedo 'da empresa
perante os clientes nem o controle do processo produtIVO.

k) identificar e avaliar os forne,cedores.

I) estabelecer padrões de desempenho e melas corre~Dondenl~s

rn)reallzar <ludllofl<ls nas I!ll11pre5as Itlnll·(·.edOln~ HXêlI11IllAII";." l.'" r.orll!tll
cumpllll1elllo das ul)fla~çõ('!s IrahnJlll:;ln:; IlrC~ldCnCli'na!' " fi:::'.:nI5 (1 :1
evolução palrlmOl1léll ~

ANEXO Z Á RED.

ESTE ANEXO SOMENTE SERÁ CONFECCIONADO APÓS A APROVAÇÃO
DA DIRETORIA QUANTO ÀS ATIVIDADES TERCEIRIZÁVEIS

6. CRJTÉRIOS PARA ELABORACÃO DO PLANO DE TERCEIRIUÇÁO

(A) 0\.11010 aos Npectos ErnoresWNs

6.01 A terceiriuç20 de toda e qualquer atividade deve merecer os seguintes cuidados
de zmilise e avaJiaçl0 parI SUl implementa.çio:

a) ler consciencia da atividade-fim da Empresil~

b) ter em mente os objetivos da lerceirizaç!o.

c) terceiriUlt atividades que nio sejam estratégicas ou pertencentes à atividade~
fim;

d) contratar sempre, e exclusivamente, penou juridiCilS de direito privado e nio
pessoal fisicas~

e) nio gerenciar nem supervisionar empregados de terceiros;

f) evitar que o terceiro passe a ler excessiva dependência econômica de empruas
do Sistema TELEBRÁS.

g) espedficar com clareza os serviços, prazos e quantidades, e principalmente os
padrõ~s de qualidade dos serviços contralados,

h) transformar custos fixos em custos variáveis;

i) nlo upor I risco a inteligência da brglJ1ização. o conceito da empresa perante
os clientes nem O conlrol~ do seu processo produtivo,

j) idenlificar e avaliar os rornecedorcs;

k) estabrlecer padrões de desempenho e metas correspondentes.

I) realizar audítorías nas empresas romecedoru. eXlmimmdn o· correto cum·
primento das obrigações tubalhislas, prcv1denciária~ e riscais. e a cvoluçlo
p4llnmoniaJ ..
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e) reduzir cusloS~

ANEXO I À RED· 197

b) .Iumenl2t.l velocidade dos processos empresariais.

c) obter ganhos de produlivid:1de e qualidade.

d) comb~Jero gJganrismo.

f) permitir que a atenção da empresa seja direcionada essencialmente pari o aI·
canee de plena satisfação dos nossoS clientes. canaljzando para eles toda a
energia c criatividade da organizaçio. de modo a. assegurar que os resultados
pretendidos sejam alcançados e. consequentemente. obter vantagem competi
tiva junto a clientes e concorrentes,

g) direcionar os recursos humanos para as atividades-fim.

4. CRITÉRIOS PARA TERCEIRIZ.ACÃO

RESOLlIC,i.o IH: OmETORlA REJ)· 197

EMBRATEL Vi'Cllcil:
TERCEIRI7.AÇ.i.O

.97

(A) Quanto ás Fgrmas A Diretoria da EMBRATEL, em sua 1/97 Reunião. realiuda em .97

401 Pilt'a 05 fins de terceirização na EMBRATEL, consídera-sc apenas a transfcrincia
para terceiros da'rea1illção de atividades de cariler permll1ente, cuja execuçio tenha

duração ilimitada no tempo.

4,02 As formas de terccirizar tais ativídades são as seguintes;

I) contratar com terceiros a execuç.lo de uma atividade - uma atividade. conside
rada como insumo de um processo produtivo executado pela prôpria empresl- é
delegada a um terceiro. contratado como fornecedor

•b) transrerir para terceiros uma delerminada atividade - uma dClcrminatln ativida
de. vinculnda ao negócio da empresa. deixa de ser por clá exercida. sendo trans
ferida pari um terceiro, que passa .t lê-la como seu próprio negócio, A relação
com a empreSl epresidida 'Por acordo de desempenho e resultadós

c) associar-se com terceiros para a execuçlo de uma atividade (parcerias) - a
Itividlde da empresa pa:ssa li ser execulad. em parceria com um lercciro. onde os
riscos. interesses e obrigações sio compartilhados Os compromissos de desem
penho e resultados sào de a.mbos 05 pnrceiros

(O) Ouanlo à, Alivid.de,

403 As atividades consideradas estratégicas ou essenciais ao negócio (alividades-fim)
não devem ser terceíriudas

404 As atividades nio essenciais (ativi~ades-tneio) sào eonside1'ldas como terceiri7.i
veís.

ANEXO I À RED· 197

DIRETRIZ.ES APLICÁVEIS À TERCEIRIZAÇÃO NA EMURATEL

I. FINALIDADE

Esta diretriz tem por Iinalidade estabelecer os principias e as orientações ;I serem obser
vados quando da adoção da alternativa de terceiriz.ação de atividades na EMBRATEL,

Z. CONCEITOS

2,01 TERCEIRIz.AÇÃO - processo de tnnsferência li. terceiros de atividades origi
nalmezue execufadas peja empresa.

2.02 TERCEIRO - qualquer entidade ou empresa de prestaçio de serviços. pessoa
juridíca de direito publico ou privado. constituida legalmente para realizar determinado e
especifico serviço, pua outra empresa ou entidade, chamada de Tomador

2.03 TOMADOR· contratante. pessoa juridica. de direito pUblico ou privado. que
celebrar contrato com terceiros

Z.04 PROCESSO DE TERCEIRIZAÇÃO • conjunto de ações d..empenhadu pe·
los Igent" nele envolvidos (EMBRATEL, Terceiros e demais entidades que dele pll1i
cipem) durante as fues de Iva1iaçio. contrataçlo. execuçio e auditagem dili atividades
terceirizadas.

Z.05 ATIVIDADES ESSENCIAIS OU ESTRATÉGICAS (AT1VIDADES-FIM) 
constitui-se das atividades voltadas diretamente para a prt5taçio de serviços de teleco
municações, inclusive as atividades que dizem respeito ;i capacidade de conquistar e
m&nter clientes e ao conhecimento, concepção e gerenciamento do negócio

Z.06 AT1VlDADES NÃO ESSENCIAIS (ATIVIDADES-MEIO) • atividades de
apoio á org&níução (periféricas ou complementares) e aquelas que se destinam ao
suporte do processo de produçio das atividades-fim

3. OBJETIVOS DA TERCEIRIUÇÃO

3,or A terceiriuçJo nll E~mRATEl.. tem 0$ seguiRlcs objelivos

a) aumentar a competítividade da Empresa nos mercados onde atua,

CONSIDERANDO

• a ,n:cessidadc::. de ,esl3bclecer crilerios p:1ril aplicação de conceitos de lcrccirizaçlio de
.ulvuJades no amlJltu d:1 EMaRATEt.

• a neceSSidade de serem definidas as atividades terceirizi1\'eis. de modo" sub.!:idinr o "de.
qUldo planejamento empresnrial do :lSsunto.

RESOLVE

AproYllr (J conjunto de diretrizes apliciveis ã lerceirízação no imbilo dI EMORATEL
de acordo com o documenlo conSUmtc do I\ne:(o I ã presente. •

Aprovar o elenco de ativldil.dc.~ tcrcciri7..;vels c lliio-lcrCClfi7.iivei!'i. n~sodadus às macrn.
funções da Empren. de acordo com o descrilo no Anc."o : .i presente.

Determinar a lodos os ôrg~os envolvidos com as ntividades consideradas terceirizâvcls
que apresentem la O~P. no.prazo rnli.'timo de 60 (sessenta) dias contados da vigência d~
presente. seus respeclJVos planos par~ introdu~o de lerccirizaçl1o. em suas vt'a5 de aru
a.~~ O~C;. co.~ base nas diversi15 propostas. üpresentarà ã Diretoria. para aprovaçno
o ano e ercclnzaç.io da EMBRATEL. consolidando lodl's ()~ prnjetns apresentõ1dn~ •

Dilio Scrp:io Pentdo
PRESIDENTE

DlstribUlç;o MD.ADMC.U'\.UE.ES·
"Pubhqueo 5c 110 no"

i\I,,\('IUJI''l':o.(',\O lU: \1'010 E:\II'IU:S \IU \1,

FtIN(',\() ATlVIIlA1lt: SIi'rt NÃO

\.fanlJlcncàn de Ar Condicinnndo X
Manutenção de Area~ Vcrde~ X
Manutenção de Elevadures X

ADMINISl'RM.:ÁO DE Manutern;Jo de Torrcs X
BENS PATRIMONIAIS M:muunção de Equip de Escritóno X

E DEPIlÉDIOS M.nutençao de Energia AC X
MaGUtençio de Equip.dc Proces-
samento de Dados X
ManutençiQ de Veiculo$ X
Admini5traçJo de Plidios (Recep-
ção. Zelndoria. Purlôlria. Cunser -
VlçiO Predial) X

Transpnnc de ressoai X

TRANSPORTE
Transporte de Carga X
Transporte de Valores X
Malotcs e Men~gciro5 X
Aquisição de Pnssau:en!5 X

SEGIIIlANÇA VíBilnncla eSqul'OVIÇll Empmllnal X
EMPRF.~ARIAL Inspeções de Segurança X

Serviços de Copa X
SERViraS Microfilmagem X

GERAIS Cunser:vaçlo' e Lin1ra.a X
Mee:snogr.tli" X
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FIINÇ,u) ATIVIllAII~; SIM NÃO

DF,.S:F.NVOLVIMEN1·O Treinamento c Capacllacào X
DERIJ

Assístencia Social (Serviço Soclld) X
BENEFicIOS E Assistência Médico-HospílO1lar e

PROGRAMAS SOCIAIS Odontológica X
Alimentação X
Exames AdmisslOnais. l'cri6dlcos

MEDICINA F. Demi5sionais X
SEGURANÇA DO Exames Mêdicas Periciai:'i X

TRABALIIO Pericial'> de Acidattcs de Trõ1balho X
Prevençio de Acidenles X

X

x

x

Pesquis;; de: Clima Org:'UllZõ!.CIOtlill

Recrutamento e ScJeção
RC!:!I!itro c Cadastro de PC!i~:d

falha de Pagamento

RELAÇÕES DO
TRAIl'\LIIO

AIIMINISTRAÇÃO
DERIJ

Fl!NÇAO Al'IVIDAUf; SIM NÃO

PI.ANE.IAMENTO Etabor.lçào dos Planos de Recursos
DE INFORMÃTICA de Inftlrmátlca X

PROVIMENTO DE I!spccHicaç;o de Hardware e son·
RECURSOS DE warc X
INFORMÃTICA Desenvulvimento de Sonware X

ADMINISTRAÇÃO Opernção e ManulençJo de Com·
DEREc'URSOS puti1.dorc..~e Pcrifirico$ X

UE INFORMÁTICA Operação e Manutençio de
de Computadores X

ENTRADA E
TRANSMISSÃO DE Digítaçio de Entrada de Dados X

DADOS

ADMINISTRAÇ,\O DE Adlllíni';lração de Dadus c de
BANCO·DE·DADOS OIJlco·dc·Dados X

SUPORTE A 1I0lp [)",k X
USUÃRIO Suporte Técnico X

)1.\("IlOl'l :,><\0 Il~:.\ I ENIlIMENIO .\0 n.11::-. 11.

ANEXO

MACRonINC'\O 03: MATEllIAL

FUNCAO ATIVIDADE SIM NAO

COMPRAS E OBTENÇÃO Cadastro de Fornecedores X
DE MATERIAIS Registro de Preços Praticados X

E EQUIPAMENTOS Qualificação de Materiais e Equi.
pamentos X
Execução do Prcasso de Compra X

GESTÃO DE ESTOQUES Armazenagem X
E ALMOXARIFADO Entr!'B1 • Dístlibulção de Materiais X

Catalogação de Materiais X
Intl'lntirios de Estoques: e PatrimôniO X

FIINÇ,\O ATIVIDADE SIM NAO

In(omlllçôcs InlcnuclolllllS (000333) X

ATENDIMENTO SoliCitações de Serviço, X

POR TI':LEfONE Ugaçõcs a Cobrar X

Informações sobre Tarifas X

Telcltendimcnlo em Geral X

CONSULTORIA Consultoria li Clientes X

VENDAS IlIRETAS Vendas DirClil$ a Clientes X.

,\ CLlf.NTF.5

~I.\(·IIOH'õ'(',\OIl~: OI'EI\ \C\O E )I.\IH' n:.~('·\O 1).\ I'LAIô 1'.\

FUNCAo ,\TIVIIMUt: SIM ",",\,O

Contabilidade LelZll X
CONTABILIDADE Contabilidade de CU!ilO$ X

Contabilidade Gerencial X

ORÇAMENTO E Orçamento Empresarial X
ESTUDOS ECONÔMICOS Estudos econômicos X

FINANÇAS TesourAria X
Câmbio X

fATURAMENTO Emissão de COnlas de Prcstaçio
ECOURANÇA de Sorviço. (CPS) X

Arrecadaçào de CPS X

FlINC,\'O ATIVIDADE SIM NAO

PI.ANF.JAMENTO Elabor.ção de Planos Oper.lioon.is X
ECONTROI.E Controle e E~ccução de Planos

OPERACIONAL Operacionais X

SUPERVISÃO E
Anilise. Supervisão e Controle do
Tráfego Manual X.

OPERACÃO DE Atendimento e Operzçio do Triw
TRÁFEGO MANUAl. rego Manuill X

Proxr:anl.'1çiio. Despacho e COfllrole X
ORDENS DE SERViÇO Exccuçlo de Atlv.llçiO de Serviços X

E REPARO E:ux~Q de Dcs:ltJ\~ de Scniços X

SUPERVISÃO.
Supervisão, Opcraçio c MiIJ1utcn~

çio de Redes de ACCSID X
OPERACÃO E Vistori&!fnspeçio de Cabos de

MANUTENÇÃO FibrJ Óptica em Rodovias X
DE REDES 9peraçio e Manutmçio de Cabos

Oplicos OPGW X
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OPERAÇÃO E Operação c Manulcnçlo de DG X
M.\NlITF.N~·.\O DF. DG

SIIPF.RVI5ÃO. Supcrvi~àn de Ctluip:uncnlus X
OPF.RAÇÃOE OperaÇoio de Equipamemos X

MANUTENÇÃO DE Mmutcnção de Equipamentos X
EQUIPMIENTOS

SlIPF.RVI5.\O f:
Supervlsào e Oper.1çio de Prédiw
Clímatiz.açãn X

OPF.RA("ÃO DF. Supervisão e Operaçào de Torres
INFRA·ESTIlUTlIRA c E~lrad,,~ de Acc...;o;o X

Supervisão e Opcpç.5o de Equii'a~

mentos de Energia X
CUNSERTOS E TESTES Oficina mclrômca. X
DF. EQUIPAMENTOS [ Oficia de TcJcfhne.~ X
INSTRlIMF.NToS DF.

MEDIOA

)I·\('I(OIT:W\O IIJ: 1:\1' \:"~·\Il l: '101>l1(~1/.\C\1lIl \ 1'1.\:'> 1\

FlIN(,\O ATlVIOAIlE SIM NÃO

PesqUisa c lJe.lôenvnlvímcnto rec·

nologicu X

PL,\NEJIo.MENTO Sel~ode ProJdOS de Jnveswnerrro X

TÉCNICO Elaborou.50 de Projetos de Slstcnu:S

de Teleeomllnll:açõcs X·

CADASTRO Implantação t Manulcllçnu de

TECNICO Cadastros Técnicos X

E1nburac;ão (h: I'ruiclm; em Geral

EI.ADOIL\ÇÃO (Redes de Acesso. Cumulação.

DE PIlOJETOS Transmissão. e Inrra~Estrutura ,

Fibra Ótica) X

Implmt:açio de Projetos em Geral

EQUIPAMENTOS (Prédios. Comutaçio. Transmis-

sio, Energia.. Climatizaçnl1. Co •

municaçio de Dl'Idu!'i.Fihra Ótica) X

,,\C!mH N('\O UI: 1'1. \ '1-:.1 \ 'II'~ I O I' (Il'\ mOl.1' DII'IU.S \1\1 \1.

FIINÇAo ,\TIVII>AOf. SIM NÃO

l'limc.lil\11ento ESlrntcglC\l X.

Planejamento Empresarial X

Df:SENVOI.VIMENTO Reorganização I Rccngenharia

Em,.,re~.l)rlllJ X

Cobrança Judicial de Cantas de

Sen:iço5 X·

JlIRilllCO ConICIlCI()!:O Trabalhista X

Contcl1ci{J.~o Fi.'i~l X

Consulloria Juridica X

Relações Públic:a5 c flvcutm. X
Produç~tl L1e Materml Prol\loclt'l'lal

COMUNICAÇÃO emGeraJ X

SOCIAl. Assessoria em Comumcaçii('l

Social e fmpren5ü X

Audiloria lnterml :,;

AtfOfTORJ/\ Audilorin externa X

!';istcll1i1 dc Nnrmil:;. Pratica:; c

QlIAl.IIlAllf: rrocedinu:ntos X

Certificação ISO 000[1 X

ANEXO

I'I\OI'O~T.\ I)E'I F.I\Cf:ml1.A(,\O Uf. ATI"IIlAIH:S IM t;i\II\IIA'1 t:J.

Nns quadros ti seguIr scrão considcrados t'li llcguinu:s criteriosO

\ As õ1uvidl1des cUJa terceiriznção nãu sc recomenda de forma algul11l1. te\11 um X

assinalado na culuna. NÃO.

i. As atividades cuja lercciri7,ação ê ndmitida sub alguma forma (inclusive r~uccri31Ietn

um X ilssmalado na coluna SIM,

3 Toda alividilde terceiril.ivel deve ter seU gerenciamento e controle e.'l:ercido por man
de.obra pr6pria da Empresll. Dessa forma. se uma rUllçio inteira f(lr tcrcciritàvc1.
neeessariamente deve existir um processo interno para scu gerenciamento e controle•

• custeio (estudo comparativo de custos, olimização de projetos de custeio ou de atividades)

• pessoal (conccmraçào de mão.de.obra especializada nas ireas de excelência vinculadas ao "core
business" da Empresa),

.I Estará sendo utilizada a clmisilicnção da TELc.DRÁS para as ml'lcrofunções utilb,ml35

no dimensionamento do quadro de pe~~oal,
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S. A relação de atividades mio esgola o universo de pOSSIbilidades. nem se propõe a
descrever. com exatidão, todas :lS attvidi\des das funções ApólIi a critica das árcas.
modificações eíou acréscimos nas atividades poderio ocorrer

• investimentos (ganhos de escala. ralias do mercado I serem contempladas, reduçJo dos cuslos
de implant;ção e modcrníuçnu, redução dos prazos de maturação de projetos. rcduç1tl de (lrc~

ços de insumos de expansão, etc ),

Dessa rOfTlla. será possível antever em que prazo a EMBRATEL atingiri o grau máximo desejável,
relativamentc àquelas atividades que forem con5íderadas como lerceiriziveis. c em que velocidade
tal processo ocorrera, No prano de Terccírização, :1$sim elaborado, deveria ser explicitados nio só
os fundamentos têCniC05 que justifium o uso dessa alternativa (já que nio buscamos incentivar um
modismo, mas a adaptaçio filcionala um cenário gerencial). como também 05 reflexos esperados.
especialmente nu ircas de:

vIsta sua forte correlaçio com o PI~nejamento dos Recursos Humanos integrado ao Planejamento

Emprcsarial

FUNÇÃO 1\1"1\/11),\1)(-; SI~1 NAO

Segmentação de Mercadu X
ADMINISTllACÃO Lev"nlamcnlo de Neccs!iidauc.o;

MF.RCADOI.OGICA de Mercado X

Elahoração de Planu de Atendi-
Pl.ANEJAMENTO memo ao Mercado X

F.CONTROl.F. CUhlrolc da. eXCCUçill de Planus
MF.RCAIlOJ.(íGI<:O Merci1dtllógico~ X

Pc!:qui,;:as Mercadolôgica~ X
F.5TUDOSIlE maburaç5:o de Modelns dc "Vê!.

MERCADO liação do Mercado X

Estudus de Demanda X

DETERMINAÇÃO DF. ~ludos d. Vi,bilid,de X
PRF.C;OS DE SERVICOS IJctenninação de Pn:ços eServiço$ X

C:OMlINICACAO Propllgilndll,. Publicidade e Pro·
)IERCADOl.OGlCh moção de Vendas X

Mollerm7..llção lIe Prvdulm. J;xi~-

MOIlERNI7.ACÃO E IcOles X
DESF.NV()I.vIMF.NTO DCl:envnlvimCnlO de NO'o,'Il,"> Pm-

IlEPRODIITOS duto!' X
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10. CONCLUSÕES

Como te observa. nossa proposta considcrzda em toda a sua extensão, modifica profundamente a
forma d. gerenciar as Itividldes di EMBRATEL, com grandes diferenças em relaçio is lUIS tra
dições hillóricas

Seri preciso um certo esforço de superzçio das barreim culturais para que pl~e~os de um cstá..
gio pari outro, O enfoque ainda dominillllt! na Empresa é o da soJuç1o de carenctu de mJo-de~
obra atravis de contrataçio de mlo-dc·obra de terceiros (temporária ou mo), conlO ocorreu no
pamdo (PE5VE. estagiários, bolsistas), e ocorre atualmente com I tent:lliva de cont~tlç1o ,de
aposentados. 510 ronnu equívtX:adu (algutrnlS até ilegais) de resolver os problemas E precISO

replnsar letalmente I forma com que 510operados os processos na Empresa.

Idéias ligldu i lutomaçio. tais como WED-EMBRATEt. eliminam a dependência de runçõe$ de
apoio e secretaria. pela c!iminaçlo da produçlo de papel. Cargos tradicionais como OCI, por
exemplo, nio agregam valor e podenl ser extintos completamente A irea de desenvolvimento de
sistemas pode ser, em quase suatotalídade. terceiri:z:.ada. Esses 5io apenas alguns exemplos do lon
go leque de ponibilidades que cstio i nossa frente. Estamos convencidos de q~e, com v~nta~
poIitica., poderanos promover as transformações de que tanto a Empresa necesSIta pua se In~nr

nos cenários futuros de acirrada competiç1o. que certamente ocorrerio no setor de telecomunlCJ.~

çiles.

Rio de Janeiro. 14 de Ibril de 1997

DIRETOItIA DE ADMINISTRA(''\O

Ecomum confundir-se iltiV1dade-meio com Mea de administra~o Neste caso. lelide-se " atribuir
is áreas técnic:l e comercial o conceito de atividade·fim, e portanto nlo Icrccirizivel. e assim sen
do. somente a ârca administrativa seria terccirizivcl Tal nãu é n(J~U visi'lu

Em todas 15 Áre.s d. EMDRATEL (p. DA, DE. DF. Dl e OS) exi"e .poio (suporte) lO' objeti
vos fimús dos diversos órgios que compõem as respectivas estruturas Mais adianle neste trabalho.
iremos propor a terceirizaçio ete atividades em todls as Diretorias da Empresa. com base em cri
tério que, dadl!i as caraeteristicu operacionais da EMDRATEL. em poucos órgãos há clara carac
terização de a.tividldes de prestaçào de serviços de telecomuni~ções a cliente final c is Empresas
Pelo (que eo nosso "core business'"

Dentro desse contexto. aquilo que se caracteriza como o conhecimento. tl concepç!o e II cllpacK:la
de gerenciar o nosso negócio devera ser consideróldo como não delega'.,c! a tcrceiros Tod:ll CI~

plcidade e inteligência da organizaçJo deverá lSer direcionada nesse sentido

4. O PORQUÊ DA TERCEIRIZAC,\O

Antes de elenear os diversos objetivos do processo de lercciri7.;J.ç!0. e imporlólllte deslacar 05 mitos
e receios que geralmente causam bloqueio cultural aintroduçio do conceito de terceirizaçJo. es..
pecialmente em empresas estatais como a EMBRATEL .

o primeiro deles e o que afirma que os processo~ de Icrceirização tem como linico ubjetivo
"emcugar o quadro de pessoal", e resultariam dc uma l1ç~n deliberad3 de provucar desemprego
estrutural O segundo é que quase sempre se tenta provar que OI lerceiriZõ1çio é sistematicamente
mais cara do que a execuçio da mesma atividade com rcc'ur:'ôos próprios Um tcrceiro mito sustcnl:'l
a tese de que com a terceirizaç30 a qualidade: do serviço cai, em relaçio àquela pré-e:cisu:ntc "in
housc"
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Nenhum desses raciocínios é verdl1deiro No primeiro ca!!io. o que ocorre é o oposto '\0 aumentar
as ativid;des do setor tcrciário da economia. com n Icrceiri7.açtlO. aconlece uma e1c\';1çiio do nível
de emprego no agrcgado econômico, inclus.ive com I. crinç~o de novas cmprcsai'õ. ger:mdo :tumento
na arrecadilção de:: impustos Portanto. Icrceirizar e muilo mais (uil para a sociedade' do clue I. situa
~ào :\tun!. onde uno há pt:T!lpeellva de aumento de quadros. e a tcndencia t: de tluetla n" ofertól de
cl1Irregos nas empresas estlltalS. principalmenle

TERCEIRIZAÇ/\O NA EMBRATEL

I. FINALIDADE

o presente documento tem por objetivo estabelecer os conceitos básicos aplicáveb i tuceirizaçlo
~ dtltividades da EMBRATEL. bem como propor as ireas/atividades terceiriziveis, e a forma pcla

qual o assunto terceiriuçio deVI ser conduzido no âmbito da Empresa,

Z. CONCEITOS

1.1- Terceirizaçio - Entendc-se por terceirizaçio o processo de transfercncia a terceiros de ativi
dades originalmente executadas pela empresa.

2.2.. Terceiro - É qualquer pessoa jurídica de direito privado, constituída legalmente pm. prestar
detenninado serviço, pari outra empresa, chamada de tomadora ou cliente.

2~ Atividades Terceirizi.veit ~ Slo toou aquelas que se destinam I. dar suporte i alividade~fim

da empresa {"core business'1. desde que econômica e financeiramenle justificável Excduam-se
dessa regra as atividades que mesmo nio sendo aquelas diretamente ligadas à finalidade di empre
SI, sejam consideradas estratégicas ou essenciais, como adiante seri. assinalado.

1.... Procnso de Terceiriuçio • Comprcende o conjunto de ações desempenh;das pelos zrgentcs
nele envolvidos (Tomador, Terceiros e demais entidades que dele participem) durante as fases de
avalilçio, conlrataçlo. execuçlo e ludilagem das Itividades terceirizadas

J. A DICOTOMIA: ATIVIDADE-FIM 1 ATIVIDADE-MEIO

Todos os estudos ligados i lerccirizaçio apontam pari a necessidade de ser feita uma distinção
blsica entre atividade-fim e atividade~meio. uma '.,oc:z que somente eslas últimas estariam sujeitas à
terceirizaçJo.

o problema é que não existe uml "fronteira exala" entre uma coisa e Dutra, dificultando I definiçlo
de parimetros que delimilem, inequivocamente, onde termina UrnJ e começa outra. No documenlo
elaborado pelo Departamento Jurídico da TELEBRÁS $lo proposlasls seguintes definições

Atividades-Meio. Podem ser consideradas todits as atividades que poderiam ser retiradas do pro
duto ou da Empresa. sem prejuizo ou alteraçio do seu objeto

Alividadcs~Fi1n: TodllS as ntividades que n;'iu cSlcJam cnqu.,lfradn:'ô 113 dcfilllç;'iu de nlivldade-meio
$10 consideradas como atividldes-fim

P~r~ebe-se que mesmo esstls definições não eslahelccem lllllQ b<lse segura. na medida em que a
IlIvl~ade-lim, .que deveml ser a primeira a ser idcnlificada, pll.:'i5a a ser conhecida por diferença. n
que Ilustra a dificuldade da conceiluaçio

~ terccíriuC;3.o é, portanto, umilaçio que depende. fundamelllahnentc, do conhecimento pleno de
dlver~as premissas ~~ nalureza -::tratigica, dentre ela!: a definição de qual é o negócio dI Empresa
Id.~Uficõldo o ?e~Oclo. car~c.tenz.a-se o que seja ou nin atividade-Iim. parI que dai se chegue is
aUVld.il.cles pUSlvelS de tercclnzaçlo, denlro do empreendimenlo

A terceinzação niio objetiva desempregar No caso rarticular da EMDRATEL. pretendemos utili·
zi-II como cO:Jdjuvante nil administração do "Iurnover" natural que está projetado par.1 o filluro
próximo. em funçio das saidas de pessoal nas diversas ireas da Empresa Além disso. é perfeita
mente possivel combinar :J aplicaçio de tcrceirização, com o Programa de Remanejnmcnto de res
soai (PRP), recentemente aprovldo pela Diretoria, 'Iue pode promover o redirccionamcnto da
mio-de~obra para setores essen~iai5 da organiuçio

No que sc refere a custos, lembramos o nível elevado do "Q\'erheld" da EMDRATêL em comp:t~

raç!o com o setor privado. Esse fato, eclusado pela presslo de custos clusada pdu proSrama de
beneficios e vantagens voluntirios concedidos peja Empresa. muito superiores aos praticados pelo
mercado. Dessa forma, qualquer atividade que tenha como insumo predominante mlo-de-obra. ao
terem seus custos confrontõldos com terceiros. geralmente a compar21çio seri vantajosa' ttreeiri..
zaçlo. Exemplo típico foi o processo de tcrceirizaçllo da iiuividade de informações internacionais,
recém implantado na Empresa.

Quanto á qualidade. só haverá queda se houver falha gerencial Quem controUa com terceiros tem
obrigação de especificar padrões de qualidade. Em não o fuendo. ou dc:ixando de:: controli~1a, nio
estará agindo com eficácia, e portanto desqualificado pm o exercício da ati\oidadc: gerencial.

Portanto, a lerceirízaçio eprocesso positivo, que nlio se apresenta contra algo em si, mas atua no
sentido do direcionamento dos esforços gerenciais no aumento da C<lplcidade de 8eril~0 de rique
za. das organizações, pelo aumento da qualidade de seus serviços e consequentemente. da satisfa..
çio de seus clientes. facilitada pela eoncentraçlo de inteligcncia no "core business"

Assim sendo, podemos considc:~r como sendo os seguiules. ÔS objeti\,(!!â principaiS dos prOCCS:'ins
de tereeirizaçio nl EMBRATEL

• aumentar a compelitividade empresarial,

• aumenl;u- a velocidade dos flrocc:s~('Is emprcsariais.

• obter ganhos de produtividade e de qmtlidade.

• evitar inchaço nu estruluras de apoio.

• reduzir custos,

• permitir que a atenç30 da emprC:~i1 scjn direcionada essencialmente para u scu negócio. canali
zando toda a energia e criatividade da organi7.a.çãn com foco no cliente.

• permnir a nloc3l;ão racion:'ll dos rccursu,-; humano!' dn Empre5õ1

S. fORMAS DF; TERCF;IIUZA('.\O

Para efeitos desse trabalho considera-se comu ttrceirízaçio a transferencl3 para terceiros .da reali
zaçio de atividades de c.,riter pcrmanente, cuji1 execução tenha'duração ilimitada no tempo r!stio
e:cc1uidll!â desse conceito. portanto, as atividades dc cariter evcntual ou esporàdic:a. que nonniill
mente s10 contratadas pelo conceito de "obra certa"

As formas de tcrceirizaçlo sio as seguintes

!i.l· Contratar com terceiros a uecuçio de uma ltividade: Ocorre quando um~ ltividlde. tida
como insumo de um processo produtivo executado pela própria empresa. é delegada a um terceiro.
contratado como Cornecedor. Exemplo Transporte de Cargas
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5.2.. Transferir para Terceiros uma detenninada atividade: Ocorre quando uma determinada
atividade. vinculada ao negôt:io da empresa. deixará de ser por ela exercida. sendo trnnsrcrida Jlllfll

um terceiro. que passara a tê-Ia cumo seu próprio negócio "relaçao com a empresa será presidida
de acordo com padrões de desempenho c re!Ullt1dos Exemplo Serviço de Jnrorntnç(jes Internacio
nais.

!i.J.. Associar-se com terceiro, para" uec:uçio de uma luh'idllde irancrias): Ocorre qUlmdd
I atividade da emprCI& PUA' IClf execullda em parceria com terceiros. onde os ri'ens. interesse!l
e obripçOes do compartilhados. Os compromi"os de desempenho e re$Ult.1dos 310 de ambos 05
parceiras. Exemplo: Parceiro EMDRATEL 11IlM.GSI

6. TERCEIRlZAC,\O NA EMBRATEL

No cemino de acirrada competição com que ji nos derrofllamos hoje em dia. tornn~sc imperativo
criar soluções de conrarno as Imll.rrlS c barreiras de loda ordem eXistentes atu:JJmentc. que no~

pouibilitem antecipar a conquista de espaços mercadológicos. :lntes mesmo do processo de priva
tizaçl.o da EMBRATEL. A terceirizaçiO é um mecanismo utilizado para ajudar a transpor tais dili
culdadcs

Dentre os Ob!lâculos e;dslentes, podemos cilar

• díliculdade na gestào de investimentos. Iimitaqa por condicionanles e:ttcmos c não olimiudll
quanto a custos e prazos de maturaçào~

• dificuldade de contratação de pcs!'ioal. não só pelas limitações do attlll processo de rctnttamcn
to. como principalmente pela proibição de: contratação nns trens meio.

• dificuldade para acompanhar a rapidez da evolução lechOlógica e na absorção de novas lecno·
logias:

• dificuldade para atender ao mlior nivel de qualidildc e:uBldo pClr nossos c1iel\te~ em raz.'o da
abenura du mercado de tclecomul1lc:\l;õe~.

• dificuldade com a crC!'icente pressão c.1e dcmi\nda. em vàri05 segmentos do mercado

Nesse contexto, a terceirinçio contribuirá pilra que Ofoco primordial das ações gerenciais se dirija
mais intensamente para a satisfação plena de nossos clientes. sem dispersar inteligência dos tecur..
sos humanos disponiveis em atividades que nio ilSsegurem tal objetivo

Na 5MBRATEL, 15 e:t.:periênciu de lcrceiriução são bastanle límidas. O ünico exemplo imponan~

te é o caso di atividade de informações internacionais. Nos demais casos. ainda tli. uma certa con·
fuslo entre tcreeiriuçio e contrataçlo de mio-.de·obra indireta Na terceirizaçfo I refaçfo li entre
pessoas juridiclS. nas quais é imprcscim.livel a existênciôl da impessoalidade (o que importa é o
serviço ou atividade)

Também tem ocorrido casos em quc se cogita de lerceirizaçio. m:1S nio há previsto de extinção de"
postos de trabafho nas atividades terccírizáveis Tal sítuaçilu é injustificável. n50 llo porque duplica
custos. como liiUt1bém indul ã pressuposiçã.o de estiU' havendo contratação disfarçada de mio-dc·
obra,

Todas essas dificuldildes demonstram bem a dimensão do tnmllnho do "salto eultural" da EM·
BRATEt. necessário I um. grande reverdo das pníticas atuais. pela introduçfo de conceitos de
lCfCcirizaçlo em larga escala.

7. QUAIS AS ÁREAS PAssivEIS DE TERCEIRIZAÇ,\O

Com base nos conceílos anteriormente expostos. podemolõ dividir as ati\;t!atfes da (!MBRAT(!L
em dois grupos distintos:

7.1.. Adl'idadc. Nilo TerceirizJÍvers: S~O aquelas estrilamenle vinculadas i ..uividade~fim. bem
como 15 de cuiter estrategico. do põnto de vista empresarial. como por ex.emplo (entre outritSl
Planejamento Empresarial e Auditoria

7.2· Atividades Terceirizí.vris: 530 aquelu que se destinilm ao apoio geral da organizal;lo
(periféricas ou complementares) c aquelas que sirvilm de insumo lO processo produtí..·o da Emprc·
R .

Isto poslo, apresentamos no Ane."to ao presente:. uma proposta para debate indicando. por Iire:!
funcionaL as ath.idades rerceíriz.ívci! e nlo lcrceírizãvei~. objeliv..mdo uma cCl1lsoUdaç:Jo formnJ
por parte da Diretoria O quadro de atividades terceiriuvei5 que for aprovado pela Diretoria. dar:'!
Jugar lO Plano de Tereeirização da EMBRATEL. a ser elaborldo pelos ôrgfus envolvidos. objeti
vando detalhar lS providências neces'!iãrias a materialização dos respectivos proceSSO!;. nssim C0l110

dos prazos em que as mesmos oeorre:r5u

(C) Quanto aos Aspectos JurídlCQs

8.03 1\ empresa deve alenlar para o cumprimenlo da legIslação e da regulamenlação
vigente. em consonãncia com a junsprudendn dominanle. para'

a) eVitar a contrafaçáo irregular de pessoa. a cooseqúenle imputação de
responsabilidade subsidiária e no estabelecimento de vinculo;

b) contratar serviços especializados e não pessoas.

c) impedir a car~clenzação de elementos tipificadores de vinculo empreg:aliclO
(I\rt. 3' da CLT). pessoalidade. habituahdade. subordinação e dependéncla
económica.

d) deIxar claro que a atiVidade terccirizada não é essencl3f ao :;eu fiOl princiPal
lnegóclo).

e, seleCIonar fomscedores. conlralando onUdades ou empresas idôneas;

fi nio deixar margem â unputaç.ão de responsabilIdade sohdària

9. DISPOSiÇÓES TRANSITÓRIAS

9.01 As empresas que lá tiverem terceirizado allVldades (ora dos cnlênos previslo5
nesta Díretnt devem adequã~las_ao aquI disposto

9.02 As açóes para adaplar.se ao disposta na .lem 9.0\ desta Duel"l devem ser
também planejadas. levando em consideração outras ações correlatas. tais como:
Dimenslonamenlo de Quadro, Programa de Oesligamento. R'!!'truturaçAo
Organizacional. etc. sem preluízo na prestaç.ão de serviços com qualidat!e

9,03 r-u:a e~tabelccldo que atã 300G 1997 serão nnplemenladas élS disposiÇõeS
previstas nos I(ens acima

9 04 Periodicamente. as empresas dcvem Icavahar o servIço tercclnzado. QUêU1(O
aos obJellvos/cuslos conslantes do Plano de Tcrcelflzação com os resl.IlIC'dos reDIS dI')
servIço tercelrizado

8. COMO TERCEIRIZAR

NI e:<eeuçio do processo de tercdrizaçio, virios fatores devem ser sempre considerados. de modo
a assegurar l mi."tima eficiência dos resultados a serem obtidos com o mesmo,

Em primeiro lugar enecessário delinear exatamente qual a descriçlo do serviço I Kf çonlratado
com o lerceiro. Se possivel, estabelecer uma descriçlo completa do processo a ser lerceirizado.
Após essa etapa.. avaliar os custos aruais com .a ativiebde I ser terceirizada (inclusive OS intqi..
veis), em confronto com aquilo que se pretenda dispender com o processo de lerctirizaçlo.

Em seguida. devem ser e1encados lados as indicadores de lI'eriçlo da padrlo de quoIidade dos
serviços. serem prestados, e do desempenho do prestador dos serviços, • serem utiHudos na Ie-.
rmcia do contnlo. Esses indieadorts devem ser, obriSltoriamente, objeto de d4usula contratual.
porque Ilnvés deles pode, inclusive, ser determinada a raciJlo do conlrato por inJUftcilncia de
desempenho.

Na etaboraç!o da Edital e da Contrata devem ser levad.. em consideroçlo .. recomencla~ju.
ridicas constantes da documenta emitida pela Departamento Juridico da TELEBRÁS, abiotivllldo
resguardar os imeres3cs di EMBRATEL. na sua reIaçio juridica com terceiros.

Cada contrato de terceiriuçio deveri estar associado a um gerente na EMBRATEL, conqUlllto
um mesmo gerente poderi. administrar virias contritos. Cabe 10 lerente EMBRATEL aiIr pelo
6el cumprimento do contrato, bem controlar I qualidade dOI serviyos terceirizados.

Em CUOJ mais sensíveis, deve se prevista no Edital e no Conlnlo, cJjuJUJa prevendo aJpm tipo
de garantia (seguro. fiança banetria, carta de crédito), cobrindo eventuais riscos deconaKtI da
exccuçlo dos contratos

9. PLANO DE TERCE1.IUZAÇÁO

1-/'1'3 - u

o 02 A decls€lo pala lercelrlzação de toda e Qualquer atIVIdade deve estar apoiada em
avaliação drJ relação custo/ben!!Hcio. além de comparar os custos da atividade. se
execu(é1da Internamente pela empresa. com os custos terceltlzados.

UOCUMF.N10

00 :n

Após amiJise de nossas sugestões. ts irea.~ que forem eleitls para cereeiriuçJo. deYerJo. imaUall
menle em seguida., ensejar a tlaboraçio de um Plano de Terctiriuçlo, por pa.nc de todos OI ór·
gl05 envolvidos. para cada atividade tereeirizável no imbito da Empresa, prevendo u alividlda
descritas no item 8

Nlo se recomenda aos árgios que atinjam I uma ,irulç1o de falta de (ecunoJ ptóptÍOJ, nula ou
naquela atividade, para depois iniciar :I terceirizaçlo. Todas as providênciu devem RI' tomadas
desde lago. O pessoat que. evenlUalmente. se tomar disponível em decorrência de (<<ttiriuçIo
deve ser, em paralelo. inscrito no PRP. no sentido de avaliar a sua capacidade de reaproveitamento
nas demais atividades da Empresa. Assim procedendo. evita-se soluçlo de continuidade, e 10
mesmo tempo se fu uma adminiS1raçlo acionai dos recursos hum.wos.

Portanto. após ao que vier l ser aprovado pela RI!D1R. oS órglos envolvidas com t,rceiriuçlC't
devem aprese:nti'IJ 511115 propostllS nesse sentido O conjunto das propastls compr~eri o plarM:J
de Terccirinçàn di1 F.MDRATEt.. que su9.erimos deVI ser acompanhado nas RECON. tEndo em
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O SR. PAULO ROCHA (Bloco/PT - PA. Pro- tinho, tinha razão: O Brasil é o 62 maior produtor de
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.lIs e alimentos, mas quase um quarto de sua população
Srs. Deputados, por falta de orientação, de uma es- passa fome. Esse contraste precisa ser eliminado.
tratégia de comercialização e de urna política global Basta que haja a mínima vontade política nesse imo-
de desenvolvimento regional, o Estado do Pará en- bilista Governo Fernando Henrique Cardoso.
frenta, contraditoriamente, uma crise de superprodu- Sr. Presidente, nobres colegas, falando em Se-
ção de alguns produtos agrícolas. Alguns exemplos tinho, gostaria de informar que estou dando entrada
são visíveis: a acerola, a laranja e o abacaxi. Os pe- hoje em projeto de resolução para que o auditório do
quenos agricultores utilizaram recursos do FNO - Anexo IV passe a ter o nome de Herbert de Souza -
Fundo Constitucional do Norte - e ampliaram suas Betinho. Isso é pouco diante de todo o trabalho de-
plantações de fruteiras tropicais. Mas não tiveram senvolvido por este grande ser humano e gostaria
orientação da Emater, Secretaria de Agricultura, Mi- de ter o apoio de todos os Parlamentares no sentido
nistério da Agricultura ou do próprio Banco da Ama- de que esta Casa possa registrar seu reconhecimen-
zônia S/A sobre que mercados poderiam absorver to a um brasileiro que muito nos enche de orgulho.
essa produção. Resultado, como o mercado local Tenho certeza que se tivéssemos outros milhares de
não tem demanda para um aumento da produção, Betinhos viveríamos num país melhor.
boa parte da safra se estraga, causando enormes Era o que tinha a dizer.
prejuízos aos agricultores. O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA.

O caso da acerola é típico. A produção do Mu- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
nicípio de Castanhal é de aproximadamente 2 mil to- Sr.l1s e Srs. Deputados, o falecimento, ontem, de
neladas de acerola. Mas hoje os produtores estão Herbert José de Sousa, o Batinho, comoveu toda a
desinteressados porque uma empresa japonesa, Nação. Betinho foi uma personalidade muito pecu-
que comprava toda a produção paraense, agora liar:marcou todos os ambientes por onde passou
está comprando o produto do Vale do Rio São Fran- com sua inteligência, capacidade de empreender,
cisco, no Nordeste. E a causa está na falta de com- criar, sonhar, cativar e fazer coisas. Agora, quando
petitividade dos preços. Para exportar, o produtor de sua morte, muito tem-se falado do Betinho das
tem que pagar 12% de ICMS. Para dentro do Esta- campanhas recentes que empreendeu, diversas,
do, a alíquota é de 17%. Os' Governos nordestinos contra a fome e pela solidariedade. Alguns tem cha-
estão dando subsídios e reduzindo a taxa de ICMS, mado a atenção para o aspecto trágico de sua vida,
o que provoca uma baixa no preço do produto. En- que se identifica com uma vergonha nacional, a de
quanto no Pará o quilo da acerola é'vendido por 1 ter sido ele vitimado por duas vezes por transfusão
real, em Pernambuco, custa apenas 50 centavos de de sangue contaminado, o que o levou á morte, e o
real. O Governo Almir Gabriel está de costas para o que revela o alto grau de descontrole a que chegou
pequeno agricultor. a saúde pública entre nós. É referido também a fase

Nesse cenário, falta também uma agroindús- em que aceitou colaborar com o atual Governo de
tria, capaz de absorver essa produção. É a mesma Fernando Henrique, do qual se afastou decepciona-
situação vivida pelos produtores de abacaxi. Na épo- do, expondo as razões que o levaram a sair, todas Ii-
ca da safra, a fruta se estraga nas roças dos Municí- gadas ao rumo que tomava a atividade social do Go-
pios de Barcarena, Salvaterra, Cachoeira do Arari e vemo. Em síntese, é mais lembrado e ficou mais co-
outros. Isso tudo revela a falta de um planejamento nhecido o Batinho pós-anistia, o Betinho "Betinho",
estratégico do Estado, capaz de prever essa situa- paira uma lembrança vaga e remota sobre o Betinho
ção e criar condições e mecanismos para reverter pré-anistia, o Betinho antes e logo depois do golpe
esse quadro, incentivar cooperativas não só de pro- de 64, o Batinho que em dete!111inado momento não
dutores, mas também de comercializadores. Discutir era mais que ·0 irmão do Henfil". Ao homenager Be-
mesmo o que interessa produzir. Será que as nos- tinho eu o faço relembrando aspectos desse jovem
sas plantas medicinais não seriam um bom negócio Betinho, como o conheci, à com quem militei durante
para o pequeno agricultor? Envolver produtores, téc- muitos anos.
nicos agrícolas e planejadores é tarefa do Estado. Pelos meados da década de 50, Betinho já se
Não dá para entender como é que se pode ter um projetava como político estudantil destacado em Mi-
Estado com uma capacidade de produção tão gran- nas Gerais, na Faculdade de Ciências Econômicas
de sendo desperdiçado por falta de planejamento. da UFMG, onde atuava o núcleo mais dinâmico da
Isso mostra que o sociólogo Herbert de Souza, o Be- JUC mineira, do qual fazia parte Betinho. Sua proje-
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ção começa a crescer no movimento estudantil bra- Betinho era brilhante quando expunha, e era
sileiro, no qual a UNE tinha um papel enorme e onde temido nos debates acadêmicos pela vivacidade de
a JUC começava a ganhar predominância frente aos raciocínio, ironia e simpatia, que levava para o seu
grupos de direita e mesmo da esquerda ligados ao lado a maioria.
Partido Comunista do Brasil, então ainda unificado, Depois do golpe de 64, Betinho entrou, como
mas já enfrentando os problemas que levaram à sua Aldo, eu e outros, na clandestinidade. Suas condiçõ-
reorganização de 1962. es físicas dificultavam sua movimentação. Nesse pe-

Por ocasião do XXIII Congresso Nacional dos ríodo, o maior amigo de Betinho era Aldo e, Aldo as-
Estudantes, realizado em Belo Horizonte, em 1960, sumiu neste momento, na clandestinidade, a coorde-
Betinho foi candidato a presidente da UNE, na pri- nação de AP. Betinho foi a Cuba, voltou animado
rneira demonstração de força política nacional da com o "território livre das Américas· que tinha surgi-
JUC. Perdeu para o baiano Oliveira Guanaes, que Ii- do pelas mãos de Fidel e do Che.
derava uma prolongada greve na Bahia e era presi- As condições da vida clandestina eram duras
dente da UEB. No ano seguinte, 1961, ainda como para qualquer pessoa, imaginem para um hemofíli-
JUC, ganha o XXIV Congresso da UNE o então jo- co. Nós nos encontrávamos, Betinho e Aldo, Betinho
vem goiano estudante da PUC do Rio, Aldo Arantes. e eu, Duarte e Betinho, em duplas, nas entradas da

Durante a gestão de Aldo ocorreram no Brasil noite, nos bairros perif~ricos de São Paulo.
fatos importantes como a renúncia de Jânio, a cam- Em determinado momento prevaleceu entre
panha pela legalidade, que defendia a posse do Pre- nós a idéia de que deveríamos ir fazer o trabalho pc-
sidente constitucional Jango Goulart e o início das lítico no inteiro das fábricas, nas frentes camponesas
campanhas pelas reformas de base. A UNE organi- e de trabalhadores rurais. Aldo foi para o interior de
zou a UNE Volante, o 11 Seminário de Reforma Uni- Alagoas, eu fui para a zona de cacau da Bahia, ou-
versitária, comandou a famosa Greve do 1/3 e orga- tras dezenas foram para lugares distantes. E Beti-
nizou o CPC da UNE. nho?

A UNE Volante percorreu praticamente todo o Magro, depauperado, hemofílico, não deveria
Brasil, fazendo pregação democrática ampla, ence- ir. Foi o que defendemos, diversos de nós. Não ele.
nando peças teatrais, clamando por reformas, sobre- Insistiu e foi para o interior de uma fábrica trabalhar
tudo pela reforma universitária e por uma tomada de como operário, o que o fez durante certo tempo.
consciência nacionalista brasileira. Poucos meses atrás vi o Betinho pela TV. Pro-

Foi no curso da UNE Volante que Betinho arti- curei o Aldo e disse-lhe: vamos visitar o Betinho,
culou a fundação de Ação Popular, a maior organi- como velhos companheiros e amigos, porque acho
zação política progressista criada no País até então, que ele não vai durar muito. E assim se deu. Fize-
depois do Partido Comunista de 1922. Quando ter- mos um almoço demorado, de grande alegria, de re-
minou a UNE Volante, a idéia de AP já estava lança- cordações, de confraternização. A certa altura ele

, da. Realizam-se então em São Paulo, Belo Horizon- nos disse: nesse almoço comemoro duas coisas, o
te e Salvador as três reuniões que organizaram a encontro com vocês e os resultados positivos que
AP, a primeira no inicio de 1962, a segunda em ju- estou tendo com os novos ·coquetéis· que estou to-
nho do mesmo ano e a terceira durante o carnaval mando. Tomou então, alegre, o tal "coquetel" e brin-
de 1963, em Salvador, na Escola de Veterinária, no damos, a seu pedido, com um bom aperitivo. Foi a
bairro de Ondina. Betinho participou de todas as três última vez que o vimos. O sonho de sua vida fica aí,
reuniões. Era a pessoa chave, o que dissertava me- sonhado por muitos que acreditam numa sociedade
Ihor sobre os objetivos do novo partido que estava nova para todos, animando a luta de muitos que se
se organizando. Betinho foi o principal articulador e o inspiram no exemplo de sua vida.
primeiro coordenador de AP. Aldo Arantes e eu fo- O SR. MARÇAL FILHO (BlocoIPMDB - MS.
mos seus companheiros de trabalho, de idéias, de Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
militância, de sonhos, e de coordenação também. Sr.l!s e Srs. Deputados, ocupo a tribuna para cumpri-
No Congresso de fundação da AP em Salvador tam- mentar os diretores do jornal Gazeta Popular, Nair
bém lá estava o hoje Senador José Serra e o que foi Martinez de Martins e Dorival Cezar Quintana. Este
o redator principal do documento base da AP, Duar- bissemanário vive as comemorações dos seus 15
te Pereira. Mas, desde a primeira reunião de São anos de circulação na região da Grande Dourados,
Paulo, havia sido aprovado um posicionamento bási- em Mato Grosso do Sul. Dentre as festividades, a
co da AP pelo socialismo. Seu mentor, Betinho. que mais se destaca, pela sua tradição, é a festa



23162 Quarta-feira 13 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 1997

que reúne os mais diversos setores da sociedade ocupação, possuem em termos absolutos uma taxa
douradense denominada -Noite Dourada-. Este de desemprego 5 vezes menor que os negros. Des-
evento costuma premiar os melhores nas mais de- sa forma, a política neoliberal do Sr. FHC exclui a
versificadas áreas de atuação. população, conforme os dados da RMS, onde, mes-

Aproveito para parabenizar também a l' Igreja mo os negros ocupando mais empregos que os
Batista de Dourados pelo seu 432 aniversário de lou- brancos, estes são mais atingidos pela onda de de-
vor à palavra de Deus, levando a evangelização a semprego. Diante desse grupo podemos formular a
todos os cristãos. seguinte pergunta: qual a política deste Governo de

Sr. Presidente, quero dizer ainda que estou promoção da população negra? O que o Ministério
dando entrada junto à Mesa de projeto de lei que do Trabalho vem desenvolvendo no sentido de for-
dispõe sobre os critérios para a veiculação de propa- mular políticas afirmativas em favor do povo negro
ganda comercial do Governo Federal nos veículos deste País? Podemos afirmar que não há de fato em
de difusão sonora e de imagens. execução qualquer programa ou planejamento. Em-

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - bora o Sr. FHC tenha ido a Salvador comer acarajé,
Deferido o pedido de V. Ex.' beijar as mãos de ACM e participar do lançamento

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) _ da pedra fundamental da Ásia Motors, cujos resulta-
Com a palavra o Sr. Deputado Luiz Alberto. dos para a economia da Bahia são discutíveis, so-

O SR. LUIZ ALBERTO (BlocolPT _ BA. Pro- bretudo no que se refere às inserções do Governo, o
nuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, Sr.'s e Governo FHC não implementa qualquer iniciativa em
Srs. Deputados, o Governo neoliberal do Sr. FHC, favor da população excluída, sobretudo a população
mantém uma política econômica cujo custo social é negra, que sofre com a crescente onda de desem-
alto. No que tange ao emprego e desemprego, a po_ prego.
pulação empobrecida deste País, ao contrário dos São necessárias medidas urgentes que capaci-
banqueiros que receberam mais 20 bilhões do Proer, tem, gerem emprego e renda para aqueles excluídos
amarga uma onda crescente de exclusão social, na no mercado de trabalho, que conforme a PEA da
qual a população afro-brasileira (pretos/pardos) é a RMS a maioria é formada sob o critério étnico-racial
mais prejudicada nesteprocesso. pela população negra.

No caso da região Metropolitana de Salvador, O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF.
os índices de exclusão da população negra da eco- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
nomia do País são muito evidentes. O Governo Sr's. e Srs. Deputados, ao final da convocação ex-
FHC, além de neoliberal é racista, pois não apresen- traordinária do Congresso Nacional o Senado da Re-
ta qualquer perspectiva de desenvolvimento efetivo pública fez aprovar emenda constitucional que insti-
da população negra. A população economicamente tui, em nosso Judiciário, o efeito vinculante.
ativa da região Metropolitana de Salvador é de 1,3 É sem dúvida medida das mais acertadas e ne-
milhões, segundo dados da última PEA realizada em cessárias. De há muito se sente que a racionaliza-
conjunto pela UFBA, SEI e Dieese. Esta pesquisa ção de nossos atos jurídicos deva, assim que de fato
demonstra que o mercado de trabalho está cada vez implantada, fazer com que a Justiça não siga sendo
mais desfavorável, sobretuçfo para a população afro- - como o é hoje em dia - alguma coisa distante,
brasileira. Conforme a referida pesquisa, 11,3% dos muito distante dos reclamos de nosso povo.
trabalhadores se dedicam a serviços domésticos e Em resumo, que teremos de melhor com o
apenas 8,5% estão lotados no setor da indústria. Na efeito vinculante? Ora, o Supremo Tribunal Federal,
RMS 6,5% dos trabalhadores têm entre 10 e 17 não é, infelizmente não é, mas deveria ser um Tribu-
anos de idade. Este dado demonstra que ao contrá- nal Constitucional. Ali se defenderia nossa Carta
rio que fala o Governo da Bahia, há um número Maior, ali se impediriam abusos governamentais, em
crescente de crianças fora da sala de aula. qualquer nível, ali se garantiria o reinado do texto

A PEA - Pesquisa de Emprego Desemprego - constitucional e, portanto, se garantiriam, sem reser-
referente aos meses de maio, junho e julho indica vas, direitos pessoais e sociais, entre outros. Daí
que 78,5% dos trabalhadores são negros e 21,4% que àquele Supremo Tribunal se enviam causas as
brancos. Em termos de desemprego na RMS 84,1% mais corriqueiras, obrigando seus Ministros a segui-
são negros, enquanto os brancos são 15,9%. Este das decisões sobre o mesmo tema.
dado é da maior relevância, por indicar que os bran- Em sua área decisória, o próprio Supremo já
cos, que em termos percentuais têm uma menor vem adotando, há muitos anos, o sistema de súmu-
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las. Seja: uma decisão seguidamente adotada pelo
Plenário, sobre causas idênticas, acaba por se trans
formar em uma súmula, -com o que outras causas
idênticas já terão definida a decisão assim seguida
mente adotada. Ao que nos informam, essas súmu
las, no Supremo, já se contam em muitas centenas,
publicadas em livros, com o registro de todas as pe
ças, ação por ação, melhor indicando, com isso, as
razões desta ou daquela decisão.

O efeito vinculante, agora aprovado, obriga que
o juiz de primeira instância já acompanhe, em seus
despachos, aquela decisão do Supremo.

As primeiras alegações dos que se mostram con
trários a essa vinculação insistem em que o juiz perde
seu poder de decidir e que nossa jurisprudência, com
isso mesmo, se iria empobrecendo, já que novos ele
mentos de convicção deixariam de ser ali agregados.

Não procede a crítica. Em princípio, o Supre
mo, que é o definidor de decisões sumuladas, tem,
do mesmo passo, poder para modificar tais definições.
E, no início do processo, o juiz de primeira instância
conserva o poder de decidir se tal ou qual causa esta
ria abrangida pela súmula do STF, a que, como já
ocorre, caberia a decisão final sobre a matéria.

Mas gostaríamos de examinar a questão por outro
ângulo, pelo sentido de racionalização que o efeito vin
culante traz ao processo decisório no Poder Judiciário.

As e$tatísticas nos mostram que, hoje, o Su
premo Tribunal Federal tem, para julgar, mais de 25
mil processos. E como são apenas 11 Ministros, nós
teríamos mais de 2 mil ações para cada Ministro, o
que representaria o julgamento de cerca de 7 pro
cessos a cada dia, todos os dias do anol

E isto é tão inaceitável como impossível. Aliás,
para racionalizar esses pesados encargos, o Supre
mo já criou suas súmulas, com o que, em muitos ca
sos, as decisões se fazem mais simples. Mesmo as
sim, são decisões a adotar, todas idênticas, sobre
ações também idênticas, ações que, com o efeito
vinculante, sequer chegariam ao Supremo. Essa car
ga expressiva de trabalho não é menor, ao que se
sabe, nos Tribunais intermediários. Nem nossos juí
zes, no início do processo judicial, dispõem de con
dições físicas, materiais, o que seja, para atender a
todos os que buscam a Justiça ali onde ela deve ser
feita: nos Tribunais.

O efeito vinculante, ao invés de empobrecer
nossa jurisprudência iria, isto, sim, permitir maior
tempo disponíve1 para o estudo acurado de todas as
peças processuais, para a busca de decisões iguais
ou assemelhadas em outros Tribunais, tudo levando a
que tais decisões se façam com maior presteza e sem

os tantos passos burocráticos, sem o excessivo tem
po despendido, processo a processo, muitos dos
quais chegam ao Supremo e já ali tinha sido exami
nados em seus pressupostos, com aquela decisão
que o efeito vinculante, daqui em diante, fará obriga
tória. A decisão do Senado .é, portanto, das mais lou
váveis.

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB - SC. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, os Municípios sedes de usinas ter
moelétricas e os adjacentes atingidos pelas mesmas
sofrem conseqüências danosas pelos efeitos maléfi
cos de sua operação como poluição do ar e das
águas pelas cinzas da queima do carvão e pelos ga
zes e ainda pela queima e pelos depósitos de carvão
a céu aberto.

Em decorrência desses fatores percebe-se que
há urna redução na área de terras produtivas dos
Municípios fortemente atingidos pelas atividades ter
moelétricas e também causa uma grande objeção
das pessoas em residir nestas cidades, inclusive dos
próprios funcionários das usinas que optam por mo
rarem em cidades vizinhas para não ficarem ainda
mais expostos aos malefícios advindos das ativida
des insalubres das usinas termoelétricas.

Assim, diante de um maior contingente de pes
soas carentes e pouco saudáveis, o Poder Executivo
Municipal é bastante exigido para o socorro às pessoas
no atendimento aos problemas sociais e de saúde.

Assim, com o objetivo de.contribuir para a recu
peração e incentivar esses Municípios a éontinuarem
com a importante, mas desgastante, atividade de ex
ploração das usinas termoelétricas, apresentei nesta
Casa, projeto de lei visando incluir também os Municí
pios atingidos pelas empresas termoelétricas na rela
ção dos benefICiados com a compensação financeira
prevista na Lei 7.990, de 1989, para que eles possam
minimizar seus custos no atendimento as áreas da
saúde e social, bem como, oportunizar o desenvolvi
mento de outros serviços, atrativos e incentivos de
modo a compensar o desgaste social e ambiental.

Desta forma, Sr. Presidente, Sf"!s e Srs. Depu
tados, nosso objetivo maior nesta tribuna no dia de
hoje é solicitar a todos os nossos pares apoio para a
aprovação do projeto de nossa autoria que visa, an
tes de tudo, corrigir uma injustiça que vem sendo co
metida contra os Municípios que sediam empresas
termoelétricas, bem como os Municípios adjacentes
que também sofrem os efeitos maléficos que elas
trazem, sem poderem, usufruir de qualquer benefício
que compense esta atividade.

Era o que tinha a dizer.
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O SR. ÊNIO BACCI (Bloco/PDT - RS. Pronun- do preventivo contra a violência, facilita a ocorrência
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. de assaltos e expõe clientes, trabalhadores bancá-
Deputados, apresentei projeto que dispõe sobre rios e vigilantes ao terror psicológico e à violência fí-
atendimento preferencial a idosos em todos os pos- sica, quando não à perda da própria vida.
tos de saúde ou similares e hospitais públicos e par- Por estas razões, Sr. Presidente, Srs. Deputa-
ticulares, quando credenciados pelo SUS. dos, estaremos realizando amanhã, dia 13 de agos-

A proposta surge de uma preocupação de que a to, audiência pública da Comissão de Finanças e Tri-
questão do idoso deve deixar de ser visualizada corno butação, que aprovou nosso requerimento para reali-
atendimento de minorias, afinal a proporção de idosos zar o debate sobre segurança bancária. Estarão pre-
na população brasileira que antes de 1980 era menor sentes a Confederação Nacional dos Bancários -
do que 6%, subirá para 14% em 2025, quando o Brasil CNB -, Confederação Nacional dos Vigilantes, Fe-
deverá ser a sexta maior população de idosos do mun- deração Nacional dos Bancos - FENABAN -, De-
do, ou seja, com 32 milhões de idosos. partamento Estadual dos Bancários de Santa Catari-

Considerei também o aumento das doenças na - DEB/CUT -, Associação Brasileira de Trans-
crônico-degenerativas, que comprometem a qualida- porte de Valores, Federação Nacional das Empresas
de de vida do idoso. de Segurança e Transporte de Valores, Ministério da

As pessoas, a partir dos 65 anos de idade, Justiça, Sindicatos, Confederações e departamentos
apresentam com maior freqüência necessidade de de segurança de vários bancos no sentido de apro-
consultar médicos e de atendimento hospitalar e am- fundar a discussão da matéria e encontrarmos cami-
bulatorial, impondo-se a facílídade de acesso ao nhos modemizadores e eficientes para se evitar os
atendimento para minimizar o sofrimento delas. assaltos aos bancos. Temos a perfeita compreensão

O atendimento preferencial a idosos se consti- de que a raiz deste mal está nas desigualdades eco-
tui em atenção imediata, em todos os níveis de ser- nômicas e na falta de oportunidades de emprego e
viços de saúde, respeitando-se apenas as situações renda para a maioria do nosso povo.
de maior urgência aos demais usuários. O Plano Real estabilizou a economia mas nos

O SR. VÂNIO DOS SANTOS (BlocolPT _ SC. mantém dependentes de um fluxo de capital volátil
Pronuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, de alto risco, mantido pela elevada taxa de juros e
Srls e Srs. Deputados, na sexta-feira, dia 8 de agos- por uma política de privatizações que dilapida nosso
to, o Banco do Estado de Santa Catarina, em For- patrimônio estratégico.
quilhas, foi assaltado pela terceira vez em 1997. Enquanto isso, a taxa de crescimento estagna
Esta ocorrência nos faz atingir o lamentável índice e não há oportunidades de emprego. A violência so-
de 101 assaltos bancários no Estado, apenas em cial vira a conseqüência perversa da renúncia a um
1997. Somente até o dia 9 de agosto, o banco esta- planejamento econômico auto-sustentável, redistri-
tal já foi assaltado 61 vezes contra 64 ocorrências butivo e equilibrado. A regulagem neo-Iiberal pelo
em todo o ano passado. mercado produz o darwinismo social e a violência se

De ano a ano, praticamente dobra o número de aproxima da barbárie. Não podemos assistir a este
assaltos a agências bancárias catarinenses. Foram cenário sem exercer o nosso papel e legislarmos na
75 em 95 e 118 em 96. Em São Paulo, as ocorrên- mudança radical desta situação. A segurança bancá-
cias passaram de 470 em 1994, para 1.004 em 1995 ria compõe esta agenda. é uma parte importante na
e 1.679 em 1996. Um crescimento vertiginoso que garantia das condições de trabalho e no estabeleci-
reflete de um lado as gritantes desigualdades sociais mento de uma política preventiva, socialmente arti-
e econômicas no País e de outro, a negligência insti- culada, que proteja a vida dos bancários, clientes e
tucional com relação ao funcionamento das institui- vigilantes cujo cotidiano é o perigoso convívio com a
ções financeiras, agências e postos de atendimento circulação da riqueza.
que lidam ordinariamente com o fluxo da moeda. Conclamamos todos os colegas desta Casa a
Basta ver os dados fornecidos pelo Sindicato dos comparecerem ao evento e contribuírem para o
Bancários de São Paulo dando conta de que cerca avanço desta discussão.
de 30% dos assaltos ocorrem fora de horário do ex- Era o que tinha a dizer.
pediente, numa demonstração inequívoca do des- O SR. OCTÁVIO ELlSIO (PSDB - MG. Pro-
preparo e da carências de planos de segurança pro- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
fisslonais. A ausência total de equipamentos e uma Srs. Deputados, confesso que fui tomado por profun-
legislação que não prioriza a segurança como méto- da tristeza quando soube da morte do Betinho sába-



Consultei, as respeito, o Ministro José Israel
Vargas, que encontrei extremamente preocupado
com o assunto e a caminho de um despacho com o
Presidente Fernando Henrique. Muito cauteloso, o
Ministro se manifesta de acordo com a política de
contenção de gastos para garantir o equilíbrio finan
ceiro, mas estranha que estes cortes sejam feitos à
revelia dos ministérios ou órgãos afetados, desco
nhecendo assim, suas prioridades, que neste caso;
foram estabelecidas ouvida a comunidade científica
e empresarial.

A meta é aumentar significativamente
os investimentos na área de ciência e tecno
logia. Estão previstos recursos da ordem de
R$14,4 bilhões, com uma participação de
cerca de 40% do setor privado. Isto significa
que os investimentos para o setor vão pas
sar dos atuais 0,7% para 1,5% do PIB.

A prioridade será para as áreas de in
formação e automação aerospacial, nuclear,
meio ambiente, recursos do mar e saúde.
Entre as principais ações destacam-se o for
talecimento da infra-estrutura científica e
tecnológica, a consolidação de núcleos de
excelência, a formação de recursos huma
nos para pesquisa e desenvolvimento, o
apoio à pesquisa privada e ao processo de
inovação nas empresas, o aumento de
transferência de tecnologia, o estímulo à in
tegração universidade empresa e a revisão
dos incentivos fiscais de apoio à pesquisa e
desenvolvimento.
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do à noite. A perda é grande e sua liderança fará fal- de ·R$ 100 milhões nos recursos destinados ao cus-
ta aos movimentos que buscam a solidariedade e teia das bolsas do CNPq e de outros R$1oo milhões
mudanças na realidade da injustiça social do Brasil. nos referentes às bolsas da Capes, além da redu-

Conheci Betinho em tomo de 1960, na Ação ção, no FNDCT, superior 40% dos atuais parcos
Católica, em profundas mudanças, e da qual era lí- R$53 milhões·.
der em Minas, buscando o caminho da síntese da di- Neste sentido, a ABC e a SBPC enviaram cor-
mensão social da fé cristã e o projeto de construção respondência ao Sr. Presidente da República pedin-
de uma sociedade mais justa. Estas idéias certa- do que seja revista a proposta orçamentária da Ciên-
mente inspiraram Betinho e toda uma geração na cia e Tecnologia. Estamos propondo que a Comis-
militância política por um mundo melhor. Humor, ge- são de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informá-
nerosidade, simplicidade, liderança, solidariedade, tica da Câmara dos Deputados atue no mesmo sen-
intolerância com a injustiça, compromisso ético são tido junto ao Presidente Fernando Henrique e ao Mi-
algumas características que marcaram a coerência nistro do Planejamento e do Orçamento Deputado
de sua vida como cidadão. Antônio Kandir.

Com a vida marcada pelas limitações físicas, Estou certo de que tais cortes serão fatais para
Betinho fez o amor à vida uma luta diária contra a os programas de ciência e tecnologia e correspon-
morte e na defesa da vida com dignidade para to- dem a decisões incompatíveis com os compromis-
dos. Disse certa vez: ·Quando se tem o que tenho, sos do Governo Federal e do Congresso Nacional,
você começa a descobrir que a vida é todo dia, que que no PPA/96-99 estabelecem:
o bom é estar vivo hoje. E é assim que vivo·.

E viveu intensamente, plenamente. E nos ensi
nou a viver. Foi um pedagogo da esperança, que dei
xou plantadas suas sementes, todas elas dando frutos.

Hoje tenho confiança de que suas bandeiras
continuam vivas e sua luta engrossada por cidadãos
mais conscientes.

Seus sonhos de democracia, anistia, diretas-já,
por uma Constituinte livre e participativa, na defesa
dos meninos de rua, contra a discriminação e na
promoção da solidariedade, pela ética na política e
muitos outros, foram se transformando em movimen
tos sociais.

Como disse Dom Mauro Morelli. •Á ética não
está órfã, nem a Ação da Cidadania morreu. A Ação
Brasileira Interdisciplinar da AIDS - Abia - continua
sendo uma exemplar demonstração de solidarieda
de, respeito, testemunho e serviço à grandeza e à
dignidade de pessoa humana".

A luta de Betinho continua. Seus sonhos serão
realidade um dia, que desejamos esteja próximo.
Dependerá de cada um e de todos nós. Fica seu
exemplo de ternura, solidariedade, indignação, luta...
Vamos em frente.

Outro assunto, Sr. Presidente.
Recebi da Academia Brasileira de Ciências

carta assinada por seu presidente, Dr. Eduardo do
Moacyr Krieger, e pelo presidente da SBPC, Dr. Sér
gio Henrique Ferreira, que coloco anexa para ser in
corporada aos Anais desta Casa, na qual expressam
preocupações com o Orçamento de Ciência e Tec
nologia para 1998. Segundo a correspondência, em
relação ao orçamento de 1997 são previstos cortes



Rio de Janeiro, 7 de agosto de 1997
PR- N.I! 202/97
Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Octávio Elísio Alves de Brito
MD Presidente da Comissão de C&T
Câmara dos Deputados
Fax (061) 318-2248

Senhor Deputado,

A Academia Brasileira de Ciências e a Socie
dade Brasileira para o Progresso da Ciência, entida
des representativas da comunidade científica brasi
leira, vêm acompanhando, com o maior interesse, a
elaboração do Orçamento de Ciência e Tecnologia
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Confiante de que terá a compreensão e o para 1998. Agora, surpreendidos com a informação
apoio do Presidente e do Ministro, o Prof. Vargas de que o Governo propõe cortes, em il3lação ao Or-
passou-me alguns dados que embaçam suas preo- çamento vigente em 1997, de R$1oo milhões nos re-
cupaçães com a proposta orçamentária do MCT cursos destinados ao custeio das bolsas do CNPq e
para 1998: de outros R$ 100 milhões nos referentes às bolsas

1) Depois de orçamentos com crescimento no- da CAPES, além da redução no FNDCT, superior a
minais nos últirnos anos (embora ainda insuficiente), 40% dos atuais parcos R$53 milhões, dirigimos apelo
a proposta para 1998 apresenta um decréscimo de ao Excelentíssirno Senhor Presidente da República, no
9% em relação ao aprovado para 1997. sentido de reexaminar essa decisão, ressaltando que

2) Os programas mais atingidos pelos cortes são: ela acarretará enormes prejuízos aos programas de
- Bolsas de pesquisa e formação, com redução formação de recursos humanos e ao Sistema de Ciên-

de 24%; cia e Tecnologia comprometendo os esforços que a
- FNDCT - Fundo Nacional de Desenvolvi- comunidade científica e o próprio Governo têm feito,

mento Científico e Tecnológico, principal instrumento nos últimos anos, com inegável sucesso.
de apoio às instituições de pesquisa, com redução Com o mesmo propósito, vimos alertar Vossa
de 46%; Excelência para as conseqüências desses cortes,

- RNP (Internet), com 19% de redução, o que certamente indesejadas, apelando para que eles não
inviabilizará a proposta de trabalho com o Ministério se concretizem.
da Educação, que inclui o Programa de Informatiza- Atenciosamente, - Eduardo Moacyr Krieger,
ção das Escolas e o Programa de infovias para o Presidente da ABC - Sérgio Henrique Ferreira,
Nordeste. Presidente da SBPC.

Além disto, certamente ficarão comprometidos O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT - RS. Pronun-
com o corte orçamentário alguns projetos da FINEP cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
na área social, inclusive com a Comunidade Solidá- Députados, venho trazer a esta tribuna mais um re-
ria, o Estudo das Bacias Hidrográficas do Nordeste, gistro de discriminação racial. Temos, repetidas ve-
de grande importância para equacionar soluções zes, denunciado que o dia-a-dia dos afro-brasileiros
para o problema da seca do nordeste brasileiro. está sujeito a tensões decorrentes de manifestações

Sr. Presidente, esta Casa deverá examinar e preconceituosas. Mais ou menos explicitante, não se
votar a proposta orçamentária, tendo a oportunidade passa um único dia sem que seu cotidiano seja ten-
de corrigir esta grave situação. Entretanto, é muito cionado por agressões discriminatórias que visam a
importante que o Presidente da República oriente já constranger e reduzir sua humanidade, negando-
estas mudanças na proposta a ser encaminhada ao lhes direitos sociais e individuais exclusivamente em
Congresso Nacional, para que o Presidente não função de sua aparência física.
comprometa seu discurso de Governo e seu passa- Na semana passada, exatamente na terça-fei-
do de pesquisador e cientista. Todos confiamos que ra, dia 5 de agosto, a Sra. tanyara Ferreira Vieira,
assim seja feito. funcionária da caixa Econômica Estadual, agora as-

CARTA A QUE SE REFERE O ORA- similada pelo Banrisul, envolveu-se em um acidente
DOR: automobilístico leve, no centro de Porto Alegre. Seu

carro bateu na traseira de um outro veículo, dirigido
pela srª Nilza Fortes. A SrB Tanyara, uma mulher ne
gra, estava acompanhada no momento do acidente
de seu bebê de menos de 1 ano.

Na presença do soldado Silva, da Brigada Militar,
que conduzia a perícia, a Sra. Tanyara, com seu bebê
ao colo e já tendo assumido suas responsabilidades
no acidente, foi violentamente agredida pelo filho da
srª Nilza Fortes, chamado pela mãe ao local do aci
dente. -Negra vadia-, -negra sem-vergonha", são algu
mas das expressões racistas utilizadas pelo agressor.

Com o testemunho do soldado Silva, a SrB Tay
nara registrou queixa em uma delegacia próxima.
Seu amparo legal é a Lei 9.459, de inciativa nossa e
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sancionada no último 13 de maio. A Lei 9.459 acres- tado já determinou o fechamento de 25 delas nos úl-
centou um parágrafo ao artigo 140 do Código Penal timos dois anos.
que permite que as agressões sofridas pela srª Ta- Então, toda a cadeia produtiva sofre com essa
nyara não fiquem imunes. Antes do 13 de maio, es- importação, especialmente os produtores rurais que,
sas denúncias caiam no vazio. com o advento do Plano Real, fizeram expressivos

É com satisfação que registramos que atitudes investimentos para aumentar a produtividade.
corajosas como a da SrI Tanyara Vieira demonstram Por isso, é urgente que o Govemo reduza o
que cresce a consciência dos afro-brasileiros de prazo de financiamento das importações de latici-
seus direitos de cidadãos. Não devemos dar trégua nios, na origem, para o período máximo de 30 dias;
às manifestações de racismo. Não construiremos crie um preço de pauta de importação com o objetivo
uma sociedade justa enquanto as pessoas puderem de evitar o subfaturamento nas importações; eleve a
ser agredidas impunemente em razão de traços da Tarifa Comum Externa dos produtos láctes de 16%
aparência física. para 20% com·o objetivo de reduzir as operações de

O SR. WILSON CIGNACHI (Bloco/PMOB - triangulação via Argentina e formar um estoque re-
RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- guiar de leite em pó e queijos com o objetivo de en-
te, Srl's e Srs. Deputados, continua grave a situação xugar o excedente de produção no período da safra
dos produtores de leite neste País, fruto de uma polí- e complementar o abastecimento na entressafra.
tica indiscriminada de importação que beneficia al- O SR. PAULO FEIJÓ (PSOB - RJ. Pronuncia
guns países. Embora o alerta que setores ligados à o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrIs e Srs.
agricultura vêm fazendo ao Govemo, embora os Deputados, a Caixa Econômica Federal não se tem
alertas e protestos nesta Casa sobre essa situação, revelado confiável no que tange ao cumprimento de
tendo eu mesmo já me pronunciado a respeito no metas e programas que atendam ao interesse do
primeiro semestre, às importações de laticínios con- povo e, ainda, se nega a atender notadamente ao
tinuam aumentando. Estado do Rio de Janeiro, fato que alguns setores da

De janeiro a maio deste ano, segundo a Confe- economia fluminense já entendem como um procedi-
deração Nacional de Agricultura, as importações mento discriminador.
atingiram 197 milhões de dólares, cifra superior em Agora no mês de julho a Caixa Econômica Fe-
20% a igual período do ano passado, que foi de 164 deral passou uma rasteira nas empresas constru\o-
milhões de dólares. Na maioria das vezes desneces- ras do Rio de Janeiro ao negar financiamento ao
sária, estas compras externas servem somente para Programa de Carta de Crédito Associativo da CEF,
baixar o preço recebido pelos produtores, já que via FGTS, segundo publicado no Boletim do Sindus-
ocorrem justamente no período da safra quando se con-Rio. Diz o informativo que "a divulgação da lista
verificam sobras de leite no mercado interno. de construtoras classificadas para receber o finan-

A importação de laticínios, entre janeiro de ciamento estava marcada para 7 último (dia 7 de jU-
1995 a maio de 1997, somou 1,31 bilhão de dólares, lho), mas depois de vários adiamentos as empre5Us
10% do déficit da balança comercial brasileira. Os não obtiveram qualquer informação sobre o anda-
produtos lácteos são fortemente subsidiados pelos mento do processo. Foram trezentos projetos: cem
governos em seus países de origem. Mas também a da parte da CEHAB, desclassificada pela CEF como
conjuntura intema favorece esta importação pois a entidade organizadora - e duzentos via sindicatos.
maioria das compras é feita pelos empresários sem cooperativas e construtoras. Mas apenas um projeto
fábrica, isto é, aqueles que apenas fracionam e em- do Rio foi aprovado".
balam o produto, que se beneficiam de longos pra- Sabe-se, Sr. Presidente, que a Caixa Econ&hi-
zos de financiamento e por taxas de juros anuais in- ca Federal dispunha de R$1,4 bilhão para atender a
feriores a 8%. projetos do mencionado Programa de Carta de crê-

Mas o prejuízo não é somente dos produtores, dito Associativo. Sabe-se ainda que, deste montaJl-
é também das indústrias de leite em pó instaladas te, 15% seriam destinados ao Estado do Rio de JIi-
no País, que vem perdendo sua participação no mer- neiro. Sabe:se; no· entanto, que os recursos estão
cado. Hoje os sem-fábrica ocupam mais de 20% do retidos na CEF não por falta de demanda, mas por
mercado, sendo que nas compras governamentais absoluto desinteresse da Caixa em atender ao Esta-
tal participação é superior a 50%. No setor de quei- do do Rio de Janeiro, segundo se depreende de co-
jos, onde existe um expressivo número de pequenas mentários contidos em informativo do Sinduscon da-
empresas, a concorrência desleal do produto impor- tado de 30 de julho de 1997.
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Trato deste assunto não para criticar a Caixa tos, mas de tê-los sob controle, como patrimônio que
Econômica Federal nem mesmo para simplesmente interessa à economia tanto quanto os recursos natu-
endossar as desconfianças do Sinduscon. Creio que rais e a força da mão-de-obra.
aquele Sindicato da Indústria da Construção Civil no Ainda que com algum atraso, o Brasil despertou
Estado do Rio de Janeiro tem toda razão em mani- para a questão, pela riqueza que lhe pode advir da in-
festar-se, visando solucionar o problema do financia- teligência e da criatividade do seu povo. O Projeto de
mento de obras que atendem aos segmentos mais Lei n2 306, de 1995, do Senado Federal, que dispõe
pobres da sociedade. Pronuncio-me, isto sim, para sobre o acesso aos recursos genéticos do País, e a
sensibilizar a direção da Caixa a atender ao Estado lei nJl 9.279, de 1996, que regulamenta a proprieda-
do Rio de Janeiro, o fazendo no menor espaço de de industrial, vêm merecendo a atenção dos setores
tempo possível, pois o chamado ·Crédito Associati- importantes da sociedade, até pelo desacordo com
vou beneficia famílias com renda de até doze salá- que se apresentam aos olhos de alguns especialis-
rios mínimos que passam a poder comprar imóveis tas. É o que declara a Associação Brasileira da Pro-
residenciais na planta, com prazo de pagamento en- priedade Intelectual - ABPI, em parecer que nos re-
tre 20 e 25 anos e juros anuais que variam de 3 a mete a Presidente da instituição, DrI Juliana Viegas.
7% mais a TA. Neste Programa, a construtora apre- Segundo a ABPI, o Título IV do PL n2 306
senta à Caixa Econômica Federal um projeto para o aborda matéria de que já trata da Lei n2 9.279, como
qual já tem virtuais compradores. se vê pelo que propõe nos arts. 21 e 22: em certas

O Estado do Rio de Janeiro enfrenta, como o circunstancias, não se reconhecerão direitos de pro-
os demais Estados, tremendo déficit habitacional, re- priedade intelectual, sem embargo da revisão a que
servando esperanças na minoração do problema se, deverão submeter-se patentes e os citados direitos
efetivamente, for atendido pelo Programa de Carta com registro dentro e fora do País, de que poderá
de Crédito Associativo. Por isso, faço este apelo ao resultar a perda da validade. Aspectos que lembram
Sr. Presidente da Caixa Econômica Federal, Dr. Sér- à ABPI, a possibilidade de conflito de natureza cons-
gio Cutollo, para que volte sua atenção especial aos titucional - pela divergência com o que se as segura
projetos do Estado do Rio de Janeiro, sobretudo por- o art. 52, item XXIX, da Constituição Federal -, e
que, marcada para ter início no dia 20 deste mês de mesmo de ordem internacional, pela discordância
agosto, deverá ocorrer a "Feira da Casa Própria", com tratados a que aderimos, de que são exemplos
quando as empresas colocarão seus projetos à dis- a Convenção da Diversidade Biológica e o Acordo
posição dos compradores, em grande evento previs- sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Inte-
to para o Riocentro, fato que é do conhecimento do lectual Relacionados ao Comércio (TRIPS).
Dr. Aser Cortines, Superintendente da CEF no Esta- No parece que elaborou, a Associação Brasilei-
do do Rio de Janeiro. ra da Propriedade intelectual distingue termos que

O Estado do Rio de Janeiro merece a atenção freqüentemente se confundem aos olhos dos leigos.
da Caixa Econômica Federal e, por saber disto, le- Tome-se, para ilustração, o conceito de descoberta:
vanto este assunto na certeza de que obterei do como não resulta de ato criativo do homem, a desco-
Presidente da entidade os esclarecimentos que se berta não constitui invenção, e, como tal, não pode ser
fazem necessários com as indicações das providên- patenteada Assim, por definição, o material (ou recur-
cias que se estão tomando. so) genético - plantas, animais e microorganismos

Era o que tinha a dizer. que, na forma em que se encontram na natureza, com-
O SR. DÉRCIO KNOP (Bloco/PDT - SC. Pro- põem a biodiversidade - representa urna descoberta,

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e nunca uma invenção, motivo pelo qual não se lhe pode
Srs. Deputados, entre as marcas que assinalarão na conceder patente. Já a expressão derivados de recur-
história este final de século, o peso da informação e sos genéticos é muito ampla, compreendendo tudo
do conhecim(:lnto como fatores de hegemonia políti- que, no âmbito da ciência, tenha como origem os re-
ca' e de grandeza econômica é, sem dúvida, a de cursos genéticos, motivo por que esses derivados po-
maior expressão. mais do que o poder dos exércitos dem ou não configurar invenções.
prevalecerão, na disputa de mando entre os povos, Com base no exposto, conclui a ABPI que, ao
do domínio da ciência, o avanço da técnica, o apuro dificultar o acesso aos recursos genéticos no Brasil,
da tecnologia a posse do saber, em uma palavra. o Projeto de Lei nJl 306, de 1995, ao invés de agre-
Não por coincidência, os países mais avançados cui- gar valor à nossa biodiversidade, fará com que cien-
dam não só de produzir e de acumular conhecimen- tistas interessados em trocar experiências com cole-
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gas brasileiros optem por outras parcerias. Com os de 60 mil veículos por ano, que poderá ser ampliado
avanços da química combinatória, aliada à biologia para 130 mil unidade/ano.
molecular e aos programas de computador, a neces- Há menos de um mês o Presidente Fernando
sidade de bioprospecção é cada vez menor: identifi· Henrique Cardoso retornava da Bahia, deixando e1a-
cados os princípios ativos e projetadas as estruturas ra sua preocupação com os nordestinos. Agora, há
químicas sintéticas de atividade biológica potencial, pouco dias, visitou o Município de Valente, onde lan-
têm-se moléculas de novos produtos muito mais efi- çou programas para o desenvolvimento daquela re-
cientes que os naturais e a preços de pesquisa gião brasileira.
substancialmente mais baixos do que os pagos para Os exemplos citados, demonstram, como dis-
obtê-los da natureza, à custa dos antiquados méto- se, a preocupação dos Governos Federal e Estadual
dos da "tentativa e erro". com o desenvolvimento da Bahia e a descentraliza-

Sugere a ABPI o apoio do Governo, para que ção industrial no Brasil.
melhor nos beneficiemos desses recursos, a que se O Presidente do Congresso Nacional, Senador
estabeleçam contratos voluntários entre instituições Antonio Carlos Magalhães, reiterou que a Bahia
científicas e comunidades interessadas; reivindica, inaugurou uma nova era de desenvolvimento econô-
também, a adoção de um Código de Prática de mico e social.
Acesso aos Recursos Genéticos, a exemplo do que O Presidente da Asia Motors do Brasil, Sr. Armê-
já fizeram alguns países. nio Lopes, lembrou e agradeceu o apoio recebido do

Essas, Sr. Presidnete, as substanciosas idéias Governador, dos Senadores e da bancada baiana no
com que a Associação Brasileira da Propriedade In- Congresso para que o empreendimento fosse iniciado.
telectual participa de um dos mais importantes deba- Sr. Presidente, nós, nordestinos, precisamos
tes que lhe se travam no mundo, sabedora de que continuar unidos para que esta nova fase de cresci-
ao Brasil cabe papel de relevo no fórum em que se mento nacional seja implantada na região até aqui
está decidindo o futuro da humanidade. menos favorecida.

Era o que tinha a dizer. A SRA. SOCORRO GOMES (Bloco/PCdoB -
O SR. CLÁUDIO CAJADO (PFL - BA. Pronun- PA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. te, srªs e Srs. Deputados, muitas vezes tenho ocu-
Deputados, no dia 22 de julho ocupei esta tribuna pado esta tribuna para denunciar a impunidade da
para informar sobre o lançamento da pedra funda- justiça nos crimes cometidos pelo latifúndio no cam-
mental da fábrica de automóvel Hyunday, em Simõ- po brasileiro. Ocorre, Sr. Presidente qU~,a morosida-
es Filho, no Estado da Bahia. de e a impunidade promovida pela Justiça brasileira

não atinge somente o campo. Também a população
Hoje retomo para informar mais um lançamen- urbana é vítima dessa mazela. Amanhã, 13 de agos-

to com a festa do lançamento da pedra fundamental to de 1997, completam-se dez anos do desabamen-
da Asia Motors - 8 de agosto - na cidade de Cama- to criminoso do Edifício Raimundo Farias, que viti-
çari, também no Estado da Bahia. mou 39 trabalhadores. Até hoje o processo criminal

A solenidade contou com a presença do Presi- decorrente dessa tragédia não chegou a julgamento;
dente da República, Fernando Henrique Cardoso, o os responsáveis não receberam nenhuma punição e
Presidente do Congresso Nacional, Senador Antonio os familiares dos trabalhadores mortos nunca rece-
Carlos Magalhães, o Presidente, da Asia Motors do baram qualquer indenização pela perda de seus ar-
Brasil, Sr. Washington Armênio Lopes, dos principais rimos de família.
dirigentes do Grupo Kia, holding que controla a mon- O desabamento ocorreu em Belém, Capital do
tadora e das principais lideranças do Estado, como o meu Estado, no momento em que o Edifício ainda
Governador Paulo Souto, o Senador Waldeck Omel- estava em construção. As investigações apontam
las, Deputado Luís Eduardo Magalhães, o Prefeito de para responsabilidade da Empresa Marques Farias,
Camaçari, Sr. José Tude, além de Prefeitos, Vereado- de propriedade dos Srs. Eduardo Marques e Silva e
res e lideranças dos Municípios vizinhos. José Haroldo Ruffeil - hoje a Empresa tem o nome

A Asia Motors foi a primeira montadora de veí- de Vega Engenharia. Também o responsável pelo
culos a optar pelo Estado baiano para instalação da cálculo estrutural da obra, Sr. Archinino Cardoso de
sua sede e sua atividade no País. A montadora in- Atahyde Neto, é citado como responsável no proces-
vestirá cerca de US$500 milhões e vai gerar mais de so criminal juntamente com a Prefeitura Municipal de
2,5 mil empregos diretos, para uma produção inicial Belém, por omissão na tarefa fiscalizadora.



Desde 1993 operam em Chapecó a Pastoral
da Criança, órgão de ação social da Conferência Na
cional dos Bispos do Brasil- CNBB. No País, a Pasto
ral surgiu em 1983 por iniciativa do prelado D. Agnello,
Arcebispo de Londrina, com ações assistenciais que
pela primeira vez foram levadas a efeito na cidade pa
ranaense de Florestópolis. A Pastoral é considerada a
maior organização não-governamental do mundo.
Neste ano, foi eleita a entidade filantrópica mais efi
ciente do Brasil pela Fundação Kanitz.

Julgava-se que o Município de Chapecá, notabili
zado pólo nacional de produção de alimentos cámeos,
a desnutrição fosse urna sombra distante. Diagnósti
cos da Pastoral da Criança, entretanto, mostraram
urna outra face dessa realidade: a existência de uma
preocupante parcela de crianças desnutridas.

A Pastoral atendia, com dificuldades, uma
clientela de crianças de zero a seis anos de idade,
quando, no início deste ano, incorporava-se ao pro
grama o Rotary Clube Chapecó-Oeste. Os rotaria
nos criaram e sustentaram uma vigorosa campanha
para obter alimentos necessários para a elaboração
da multimistura - um complexo nutricional ministrado
aos desnutridos. Essa multimistura é composta por
farinha de trigo, farinha de milho, farinha de mandio
ca, semente de girassol, amendoim, leite em pó, fo
lhas verdes e açúcar.

A Campanha da Multimistura, coordenada pelo
Rotary Clube Chapecó-Oeste em favor da Pastoral
da Criança, obteve doações superiores a 10 mil qui
los em alimentos e criou uma corrente de solidarie
dade, envolvendo os demais clubes de serviço do
Município. Hoje, há estoques suficientes para um
ano de programa e as doações prosseguem. Para
aumentar a capacidade de preparo desse alimento,
o Rotary adquiriu e doou uma máquina.

A Pastoral da Criança está organizada na Pa
róquia Santo Antônio, onde atuam 80 voluntários sob
o comando da Irmã Glória e da Coordenadora Cleu
sa Moretto; e, na Paróquia São Cristóvão, da cidade
de Chapecó, onde trabalham outros 40 voluntários
sob a coordenaÇão de Neraci Dal Piva.

A Pastoral atende urna vasta clientela de 22 bair
ros de Chapecó através de 71 líderes comunitários.
São no tamnias assistidas com 1 mil e 169 crianças,
entre as quais 180 desnutridos e 44 gestantes. Em
face do fluxo de doações obtidas, a clientela atingida
está sendo ampliada para 2 mil crianças.
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Ainda como Vereadora em Belém propus dois das mais bem sucedidas ações assistenciais desen-
projetos de lei. O primeiro propondo a desapropria- voMdas no Oeste de santa Catarina direcionadas a
ção da área, transformando-a em local de uso públi- crianças e gestantes em situação de risco e caren-
co, com a edificação de um monumento em home- cia
nagem às vítimas. O segundo estabelecendo urna
pensão vitalícia às viúvas. Tais projetos foram rea
presentados agora pela Vereadora Sandra Batista,
do PCdoB, e temos a informação de que o Sindicato
da Construção Civil, na pessoa de seu Presidente
Raimundo Moacir Martins, já mantém diálogo com a
Prefeitura Municipal de Belém no sentido de agilizar
a concessão de pensão vitalícia beneficiando os fa
miliares das vítimas.

Toma-se importante lembrar aqui que não so
mente as medidas de punições e indenizações no
caso do desabamento do Edifício Raimundo Farias
não foram executadas. Em relação à segurança no
trabalho pouco foi feito. Os índices de acidentes na
construção civil, ao invés de diminuir, como têm afir
mado os empresários do setor, aumentaram.

Além do risco da vida e do desemprego no se
tor, o trabalhador que consegue emprego é lesado
nos seus direitos. Dos 7 mil trabalhadores que estão
hoje empregados na construção civil, constata-se
que apenas 40% destes possuem a Carteira de Tra
balho assinada. Segundo o Sindicato dos Trabalha
dores, tem sido uma prática comum o trabalhador
ser induzido a assinar contrato de trabalho em bran
co, ou pelo menos sem especificação das datas,
possibilitando no momento da demissão, seja em·
qualquer tempo for, caracterizar como contrato por
tempo determinado, eliminando com essa manobra,
que conta com a negligência do órgão fiscalizador,
uma série de direitos.

Para finalizar, gostaria de parabenizar a iniciati
va da Câmara de Vereadores de Belém, que, por
proposição da Vereadora Sandra Batista, realiza
hoje uma Sessão Especial para discutir o assunto.
Conta também com a nossa solidariedade a iniciati
va do Sindicato dos Trabalhadores na Construção
Civil, que se tem mostrado incansável durante todos
estes anos na busca por justiça e no apoio às famí
lias dos irabalhadores mortos na tragédia do Rai
mundo Farias: no did em que se completam dez
anos da tragédia, promove um ato público em frente
ao Tribunal de Justiça do Estado, como forma de
pressionar a agilização do processo e numa de
monstração da indignação pela impunidade.

Essas iniciativas contam com o nosso apoiol
O SR. HUGO BIEHL (PPB - SC. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrIs e Srs. Depu
tados, desejo destacar, neste espaço de tempo, uma
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As ações básicas da Pastoral da Criança não se via telefone, rnais precisamente pela utilização do
limitam a combater a desnutrição infantil, mas também Serviço de Telefonia 0900.
a assistir às gestantes, promover o aleitamento mater- Tenho sempre me reportado, em meus pronun-
no e disseminar o uso do soro caseiro. As crianças são ciamentos anteriores, às dificuldades por que tem
visitadas mensalmente, pesadas e avaliadas. Para passado o segmento lotérico. E hoje não será dife-
cada uma delas, a Pastoral da Criança fornece uma rente, Srs. Deputados.
multimistura de farináceos com alto valor protéico para As concessionárias dos serviços públicos de
ser consumida durante 30 dias. telecomunicações têm vulgarizado a utilização da te-

A campanha do Rotary, a par de ações práticas, lefonia 0900 por usuários numerosos, que delas se
está amparada por um grande esforço de comunica- valem para as mais variadas finalidades, algumas
ção social. Campanha publicitária foi criada pela agên- medíocres, algumas perdulárias e mais outras so-
cia Zero Comunicações, com um conjunto de peças cialmente nocivas e deletérias, mas quase todas in-
publicitárias que inclui três VT para televisão, três variavelmente perniciosas à poupança ou à econo-
spots para Rádio, anúncios em jornal, cartazes, dia- mia popular.
playe outdoors. Tanto a criação e produção da cam- Os empresários lotéricos ressentem-se economi-
panha quanto a veiculação nos meios de comunicação camente com essa concorrência desleal, pagando im-
foram obtidas gratuitamente pelo Rotary. postos, sofrendo na pele todas as despesas decorren-

Cooperaram na produção da campanha as em- tes de sua atividade comercial. Por outro lado, as em-
presas WMS Vídeo Joaçaba, RBS Videoproduções, presas que estão explorando o Serviço 0900, devido à
Facchin fotografias, Demétrio Panarotto da Banda natureza ilegítima de seu procedimento, evidentemen-
Repolho, Malwee, Banda Conexão Brasil, Moisés te não pagam impostos e taxas devidos ao Estado.
Padilha, maestro Itamar Rodrigues do 22 BPM, Vox Cabem aqui, Sr. Presidente e nobres Deputa-
Brasil Produções Fonográficas, Skip Produções, dos, algumas indagações.
CH2 Fotolitos, Gráfica Cometa e Luminosos Oeste. Qual o Estado que recebe pagamento de al-

Sustentam a campanha de mídia as emissoras gum imposto por cada ligação? Qual o Estado-Mem-
RBS TV, Radiodifusão [ndio Condá, Oeste Capital, bro da Federação que se beneficia com o montante
Chapecó AM, ChapecólFM Antenal, Rádio Atlântida astronômico dessas apostas em termos de arreca-
e os jornais Diário Catarinense, A Notícia, Diário dação de impostos? Qual o destino desta excepcio-
da Manhã, Diário do Iguaçu e Sul Brasil Expres- nal arrecadação? Quem fiscaliza o valor arrecadado
so, além da NET - TV a Cabo, via Angel Produções e os sorteios? O que a CEF recebe como detentora
e Skip Produções. da exploração de jogos no País?

O bem-sucedido exemplo de Chapecó é uma Atualmente este absurdo se propaga por todo
das faces da Pastoral da Criança que, no Brasil, aten- o Brasil. Para se ter uma idéia da arrecadação ilegal
de a 2,6 milhões de crianças e 1,9 milhão de famílias. patrocinada por esse tipo de loteria, basta ver que o

sorteio de 6 veículos ensejou a uma emissora de te-
Seu sucesso está lastrado nos serviços volun- levisão um lucro líquido de cinco milhões de dólares.

tários de milhares de brasileiros e na metodologia Quando da promoção efetivada em uma luta de
que utiliza: ações básicas de saúde perpetradas com boxe na madrugada do dia 28 de junho de 1997, fo-
simplicidade e eficiência. A maior expressão dessa ram 3 milhões de ligações que, brutas, renderam a
eficiência é a multimistura, idealizada por pediatras, bagatela de 8,6 milhões de reais. O montante anual
cujos resultados retiram da situação de desnutrição previsto de arrecadação ultrapassa o estonteante 1
~~e~~ ~de~~às~da~de~

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP. povo brasileiro.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. Toda essa quantia evidentemente é retirada
e Srs. Deputados, inúmeras vezes ocupei esta tribuna, das Casas Lotéricas, quando não da mesa dos in-
para em nome dos empresários lotéricos deste nosso cautos, consequentemente, por silogismo do próprio
País, reivindicar junto às autoridades do Governo Fe- Governo Federal, que, através da CEF, deixa de ar-
deral as justas medidas clamadas pela categoria. recadar fundos para o patrocínio do desenvolvimen-

Venho hoje aqui para, de público, declarar o to social.
meu·engajamento, de corpo e alma, em uma outra Meus nobres Deputados, os lotéricos estão lite-
causa justa e necessária, levantada por estes mes- ralmente sem rentabilidade e essa prática adotada
mos empresários. Trata-se da prática ilegal de jogos principalmente pelas emissoras de televisão consti-



A administração do serviço de Loteria
Federal será dirigida pelo Presidente do
Conselho Superior das Caixas Econômicas
Federais.

Diante disso que acabo de relatar aos Srs. De
putados, informo-lhes que a Federação Nacional dos
Empresários Lotéricos - FENAL - não poderia ficar
calada e passou a agir de forma enérgica, propondo
uma ação judicial contra essa prática ilegal de capta
ção de jogos via telefone, restando a mim solicitar, em
nome de todos os empresários lotéricos de nosso
País, o apoio desta Casa a esta causa justa de um
segmento que tem sofrido toda sorte de dissabores.

O SR. CIRO NOGUEIRA (PFL - Pio Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.lIs e Srs.
Deputados, é com grande satisfação que desta tribu
na envidarei esforços para que o Poder Público em
todas as suas esferas venha instruir políticas e dire
trizes sociais voltadas para a proteção às pessoas
portadoras de deficiência. Não obstante a funcionali
dade dos programas existentes no âmbito do Poder
Executivo, ainda são insuficientes os mecanismos
adotados para proteção e integração à sociedade
dessa parcela de brasileiros desassistidos, sem as
mínimas condições de locomoção para ingressar no
mercado de trabalho.

Apresentei a esta Casa proposta de emenda à
Constituição em benefício de todos os portadores de
deficiência física. Tive a satisfação também de apre
sentar projeto de lei com vistas à concessão de in
centivos fiscais às empresas que investirem na me
lhoria dos transportes coletivos de passageiros, na
transformação e modernização de suas frotas de
veículos, oferecendo melhores condições de seguran
ça, conforto e qualidade na locomoção desses brasilei
ros para os seus locais de trabalho e residência.

A falta de incentivos e políticas governamentais
inviabiliza as oportunidades de trabalho que todas as
pessoas portadoras de deficiência enfrentam em seu
dia-a-dia. Num contingente de
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tui-se em uma concorrência desleal e ilegal para mais de 150 milhões de brasileiros, não se pode
com todas as Casas Lotéricas do Brasil, pois é uma aceitar a intolerância e a falta de assistência dos po-
loteria de um Estado atuando descaradamente em deres públicos quanto à proteção, amparo e qualifi-
outro, bem como para com a Caixa Econômica Fe- cação dos cidadãos que buscam melhores condiçã-
deral, detentora do direito de exploração das Lote- es de vida, emprego e renda.
rias Oficiais no Brasil, conforme os arts. 22 e 25 da Dados oficiais demonstram que as estatísticas
Lei n.2 204, de 1967, que dizem: são alarmantes na população brasileira. Hoje temos

A Loteria Federal de circulação em um percentual de portadores de deficiência estimado
todo território nacional constitui um serviço em 10% da população, representando um montante
da União, executado pelo Conselho Superior de 15 milhões e 700 mil pessoas comprovadamente
das Caixas Econômicas Federais. desassistidas. Calar-se ou omitir-se diante desta si

tuação é compartilhar com as incertezas que circun
dam o nosso povo. Nós, Parlamentares, temos o de
ver de elaborar proposições que viabilizem e resga
tem os princípios maiores de cidadania, exercida em
sua plenitude.

Pergunta-se: o que faz o poder público para
acolher milhões de cidadãos que não possuem o
instituto da cidadania, que não têm meios e condições
para enfrentar dignamente" o mercado de trabalho,
se não há o pleno emprego?

Sr. Presidente, Sr.1s e Srs. Deputados aqui pre
sentes, temos que apresentar soluções de curto prazo,
sugerindo ao poder público a adoção de medidas
enérgicas para melhorar a situação desses trabalhado
res que tanto necessitam de apoio institucional.

Não há na estrutura do setor público registro ne
cessário para determinar o quantitativo exato das pes
soas portadoras de deficiência. Também não há dispo
sitivos legais que obriguem as Empresas Concessio
nárias de Serviços Públicos de Transportes de Passa
geiros a adequarem seus veículos para atender às ne
cessidades das pessoas portadoras de deficiência.

Se a legislação é omissa, então devemos corrigi
la para que possamos viabilizar os meios mais ade
quados de locomoção desse contingente de brasileiros
desassistidos. É dever do Estado oferecer proteção e
a promoção do bem-estar coletivo. Legislar para o sa
tor com um único benefício profícuo é, acima de tudo,
um dever cívico de todos os governantes.

Sr. Presidente, Sr.!!g e Srs. Deputados, não po
demos avaliar o sofrimento destes cidadãos pela
omissão do poder público, na falta de programas vol
tados para a proteção das pessoas deficientes. As
conquistas sociais dos seus direitos constitucionais têm
como objetivo a missão suprema de proporcionar-lhes
melhores condições de vida, oferecendo-lhes mais con
dições de erTY;lrego, ou meios adequados e eficazes
para a sua integração ao mercado de trabalho.

Sabemos o quanto é difícil o cumprimento das
metas estabelecidas pelo poder público, para ameni
zar as deficiências do setor de transporte público. E
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nós, Congressistas, nã-a podemos cruzar os braços e anos ~ de 35%. Entre as crianças de 7 anos, 14%
assistir a tamanha descaso sem oferecer soluções a estão na pré-escola, enquanto deveriam estar ini-
esses milhões de brasileiros que vêm arcando com ciando o 12 Grau, e 90% de estudantes na faixa de
alto custo social por falta de legislação que os ampare. 18 anos estão freqüentando níveis escolares inferio-

Não podemos compartilhar com essa omissão res, não condizendo com suas faixas etárias.
estatal ao subtrair-lhes o pátrio direito de proteção O IBGE apurou ainda que há 2,7 milhões de crian-
das questões sociais conquistadas. Como podemos ças e jovens fora da escola, o que se constitui num la-
construir uma sociedade justa se na conjuntura so- mentável diagnóstico para um País em desenvolvimento.
cial o próprio poder os excluir do setor produtivo, ao O aprimoramento da educação no País é um
tratar de maneira superficial os problemas sociais dos principais dispositivos para se contrapor à exclu-
em sua plenitude? são social. Sucessivos govemos, em seus discursos,

Sr. Presidente, ao apresentar esta proposição, têm afirmado que saúde e educação é prioridade na-
desejo regulamentar dispositivos infraconstitucionais cional. Todavia, hem sempre passaram do discurso à
que visam à proteção de direitos aos segurados, ação. Nesta época de economia globalizada, a educa-
bem como resgatar a dignidade de milhões de brasi- ção é fator determinante para a competitividade mun-
leiros que muito contribuem e poderão contribuir dial. Urge, portanto, investir objetivo e concretamente
muito mais para o engrandecimento deste País, pro- na área educacional, principalmente no ensino funda-
piciando aos usuários deficientes, mais conforto, mental e na melhoria salarial do professorado.
maiores condições de segurança, ao se locomove- Aproveitando-se os índices demográficos, este
rem de suas residências para o trabalho em busca é o momento de se reverter a situação em que se
de melhores condições sociais e sua plena integra- encontra o sistema educacional no País, concentran-
ção ao mercado de trabalho. do-se esforços, sobretudo, na qualidade de ensino e

Era o que tinha a dizer. na Mescola vivaM, voltada para a realidade da nossa
A SRA. MARIA VALADÃO (PFL - GO. Pro- população. Os bolsões de pobreza, bem como o

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as crescimento alarmante da violência e da prostituição
e Srs. Deputados, participei, no dia 5 do corrente infanto-juvenil, que se alastram por diversas regiões
mês, no Ministério da Saúde, a convite do Ministro do Brasil, decorrem, em grande parte, da falta de
Carlos César de Albuquerque, da cerimônia de assi- educação, em todos os sentidos. Não se pode per-
natura dos protocolos de intenções com vistas à eli- mitir que um número expressivo de brasileiros fique
minação da hanseníase, ao controle de tuberculose à margem da formação educacional básica.
e à erradicação do Aedes Aergipty. O evento reves- Em virtude do exposto, apelo ao Governo Fa-
tiu-se de grande importância, pois foi um passo sig- deral e ao Ministro da Educação, para que a educa-
nificativo em prol da Saúde em nosso País, tão ção realmente se tome prioridade nacional. A escola
doente e desassistida quanto os que a procuram. deve ser vista como solução para as questões mais

A oportunidade me levou a destacar, também, relevantes da sociedade brasileira.
a importância de medidas que contemplem igual- O SR. JAQUES WAGNER (BlocolPT - BA.
mente a educação, tão preterida e carente da recur- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
sos. Os números do Censo de 1996, divulgados re- Sr.!!s e Srs. Deputados, o Brasil depara, mais uma
centemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e vez, com o debate a respeito da reforma da previ-
Estatística (IBGE), embora presentes avanços na dência. Tema por demais conhecido da população
área educacional a partir de 1991, deixam muito a especialmente em função do grande debate travado
desejar. Os dados da pesquisa mostram que a taxa na Câmara dos Deputados no ano de 1996. É sabi-
de escolarização cresceu 11,5 pontos percentuais do que, mesmo com os recuos que a proposta go-
entre jovens de 15 a 17 anos, passando de 55,3% vernista sofreu, esta ainda fere frontalmente os direi-
para 66,8%, e que a população brasileira está au- tos dos trabalhadores mais carentes, ao passo que
mentando mais lentamente e ficando mais madura. mantém privilégios aos mais aquinhoados.
Todavia, é preocupante que os índices dêem conta Nesta semana, a PEC n2 33-A, que passou por
de que 13,6% da população com dez anos ou mais inúmeras alterações na Comissão de Constituição,
têm menos de um ano de escolaridade. Desse total, Justiça e Cidadania, do Senado, s~rá debatida no
segundo o IBGE, 90% são analfabetos, totalizando Plenário daquela Casa. Após esse processo, volta à
15 milhões de pessoas. Em contrapartida, o índice Câmara para nova votação em dois turnos. Espera-
da população com escolaridade inferior a quatro se que os Deputados e Deputadas possam recupe-
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rar O texto, tanto no que concerne aos direitos dos Contando com o acolhimento dos nobres pares,
mais pobres, subtraídos no parecer do relator Beni guardo a certeza de que os Parlamentares desta Casa
Veras, quanto na eliminação de privilégios incabí- não permitirão que a reforma da previdência, ou Rajus-
veis, mantidos ou acrescidos no relatório, numa pro- teR, como pronunciou o Relator do Senado, seja aceita
posta de reforma do nosso sistema previdenciário. sem as alterações devidas, que, tenho certeza, serão

A proposta de ajuste, e não de reforma, conforme corajosamente enfrentadas pelos Deputados.
disse o próprio Senador Bani Veras, parte dos seguintes O SR. JOSÉ CARLOS LACERDA (PSDB - RJ.
pressupostos, conforme análise elaborada pelo asses- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as
sorThales Coelho, da liderança do PT no Senado: e Srs. Deputados, desde o início deste mês de agosto

- negação da diretriz de criação de um único o pedágio da Ponte Rio-Niterói está mais caro. Subiu
regime previdenciário básico, de caráter público e de R$1,20 para R$1,3O, no caso de automóveis, o que
compulsório, que contemplasse os trabalhadores da parece pouco, mas na verdade é muito um aumento
iniciativa privada, empresários, autônomos e os ser- de 8,33%, que pesa no bolso do usuário, sobretudo
vidores públicos (civis e militares); das pessoas que trafegam por aquela via com habitua-

- desconsideração do arcabouço institucional lidade, que têm a obrigação de, todos os dias, se das-
da seguridade social, como conjunto sistêmico, des- locar num e noutro sentido, a trabalho.
tinado à realização do bem-estar e da justiça social, Ora, nobres colegas, não foi para isso ou por
envolvendo ações integradas relativas à saúde, à isso que a população do Estado do Rio de Janeiro,
previdência e à assistência social; mesmo sob o protesto de muitos, acabou por se dei-

- afirmação dos princípios de Rtempo de contri- xar convencer da importância da privatização da
buição·, em substituição a Rtempo de serviçoR como ponte. Esta foi, na ocasião, a melhor alternativa para
critério de definição do período de carência necessá- sua recuperação inicial e, depois, para sua preserva-
ria à aquisição do benefício; e idade mínima para ção como via segura, rápida e confortável. Mas, ago-
aposentadoria como requisito adicional; ra, com esse aumento arbitrário, a mesma popula-

- priorização da discussão de dispêndios previ- ção toma-se refém da vontade unilateral, do capri-
denciários, bem como minimizá-los, sobre o custeio cho muito mal explicado da concessionária.
da seguridade social - reforma tributária, vinculação Sua alegação foi de que trata apenas de uma
de receitas e combate à sonegação; reposição do valor original, mercê da inflação do pe-

- abandono da perspectiva de constituição de ríodo. Ora, nobres colegas, diante das dificuldades
um sistema de previdência complementar facultati- da Nação, que tem dado com autênticos estoicismo
vo/universal, de caráter público; sua cota de sacrifício, para que se façam os ajustes

_ desconstitucionalização, na máxima medida ainda necessários à estabilidade econômica, a medi-
possível, do tema previdência, para que fosse evita- da é, no mínimo, abusiva, um grande disparate, um
da a auto-aplicabilidade; remissão para lei comple- desplante para com o cidadão!
mentar de tudo quanto possa afetar a capacidade de Não é por essa linha que continuaremos contan-
custeio e para a lei ordinária, posteriormente, a ser do com o apoio e a adesão da sociedade ao processo
alterada, para diminuir direitos dos beneficiários. de delegação do poder público à iniciativa privada, no

Nota-se que o contrap~nto desse inegável re- que tange às rodovias nacionais. Tampouco o mero
trocesso mantido no relatório do Senado é, por repasse de supostos aumentos de custo será a garan-
exemplo, a manutenção das aposentadorias espe- tia de que essas rodovias serão operadas em condições
ciais de Parlamentares, com um regime próprio de de tráfego superiores às existentes hoje.
previdência. Com um fluxo diário de 115 mil veículos, nos dois

Sr. Presidente, Sr.lIs e Srs. Deputados, tere- sentidos, a Ponte Rio-Niterói ajuda a gerar riquezas,
mos necessidade de detalhar as agruras e proble- dentro do Estado do Rio de Janeiro, além de ser uma
mas do relatório e das propostas contidas no pare- via importantíssima de entrada e saída de mercado-
cer do Senado Federal, e que em breve retomará à rias. A par disso, constitui um autêntico corredor do tu-
Câmara. Contudo, o faremos em futuras intervençõ- rismo local, passando por ali, nos finais de semana e
es acerca dos inúmeros pontos que são tratados. no período de férias, enormes levas de pessoas que
Preferimos, dessa forma, alertar, nesse primeiro mo- demandam a chamada região dos lagos.
menta, para os aspectos políticos que fundamentam Para fazer face a esse movimento constante, é
a proposta, derivando-se daí inúmeros prejuízos di- preciso que sejam oferecidas a motoristas e passa-
retos ao trabalhador e trabalhadora brasileiros. geiros as melhores condições de tráfego, boa pavi-
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mentação, i1uminaçAo adequada, assim como sinali- te eficazes nas suas atribuições, isso se de1J6i em
zação de bom padrão visual. A pont~ deve sofrer grande parte ao descaso com que os governos E/sta- .
obras constantes de manutenção e reparos. duais têm tratado da questão de seu aparelham8nto

Eis tudo o que desejam cariocas e fluminen- material e da formação de seus profissionais.
ses. Antes de se falar em aumentos injustificados, Não basta promover um concurso para soldado
essa empresa precisa marcar de outra maneira a da PM, entregar uma farda e algum armamento ao
sua presença, mostrando a todos a que veio e o que candidato aprovado e esperar que ele já saia às ruas
efetivamente pretende realizar. como um policial competente; é preciso investir nes-

Era o que tinha a dizer. se cidadão longo tempo de treinamento e constante
O SR. FAUSTO MARTELLO (PPB - SP. Pro- avaliação de suas condições psicológicas de aptidão

nuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sras. para a tarefa que dele se espera; é preciso que se
e Srs. Deputados, no momento o Brasil vive uma dê a ele os meios materiais de que precisará para se
verdadeira crise administrativa, com a insatisfação desincumbir de suas funções - não apenas arma-
de várias unidades policiais militares, em vários es- mento adequado, mas também viaturas, meios de
tados, reivindicando melhores salários. comunicações entre as viaturas e as unidades cen-

Reivindicações justas, porque os salários pa- trais, além da implantação de um eficiente sistema
gos aos PMs não fazem jus ao que a sociedade exi- de acompanhamento das ações policiais, para que
ge deles em termos de dedicação, de exposição ao toda a atividade possa ser monitorada e seus rumos
perigo, de um constante servir ao público - que é o corrigidos quando se verificar alguma distorção.
que faz a grande maioria dos integrantes das polí- Da mesma maneira ocorre com as polícias ci-
cias militares. vis dos Estados, que precisam de toda uma infra-es-

Não podemos concordar com a maneira como trutura apropriada para o bom desenvolvimento das
são conduzidas as manifestações de reivindicação, investigações que lhes são confiadas. Da mesma
porque não se pode admitir que a polícia pegue em maneira precisam elas de armamento eficiente, de
armas para qualquer finalidade que não seja cumprir viaturas modernas e em boas condições de conser-
com suas obrigações constitucionais de garantir a vação, de meios de comunicações modernos, de
ordem e a segurança pública. Os atos de violência a equipamentos próprios para cada departamento poli-
que assistimos há alguns semanas são totalmente cial, o que inclui laboratórios de perícia e uma infini-
reprováveis, ~titudes extremadas de gente que não dade de outras exigências que uma polícia civil pre-
tem controle sobre seus atos e que põe em risco a cisa para ser eficiente na investigação de delitos de
vida de seres humanos em situações onde não se qualquer natureza. ~

justifica qualquer violência.
Está claro que há abusos de maus policiais, Infelizmente, vez por outra ocorrem crimes, al-

que há nos quadros das polícias, tanto militares guns honrosos, como o que há poucos dias cometeu
quanto civis, maus policiais que mancham a honra uma mãe que matou a própria filha, uma criança de
das corporações a que servem, mostrando-se indig- colo, por razões que nem vale a pena mencionar
nos de servir à sociedade que deles espera firmeza, aqui. Crime, aliás, que foi prontamente elucidado
honestidade, rigor no combate ao crime, mas tam- pela equipe chefiada pelo Dr. Antônio Martins.
bém sensibilidade no serviço prestado à população. Graças a Deus temos, na cidade de Guarulhos,
Entretanto, esses abusos não podem permitir que se equipes policiais da mais alta confiança, em quem
faça uma generalização, no sentido de que toda polí- residem nossas esperanças de manutenção da 01'-

cia é ruim, que todp policial atravessa freqüentemen- dem na cidade. Como exemplo, podemos elogiar a
te o estreito caminho que separa a legalidade do cri- atuação firme e irrepreensível do delegado Sr. Antô-
me, que todo policial se vale de sua autoridade para nio Martins e do Dr. Marcos Arantes Pantaleão, De-
tirar proveito próprio através de atos recrimináveis. legado de Polícia da Seccional de Guarulhos: e tam-
Não. Isso é a exceção, não a regra. bém a excelente atuação profissional dos Coman-

A regra, Sras. e Srs. Deputados, é a prestação dantes da Policia Militar, Coronel PM Valdir Suzano,
de bons serviços por parte das polícias, da polícia ci- Comandante do CPA-M7, e o Tenente-Coronel PM
vil e da polícia militar. Cada qual em sua atribuição João Roberto da Fonseca, Comandante do 152.
específica (polícia jadiciária e polícia ostensiva) con- BPMIM. São homens cujo desempenho profissional
tribui com seu quinhão de responsabilidade para a honra a nossa cidade e merece a nossa inteira con-
manutenção de ordem pública. Se não são totalmen- fiança. Homens que chefiam unidades policiais que
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garantem ao máximo a segurança pública naquele do então Ministro Paulo de Tarao, da Educação, nos
importante município paulista. idos de 1964, integra.nte do Conselho de Segurança

A natureza humana reserva a alguns um com- Alimentar, quando cunhou na memória nacional a
portamento antisocial, que não combina com a forma responsabilidade civil pelo irmão que passa fome e
de vida que precisamos ter em sociedade. Crimes, en- teve a cidadania como utopia tangível, compromis-
tão, ocorrem por diversas motivações, não apenas por sado que era com o resgate do povo brasileiro de
dinheiro, mas muitas vezes por uma exacerbação dos seu sofrimento. Falo, como já é sabido de todos,
ânimos que priva o indivíduo da capacidade de racioci- deste grande homem que o Brasil soube respeitar:
nar. Ou então pela própria natureza de certas pessoas, Herbert de Souza, mais conhecido por "Betinho".
cujos freios morais são tão tênues que não chegam a Nascido a 3 de novembro de 1936, a sorte nem
diferenciar o bem e o mal. Ou, pior ainda, por indiví- sempre lhe sorriu. O sofrimento físico marcou-lhe da
duas cujos conceitos morais são tão distorcidos que infância à idade adulta, com a iminência de morte a lhe
não impedem a prática de atos criminosos. rodear a partir dos primeiros dias de vida, quando so-

Nesses casos é que se mostra mais necessá- freu uma hemorragia que poderia ter-lhe sido fatal não
ria a ação das polícias - a militar - no policiamento fosse a estrela que o protegia para uma missão maior,
ostensivo e repressivo, e da corporação civil como repetindo-se o mesmo fato aos seis anos de idade,
instrumentos de investigação auxiliar do Poder Judi- quando correu mais uma vez risco de vida.
ciário, a quem caberá a imposição de penas severas Na adolescência lhe sobrevém o mal da tuber-
para os criminosos. culose. Então, por exigência do tratamento da épo-

Assim como em Guarulhos temos corporações ca, é feito um quarto nos fundos da residência de
policiais de atuação exemplar, da mesma maneira sua família, onde vai passar dos. 14 aos 18 anos de
no restante do País são elas encontradas, cabendo idade, como que se preparando, pela via mais dolo-
à autoridade governamental valorizar a atividade po- rosa, para defender os que não tiveram acesso à ci-
licial na justa medida, respeitando a profissão des- dadania. Durante este período, o único contato que
ses abnegados brasileiros que lutam para que te- tinha era com seus pais, que o acalentavam e o for-
nhamos paz em nossas cidades, ganhando pouco, javam para o enfrentamento da vida, apesar das difi-
tendo que combater o crime com equipamentos de- culdades.
satualizados, expondo-se ao risco permanente de É descoberta nesta época uma droga de nome
confronto com marginais de toda espécie. didrazina, que veio revolucionar o tratamento da tu-

Que se dê a eles a retribuição justa pelo esfor- berculose, trazendo-lhe o alento, tirando-o daquela
ço que desenvolvem em suas vidas, um salário justo situação. Diante da mesma não sucumbiu; porém,
e condizente com a importância de sua atividade, ressurgiu-lhe a vontade de fazer diferença em um
condições materiais de trabalho capazes de fazer mundo tão controverso e ingressou no curso de So-
com que de sua atuação resulte efetiva diminuição ciologia o que veio ampliar sua visão crítica, senso
da criminalidade e investigação rápidas e levadas a aguçado para as imperfeições da sociedade dado
bom termo, auxiliando a ação da Justiça, ideal de- àqueles que acreditam em seus sonhos em favor do
mocrático sobre o qual repousa um dos fundamen- próximo.
tos do Estado de Direito. Perseguindo sua utopia, ajuda a fundar o movi-

Gostaria de aproveitar a oportunidade, Sr. Pre- mento de esquerda denominado Ação Popular - AP.
sidente, para registrar aqui a nomeação do Dr. WiI- Mas, quando vem a Revolução de 1964, dois anos
son André Baccan Jr. para titular do 92 Distrito Poli- depois de sua fundação, esta obriga-o a entrar na
cial de Guarulhos, assegurando a certeza de que clandestinidade, percorrendo os túneis escuros do
sua atuação será competente e eficaz no combate esquecimento e ganhando o mundo, espargindo
ao crime, na investigação dos delitos cometidos em idéias, convocando patrícios, partilhando sonhos, vi-
sua jurisdição, na tarefa importantíssima de assegu- vendo a realidade dos perseguidos.
rar à população local maior nível de segurança. longos anos se passaram quando pode sentir

O SR. SANDRO MABEL (Bloco/PMDB - GO. o que o poeta quis dizer quando se referia a sua ter-
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, ra distante, exilado que estava: "Minha terra tem pal-
Sr's e Srs. Deputados, uso a tribuna desta Casa meiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gor-
para apresentar a minha consternação junto a milhõ- jeiam, não gorjeiam como lá."
es de brasileiros, eis que tomamos conhecimento do Em 1979, recebe a anistia e volta ao País. Po-
passamento do sociólogo, ativista político, assessor rém, os percalços de toda a sua vida são novamente
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vivenciados com a morte dos irmãos e com a conta- em favor da Nação Brasileira, que foi o cidadão Her-
minação pela AIDS, que o fizeram um homem pen- bert de Souza, o Betinho. Coloquemo-nos de man-
sativo e preocupado em seu envolvimento com a so- gas arregaçadas, dando uma singela demonstração
ciedade. de homenagem àquele que um dia foi chamado de

O amálgama criado no cadinho coletivo da so- santo e, sem o querer, foi guindado pelo povo ao co-
ciedade solidarizou a todos em favor do ideal jamais mando de uma verdadeira cruzada de cidadania,
visto em toda a história da humanidade, quando ho- sem contudo ter desejado.
mens, mulheres e crianças, nos mais diferentes pon- srªs e Srs. Deputados, desamarremos. o Brasil
tos do País, uniram-se no ideal de, se não erradicar, do atraso, da fome e do descompasso! Tomemo-nós
pelo menos amenizar a fome, expondo assim a face multiplicadores dos ideais de um Brasil melhor! Tor-
triste e cruel dos desassistidos. nemo-nos cidadãos brasileiros!

Associações foram criadas, movimentos infor- O SR. ROBERTO FORTES (PFl - PE. Pro-
mais em favor do próximo se multiplicaram sobremodo nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
em todo o País. Onde antes a sociedade achava-se Srs. Deputados, entre todos os setores do selViço
desmotivada, criou-se uma corrente nacional de soli- público brasileiro, destaca-se a Polícia Rodoviária
dariedade, que, unindo o Brasil solidário de norte a sul, Federal por sua atuação histórica e irrepreensível
provocou a maior revolução social no Brasil moderno, desempenho. Responsável por atividade essencial
dando aos desassistidos uma nova perspectiva. em termos de segurança, tal corporação vem conso-

Toda a sociedade se envolveu em favor dos lidando, ao longo de seus quase 70 anos de existên-
menos favorecidos, e dia a dia o movimento ganha- cia, uma tradição de eficiência e espírito cívico, mar-
va força e ânimo, sendo conhecido de todos, che- cando sua presença indispensável em todos os pon-
gando até aos ouvidos dos organizadores do Prêmio tos do território nacional. Acumulando extensa folha
Nobel, que viram na pessoa do Betinho aquele que de selViços prestados ao País, mobiliza-se agora
aglutinava as qualidades necessárias à obtenção do pela aprovação de seu Plano de Cargos e Salários,
prêmio, tão sonhado por todos os brasileiros. que vem sendo injustificadamente postergada pelo

Agora com o passamento deste ilustre cidadão Poder Executivo.
social e democrata, fica-nos uma pergunta: A providência é o fato urgente, não mais admi-

- quem reuniria todas as condições para assu- tindo adiamento a qualquer pretexto. Considerando
mir o legado deixado por Betinho? a complexidade de suas ações, e sobretudo a res-

- quem teria currículo tão invejável, quanto o ponsabilidade e os riscos envolvidos, verifica-se que
de Betinho? a estrutura atual é obsoleta e inadequada, distante

- que nos resta fazer? das necessidades reais da corporação.
Srs. e Srs. Deputados, paremos por alguns ins- A Polícia Rodoviária Federal organiza-se em

tantes para reflexão e nos voltemos para os nossos tomo de um único cargo de: nível médio, inexistindo
compromissos como legisladores. Tomemos como quadro administrativo e qualquer cargo de nível su-
exemplo alguém que soube como ninguém ser o fo- perior. Os vencimentos são uniformes, com variação
tógrafo e o retrato de nossa gente e que viveu como restrita ao padrão de referência pessoal; quanto aos
·0 bêbado e o equilibrista·, sem contudo desviar-se funcionários qualificados, a regra é que sejam des-
de seus propósitos. viados, por falta de alternativa, de funções operacio-

A inércia em que nos encontramos mergulha- nais para funções administrativas ou cargos de co-
dos, desejando o Brasil do futuro, só poderá ter seus mando. Por essa razão, todo o departamento, aí in-
méritos galgados a partir das votações dos projetos cluídas as superintendências regionais e os postos
que dêem ao Povo Brasileiro a condição de chegar estaduais, assiste à paulatina desarticulação de um
ao limiar do século XXI desatrelado do estado arcai- complexo sistema de trabalho, cuja implantação con-
co, das relações contraditórias e descompassadas sumiu mais de uma geração patrulheiros e longos
com a modernidade. anos de trabalho árduo e sacrifício.

Srls e Senhores Deputados, convoco-os para Integrante da estrutura do Ministério da Justiça.
que, em jornada cívica e de cidadania, resgatemos desde a Constituição de 1988, a Polícia Rodoviária
os nossos compromissos de legisladores, pois acre- passou por várias transformações até que atingisse a
dito que seria sem sombra de dúvidas a maior ho- estrutura atual. Transformada em Departamento a~-

menagem que esta Casa de leis poderia prestar a nas em 1992, não conseguiu compatibilizar as novas
quem muito se dedicou e depositou seus esforços atribuições com as condições de üaóalho dispOilíveis.
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O efetivo era, então, um dos mais baixos de toda a O plano está pronto e já recebeu liberações
história da corporação, não chegando a totalizar um dos órgãos competentes do Ministério da Justiça.
quarto das necessidades reais. Havia postos que Por várias vezes esteve para ser enviado ao Con-
contavam com apenas dois funcionários para todo o gresso, para ser discutido e votado, mas razões de
período, trabalhando diutumamente para impedir o ordem exclusivamente política têm adiado esse en-
respectivo fechamento. O armamento, completa- caminhamento.
mente ultrapassado, apresentava média de idade Diante da magnitude das tarefas atribuídas à
em tomo de 23 anos; a frota, que atingia apenas Polícia Rodoviária Federal, e considerando seu his-
700k do volume ideal, também se compunha de via- tórico de luta e participação em setor fundamental da
turas antigas e danificadas. No que se refere a re- vida brasileira, valemo-nos, pois, da tribuna desta
cursos humanos, não havia possibilidade de que se Casa, para encarecer ao Sr. Ministro da Justiça a
oferecessem quaisquer cursos de treinamento ou re- adoção de todas as providências que se fizerem ne-
ciclagem. cessárias nesse sentido. A discussão do Plano de

Dando início a um amplo movimento para sal- Cargos e Salários da corporação é matéria de suma
var literalmente a corporação, realizou-se concurso importância, e deverá receber, no âmbito do Con-
público e se contrataram, para benefício do trânsito gresso Nacional, a priorização a que faz jus.
nas estradas brasileiras, quase 4 mil patrulheiros em Como se não bastasse a longa espera dos pa-
todo o país. Houve renovação da frota mediante trulhéiros, depois de quase interminável demanda ju-
aquisição de 328 viaturas de modalidades diversas - dicial, tiveram assegurado o direito de reaver a Grati-
e de todo armamento. Hoje, nossa Polícia Rodoviá- ficação por Operações Especiais - GOE, que há
ria conta com o mais moderno equipamento da Amé- muito haviam perdido, e mais 47% referente aos au-
rica do Sul. mentos diferenciados que foram dados pelo Governo

Modernizaram-se ainda as instalações nos di- Collor e que foram congelados pelo Plano Real.
versos Estados; atualmente todas as superintendên- Ocorre que as sentenças judiciais foram cumpridas
das, postos e delegacias estão informatizadas, dis- no que se refere aos meses de maio e junho; entre-
pondo de computadores de última geração, interliga- tanto; já estamos quase em meados do mês de
dos aos principais bancos de dados do País. Parale- agosto, e o Governo Federal ainda não efetuou o pa-
lamente, são hoje oferecidos, na freqüência neces- gamento relativo ao mês de julho, sob a alegação de
sária, cursos de segurança, legislação, direção de- que está a depender de aprovação crédito suple-
fensiva e ofensiva, tiro policial e manuseio de armas, mentar pelo Poder Legislativo. Todavia, como a ma-
relações públicas etc. téria ainda não foi enviada a esta Casa, o Congresso

Mas o fato mais importante é que os recursos não pode se posicionar. Urge sejam adotadas provi-
necessários a tantas mudanças foram provenientes da dências enérgicas no sentido de reverter essa situa-
própria arrecadação, isto é, repassados das multas ção angustiantel
aplicadas pelos patrulheiros em todo o território nacia- O SR. HAROLDO SABÓiA (BlocolPT - MA.
nat. É extraordinário que tamanha revolução não tenha Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
custado um centavo aos cofres da União; pelo contrá- S~s e Srs. Deputados, é próprio do Messias lutar
rio, terminará redundando em aumento da receita fe- pelos pobres, enxugar lágrimas e lutar pela esperan-
deral, uma vez que os serviços se mostram hoje infini- ça. Chamando de messiânica a vida de Batinho, o
tamente mais eficientes sob todos os aspectos. teólogo Leonardo Boft resumiu a importância da tra-

Trata-se, pois, de exemplo de dedicação àcau- jetórla deste ilustre brasileiro que, desde o último sá-
Ja pública que não encontra similar na história na- bado, já não está entre nós.
cional. Sem insistir na importância da corporação Herbert de Souza plantou uma semente de for-
para a segurança nas estradas - é óbvia demais - ça ao lançar a Ação da Cidadania contra a Fome e
gostaríamos de ressaltar que todo esse esforço, pela Vida. Em todos os lugares, comitês foram cria-
sem dúvida monumental, restará invalidado se o pla- dos e a esperança foi renovada. Betinho teve a cora-
no de carreira dos respectivos funcionários não for gem de mostrar que a alma da fome é política e que
aprovado imediatamente. A continuidade dos exce- a solução para este problema passa, nacessaria-
lentes trabalhos desenvolvidos pela Polícia Rodoviá- mente, pela solidariedade..
ria, cuja repercussão é sentida em todos os pontos Solidariedade - esta foi a mensagem deixada
do sistema viário, encontra-se hoje na total depen- na música de Aldir Blanc e João Bosco, O Bêbado e
dência da referida aprovação. o Equilibrista. Milhões de brasileiros sonharam ·com
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a volta do irmão do Henfil". Betinho transformou-se, E não é difícil entender isso. De um lado, o se-
ainda que não fosse conhecido em seu País, em um .tor primário representando um dos veios de susten-
símbolo da resistência à ditadura e verdadeiro per- tação da moeda, com o preço do produto agrícola
sonagem da anistia. Ele juntamente "com tanta gen- praticamente inalterado - às vezes até diminuído, a
te que partiu". exemplo do milho, desde 30 de junho de 1994; de

Betinho voltou, e trouxe consigo um sentimento outro lado, os altíssimos juros que, ao revés da ma-
de indignação que aos poucos se espalhou e conta- temática, da lógica, da prudência e da razão, conti-
giou toda a sociedade. Sua indignação se voltou nuam sendo praticados pelo sistema financeiro. A
contra a exclusão social, materializada na fome de chamada âncora verde reveste-se de enorme impor..
milhões de brasileiros. tância social, à vista do incremento quantitativo e

Mas sua trajetória começa muito antes de criar qualitativo que proporcionou à cesta básica do brasi-
a Ação da Cidadania contra a Fome e pela Vida. Em leiro, nos últimos tempos. Entretanto, a essa doce
1962 foi um dos fundadores da Ação Popular (AP). realidade, inquestionável, impensável no País, até
Com o golpe de 64, Betinho, um hemofílico, teria há pouco, 'vem-se contrapor a prática funesta dos ju-
muita dificuldade para sobreviver às possíveis tortu- ros altos, caracterizando situações de genuína usura
ras a que seria submetido. Foi embora. Voltou so- bancária.
mente em 1979. Ora, Sr. Presidente, preços estáveis e juros na

Herbert de S0l:lza, herói em uma terra que, in- estratosfera não se compatibilizam. São uma irreali-
felizmente, ainda precisa deles, fez muito mais que dade que só no Brasil, de memória inflacionária ain-
isso. Foi guerrilheiro que pegou em armas, mesmo da fresca, se poderia conceber. Mesmo com inflação
franzino e frágil. Terminou seus dias como guerrilhei- baixa, mesmo com variações mínimas, no valor de
ro da ação, mobilizando a sociedade para olhar por mercadorias e serviços, a poupança apresentou, de
todos os cidadãos e combater, junto com ele, a mi- junho de 94 a novembro de 95, um rendimento de
séria e a exclusão. 42%. Somam-se juros de doze por cento ao ano, e

Enquanto no Govemo monta-se a idéia de que está pronta a receita: o inchamento absurdo, despro-
é natural a existência de pouquíssimos ricos e mui- porcional, arbitrário das dívidas de todos que preci-
tos pobres - mais ainda, miseráveis -, Betinho sem- sam recorrer aos bancos, para empreender o seu
pre demonstrou que dignidade se consegue com co- negócio, quer no campo, quer fora dele.
mida, moradia e trabalho. Ou seja, o empresário, mormente o pequeno

Nesta sua luta, não importava a ele quem esta- empresário, está sendo injustamente punido. Em
va ajudando. Betinho sempre foi um idealista. Parti- muitos casos, vive a angústia da inadimplência, sen-
cipou do Conselho de Segurança Alimentar (CON- te-se à beira da asfixia, acossado, do ponto de vista
SEA) tendo o mesmo ideal com que fundou a Ação moral, por não ter meios de saldar compromissos,
da Cidadania. Participou do Comunidade Solidária que afinal não assumiu, ou, pelo menos, não assu-
com o mesmo objetivo. Contudo, ao ver que este miu nos termos que hoje reclamam os credores.
não era mais que um projeto paliativo do Govemo, No campo, esse quadro me parece mais grave
que não iria resolver o problema crônico de milhões ainda. Se não vejamos, Srts e Srs. Deputados, o se-
de brasileiros, afastou-se, criticando a falta de vonta- guinte exemplo: uma dívida de R$30.000,OO, em 30
de política governamental em resolver problemas de junho de 1994, acrescida de juros de 12% ao ano
como o desemprego, a miséria e a exclusão social. e correção pelos índices oficiais da poupança, pas-

Mas Betinho não deixou de batalhar. Lançou- sou, em 29 de novembro de 1995, para
se de corpo e alma numa atuação sem publicidade R$45.215,76, o que significa uma variação de 51 %.
mas extremamente contagiante. No caso do milho, um dado já clássico desse qua-

Morreu Betinho. Mas sonhos não morrem, mui- dro, pelo decesso que sofreu, como disse há pouco,
to menos envelhecem. E milhares de pessoas repe- o preço da saca de sessenta quilos, em 1994, era de
tem neste País, hoje e a cada dia, o sonho de Her- R$6,32, a dívida correspondendo portanto a 4 mil e
bert de Souza. 746 sacas; em 1995, a mesma saca valia R$6,OO"

O SR. JARBAS LIMA (PPB - RS. Pronuncia o isto é, a dívida passa a valer 7 mil e 535 sacas.
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srls e Srs. De- Temos, desse modo, diante de nossos olhos,
putados, volto a esta tribuna para reiterar a denúncia um diferencial absolutamente injusto. Mais que isso,
que já por muitas vezes tenho feito: o Plano Real é uma desigualdade ilegal, se não vejamos o que
está aniquilando o campo. dispõe o § 22 do art. 16 da Lei n!! 8.880, de 1994:
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Art. 16:

§ 2.2 Nas operações referidas no inciso
IV, a atualização monetária aplicada àqueles
contratos será equivalente à dos preços mí
nimos em vigor para os produtos agrícolas.

O mencionado inciso IV, vale observar, trata de
operações de crédito rural, destinadas ao custeio, à
comercialização e à capitalização.

Ora, Sr. Presidente, não existe nenhuma base
legal para o estabelecimento da data de 29 de no
vembro de 1995, com vistas à indexação das dívidas
em preço-produto. Na verdade, a data a considerar,
para esse fim, deveria ser 30 de junho de 1994, pois
até aí quase não havia diferença entre juros e preço
mínimo.

Nada disso, nobres Colegas, faz o menor senti
do. É uma situação insustentável com a qual absolu
tamente não concordo e contra a qual, na condição
de parlamentar oriundo do Rio Grande do Sul, um
estado de forte tradição ruralista, me insu~o termi
nantemente. O Banco do Brasil, o Ministério da Fa
zenda, o Governo e a pr6pria pessoa do Presidente
da República precisam ouvir o setor, precisam abrir
se a negociações no plano político, de sorte que, no
plano técnico, as dívidas e os cálculos sejam revis
tos. Caso contrário, sobrevirá a escassez. Assistire
mos dentro em breve, a uma bancarrota generaliza
da, que não s6 inviabilizará o cooperativismo, arra
sará a infra-estrutura existente no campo e levará à
ruína milhões de cidadãos brasileiros - produtores e
trabalhadores, assim como também, nas cidades, irá
apenar, em grau de suma perversidade, o consumi
dor, sobretudo das classes baixa e média.

Se o Brasil não pode ser a Terra de Canaã,
prometida por Deus a Abraão, evitemos ao menos
que o vasto solo pátrio se tome a terra arrasada que,
depois, nem muitas décadas de trabalho e sacrifício
conseguirão reverter.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
'Antes de dar início ao Grande Expediente, dou co
nhecimento ao Plenário de Ato da Presidência:

O Presidente da Câmara dos Deputa
dos, no uso de suas atribuições e tendo em
vista a criação da Comissão Especial desti
nada a apreciar e proferir parecer sobre o
Projeto de Lei n1!. 5.430, de 1990, do Senado
Federal, que Maltera, atualiza e consolida a
legislação sobre direitos autorais e dá outras
providências· e a seus apensados, resolve:

I - designar para compô-Ia, na forma
indicada pelas Lideranças, os Deputados
constantes da relação anexa:

11 - convocar os membros ora designa
dos para a reunião dê instalação e eleição
de seus Presidente e Vice-Presidente a rea
lizar-se no dia 13 de agosto de 1997, quarta
feira, às 14h30min, no Plenário n1!. 10 do
Anexo 11.

É A SEGUINTE A COMPOSiÇÃO DA Ci...'MI5
SÃo ESPECIAL:

PFL

Titulares: Aroldo de Oliveira; Marilu
Guimarães; Osmir Lima; Paes Landim; Pau
lo Gouvêa; Vic Pires Franco.

Suplentes: Antonio Geraldo; Antonio
Ueno; Augusto Viveiros; Cláudio Chaves;
Roberto Fontes; Zila Bezerra.

Bloco/PMDBIPSOIPSL

Titulares: Aloyzio Nunes Ferreira; Car
los Nelson; Hermes Parcianello; Marisa Ser
rano; Moreira Franco; Paulo Ritzel.

Suplentes: Edinho Araújo; José Luiz
Clerot; Pinheiro Landim. O Bloco ainda dis
põe de três vagas.

PSDB

Titulares: Arnaldo Madeira, Domingos
Leonelli; Marcus Vicente; Octávio Elísio; Pi
mentel Gomes; Roberto Brant.

Suplentes: Fernando Torres; Feu
Rosa; Flávio Arns; Leônidas Cristino; Marco
ni Perillo. O partido ainda dispõe de uma
vaga.

BlocoIPT/PDT/PCdoB.

Titulares: Chico Vigilante; Jandira
Feghali; José Genoíno; Marta Suplicy; Seve
riano Alves.

Suplente: Luiz Durão, Luiz Mainardi,
Paulo Rocha, Ricardo Gomyde e Valdeci
Oliveira.

PPB

Titulares: Agusto Farias, Bonifácio de
Andrada, Eraldo Trindade, Francisco Silva e
Wigberto Tartuce. Suplentes: Arnaldo Faria
de Sá, Gerson Peres, Osvaldo Reis e Prisco
Viana. O PPB ainda tem uma vaga para Su
plente.
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PTB

Titular: Rpdrigues Palma.

Suplente: José Borba.

PSB

TItUlar; Ricardo Heráclio.

Suplente: Pedro Valadares.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Passe-se ao

V - GRANDE EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. Pedro Wilson

O SR. PEDRO WILSON (BlocoIPT - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, St-'s e
Srs. Deputados, diante desta tribuna, gostaria de fa
zer uma análise acerca dos problemas que nos per
seguem todos os dias, estão nas ruas, nos jornais,
nas revistas e é necessário que nos atentemos e
acordemos para essa dura realidade, que é a reali
dade dos sem-trabalho, dos sem-teto, dos sem-terra,
dos sem-segurança, dos sem eira nem beira desse
imenso Brasil. Sobre essas problemáticas que se
encontram sem soluções efetivas e sem a mínima
vontade política, por parte do Governo Federal de in
vestir no social.

Queremos registrar aqui as nossas preocupa
ções e, em particular, tentar alertar a consciência do
povo brasileiro para a conquista dos seus direitos,
que são os direitos humanos. Direitos humanos que
significam lutas sem cessar pela vida digna de ser
vivida em todos os lugares do planeta: ar, água e
terra. Luta contra todo o tipo de opressão, domina
ção e exploração individual e coletiva do ser humano
em todas as idades, cores, sexos, origens sociais e
geográficas.

O desemprego é a doença da virada do século.
E foi com a preocupação de diagnosticar- a raiz deste
mal que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
- CNBB, através da Campanha da Fratemidade,
programada para o ano de 1999, faz o ano da refle
xão e ação pelo fim do desemprego. Esse é o senti
do que a própria Igreja reconhece. Daqui a dois
anos, não haverá mudanças fundamentais no traba
lho para o povo brasileiro da cidade e do campo.

Esse tema introduz no meio social a realidade
e a evidência, as aflições dessa imensa parcela da
sociedade, que hoje lota as filas e agências de em
prego, que vê a cada dia engrossar as ruas de pe
dintes, de desesperados pelos efeitos da política
neoliberal nestes tempos de globalização. Queremos
globalização com duas mãos, com mútua participa-

ção de todos, com respeito à identidade, cultura, his
tória, valores universais de nossa geografia e socio
logia imemorial.

Em face da gravidade da questão, a CNBB
está buscando uma ação efetiva para os sem-traba
lho. Os bispos e as pastorais sociais estão estudan
do propostas para combater o desemprego.

A chamada da campanha é sugestiva: Sem
emprego... por quê? A resposta, certamente, a
CNBB quer oferecer à sociedade refletindo sobre
todo o sistema de produção adotado em nosso País.
E é nesta linha que queremos fazer uma rápida aná
lise sobre esses dados alarmantes que integram
essa maculada conjuntura brasileira e mundial.

Segundo Pesquisa do Ibope, em maio deste
ano o desemprego foi visto por 62% da população
como o principal problema no terceiro ano do Plano
Real. E, ainda, como fica a segurança, a saúde, a
educação, a famma, os servidores públicos, os sem
terra, os sem-teto, os sem vez e sem voz, os sem
eira nem beira nesta virada de século?

As taxas de desemprego nos países desenvol
vidos aumentaram substancialmente nos anos 90:
na Espanha chega a 21,7%, na França 12,8%, na
Itália 12,2% e nos Estados Unidos 4,9%. Enquanto
os mercados de capitais e produtos se expandem, o
mercado de trabalho continua fechado. Essa é mais
uma gritante contradição da globalização. Chega o
Sr. Presidente a saudar a diminuição e a dispensa
de servidores, de trabalhadores nas iniciativas públi
ca e privada.

Na América Latina, os dados são de menor
qualidade e abrangência e as estatísticas dos gover
nos latino-americanos mostram grandes variações
de economia por economia.

Em 1996, as taxas de desemprego urbano va
riavam de 3,5% na Bolívia a 17,2% na Argentina.
Essas estatísticas tomam-se ainda mais preocupan
tes, quando verifica-se que 80% dos novos postos
de trabalho criados situam-se no mercado informal.

No Brasil, o Plano Real - que não fez outra coi·
sa senão intimidar a inflação - adotado nessa Iinr '
de políticas macroeconômicas toma desfavorável .
comportamento do produto e do emprego, ao rr··
mo tempo em que a adoção de um programa r

bera!, cada vez mais contundente, tende a dE'
turar ainda mai;:; o mercado de trabalho. Ar .•a. 11 J~ a
estabilidade da moeda, mas qUE:~emos rilração de
empregos, refor na agrária, justiÇé social educação,
moradia e saúdE para todos os bra&:'eirr .i.

As estatísticas são creSc6ntes: ,erca de 5 a
6% da população economicamente i tiva no Brasil
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está desempregada, sem falar que grande parcela A sociedade reage com o 17 de abril e outras
da população considerada empregada está no mer- manifestações, encontros buscando pressões demo-
cada informal, no qual, ainda que o trabalhador este- cráticas e alternativas.
ja recebendo salário, fica sem proteções sociais. E o Há também o Fundo de Estabilização Fiscal,
mais. im~rtante: sem nenhuma. contribuição para a que rouba os minguados recursos financeiros dos
Prevldê~la, para.o se~uro socl~l, o que leva cada Municípios, deixando as Prefeituras falidas e quase
vez maIs a uma ~ituaçao dramáttca "? momento de fechadas, com pires na mão, diante de autoridades
repor os beneffclos de aposentadona, de seguro estaduais também quase quebradas e de autorida-
saúde e de velhice. des federais que tudo concentra, controla e negocia.

~iant~ de tantos. ~ados desfavoráveis para As Prefeituras, assim, nada podem fazer diante
uma Vida digna de ser. VIVida, s~mos levados a rec,?- dos problemas sociais citados, e ficam sem resposta
nhecer.ser de gra~de ImportânCia essa preocupaç~? aos direitos sociais, econômicos e culturais das po-
da Igreja e da ~ocledade em trazer essa problematl- pulações locais. Os dirigentes municipais reagem,
ca e buscar saldas urgentes. mas muitos Deputados somente lembram dos Muni-

Sr. Presidente, a questão da segurança pública cípios na época das eleições.
é outro problema preocupante. É uma questão estru- Amanhã mesmo, Sr. Presidente, centenas de
tural da maior gravidade, originária de um leque am- Prefeitos e Vereadores de Goiás estarão manifestan-
pio de motivos de ordem histórica, política, cultural e do-se em Goiânia contra a aprovação do Fundo de Es-
econômica. tabilização Fiscal, que retira as condições de autono-

É preciso destacar que a eclosão dos movi- mia e desenvoMmento dos Municípios brasileiros.
mentos grevistas dos policiais militares foi a gota dá- Como Parlamentar, Sr. Presidente, vivemos os
gua de uma crise que vem de longe, e que apenas problemas, mas também vivemos momentos de al-
se agravou nos últimos meses. Fazemos questão de temativa. Não poderia deixar de aproveitar para,
ressaltar isso, porque a maioria das avaliações feitas nesta data, prestar homenagem ao Movimento dos
por autoridades públicas sobre a questão ora se Sem-Terra, pela realização em Brasília do I Encontro
concentram na preocupação da preservação da au- Nacional de Educadoras e Educadores da Reforma
toridade, condenando as manifestações policiais, ora Agrária, e à Comissão Pastoral da Terra - CPT, pela
responsabilizam a situação falimentar dos Estados realização da XI Assembléia da Comissão Pastoral
da Federação brasileira. da Terra, com o tema Terra, Direito e Utopia. Home-

A insatisfação dos trabalhadores está posta nageamos, t~mbé~~ as Comun!dad:s Eclesiais de
nas ruas através de manifestações de protesto nem Base da Igre~a Catoll~a pe~a reallzaçao_do IX Encon-
sempre pacíficas, como ocorreu em Minas Gerais, ~ro Interecleslal, em Sao LUI.s do Maran~~, no mês de
R'o Grande do Sul Alagoas Pernambuco e Ceará Julho, com o tema Comumdades Ec/eslals de ~:
o~de o movimento transform~u-se em uma verdadei~ Vida.e ~speran~ .nas Massas, bem como à p~pna

d Comlssao de Direitos Humanos, a qual presidimoS,
ra praça e guerra. pela realização da " Conferência Nacional de Direitos

Estamos muito preocupados com os últimos Humanos e por sua constante luta nessa área, que é a
acontecimentos. Esperamos que o Governo Federal própria luta do homem e da mulher por liberdade, por
e a Câmara dos Deputados também tenham a mes- felicidade geral dentro das pluralidades, diferenças,
ma preocupação, pois sabemos que podemos assis- oportunidades, cidadanias, democracias universaliza-
tir a uma convulsão social de gravíssimas conse- das e datadas na história e na cultura.
qüências par~ a s~cieda.deAbr~silei~,.em ~ac: d? de- Desses eventos que aconteceram, nasceram de-
semprego, mlgraçoes, vlolen~l~ 'poliCiai, vlol:ncla ~~- cumentos importantes, os quais passamos a ler e a co-
raI e ~rbana, greves dos poliCiaiS e corrupçao polltl- mentar para que constem nos anais desta Casa, como
co-eleitoral. essa valiosa contribuição da Comissão de Direitos Hu-

E a saúde, Sr. Presidente? a CPMF, que era manos da Câmara dos Deputados, do Movimento dos
provisória, agora já falam em tomá-Ia permanente. Sem-Terra, da Comissão Pastoral da Terra e das co-
Resolveu o problema da saúde? Sabemos que não. munidades eclesiais de base. Esperamos que a CUT
A CPMF está ajudando a saúde pública ou os inte- possa sair fortalecida do seu VI Encontro, ora em reali-
resses privados da saúde: hospitais e grupos de se- zação, com propostas políticas e respostas para os
guro dE' saúde? trabalhadores das cidades e do campo.
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Nesse sentido, Sr. Presidente, refiro-me em tes do Estado já reconhecem nos direitos humanos,
primeiro lugar ao significado das duas Conferências pelos consensos já formados em tomo de seus valo-
Nacionais de Direitos Humanos, realizadas pela Co- res básicos, é hora de dispormos de instrumentos
missão de Direitos Humanos. Se a primeira, realiza- institucionais adequados às novas demandas.
da em abril do ano passado, reuniu a reflexão e as É preciso criar, sem mais demora, o Conselho
propostas de um significativo conjunto de pessoas e Nacional de Direitos Humanos, o sistema nacional
de entidades para oferecerem propostas ao Progra- de proteção a vítimas e testemunhas. É imperiosa e
ma Nacional de Direitos Humanos, a segunda confe- inadiável a implantação, em todo o País, do Estatuto
rência, realizada em maio deste ano, contribuiu de da Criança e do Adolescente, o cumprimento das
modo ativo e decisivo para encontrarmos caminhos normas de tratamento dos detentos. Inclusive sauda-
que tomem realidade as metas desse programa. mos a realização, do dia 17 ao da 20, da 21 Confe-

O Programa Nacional de Direitos Humanos foi rência Nacional dos Direitos da Criança e do Adoles-
lançado pelo Govemo Federal, mas, na verdade, é ente, aqui em Brasília.
um plano do Brasil, é um conjunto de meta:3 que, No que se refere ao cumprimento das normas
pelo menos, em sua grande maioria, são metas e de tratamento dos detentos, é humano e importante
objetivos de todos há muito tempo. Temos trabalha- manifestar nossa indignação, solidariedade e com-
do para construir, cada qual a sua forma, na sua paixão a cada massacre, a cada violação. Mas é
área de competência e na sua vida social, a agenda preciso que não aceitemos mais que o Estado se li-
dos direitos humanos no Brasil. Por que não reco- mite a algumas pequenas ações pontuais e espas-
nhecer e contribuir para efetivar o Programa Nacio- módicas, determinadas por momentos de indignação
nal de Direitos Humanos? É preciso apoiar o progra- que logo se esgotam diante de novo fato, de um
ma e também pressionar por programas estaduais, e novo escândalo.
mesmo municipais, de direitos humanos, com moni- É preciso haver vontade política e instrumentos
toramento e avaliações constantes. destinados a urna atuação permanente e continua-

Essa conferência contribuiu para definirmos nos- da. É necessário que a importância atribuída pelos
se papel corno sujeitos, parceiros e responsáveis pela dirigentes dos Estados à questão dos direitos huma-
afirmação dos direitos humanos, dos ideais e valores nos seja acompanhada de ações equivalentes ao ní-
universais configurados pelos direitos humanos. vel do Orçamento da União da estruturação do apa-

Lembro, Sr. Presidente, que, no ano que vem, relho do Estado para as demandas relacionadas aos
a ONU vai comemorar os 50 anos da Carta Univer- direitos humanos e à cidadania.
sal dos Direitos Humanos. Não é suficiente dizer que o Estado no Brasil

Foi um encontro de desiguais, na forma de bus- está despreparado para atender o seu povo. É preci-
car o bem público, mas identificados com o maior dos S(\ dotá-lo de condições para atendimento ao povo.
bens, que é a vida. Isso significa que compartilhamos o Para isso, o que mais tem faltado é vontade política.
compromisso de lutar contra as causas da violência, a Agora mesmo, é preciso que a Câmara Federal, em
intolerância e o abandono de tantos seres humanos face da demora e indecisão do Governo, por meio
excluídos do direito à vida, à dignidade e à felicidade. da Comissão Especial, aprove os projetos para uma
Assim, o programa nacional e os futuros programas re- nova política de segurança pública para o Brasil,
gionais, que advirão das conferências estaduais de di- com base na democracia, cidadania, liberdade, direi-
reitos humanos, têm de ter mais ousadia, maior con- tos humanos, valorização profissional dos agentes,
cretude e, dessa maneira, melhor realização histórica e interação entre comunidade, política, universidade,
social. Registro que participei, no último final de sema- mídia e avaliação constante.
na, na cidade de Campo Grande, da 11 Conferência Ouço com prazero nobre Deputado Costa Ferreira.
Estadual do Mato Grosso do Sul. O Sr. Costa Ferreira - Nobre Deputado Pedro

Mais do que uma luta de todo o Brasil, os direi- Wilson, parabenizo V. Exl pelo discurso. No momen-
tos humanos têm como característica mais marcante to em que nosso país está em pleno processo de
a sua universalidade. Eles constituem valores que exercício da democracia, V. EXª traz à apreciação
sempre transcenderão as fronteiras geográficas, po- nacional pronunciamento em que destaca a necessi-
Irticas e culturais. No quadro atual da luta pelos direi- dade de preservação dos institutos internacionais,
tos humanos, a importância da denúncia e da propo- como a ONU, e outros organismos protegidos pela,
sição continua sendo fundamental, mas, pelo grau Constituição brasileira, assim como a preservação
de relevância aue a Nacão. a sociedade e os agen- dos direitos da pessoa humana. Admiramo-nos mui-
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to quando este Parlamento é utilizado para ressaltar frente da Comissão de Desenvolvimento Urbano
o bem maior que a Nação pode propiciar aos seus desta Casa.
cidadãos: a garantia de ir e vir e do usufruto de to- O SR. PEDRO WILSON - Agradeço ao nobre
dos os direitos constitucionais, para que se possa vi- Deputado Eraldo Trindade - vice-Presidente da ca-
ver em paz e com segurança em todas as esferas. missão de Direitos Humanos, colega de trabalho e i1us-
Mas também seria bom que destacássemos que os tre representante do Amapá nesta Casa - o aparte.
direitos humanos devem ser garantidos a todos os Deste modo, queremos dizer e transcrever as
seguimentos, a todas as pessoas. Verifica-se que há contribuições abaixo como meio de se ver alternativas
determinados momentos em que se ressalta que que estão sendo pensadas, criticadas, gestadas e fei-
houve uma quebra desse direito para certos setores tas pelos movimentos sociais, igrejas e sociedade civil
da sociedade; às vezes se acusa alguém de negli- para a construção de um Brasil novo, justo e fratemo.
gente ou de qualquer outra coisa. Os direitos huma- Aqui está o manifesto das educadoras e dos
nos devem ser defendidos para todos os que com- educadores da reforma agrária ao povo brasileiro.
põem a Nação. os quais devem estar sobre essa No Brasil, chegamos a urna encruzilhada históri-
proteção para que não sejam molestados, vilipendia- ca. De um lado está o projeto neoIiberal, que destrói a
dos, aviltados. Por isso V. Exª, no seu pronuncia- Nação e aumenta a exclusão social. De outro lado, há
mento, demonstra preocupação maior deste país em a possibilidade de uma rebeldia organizada e da cons-
preservar esses direitos. Para isso teríamos que trução de um novo projeto. Como parte da classe tra-
destacar os direitos fundamentais da pessoa huma- balhadora de nosso país, precisamos tomar uma posi-
na, contidos na Constituição. Devemos batalhar ção. Por essa razão, nos manifestamos.
cada vez mais para que essa violência que se pro- 1) Somos educadoras e educadores de crian-
paga em todos os recantos do País seja contida, a ças, jovens e adultos de Acampamentos e Assenta-
fim de que esses conselhos possam entrar em ação mentos de todo o Brasil e colocamos o nosso traba-
e encontrar os culpados por massacres e intolerân- lho a serviço da Juta pela Reforma Agrária e das
cias e, assim, possamos viver em paz, tratando da transformações sociais.
prosperidade e da grandeza da nossa Pátria, onde 2) Manifestamos nossa profunda indignação
todos os cidadãos sintam-se co-participantes desse diante da miséria e das injustiças que estão destruin-
processo. Parabéns a V. EX- por este tão grande dia do nosso país, e compartilhamos do sonho da cons-
em que o Parlamento destaca a necessidade da pre- trução de um novo projeto de desenvolvimento para
servação dos direitos humanos. o Brasil, um projeto para o povo brasileiro.

O SR. PEDRO WILSON - Agradeço ao Depu- 3) Compreendemos que a educação sozinha não
tado Costa Ferreira a manifestação. resolve os problemas do povo, mas é um elemento

Sr. Presidente, é preciso que nossa Comissão fundamental nos processos de transformação social.
proponha nova política de segurança, porque não pode- 4) Lutamos por justiça social! Na educação isto
mos esperar urna nova crise para discutir o problema. significa garantir escola pública, gratuita e de quali-

O Sr. Eraldo Trindade - Permite-me V. Ex- dade para todos, desde a Educação Infantil até a
um aparte? Universidade.

O SR. PEDRO WILSON - Com prazer, nobre 5) Consideramos que acabar com o analfabe-
Deputado. tismo, além de um dever do Estado, é uma questão

O Sr. Eraldo Trindade - Quero apenas cum- de honra. Por isso nos comprometeremos com esse
primentá-Io por seu pronunciamento e dizer que a trabalho.
Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos De- 6) Exigimos, como trabalhadores da educação,
putados faz hoje um trabalho não só de esclareci- respeito, valorização profissional e condições dignas
mento mas de discussão de matérias importantes re- de trabalho e de formação. Queremos o direito de
lacionadas aos direitos humanos. Dou o testemunho pensar e de participar das decisões sobre apolítica
do esforço de V. Ex! não só no sentido de discutir, . educacional.
mas também de buscar informações em outros seto- 7) Queremos uma escola que deixe ocupar pe-
res da própria sociedade civil para que a Comissão las questões de nosso tempo, que ajude no fortaleci-
consiga formular projetos de lei que possam ir ao en- mento das lutas sociais e na solução dos problemas
contro das necessidades dos vários segmentos da concretos de cada comunidade e do país.
sociedade brasileira. Parabenizo V. EX- pelo pronun- 8) Defendemos uma pedagogia que se preocu-
<;iamento e· pelo trabalho que vem desenvolvendo à pe com todas as dimensões da pessoa humana e
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que crie um ambiente educativo baseado na ação e bom banho e também deliciosas comidas, com um
na participação democrática, a dimensão educativa carinho e generosidade pra nunca mais esquecer!
do trabalho, da cultura e da história de nosso povo. Ficamos encantados com a organização do

9) Acreditamos numa escola que desperte os Encontro, o clima geral do Encontro foi realmente
sonhos de nossa juventude, que cultive a solidarie- muito gostoso. Apesar da complexidade do tema ge-
dade, a esperança, o desejo de aprender e ensinar ral ·CEBs, Vida e Esperança nas Massas· - a at-
sempre e de transformar o mundo. mosfera era de vibração: muito canto, muita dança e

10) Entendemos que para participar da cons- bonitas celebrações nos blocos. Houve também
trução desta nova escola, nós educadoras e educa- grandes celebrações. Na celebração dos Mártires da
dores, precisamos construir coletivos pedagógicos Caminhada, honramos a memória de todos e todas
com clareza política, competência técnica, valores que, no Brasil e nos demais países da América Lati-'
humanistas e socialistas. na e do Carihe, seguiram os passos de Jesus no

11) Lutamos por escolas públicas em todos os testemunhõ e na entrega da própria vida pelos irmã-
Acampamentos e Assentamentos de Reforma Agrá- os. Com nossos laços de afeto e de compromisso na
ria do país e defendemos que a gestão pedagógica construção do Reino.
destas escolas tenha a participação da comunidade Nestes cinco dias, partilhamos e refletimos nos-
Sem Terra e de sua organização. sas lutas, problemas e propostas frente ao grande de-

12) Trabalhamos por uma identidade própria safio das massas. Tratamos o tema em seis blocos,
das escolas do meio rural, com um projeto político- seguindo o método: Ver, julgar, agir, avaliar e celebrar.
pedagógico que fortaleça novas formas de desenvol- Re'1ovamos a opção preferencial pelos pobres, ex-
vimento no campo, baseadas na justiça social, na pressa em Medellin, Puebla e Santo Domingo e reafir-
cooperação agrícola, no respeito ao meio ambiente mada em todos os intereclesias anteriores.
e na valorização da cultura camponesa. E agora, queremos partilhar com vocês os pon-

13) Renovamos, diante de todos, nossos com- tos mais importantes de cada bloco.
promissos político e pedagógico com as causas do 1) Catecismo Popular
povo, em especial com a luta pela Reforma Agrária. - As CEBs situam-se no seio do catolicismo
Continuaremos mantendo viva a esperança e hon- popular. Elas são espaços onde antigas vivências se
rando nossa Pátria, nossos princípios, nosso sonho. renovam, e, de velhas raízes, brotam novos ramos

14) Conclamamos todas as pessoas e organi- com flores vistosas e frutos nutritivos e gostosos
zações que têm sonhos e projetos de mudança, para nossos tempos.
para que juntos possamos fazer uma nova educação - O fermento que as CEBs podem levar às
em nosso país, a educação da nova sociedade que massas do catolicismo popular é aprender a ler a Bí-
já começamos a construir. blia na vida, gerando compromisso transformador.

Carta de São Luís: 92 Encontro Intereclesial: Deste catolicismo, as CEBs recebem uma fé de re-
CEBs: Vida e Esperança nas Massas. sistência, grande riqueza de simbolismos e de práti-

Queridos irmãos e irmãs das Comunidades e cas religiosas, espcialmente as romarias e missões
de todo Povo de Deus. populares.

Daqui das terras do Maranhão, pátria e mártires, 2) Religiões afro-brasileiras
queremos mandar a cada um e a cada uma de vocês, _ Produziram forte impacto vários testemunhos
o nosso abraço carinhoso e contar-lhes um pouco da de irmãs e irmãos negros sobre o sentido dos ritos
alegria que foi para nós a experiência do 9!llnterecle- afro e sobre a força que estes ritos representam em
sial e a esperança que nos trouxe. Éramos urna pe- suas vidas.
quena amostra do Brasil sofrido e lutador, alegre e _ Sentimos necessidade de conhecer melhor o
esperançoso, com a riqueza de suas culturas e reli- mundo religioso afro-brasileiro, nas suas diversas
giões, raças e etnias. Além das paradas acolhedoras expressões, das congadas aos terreiros, superando
em vários Estados, tivemos uma recepção extrema- uma visão meramente folclórica. É verdade que nas
mente calorosa nas entradas do Maranhão: Zé CEBs existe uma certa abertura. Sabemos, porém,
Doca, Santa Inês, Vitória do Mearim, Timon, Caxias, que a questão não é simples, mas o espírito de
Peritoró, São Mateus, Miranda, Santa Rita, Estreito, Deus há de nos guiar.
Campestre, Imperatriz, Açailândia, Piquiá e Santa 3) Pentecostalismo
Luzia. As comunidades destes lugares estavam es- _ Precisamo"S vencer certos preconceitos em
perando os ônibus com faixas, cantos, abraços, um relação aos membros das Igrejas Pentecostais e,
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dentro da Igreja Católica, em relação à Renovação gem também que a política indigenista continue sen-
Carismática. Para entrar o diálogo, é bom partir da do da alçada federal, mas com· protagonismo dos
convivência quotidiana e das ações e lutas concre- próprios indígenas.
tas em favor do povo, fundamentais na Bíblia. É daí JESUS E A MULTIDÃO:
que está nascendo um caminho novo de diálogo A prática de Jesus iluminou a realidade que ti-
ecumênico e cooperação prática. nha sido levantada nos blocos.

_ O simples fato de estarem presentes irmãos Vimos como Jesus, a partir de sua experiência
de Igrejas Pentecostais é sinal de que o Espírito de do Deus da Vida, como pai com coração de mãe,
Deus nos quer vivendo em comunhão. era atento ao sofrimento das massas. Acolhia os ex-

4) Excluídos e Movimentos Populares cluídos, curava os enfermos, multipliCava o pão, Ii-
_ Vimos que, hoje, a pior exclusão do trabalho, bertando todos aqueles que estavam sob o poder do

quando se perde a terra e o emprego. Essa situação mal. Anunciava o Reino presente no meio do povo,
gera violência e desestrutura a famnía. E percebe- conflitos e oposição dos poderosos. Ele, porém não
mos também que a grande causa da exclusão é o recuou, dando a vida por amor. Pela ressurreição de
neoliberalismo, projeto de morte, que s6 favorece o Jesus, o Pai nos confirma: vida vivida como Jesus é
mercado e quem pode competir, virando as costas vida vitoriosa, mesmo crucificada. Onde os pobres
para o sofrimento do povo. Assim é a política do Go- se reúnem e se acolhem mutuamente _ Jesus mes-
vemo atual; só vê o Real e esquece o Social; como mo nos fez saber _ oReino se faz presente.
no caso da Reforma Agrária, reivindicada sobretudo COMPROMISSOS E ROMARIA DAS COMU-
pelo MST. NIDADES

Na luta contra o sistema neoliberal as CEBs No último dia, tivemos a comovedora celebra-
pede~ aos irmãos bispos, padres, pastor~s, asses- ção, animada pelas irmãs e os irmãos evangélicos, e
sores, assessoras e aos movimentos apostólicos um a grande Romaria das Comunidades, que trouxe,
apoio mais firme na caminhada, especialmente nos para a celebração de despedida, o povo de São
compromissos concretos e nas ações alternativas na Luís, do interior do Maranhão e de Estados vizinhos.
área social e política. Nesta celebração do envio, assumimos os compro-

5) Cultura de massa missos dos blocos, até a pr6xima estação do nosso
_ Ao lado da inegável importância dos Meios trenzinho das CEBs, que será em Ilhéus, no an?

de Comunicação Social para as lutas populares, viu- 2000, tendo c~mo tema: C~Bs: 2000 ~no~ de caml-
se que, de fato, eles tendem a favorecer o projeto nh?da. Ass~mlmos, em partICular, no tnênlo prepara-
neoliberal, manipulando as massas. t6~0 ao Jubileu do ano 2000, fazer d? .1999 o. ano do

_ Estamos aprendendo a usar, com mais com- Grit? dos Excluídos de toda a Amen~ Latln~ ? o
petência e com novo jeito, esses meios, especial- Ca~~, para o resgate dos seus legltl~os ~I~e~o~
mente a rádio popular, o vídeo alternativo, o jornalis- SOCiaiS, fortalecendo esta causa por meio de InlClatl-
mo comunitário, mas necessitamos de uma política vas conc~etas. . _ . .
mais global de comunicação popular e libertadora. Irmaos e I~as, contlnuemo~, com ternura e flr-

6) povos indígenas ~za, esta camlnha~a ~urnênlca, ~m defesa da
. . Vida rumo ao Novo MilêniO. E o Esplrito do Deus da

_- CUidado com a natureza, e~peclalm?nte com Vida, que tomou fecunda a humilde Maria de Nazaré
a mae t~rra e com ~ ~ngue da mae: que e a água, e a fez a Mãe ãoLioertador, fecundou também nos-
:_mo ~ ertou ~m ~o Tremembé. Sem a Terra sas comunidades, para que continuem gerando Vida

ae, nos e voces nao somos nada. e esperança nas massas
- Os irmãos e irmãs indígenas notaram que a São Luís 15 a 19 de Julho de 97

Igreja no Brasil, até agora, pouco acolheu, especial- . ,
mente em sua liturgia, da grande riqueza e diversi- MANIFESTO DA XI ASSEMBLEIA NA-
dade, das culturas e ritos indígenas. Esperam que CIONAL DA CPT
ela continue defendendo a demarcação das terras e A nossa XI Assembléia Nacional da CPT - la-
a retirada dos invasores, mas também valorize os vradores e lavradoras, agentes de pastoral, irmãos
seus mitos, ritos e espiritualidade. do Peru e Paraguai e representantes de organismos

_ Os irmãos e irmãs indígenas insistem que de assessoria e apoio - acontece em Goiânia, de 4
sua luta não está desligada da caminhada maior do a 7 de agosto de 1997, numa hora especialmente
Povo de Deus. Eles se sentem e são parte viva des- crítica. O Brasil e o mundo sendo submetido ao iní-
te povo e pedem nosso respeito e solidariedade. Exi- quo império neoliberal, que mercantiliza o ser huma-

I
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no e exclui a maioria. O Brasil e toda América Latina, 2) A freqüente injustiça do poder judiciário na
por outro lado reage a partir das bases populares, criminalização do movimento popular, assim como a
com inúmeras ações de luta e organização, numa freqüente subserviência deste mesmo poder judiclã-
proposta altemativa de sociedade justa, igualitária e rio a serviço da impunidade dos grandes e da intoca-
pluralista. Como igreja de Jesus, em crescente espí- bilidade absoluta.
rito ecumênico, nos preparamos para o Jubileu da 3) O cinismo do Decreto n2 2.250/97, que por
vinda do Filho de Deus libertador à nossa terra que, um lado pretende desmobilizar o povo e, por outro,
pela encamação, ele fez historicamente sua. se submete aos interesses da bancada ruralista.

A Pastoral da Terra no Brasil, neste ano, cele- 4) O uso de repressão policial sobre as legíti-
bra e abraça a luta profética e precursora de Canu- mas manifestações populares enquanto se esquece
dos, há cem anos massacrada, e a Caminhada dos o pagamento das dívidas sociais.
povos indígenas, tão significativamente vivenciada
pelo CIMI irmão, em seus 25 anos de serviço. 5) A cobertura ou o silêncio manipuladores de

E é nesta hora que a CPT, em Assembléia Ge- certos meios de comunicação neste conflito entre o
ral, reafirma sua vocação de serviço pastoral às lu- povo e o poder.
tas pela terra, por uma Reforma Agrária e Agrícola Servindo diretamente ao povo do campo no
estruturalmente decisiva, sem esmolas e casuísmos. seu dia-a-dia de lutas e de fé, trabalharemos em

Para nós a Terra é mais do que terra: é a Vida aliança com os movimentos, entidades e pessoas
e sua qualidade; é a implementação dos Direitos Hu- que perseguem nosso mesmo ideal de Vida e Justi-
manos, culturais e sociais, políticos e econômicos, ça no campo; sempre a partir da nossa identidade e
civis e ambientais; é a democracia verdadeiramente sem ceder à manipulações e cooptaçães; e Mdando
participativa e popular; o exercício pleno da cidada- razão da nossa EsperançaM pascal.
nia. Com confiança fratema, convocamos nossas

À luz da fé cristã, que alimenta nossa mística e Igrejas a assumirem com disposição de diaconia e
sustenta nossa caminhada, anunciamos e assumi- profecia e, na opção evangélica pelos pobres, esta
mos a Causa da Terra com Promessa, Direito, Con- Causa humana e divina da Terra.
quista e Utopia. Contamos com o sangue fecundo dos mártires

Nesta Assembléia analisamos o atual momento da caminhada. E contamos, sobretudo, com a pro-
de conflito aberto entre a política oficial clientelista e messa do Deus fiel, único Senhor da terra, Pai-Mãe
a crescente insatisfação e mobilização popular. de toda a família humana: *a terra dará seu fruto, vo-

Entre outras linhas e prioridades de ação: cês comerão dele com fartur,a e viverão nela com se-
I- Afirmamos: gurançaM. (Lev. 25.19)
1) O protagonismo dos trabalhadores e traba- Para concluir, Sr. Presidente, gostaríamos de

Ihadoras e sua força emergente de profetismo. prestar a nossa homenagem ao Revmo. Senhor Bis-
2) A prevalência dos direitos como anteriores à po da Diocese da Cidade de Goiás, Dom Tomás Bai-

lei, nem sem sempre legítima, por injusta, e a legiti- duíno, eleito para presidir a Comissão Pastoral da
midade da conquistas. desses direitos, até mesmo Terra. Isso significa a continuidade do compromisso
através do conflito inerente ao processo democráti- da CPT de se colocar a serviço da causa e do prota-
co. gonismo dos trabalhadores e trabalhadoras rurais na

3) O direito prioritário dos povos indígenas e luta pelo direito de viver, trabalhar e possuir a terra,
das comunidades negras às suas respectivas terras. dom de Deus, fonte de vida, chão de cidadania.

4) A legitimidade da pressão popular, concreta- Estas são nossas reflexões e nossas leituras
mente pelas ocupações, na reivindicação da função desta dura realidade brasileira, que nos é dada viver,
social da propriedade da terra, tanto no campo como ver, avaliar, julgar, contribuir, agir e transformar num
na cidade. mundo de justiça social e paz, agora, para todos os

5) O compromisso da inter-solidariedade com homens e mulheres do Brasil. Há esperanças, uto-
os Povos irmãos da pátria Grande e com pessoas pias nos horizontes da pátria. Vamos a luta e com-
entidades solidárias do mundo. bater o bom combate por democria, cidadania, direi-

" - Denunciamos: tos e deveres, direitos sociais, direitos de vida digna
1) a vioíação da função social da propriedade de ser vivida por todos das cidades e dos campos.

da terra por parte do latifúndio no campo e, por parte Honremos a luta e a memória, os compromissos e a
da especulação imobiliária, na cidade. ousadia de Betinho. Viva a vida, sempre.
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O SR. PRESIDENTE (José Maurício) ..:. A Mesa zado por equipes móveis de transporte, assistência
determina a divulgação, na sua inteireza, do brilhan- técnica, vendas e segurança. Importante para em-
te pronunciamento de V. ExIl. nos órgãos de comuni- presas de prestação dos serviços básicos de água,
cação social da Casa. esgoto, energia e telefone, toma-se imprescindível

Durante o discurso do Sr. Pedro WiI- nos países que enfrentam problemas políticos, onde
son, assumem sucessivamente a Presidên- esses serviços são alvo de ataques terroristas.
cia os Srs. Adylson Motta, § 2R do artigo 18 Se em outras nações a motivação principal ao
do Regimento Intemo e José Maurício 1.0 emprego da tecnologia de rastreamento por satélite
Suplente de Secretário. 'foi a melhoria do desempenho da empresa no Brasil

, , . a introdução deste recurso deveu-se a contingência
O SR. PRESID~NTE (Jose Mauncl~).- Conce- específicas de falta de segurança para o transporte

do a palavra. ao ~mlnente .Deputado Mano Negro- rodoviário de cargas.
monte, que dlspora de 25 minutos. . , .

O SR. MÁRIO NEGROMONTE (PSDB _ BA. D~ assalto a ,bancos dos anos 70, à Industna
. .. . do sequestro na decada de ao, testemunhamos, no

Pronuncia o segUinte discurso.) - Sr._Presl~:nt?, decorrer da década de 90, a escalada do crime orga-
Srl's. e Srs. Deputados,.~a su~ e~~luçao a. ClenCla nizado direcionado à carga conduzida em caminhão.
gera descoberta que aUXIliam o IndiViduo a viver me- As ra.cte 'sticas d - d furto bo d
Ihor. A tecnologia vem modificando a forma de ver e ca n ~ aç~s e . ou rou e
estar no mundo, desmistificando conceitos e revolu- carga demonst~m a organlzaçao e p~neJa~nto.
cionando hábitos e procedimentos. As qu~dnlhas ag~m à luz ~o ~Ia, ~m ~reas ur-

A vida pessoal, o trabalho, as relações produti- banas, pnonzando o eixo ~odovlá~o Rlo-Sao P~ulo
vas mudam na velocidade dos novos engenhos colo- de escoamento da pr~~~ç~o n~~lon~1 e prefennd?
cados à disposição do homem. os carregamentos de difl~t1ldentl!lcaçao, com? medl-

Há cerca de 100 anos inventou-se o motor a camentos, eletroeletrônlcos, clga~os, tecidos e
combustão, ponto chave para a fabricação do veícu- pneus. C~nseguem desovar expresslvo~ vol~mes de
lo automotor. Àquela época, seria impensável ou in- mercad?nas, e~ p.oucas horas, sem delxarp~stas.
compreensível a idéia de que no futuro o homem po- Afinai, um unlC? ~rregamento de ~~IO ou .de
deria, de um ponto fixo e distante, controlar várias aparelhos eletroeletronlCO pode valer 1 bllhao de reaIS.
unidades móveis, ao ponto de poder parar, à distân- De 1991 a ~~, as empresas transpo~~ras
cia, um veículo em movimento pelo corte de com- acumularam o preJulzo da ordem de US$521 mtlhoes.
bustível. Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, foram

O avanço do conhecimento oferece à sacieda- 3.000 assaltos em 1996, numa média de oito por dia.
de moderna, alternativas inusitadas de ação. As Polícias Civil e Militar, responsáveis pela

Assim é que dispomos no Brasil dos sistemas manutenção da ordem pública e pela integridade das
de rastreamento em tempo real, através de radiofre- pessoas e do patrimônio, não conseguem resolver
qüência, denominando trunklng e de geoprocessa- esse problema.
mento com uso de satélites, ambos com grandes Por outro lado, as péssimas condições da infra-
possibilidades de utilização no acompanhamento da estrutura rodoviária favorecem a ação dos assaltantes.
operação de veículos. Assim, as empresas transportadoras obrigaram-

Diferenciam-se basicamente pela amplitude do se a adotar mecanismos de segurança, para garantir a
raio de ação e custos. O acompanhamento por saté- prestação de serviço e a própria sobrevivência.
lite pode cobrir todo o território nacional, enquanto o Viagens em comboio, com escoltas de segu-
trunking circunscreve-se a área restrita. rança nos trechos perigosos, seguro de carga, con-

Sr. Presidente, SrBs e Srs. Deputados, em todo tratos com empresas de segurança que operam com
o mundo os dois sistemas são usados na gestão 10- postos avançados e implantação de sistema de ras-
gística de empresas com a finalidade de racionalizar treamento.
o custo operacional e obter melhor qualificação do Embora tenha custo elevado, o rastreamento
serviço prestado e, ainda, na prevenção de seguran- por satélite oferece a eficácia necessária quanto à
ça contra ações de furto e roubo de veículos ou da otimização da segurança, da gestão logística, da fro-
carga transportada. ta de veículos e também quanto à oferta de inovaçã-

Como sistema de rádio troncalizado, o trun- es de serviços aos usuários.
king funciona de modo semelhante a u~ central te- A operação de trens, frotas de barcos, de ôni-
lefônica, mas exige mensagens curtas. E bem utili- bus e caminhões pode ser gerida pelas empresas,
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no controle de rotas, velocidade, paradas para re- sempre esses serviços dão conta de s!.!a mll!3\;;&ice !flOj

pouso e abastecimento, quantidade e oferta de com- são plenamente confiáveis.
bustível, tempo de percursos e ocorrências de aci- Criar um sistema integrado que reuna várias
dentes, panes ou assaltos. formas de prevenção e defesa é a altemativa mais

Pode ser aplicado também na preveção de rou- inteligente para solucionar esse problema, porque
bos de veículos particulares e na orientação de turis- permite que cada parte desse sistema se articule de-
tas em cidades desconhecidas, quando o melhor tra- vidamente com as demais para o que for necessário.
jeto, com mapas e comandos verbais, é enviado da Acredito que essa é uma fórmula abrangente e
central aos veículos de aluguel. uma estratégia correta, que deverá ser a medida ne-

A instalação do sistema de rastreamento por sa- cessária de combate a um problema cada vez mais
télite pelas empresas transportadoras de carga vem presente e parecendo incontrolável.
demonstrando sua eficácia na prevenção de furtos e Já era tempo do Poder Público preocupar-se e
roubos. Os dados revelam um número significativo de dar um passo decisivo nesse sentido, porque a atua-
tentativas frustradas, que estimulam sua utilização, fa- ção contra esse tipo de crime, feita por empresas
vorecendo os usuários e as companhias seguradoras. privadas, mostrou-se inviável.

Antenado com as inovações modernas, nosso Diante dessa constatação, resolvi lutar por
País dispõe das opções tecnológicas de ponta na esse projeto de lei, porque acredito, realmente, na
área de comunicação, a serem empregadas a favor eficácia deste tipo de proposta.
do progresso e do crescimento da Nação. Era o que tinha a dizer.

As tecnologias citadas oferecem um leque de A SRA. JOANA DARC - Sr. Presidente, peço
possibilidades inusitado, que só agora começamos a a palavra pela ordem.
explorar, mas que nivela o País a Nações do primei- O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem V.
ro mundo, na proximidade do século XXI, quando Exi' a palavra..
não podemos ocupar uma posição desfavorável, sob A SRA. JOANA DARC (Bloco/f'T - MG. Pela
pena de condenação ao subdesenvolvimento. ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,

Sr. Presidente, aproveitando esta oportunidade, Sr'!s e Srs. Deputados, e é preciso que sejam toma-
encaminho à Mesa da Câmara dos Deputados projeto das providências com relação ao que é gasto hoje
de lei complementar, de minha autoria, que cria o Sis- com publicidade em nosso País. Pelo que sabemos,
tema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repres- o orçamento da Marinha brasileira para este ano gira
são ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas. em tomo de 4 bilhões de reais e o Govemo brasileiro

Este projeto de lei visa criar um instrumento ca- está gastando 8 bilhões de reais com publicidade.
paz de coibir a atuação de quadrilhas especializadas Acho que isso é uma questão muito grave em
em furtar ou roubar cargas e veículos nas cidades e nosso País. Inclusive já procurei fazer um levanta-
estradas em todo o País e que causam prejuízos mento a respeito de uma publicação feita pela Caixa
enormes, inclusive de vidas humanas, disseminan- Econômica Federal e di&lribuída creio que a todos
do, ainda, a insegurança e o medo. os gabinetes dos Deputados, porque recebi uma no

É estarrecedor o número de caminhões que meu gabinete. A publicação é sobre a prestação de
desaparecem com suas cargas, a quantidade de contas da Caixa Econômica Federal feita com um
motoristas mortos, o tanto de ônibus assaltados com material caríssimo, com fotos que tinham mais preci-
todos os pertences dos passageiros levados, os mi- são do que uma fotografia.
Ihares de veículos particulares que são furtados para Gostaria de saber à custa de quem Q Govemo
serem transformados ou descaracterizados e vendi- brasileiro e a Caixa Econômica Federal estão fazen-
dos em outros Estados e países vizinhos. do publicações tão caras. É lógico que sabemos que

Isso acontece nas estradas mais movimenta- é à custa do nosso dinheiro, do dinheiro público.
das do País como a Vida Dutra, a BR-1 01, a BR-116 Então, acho que isso não pode continuar por-
e tantas outras, e nos grandes centros urbanos, que temos recebido muitos desses materiais de pro-
onde o número de veículos que desaparece por dia paganda, como, por exemplo, os feitos pelo Sebrae,
é notável. que está divulgando, através de jingles, de propa-

Esse estado de coiSàS vem gerando uma natu- gandas na televisão e no rádio, de publicações nos
ral ~eação das pessoas que ou se armam ou contra- jornais, uma campanha a respeito da "reforma já" à
tam os serviços de empresas de segurança criadas custa do dinheiro do povo, porque.Q. Sebrae, como
às centenas, nos últimos anos. Ocorre que nem sabemos, recebe dinheiro do Governo brasileiro.
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Então, Sr. Presidente, gostaria que realmente Fica registrado o meu protesto nos Anais da
fossem tomadas providências com relação a esses Casa. Trarei na próxima sessão dados concretos a
gastos que estão sendo feitos com o dinheiro do respeito desses gastos e exigirei que o Governo bra-
povo, dinheiro esse que deveria ser mais aplicado sileiro pare com essa gastança desenfreada para di-
em educação e em saúde, setores que, sabemos, vulgar um plano falido como o Plano Real.
hoje estão cada vez mais prejudicados. Há hospitais Sr. Presidente, solicito que este meu pronuncia-
com doentes pelo corredor, precisando de mais lei- mento seja divulgado no programa em A Voz do Brasil.
tos. É necessário que o Poder Público invista mais O SR. NILMÁRIO MIRANDA - Sr. Presidente,
no SUS. Sabemos que está dando certo em Municí- peço a palavra pela ordem.
pios que administram dinheiro da saúde e são fisca- O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) _
Iizados por um Conselho Municipal de Saúde. Só Tem V. Ex'! a palavra.
que está faltando dinheiro para este setor. O SR. NILMÁRIO MIRANDA (BlocoIPT-MG.

Precisamos também investir mais em educa- Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
ção em nosso País. Fui encarregada de conversar te, srªs e Srs. Deputados, em nome desta Casa, fui
com o Ministro da Educação a respeito dos alunos à Universidade do Porto, em Portugal, no mês de ju-
que hoje são obrigados a cursar uma faculdade pri- lho, participar em nome desta Casa, fui à Universida-
vada porque não têm como ingressar numa universi- de do Porto, em Portugal, no mês de julho, participar
dade federal. Trata-se de alunos carentes, que preci- do Simpósio da Organização -Jornadas por Timor
sam do apoio de uma bolsa de estudos. Foi-me dito leste-. Estava acompanhado da atriz Bete Mendes,
que o Governo brasileiro daria Crédito Educativo a do Bispo de Santo André, D. Décio Pereira, do Frei
esses estudantes das faculdades particulares. Só João de Xerry, um frei dominicano do Grupo Clamor
que a verba destinada ao Crédito Educativo é míni- por Timor, do Vice-Reitor, da Universidade Católica
ma. Cada faculdade recebeu uma quota ínfima. Por de Campinas, Prof. Carlos Aquino, do Pastor Lutera-
exemplo, para uma lista de quinhentos alunos, con- no do Rio de Janeiro, Mozart Noronha e da profl!
cedeu vinte bolsa de estudo. É um número muito pe- Stael Santana.
queno para as reais necessidades de nossos alunos. Durante vários dias, debatemos a questão do

Isso tudo significa falta de verba para a educa- Timor Leste com representantes de vinte e oito paí-
ção e a saúde. Então, chegamos à conclusão de ses que apoiavam o Timor Leste e concluímos que
que se está gastando muito dinheiro com porcaria esta é uma responsabilidade internacional, uma vez
neste país, a exemplo da publicação de um caríssi- que o Timor foi invadido e ocupado militarmente pela
mo manual da Caixa Econômica Federal, que ama- pela Indonésia em 1975. O Brasil tem votado sista-
nhã trarei a esta Casa, com dados concretos. Já Ii- maticamente na ONU pela retirada das forças de
guei para a coord6:1ação da Caixa Econômica Fede- ocupação. Então, a comunidade internacional tem
ral em Brasília, para que eles me forneçam os dados compromisso com o Timor Leste.
de quanto gastaram com a publicação de 10 mil Essa causa esteve no esquecimento por muito
exemplares desse manual, caríssimo para o bolso tempo, mas, a partir da concessão do Prêmio Nobel
do consumidor. da Paz ao Bispo O. Carlos Felipe Xirnenes Belo e ao

Ao mesmo tempo, recebo uma comunicação Sr. José Ramos Horta, ganhou simpatia mundial.
do Sr. Ministro da Saúde, no sentido de que está in- Gostaria de registrar também que o Govemo bra-
vestindo na compra de medicamentos, mas é escas- sileiro teve tímidos, porém significativos, avanços na
so o dinheiro para que S. Ex'! continue a fazê-lo, ra- sua posição quanto ao Timor Leste. Passou do apoio
zão pela qual faltam remédios em todos os Municí- ritual na ONU à aceitação do Timor Leste como obser-
pios brasileiros. vador participante da Comunidade dos Povos de Lín-

Portanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados gua Portuguesa. O Ministro Lampreia falou publica-
deixo aqui o meu protesto contra esse tipo de coisa mente em Salvador que o Brasil tem feito uma diplo-
que está acontecendo em nosso País, quando o or- macia sem ambigüidades para o Timor Leste, até rnes-
çamento da União destina 8 bilhões de reais para mo junto à Indonésia. Achamos muito significativo o
gastar em publicidade, uma das mais caras possí- preço que foi dado, apesar de insufICiente.
veis. Não podemos continuar permitindo que isso Queríamos que o Presidente Femando Henri-
aconteça, porque é um desperdício, um gasto des- que Cardoso, como Presidente do maior País de lín-
necessário. Precisamos gastar mais com saúde e gua portuguesa do mundo, tivesse uma posição se-
educação em nosso País. melhante á de Nelson Mandela, estadista que presi-

I
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de a África do Sul. Quando de sua ida a Jacarta, na O SR. CONFÚCIO MOURA' (BlocoIPMDB -
indonésia, no dia 15 de julho, visitou o principal líder RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre-
da resistência timorense, o Sr. Xanana Gusmão, na sidente, até já havia feito o nosso pronunciamento
própria prisão de L. P. Cipnaung, durante cinco ho- por escrito e o protocolado na Mesa, mas resolvi
ras, e depois dirigiu correspondência ao ditador Su- agora mudar o assunto da pauta do meu discurso
harto pedindo a libertação desse prisioneiro político nesta tarde e falar sobre uma questão que muito tem
principal líder da resistência timorense. preocupado não só o Estado de Rondônia, como o

Ele, usando todo o peso de sua influência, de de Tocantins e Estados distantes como o Acre, Ro-
seu país, de seu peso na África e no mundo, em prol raima, Amapá, Amazonas e Pará, bem como grande
de uma causa justa, sem olhar se a Indonésia é um parte dos Estados nordestinos: a questão do ensino
mercado de 200 milhões de habitantes e o Timor superior à distância.
tem apenas 650 mil habitantes, vem praticando uma Temos observado, Sr. Presidente, que, hoje, o
diplomacia de princípios, de valores, coisa que pare- Ministério da" Educação tem tido grande dificuldade
ce que em muitos momentos nosso País esquece e na abertura de extensões universitárias e no reco-
cai num pragmatismo absolutamente destituído de nhecimento de cursos da área pública para o ensino
qualquer norte, de qualquer ética. superior no Brasil. Temos tido também a preocupa-

Queria registrar os avanços e ao mesmo tempo ção com,a)uve~tude brasileira l?Calizada nas peque-
cobrar que o Governo brasileiro de novos passos, nas e medias cidades deste Pais.
aceitando o escritório de representação do Timor Eu só tenho uma alternativa em mente no mo-
Leste no Brasil, tal como fez com os palestinos no menta: o ensino superior à distância, utilizando os
tempo da luta palestina, e que o Brasil também esti- meios tecnológicos de comunicação instantâneos
mulasse convênios das nossas universidades com como a vídeo-aula, a vídeo-conferência e a Internet.
estudantes timorenses, da diáspora timorense, de Assim de imediato, parece que estamos fazendo so-
Portugal e da Austrália, e trouxesse-os para o Brasil bre coisas fora da realidade brasileira, como levar o
também. E que o Itamaraty abrisse um centro de es- ensino às cidades distantes por intermédio de mo-
tudos brasileiros em Timor Leste, não na Indonésia, demos meios de comunicação.
que ilegitimamente considera o Timor Leste sua 27D A composição desses cursos e desse aparato
província. Mas, já que assim o faz que o Brasil abra tecnológico em médias cidades é muito mais barata
um centro de estudos brasileiros em Di/e, para, des- do que a construção de prédios ou o pagamento de
sa maneira, ajudar na preservação, na difusão da professores, sendo que muitos deles não estão'pre-
língua portuguesa, de cultura portuguesa, porque parados para ensinar. O mais importante é a demo-
isso, por si só, já é uma forma de resistência, uma cratização do ensino superior nos locais de excelên-
vez que a ocupação da Indonésia se dá com repres- cia como a USP, a Universidade de Santa Catarina,
são à língua portuguesa, á religião católica, além de a UnS, a Universidade do Pará e outros. Os profes-
ter cometido o maior genocídio dessa século naque- sares graduados e preparados poderão comunicar-
Ia pequena ilha. se e formar as pessoas interessadas na graduação,

Em nome do Grupo Parlamentar pró-Timor p?s-g~aduaçã~ ou doutorado nas pequenas e má-
Leste, queria registrar e prestar contas dessa via- dias Cidades distantes desses centros.
gem a Portugal, em nome desta Casa, e o mesmo Acredito que o ensino superior à distância é
tempo, apelar a nossa diplomacia para dar passos uma metodologia moderna de democratização do
mais decisivos e menos tímidos, menos discretos ensino superior no Brasil, levando a todas as regiões
em prol de justa causa timorense. brasileiras o professor de bom nível, não aqueles

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) _ A ~ursos improvisa?os que di~in.ue~ o pad~ã? de qua-
Mesa, gratificada com o cumprimento do dever do IIdade da.formaça~ dos proflsslonal~ brasileiros.
eminente Deputado Nilmário Miranda, congratula-se ~sslm, atraves dessa op?~u~l~de que me_ é.
com S. ExA e solicita aos demais Parlamentares que oferecl~ agora,. co~lamo o ~Imsteno ~~ Educaçao,
procedam de igual forma. os Prefeitos, as Igrejas evangehcas e catohcas e todos

, . os clubes de serviço do Brasil para que, unidos, possa-
O SR. CONFUCIO MOURA - Sr. Presidente, mos encontrar mecanismos de acesso ao ensino su-

peço a palavra pela ordem. perior do Brasil, bem como dos grandes centros da Ar-
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem V. gentina, de Portugal e de outros países que estão co-

Ex!! a palavra. nectados à rede internacional de comunicação.
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Era O que tinha a dizer, Sr. Presidente. Veja bem, no ano de 1996, o Estado do Paraná
O SR. HERMES PARCIANELLO - Sr. Presi- repassou para 199 hospitais material de consumo

dente, peço a palavra pela ordem. hospitalar no valor de 556 mil e 800 reais. No entan-
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem V. to pagou pela terceirização de marcação de consult-

Ex!! a palavra. as 5 milhões, 580 mil reais. Informação disposta nas
O SR. HERMES PARCIANELLO (BIocoIPMOB páginas 136 e 137 da Mensagem de 1997 do próprio

_ PRo Pela ordem. sem revisão do orador.) _ Sr. Presi- Governador Jaime Lemer à Assembléia Legislativa,
dente, primeiramente, gostaria de registrar a presença portanto, mais de dez vezes do que repassou para
nesta Casa do ilustre ex-Deputado Federal Darcy Dei- os hospitais. Isto, por si só, desqualifica um governo.
tos, membro do Diretório Regional do PMOB e mem- DESPERDíCIO
bro da Executiva do nosso Partido, que visita esta Por outro lado, os cem milhões gastos em pro-
Casa. Darcy Deites, que V. Exªs conheceram e que paganda poderiam pagar 27 mil quilômetros de rea-
está, talvez, amargando uma efêmera, vamos dizer, dequação de estradas rurais, a preços dos Gover-
suplência, veio do Paraná visitar os amigos. nos Requião e Mário Pereira; ou 25 mil casas popu-

Sr. Presidente, alerta vermelho no Paraná! Esta- lares de 52 metros quadrados também a preços dos
mos divulgando para todo o Estado do Paraná um do- Governos Requião e Mário Pereira; ou dez mil car-
cumento encabeçado pelo senador Roberto Requião ros populares; ou poderiam alavancar 1 bilhão de
e subscrito por toda a bancada de Deputados do reais que financiaram cem mil pequenos agricultores
PMDB desta Casa, concomitantemente com a banca- em um programa de equivalência em produto, como
da de Deputados Estaduais do PMDB do Paraná o Panela Cheia, do Governo Roberto Requião.

A principal obrigação dos Parlamentares de A folha de pagamento, de janeiro a maio de
Oposição é fiscalizar o Governo. Apoiá-lo, quando 1997, incluída a provisão para o 132 salário, compro-
age corretamente, e chamar a atenção da população mete 95% da receita líquida disponível, contra os
quando estiver errado. 60% no final de 1994, quando o Governador Jaime

Lerner assumiu. Portanto, uma escalada de 35 pon-
Análise do balanço geral de 1996, apresentado tos percentuais. Note-se que em Estados como São

pelo Governo do Estado e dos primeiros demonstra- Paulo, Bahia e Ceará essa relação fica em tomo de
tivos financeiros de 1997 colocam o nosso Paraná 55%. Registre-se, ainda, que do último ano do Go-
em alerta vermelho. Ou contemos a desordem admi- vemo anterior para cá houve um crescimento da re-
nistrativo-financeira ou o Paraná se transformará em ceita global, da administração direta, em termos
uma nova Alagoas. reais, da ordem de 91,67%. Relatório do Tribunal de

Vamos aos dados oficiais, segundo relatório do C t á 20on as, p g. .
Tribunal de Contas do Paraná. INCÚRIA ADMINISTRATIVA.

PROPAGANDA Em 1994, no que se refere a compromisso de
O Governo gastou, em 1996, na administração curto prazo, o Paraná tinha R$ 1,15 para cada real de

direta e indireta, 100 milhões, 290 mil e 285 reais e dívida; em 1995, R$1,03 para cada real de dívida; em
60 centavos com divulgação e propaganda (Relatá- 1996, o equilíbrio se desfaz e o Estado tem apenas
rio do Tribunal de Contas, página 73). Ou seja, em R$O,58 para cada real, tomando-se, pois, insolvente.
um ano, o atual Governo'gastou trezes vezes mais (Página 42 do Relatório do Tribunal de Contas.)
do que o Govemo anterior no mesmo período, o que No Balanço Geral de 1994, o Estado que não
corresponde ao que o Governo anterior gastaria em vendeu bens de capital, Govemo Roberto, teve supe-
treze anos. rávit de R$6.108.ooo,00. Já em 1995, Govemo Jaime

SAÚDE Lemer, o déficit foi de R$30.oo9.ooo,00. Em 1996, o
Com a saúde, o Governo gastou 103 milhões défICit do balanço geral é de R$254.614.ooo,00, pág.

de reais, incluindo despesas com pessoal. Ou seja, 31 do Relatório do Tribunal de Contas, mais R$40
gastou com os 8 milhões e 700 mil habitantes do Pa- milhões de débitos estornados, mesmo com a venda
raná, em saúde, de recursos próprios, apenas três das ações da Copel, o valor de R$4oo.oo0.000,00,
milhões a mais do que em propaganda. ou seja, um déficit de R$694 milhões, se estornar-

Quer dizer, investiu na saúde 11 reais por habi- mos as vendas das ações.
tante e o mesmo valor em propaganda. Para o Go- COPEL EM PERIGO.
vemo, o nível de prioridade de propaganda é igual Além disso, a Assembléia Legislativa, recente-
ao de sáude. mente votou uma lei autorizando a Copel a participar
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monitariamente do capital de empresas privadas. como internacionais. Li que a Coelba foi vendida aci-
Hoje sabemos que o Governo aumentou o capital da ma do preço de venda de outras companhias no Chi-
Copel, emitindo ações, lançando-as no mercado e le e em outros países da América Latina. •
obtendo com isso R$570 inilhões. Agora a Bahia dispõe de recursos, que, natu-

Ao invés de aumentar a capacidade de gera- ralmente, serão utilizados de maneira programada,
ção e distribuição de energia elétrica, o Estado do estudada, avaliada, para que possamos investir em
Paraná, irresponsavelmente, na contramão da histó- setores vitais, como educação, saneamento básico,
ria, pode vir a se associar a empresas, segundo o eletrificação rural e infra-estrutura do Estado, o que
governo "estratégicas", como cervejarias, fábricas de já vem fazendo o Sr. Paulo Souto, inde-
brinquedos ou revendas de automóveis importados. pendentemente desses grupos.
Enquanto isso, 1.666 empresas paranaenses encer- Vejo que alguns setores da Oposição, inclusive
raram as suas atividades por absoluta falta de apoio o Presidente do PMDB da Bahia, estão extrema-
do governo do Estado. (Relatório da Inspetoria Geral mente preocupados em como serão investidos tão
de Controle do TC, pág. 31.) vultosos recursos. Posso dizer a S. Ex", que faz opo-

ALERTA VERMELHO sição ao Governador e até à Bahia, que ontem fui
A dívida pública do Paraná, que em 1994 era de procurado por dois Prefeitos do PDMB. Acompa-

R$1.395.684.928,99, saltou para R$2.403.921.000,OO, nhei-os para que fossem atendidos pelo Governa-
apesar do aumento real de 91,6?OA» na receita global dor. Sei que S. Ex! não discrimina ninguém, trata to-
do Estado, no mesmo período. dos os Chefes de Executivo Municipal que o procu-

Alerta Vermelho, Paraná. Estamos sem govemo. ram da mesma forma, e esses Prefeitos saíram sa-
O SR. JOSÉ LOURENÇO - Sr. Presidente, tisfeitos e profundamente gratos, pela maneira cor-

peço a palavra pela ordem. tês, cavalheiresca como foram recebidos por S. Ex!!
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem V. e atendidos nos seus pleitos, que redundam em be-

Ex!! a palavra. nefício da população dos Municípios e em investi-
O SR. JOSÉ LOURENÇO (PFL - BA. Pela or- mentos do Estado nessas áreas.

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Sr. Presidente, vivemos, na Bahia, um momen-
Srs. Deputados, a Bahia vive um momento de euforia, to da nossa tradição política, no qual todos partici-
de alegria, de bem-estar, de satisfação, de realização pam do crescimento do Estado, tanto os Prefeitos
do seu povo, da sua classe política, daqueles que têm que integram os partidos do Governo, quanto os da
responsabilidade no Governo do Estado e dos que o Oposição que procuram o Governo para apresentar
apóiam. Refiro-me à recente venda da Companhia de seus pleitos. O Deputado João Almeida pode ficar
Eletricidade do Estado da Bahia por um preço que taI- tranqüilo, porque não é necessária a fiscalização de
vez tenha sido o mais alto praticado em qualquer leilão ninguém, pela maneira correta como o Governador
neste País, para empresa federal ou estadual. A em- Paulo Souto desenvolve suas ações à frente do Exe-
presa foi avaliada em cerca de 900 milhões de reais e cutivo do Estado. Se existe um homem público cor-
vendida por 1 bilhão, 730 milhões de reais. reto neste País, que podemos qualificar de padrão

Foi algo muito acima das expectativas, o que para um homem público brasileiro, esse é o Gover-
se deve, naturalmente, ao processo de enxugamen- nador Paulo Souto.
to, de preparo da empresa para sua privatização, ini- Queria deixar claro que a Bahia e seu Governo
ciado durante o período governamental do hoje Pre- estão voltados para um processo de desenvolvimen-
sidente do Congresso Nacional, Senador Antonio to social e econômico que nos levará - e nos está le-
Carlos Magalhães. S. Ex!! investiu, melhorou toda a vando - a uma situação de destaque no plano nacio-
estrutura da companhia e teve no atual Governo, do nal. Acredito ser o único Estado do Brasil que tem
Sr. Paulo Souto, que foi Secretário de Minas e Ener- suas contas perfeitamente em ordem, dentro, inclusi-
gia no Governo do Sr. Antonio Carlos Magalhães, o ve, do que é exigido pela lei, com gastos de 60% na
continuador e estimulador deste processo no sentido folha de pessoal e 40% em investimento e custeio. A
de tomar a empresa atrativa não só ao capital nacio- Bahia vive essa situação, e dela nos orgulhamos.
nal, mas ao capital estrangeiro. Somos, na minha avaliação, um dos poucos Estados

O Sr. Eraldo Tinoco, atual Secretário de Minas do Brasil que tem uma situação econômico-financei-
e Energia, foi" encarregado pelo Governador para ra que vai ao encontro dos anseios da população e é
essa tarefa. O que vimos foi um leilão que surpreen- o desejo de todos os brasileiros.
deu todos os meios econômicos, não só nacionais, Era o que tinha a dizer.
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O SR. LUCIANO ZICA - Sr. Presidente, peço medida em que não se viabiliza a assinatura dos
a palavra pela ordem contratos, o Fundo de Garantia arca com o pr~juízo.

O SR. PRESIDENTE {José Maurício} - Tem V. É necessário que se restabeleçam as condiçõ-
EX- a palavra. es de negociação e que possamos garantir o retomo

O SR. LUCIANO ZICA {BlocolPT - SP. Pela do dinheiro ao Fundo de Garantia, para que ele possa
ordem. Sem revisão do orador.} - Sr. Presidente, destinar-se a novos empreendimentos, novos investi-
Sr's e Srs. Deputados, temos assistido a uma onda mentos nas áreas de interesse dos trabalhadores.
de ataques ao Poder Legislativo e muitas vezes ao Nesse sentido, quero enaltecer o trabalho da
Tribunal de Contas da União, órgão assessor desta Comissão de Fiscalização e Controle, bem como o
Casa. Hoje venho a esta tribuna para enaltecer um trabalho da equipe de auditores do Tribunal de Con-
trabalho da Câmara dos Deputados, mais precisa- tas da União, que fez um trabalho exaustivo, dedica-
mente da Comissão de Fiscalização Financeira e do e conseguiu encontrar o que era óbvio para boa
Controle, e do Tribunal de Contas da União. parte da população, mas que os representantes da

Venho relatar a esta Casa a história do Conjun- Caixa Econômica Federal teimavam em não enten-
to Residencial Vila União, de Campinas, cuja cons- der. Portanto, venho enaltecer o trabalho da Comis-
trução iniciou-se em 1989 e se encerrou em 1993, são de Fiscalização Financeira e Controle e o do Tri-
tendo suas obras paralisadas durante dois anos no bunal de Contas da União, por intermédio da sua
Governo Collor de Mello. Foram cerca de 5 mil uni- equipe de auditores, e particularmente cumprimentar
dades habitacionais concluídas, mas a maioria dos a Caixa Econômica Federal pela decisão de acolher
mutuários, que pagaram a poupança em 1989, não e implementar as condições de comercialização do
tinham renda compatível para assinar os contratos, empreendimento Vila União, na cidade de Campi-
por conta do acúmulo de juros, das taxas de seguro nas, para que possa ser restabelecida a tranqülidade
e da má gestão durante os dois anos de paralisação. daquelas 5 mil famílias.

Cada família que pagou a poupança ocupou O SR. PEDRO VALADARES - Sr. Presidente,
seu próprio imóvel e tentou negociar com a Caixa peço a palavra pela ordem.
Econômica Federal ou a cooperativa uma saída. Em O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem V.
1995, algumas famílias negociaram um plano que EX- a palavra.
reduzia as prestações iniciais, deixando os reajustes O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Pela
para um momento posterior, que talvez pudesse ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sá-
conduzir de novo à inadimplência ou à impossibilida- bado à noite, por intermédio do plantão da Rede
de de manutenção dos contratos. Globo, recebemos a notícia do falecimento de Her-

Diante disso, nesse mesmo ano formulei um re- bert de Souza, o Betinho. Betinho, querido das crian-
querimento à Comissão de Fiscalização e Controle ças, dos adultos, dos velhos, dos necessitados, da-
para que solicitasse ao Tribunal de Contas da União a quelas pessoas que clamam por justiça. Betinho,
realização de urna auditoria nesse empreendimento. que ao longo de sua vida fez um trabalho em que

Em março do ano passado, esse requerimento prevalecia a idéia de que os necessitados mereciam
foi aprovado e encaminhado ao Tribunal de Contas da e precisavam de apoio das entidades govemamen-
União. O resultado da auditoria promovida pelo Tribu- tais. Foi com muito pesar e tristeza que recebemos
nal encontrou a seguinte situação: a Caixa Econômica esta notícia.
Federal comercializava, em janeiro deste ano, cada Solidarizo-me com a família de Herbert de Sou-
casa de 32 metros quadrados por 41 mil e 300 reais, za e com todos os seus amigos, dizendo que o Sra-
sendo o valor de mercado 20 mil e 900 reais. Para os sil não perdeu um cidadão, mas um homem no qual
apartamentos, houve igual proporção nos valores. nos devemos espelhar, pelas suas idéias e pensa-

o Tribunal determinou à Caixa Econômica Fede- mentos. Que nós os apliquemos, não só no Parla-
ral que, em sessenta dias, a partir do dia 16 de julho, menta, mas em toda a sociedade, fazendo com que
apresente urna solução definitiva e possibilite a comer- exista menos desigualdades sociais e com que as
cialização dos imóveis nos valores de mercado. crianças de rua sejam vistas com melhores olhos pe-

O julgamento do Tribunal de Contas da União los governos. Betinho deixa esse legado.
guarda coerência com o interesse dos verdadeiros Quero, em nome do PSB, dizer de nossa triste-
proprietários dos recursos que geraram aquele em- za pela morte de Herbert de Souza. Que a morte de
preendimento, os trabalhadores brasileiros com con- Betinho sirva para o Govemo Federal, o Governo do
ta no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Na Sr. Fernando Henrique Cardoso, principalmente para



O ano de 1997 tem sido rigoroso com a inteli
gência, a ética e o compromisso social no Brasil.
Para citar apenas alguns nomes importantes que
morreram este ano, lembremos de figuras como An
tônio Callado, Darci Ribeiro e Paulo Freire. Agora, os
jornais de domingo trazem a triste notícia da morte
do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho. Embora
todos nós soubéssemos que era portador do vírus

Agosto de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 13 23195

os Ministros da área social e da área econômica, es- luta pela vida com a luta por uma sociedade huma-
tes últimos tão insensíveis para os problemas mais na, fraterna e justa.
cruciais da nossa população, a fome e a miséria, Seja na resistência à ditadura, seja na luta pela
que estão por todos os lados do nosso Brasil. cidadania, Betinho foi um exemplo vivo para as no-

O discurso do Sr. Fernando Henrique Cardoso vas gerações de corno se coloca na prioridade na-
é aquele de quem está apenas discursando, vendo cional o tema da igualdade e justiça social, o comba-
os problemas ao seu redor. S. ExII precisa, realmen- te à exclusão social, à miséria. O sentido simbólico
te, ir aos Municípios do Estado de Sergipe, aos Mu- de sua vida e sua luta representam um referencial
nicípios do Estado de V. ExII, Sr. Presidente, aos de esperança em um mundo às vezes dominado
Municípios de todo o Brasil ver o desemprego que o pelo ceticismo e pelo individualismo, pelo salve-se-
Plano Real está ocasionando. É algo que deixa qual- quem-puder.
quer político, qualquer pessoa da sociedade com um Betinho foi o ponto de aglutinação de uma
desejo profundo de que se mudem as coisas. É in- nova esperança cidadã e humanista. Para nós, que
concebível que o Governo, em sua área econômica participamos do início, da fundação do movimento
e social, seja tão insensível para não ver a miséria pela cidadania, a convivência com Betinho, o seu
por que está passando o povo brasileiro. exemplo era de uma força muito grande. A fragilida-

Sr. Presidente, Srls e Srs. Parlamentares, na de física e o não-uso da violência representavam,
verdade, os homens se vão através da morte, mas por outro lado, a força gigantesca do seu caráter, da
os seus pensamentos, os seus ideais, as suas sua vida, da sua determinação, dos seus sentimen-
idéias, devem permanecer. Que as idéias de Betinho tos em relação ao outro, já que sua vida era também
sirvam para que o Governo do Presidente Fernando a realização da vida do outro. Não me refiro ao outro
Henrique Cardoso e os Governos Estaduais se es- no sentido formal, mas ao outro enquanto coletivida-
pelhem naquilo que ele sempre pregou, ou seja, o de cidadã.
fortalecimento das pequenas indústrias a fim de dar Nesse sentido, Sr. Presidente, não poderia dei-
emprego aos famintos de todo o Brasil. xar de reafirmar meu pronunciamento com a trans-

Em nome do PSB, inclusive secundando o re- crição de artigo que escrevi no Jornal do Brasil inti-
querimento de V. ExII, Sr. Presidente, solicito que fa- tulado "Betinho, um lutadorA. Lutador da democracia,
çamos nesta Casa uma sessão solene em homena- da justiça social, da cidadania. Inovando com a idéia
gem a Herbert de Souza. Que todos os partidos jun- da luta e da afirmação da cidadania neste País, Beti-
tos estejam presentes aqui para prestar esta home- nho constituiu-se numa referência para nós, da es-
nagem merecida e devida por este Parlamento a Be- querda, ao incorporar a idéia de justiça e da igualda-
tinha. Assim, em nome do PSB e com o apoio dos de social como um valor fundamental na construção
demais Parlamentares, sugiro que façamos, o mais de uma utopia cotidiana e futura.
rápido possível, uma homenagem a este grande ci- Para nós, Sr. Presidente, a morte de Betinho é
dadão e grande brasileiro, no qual todos devemos uma perda, é um vazio. É com tristeza que fazemos
nos espelhar. esta comunicação, mas conscientes de que seu

Era o que tinha a dizer. exemplo viverá para construir os referenciais de um
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - A Mesa país que deve fundamentalmente unir-se em torno

conhece do requerimento de V. Ex!! e roga que seja dos valores da justiça social, do humanismo transfor-
formalizado. mador e da fraternidade.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA-
a palavra pela ordem. DOR:

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem V. BETINHO, UM LUTADOR
ExII a palavra.

O SR. JOSÉ GENOíNO (Bloco/PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, não poderia deixar de regis
trar desta tribuna os meus sentimentos em relação à
morte do companheiro Betinho. Sentimento de triste
za e de pesar, mas também sentimento de esperan
ça. Betinho foi uma pessoa que fundiu a luta pela
vida com a luta por uma sociedade de gente viva, a



Era o que tinha a dizer.

o Sr. José Maurício, 12 Suplente de Se
cretário deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Michel Temer, Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra, pela ordem, ao Deputado José Rocha.

O SR. JOSÉ ROCHA (PFL - BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srl!s e SIS.
Deputados, recebi do Dr. Paulo Roberto Femandes,
Diretor-Geral do Hospital Amália Coutinho, em Riacho
de Santana, na Bahia, nota de esclarecimento, em res
posta a nota publicada no dia 4 de julho de 1997 em
jornal do interior do Estado, nos seguintes termos:

(...) Queremos esclarecer que Adernar
Dourado dos Santos, lavrador, 32 (trinta e
dois) anos, chegou ao Hospital Amália Cou
tinho referindo uma dor no tórax que não de
grande intensidade e aparentemente ele não
estava mal. Quando a atendente Laura falou
em chamar o Dr. João Laranjeira seu irmão
o recusou e disse que queria que o mesmo
fosse atendido por Dr. Alcides, médico plan
tonista do dia. Porém o mesmo neste me
mento estava atendendo outro paciente que
não estava passando bem. Adernar foi colo
cado na sala de emergência do Hospital
Amália Coutinho, a Enfermeira Anália mediu
sua pressão e constatou que a mesma esta
va em 12 por 08. Adernar conversou com
Anália normalmente, inclusive sobre aposen
tadoria. Minutos depois, Adernar sofreu um
infarto fulminante, foi atendido por Dr. Alci
des na sala de emergência do Hospital
Amália Coutinho, usando inclusive oxigênio,
mas infelizmente Adernar não resistiu ao in
farto. Então isso vem demonstrar que Ade
rnar não morreu sem assistência médica e
nem fora do Hospital, como quer insinuar um
pequeno grupo de pessoas menos informa
das daquela cidade. É lamentável que pes
soas menos informadas venham aproveitar
a morte de uma pessoa para tentar tirar divi
dendos políticos.
Riacho de Santana, 14 de julho de 1997
Dr. Paulo Roberto Fernandes
Diretor-Geral do Hospital
Amália Coutinho CRM-4389
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da Aids e que seu estado de saúde se agravara nos que vão fazer"? Esse era o Betinho, lutador cotidia-
últimos dias, ainda assim acreditávamos que Batinho no de causas e gestos generosos, que deixa a todos
se reergueria e sairia por aí propondo novas ações nós uma aula de bondade.
de combate à fome, à miséria e à injustiça, enfim,
espalhando a noção de cidadania. Mas desta vez
não foi assim. O Brasil está de luto e triste.

A morte de Batinho significa uma perda para
todos os que lutamos pela esperança, pela justiça e
pela democracia. Não é exagero nem bondade dizer
que a vida de Batinho foi um verdadeiro exemplo
de resistência e sonhos. Do início de sua militân
cia política ao enfrentamento contra a ditadura mi
litar, nas contribuições inestimáveis à renovação
do pensamento de esquerda, incorporando à sua
vida novos paradigmas e valores, Betinho soube
mudar sem mudar de lado. Foi várias vezes in
compreendido por setores da esquerda que o acu
savam de assistencialista. Não conseguiram en
xergar em suas preocupações o germe de uma
possível transformação ética e política que, consi
derada a história deste país, poderia com o tempo
expressar uma revolução.

A ética, a causa dos excluídos e da luta pela ci
dadania marcaram sua vida de perseverança e fé na
capacidade de transformação humana e das socie
dades. Em momentos de ceticismo e falta de refe
rências, de absoluta inexistência de solidariedade
social, Betinho surgia como a negação da comodida
de e da inércia política, conclamava vontades e
constituía-se quase sempre num referencial para o
país. A Campanha Contra a Fome e pela Cidadania
e o Movimento pela Ética na Política tiveram a capa
cidade de aglutinar uma adesão que normalmente a
política tradicional não consegue. Criou uma esfera
e um modo de fazer política que, estando acima dos
partidos, sempre dialogava com eles e mesmo os
mobilizava.

Betinho era a figura do lutador de idéias, aque
le que prescinde dos músculos e da violência. Sua
imagem frágil era a advertência de uma força e de
terminação brutas, intransponíveis. Não raro, uma li
ção. Certa vez, em uma reunião com deputados e
senadores para lançar a Campanha Contra a Fome,
ao conclamar a vontade dos .presentes para um forte
engajamento no movimento, Betinho ouviu reticên
cias e dúvidas. Por volta das 23h, interrompeu rapi
damente a reunião para tomar sua dose de AZf.
Diante da atenção de todQS, disparou: "eu não sei
até quando vou viver. Estou lutando contra a morte,
tomando esses comprimidos. Não tenho mandato
nem saúde, mas não perdi a esperança de um Brasil
sem fome. E vocês, que têm mandato e saúde, o
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o SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. COLBERT MARTINS (BlocoIPMDB 
BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, comunico a esta Casa o falecimento do Pre
feito de Feira de Santana, ex-Deputado Federal José
Falcão da Silva, ocorrido na última quarta-feira.

Fui incumbido por V. Ex!! para representar esta
Casa no funeral e aproveito esta oportunidade para
transmitir a toda à famflia do falecido os nossos sen
timentos de pesar, bem como a toda a população de
Feira de Santana.

O Prefeito José Falcão govemava pela terceira
vez o Município.

Peço a V. ExfI que o meu voto de pesar seja
transmitido a esta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
lamenta, ao lado de V. Ex!! o falecimento deste gran
de brasileiro, o ex-Deputado José Falcão, Prefeito
de Feira de Santana.

VI- ORDEM DO DIA
PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTAOOS:

Roraima

Luciano Castro - PSDB; Moisés Lipnik - PTB;
Salomão Cruz - PSDB.

Amapá

Murilo Pinheiro - PFL; Sérgio Barcellos - PFl;
Valdenor Guedes - PPB.

Pará

José Priante - BlocoIPMDB; Mário Martins 
BlocoIPMDB; Nieias Ribeiro - PSDB; Olávio Rochas
- PSDB; Paulo Rocha - Bloco/PT; Raimundo Santos
- PFL; Socorro Gomes - BlocolPCdoB; Vic Pires
Franco - PFL.

Amazonas

Luiz Fernando - PSDB.

Rondônia

Moisés Bennesby - PSDB; Oscar Andrade 
PFL; Silvernani Santos - PFL.

Acre

Osmir Uma - PFL; Regina Uno - BlocoIPMDB;
Zila Bezerra - PFL.

Tocantins

Paulo Mourão - PSDB; Udson Bandeira - Blo
colPMDB.
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Maranhão

Márcia Marinho - PSDB; Mauro Fecury - PFL;
Nan Souza - Bloco/PSL; Neiva Moreira - Blo
co/PDT; Pedro Novais - BlocoIPMDB; Roberto Ro
cha - PSDB; Sarney Filho - PFL; Sebastião Madeira
-PSDB.

Ceará

José Unhares - PPB; José Pimentel - Blo
colPT; Leônidas Cristino - PSDB; Nelson Otoch 
PSDB; Paes de Andrade - BlocoIPMDB; Paulo Lus
tosa - BlocoIPMDB; Pimentel Gomes - PSDB; Pi
nheiro Landim - BlocoIPMDB; Raimundo Gomes de
Matos - PSDB; Roberto Pessoa - PFL; Rommel Fei
jó - PSDB; Ubiratan Aguiar - PSDB; Vicente Arruda
-PSDB.

Piauí

Heráclito Fortes - PFL; Júlio Cesar - PFL;
Mussa Demes - PFl; Paes Landim - PFL.

Rio Grande do Norte

Ney Lopes - PFL.

Paraíba

Efraim Morais - PFL; Ricardo Rique - Blo
co/PMDB; Roberto Paulino - BlocoIPMDB; Wilson
Braga - PSDB.

Pernambuco

José Chaves - BlocoIPMDB; José Jorge ....:
PFL; José Mendonça Bezerra - PFL; Luiz Piauhylino
- PSDB; Mendonça Filho - PFL; Nilson Gibson 
PSB; Osvaldo Coelho - PFL; Pedro Correa - PPB;
Ricardo Heráclio - PSB; Roberto Fontes - PFL; 5a
latiel Carvalho - PPB; Sérgio Guerra - PSB; Severi
no Cavalcanti - PPB; Sílvio Pessoa - BlocoIPMDB;
Vicente André Gomes - PSB; Wilson Campos 
PSDB; Wolney Queiroz - Bloco/PDT.

Alagoas

José Thomaz Nono - PSDB; Luiz Dantas 
BlocoIPSD; Moacyr Andrade - PPB.

Sergipe

José Teles - PPB; Marcelo Déda - BlocolPT;
Pedro Valadares - PSB; Wilson Cunha - PFL.

Bahia

José Lourenço. - PFL; José Rocha - PFL; Leur
Lomanto - PFL; Luís Eduardo - PFL; Luiz Alberto 
BlocolPT; Luiz Moreira - PFL; Manoel Castro - PFL;
Mário Negromonte - PSDB; Nestor Duarte - PSDB;
Pedro )rujo - BlocoIPMDB; Prisco Viana - PPB; Ro-
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berto Santos - PSDB; Roland Lavigne - PFL; Sérgio
Carneiro - Bloco/PDT; Severiano Alves - Blo
co/PDT; Simara Ellery - Bloco/PMDB; Ursicino Quei
roz - PFL; Walter Pinheiro - Bloco/PT.

Minas Gerais

José Rezende - PPB; José Santana de Vas
concellos - PFL; Lael Varella - PFL; Leopoldo Bes
sone - PTB; Márcio Reinaldo Moreira - PPB; Mar
cos Lima - Bloco/PMDB; Maria Elvira - Blo
co/PMDB; Mário de Oliveia - PPB; Mauro Lopes 
Bloco/PMDB; Nárcio Rodrigues - PSDB; Nilmário
Miranda - Bloco/PT; Octávio Elisio - PSDB; Odelmo
Leão - PPB; Osmânio Pereira - PSDB; Paulo Del
gado - BlocolPT; Paulo Heslander - PTB; Philemon
Rodrigues - PTB; Raul Belém - PFL; Roberto Brant
- PSDB; Romel Anízio - PPB; Ronaldo Perim - Blo
co/PMDB; Sandra Starling - Bloco/PT; Saraiva Feli
pe - Bloco/PMDB; Sérgio Miranda - Bloco/PCdoB;
Silas Brasileiro - Bloco/PMDB; Sílvio Abreu - Blo
co/PDT; Tilden Santiago - Bloco/PT; Vittório Medioli
- PSDB; Wagner do Nascimento - PPB; Zaire Re
zende - Bloco/PMDB.

Espírito santo

Luiz Buaiz - PL; Luiz Durão - PSDB; Marcus
Vicente - PSDB; Nilton Baiano - PPB; Rita Camata
- Bloco/PMDB; Roberto Valadão - Bloco/PMDB.

Rio de Janeiro

José Carlos Lacerda - PSDB; José Egydio 
PFL; José Maurício - BlocoIPDT; Laprovita Vieira 
PPB; Laura Carneiro - PFL; Lindberg Farias - BIo
coIPCdoB; Márcia Cibilis Viana - BIoco/PDT; Milton
Terner - BlocoIPT; Miro Teixeira - BlocoIPDT; Moreira
Franco - BIoco/PMDB; Noel de Oliveira - BIo
coIPMDB; Osmar Leitão - PPB; Paulo Feijó - PSDB;
Roberto Campos - PPB; Roberto Jefferson - PTB; Ro
naldo Cézar Coelho -. PSDB; Ronaldo Santos 
PSDB; Rubem Medina - PFL; Sérgio Arouca - PPS;
Simão Sessim - PSDB; Vanessa Felippe - PFL.

São Paulo

José Coimbra - PTB; José de Abreu - PSDB;
José Genoíno - Bloco/PT; José Machado - Blo
co/PT; José Pinotti - Bloco/PMDB; Jurandyr Paixão
- Bloco/PMDB; Koyu lha - PSDB; Lamartine Posella
- PPB; Luciano Zica - Bloco/PT; Luiz Eduardo Gree-
nhalgh - Bloco/PT; Luiz Gushiken - Bloco/PT; Luiz
Máximo - PSDB; Maluly Netto - PFL; Marcelo Bar
bieri - BlocoIPMDB; Marquinho Chedid - Blo
co/PSD; Marta Suplicy - Bloco/PT; Michel Temer
Bloco/PMDB; Nelson Marquezelli - PTB; Paulo Lima

- PFL; Pedro Yves - Bloco/PMDB; Ricardo Izar 
PPB; Robson Tuma - Bloco/PSL; Salvador Zimbaldi
- PSDB; Sílvio Torres - PSDB; Teima de Souza
BlocoIPT; Tuga Angerami - PSDB; Ushitaro Kamia
PPB; Vadão Gomes - PPB; Valdemar Costa Neto 
PL; Vicente Cascione - PTB; Wagner Rossi - Blo
co/PMDB; Wagner Salustiano - PPB; Welson Gas
parini - PSDB; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Murilo Domingos - PTB; Oswaldo Soler 
PSDB; Pedro Henry - PSDB; Rodrigues Palma 
PTB; Rogério Silva - PFL; Tete Bezerra - Blo
co/PMDB; Welinton Fagundes - PL.

Distrito Federal

Maria Laura - BlocolPT; Osório Adriano - PFL;
Wigberto Tartuce - PPB.

Goiás

Jovair Arantes - PSDB; Lídia Quinan - Blo
co/PMDB; Marconi Perillo - PSDB; Maria Valadão 
PFL; Nair Xavier Lobo - Bloco/PMDB; Orcino Gon
çalves - Bloco/PMDB; Pedrinho Abrao - PTB; Pedro
Canedo - PL; Pedro Wilson - Bloco/PT; Roberto Ba
lestra - PPB; Rubens Cosac - Bloco/PMDB; Sandro
Mabel- BlocoIPMDB; Vilmar Rocha - PFL.

Mato Grosso cio Sul

Marçal Filho - Bloco/PMDB; Marilu Guimarães
- PFL; Marisa Serrano - Bloco/PMDB; Oscar Goldo
ni - Bloco/PMDB; Saulo Queiroz - PFL.

Paraná

João Iensen - PPB; José Borba - PTB; José
Janene - PPB; Luciano Pizzatto - PFL; Luiz Carlos
Hauly - PSDB; Mauricio Requião - Bloco/PMDB;
Moacir Micheletto - BlocoIPMDB; Nedson Micheleti
- Bloco/PT; Nelson Meurer - PPB; Odilio Balbinotti 
PSDB; Paulo Bernardo - Bloco/PT; Paulo Cordeiro 
PTB; Renato Johnsson - PSDB; Ricardo Gomyde 
BlocolPCdoB; Valdomiro Meger - PFL; Werner
Wanderer - PFL.

Santa Catarina

Dejandir Dalpasquale - Bloco/PMDB; Dércio
Knop -' BlocoIPDT; Edinho Bez - BlocoIPMDB; Edi
son Andrino - Bloco/PMDB; Hugo Biehl- PPB; João
Pizzolatti - PPB; José Carlos Vieira - PFL; Mário
Cavallazzi - PPB; Milton Mendes - Bloco/PT; Neuto
de Conto - Bloco/PMDB; Paulo Bauer - PFL; Paulo
Bornhausen - PFL; Paulo Gouvea - PFL; Serafim
Venzon - Bloco/PDT; Valdir Colatto - Bloco/PMDB;
Vânio dos Santos - Bloco/PT.
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Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck - PSDB; Adylson Motta 
PPB; Airton Dipp - Bloco/PDT; Arlindo Vargas 
PTB; Augusto Nardes - PPB; Carlos Cardinal - Blo
coIPDT; Darcísio Perondi - Bloco/PMDB; ~nio Bacci
- BlocoIPDT; Esther Grossi - BlocolPT; Ezidio Pi
nheiro - PSDB; Fetter Júnior - PPB; Germano Ri
gotto - Bloco/PMDB; Jair Soares - PPB; Jarbas
Lima - PPB; Júlio Redecker - PPB; Luiz Roberto
Ponte - BIocoIPMDB; Luiz Mainardi - Bloco/PT;
Matheus Schmidt - Bloco/PDT; Miguel Rossetto 
BlocolPT; Nelson Harter - Bloco/PMDB; Nelson
Marchezan - PSDB; Odacir Klein - Bloco/PMDB;
Osvaldo Biolchi - PTB; Paulo Paim - Bloco/PT; Pau
lo Ritzel - BlocoIPMDB; Renan Kurtz - BlocoIPDT;
Valdeci Oliveira - Bloco/PT; Waldomiro Fioravante 
BlocoIPT; Wilson Cignachi - Bloco/PMDB; Veda
Crusius - PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 275 Se
nhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Convi
do os Srs. Deputados e líderes a virem ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa requerimento do Deputado Augusto Carvalho,
no seguintes termos:

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 155 do Regimento Interno,

requeremos a V. Ex.- a apreciação em regime de ur
gência do Projeto de Lei Complementar n!! 26195 de
autoria do Deputado Augusto Carvalho, e apensa
ção do Projeto de Lei do Senado 02101/96 de auto
ria dos Senadores fris Rezende e José Roberto Ar
ruda, que estabelece a Região Metropolitana de Bra
sília e disciplina o respectivo sistema administrativo
metropolitano.

Sala das Sessões, de março de 1997. - Au
gusto Carvalho - Aécio Neves - Inocêncio Olivei
ra - Valdemar Costa Neto - Luciano Zica - Ged
dei Vieira.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A pedi
do do Deputado Augusto Carvalho, é retirado de
pauta o presente requerimento de urgência, o que
faço de ofício.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.- a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, qual a rÇl-
zão da retirada de pauta do requerimento? .

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - srªs e
Srs. Deputados, o Deputado Augusto Carvalho soli
citou a retirada do requerimento, o que foi deferido
de ofício.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa requerimento, nos seguintes termos:

Excelentíssimo Senhor
Dep. Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 155 do Regimento Interno

da Câmara dos Deputados, requeiremos regime de
urgência "urgentíssima" na apreciação do Projeto de
Lei 02 873/95, com seu Substitutivo, que dispõe so
bre o bloqueio de serviços telefônicos, por solicita
ção do assinante:

Sala das Sessões, de 1997. -
Inocêncio Oliveira, líder do PFL - Sérgio Guerra,
líder do PSB - Geddel Vieira Lima, líder do Bloco
PMDBlPSD/PSDL José Machado, Bloco
PT/PDT/PCdoB - Valdemar Costa Neto, líder do
PL - Aécio Neves, Líder do PSDB - Paulo Heslan
der, Líder do PTB - Fernando Gabeira, PV.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra ao Deputado Luciano Zica.

O SR. LUCIANO ZICA (Bloco/PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, sras e Srs. De
putados, esse projeto estava apensado a quatro ou
tros que tratavam de igual matéria na Comissão de
Ciências e Tecnologia.

Trata-se de matéria de relevante importância,
principalmente no momento em que a imprensa bra
sileira noticia inúmeros abusos das empresas pres
tadoras do Disque 900, serviço especial de teleco
municações.

Esses projetos tinham como Relator o Deputa
do Paulo Cordeiro, que optou pela aprovação da ma
téria com o caráter de autorizar que o assinante soli
cite o bloqueio do serviço à companhia telefônica,
sem ônus para ele, o que não inviabiliza o serviço e
permite que, democraticamente, o cidadão possa ter
o direito de não permitir o desconto na sua conta.

Como se trata de requerimento assinado por
todos os Líderes da Casa, solicito à Presidência a
aprovação por votação simbólica.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não ha
vendo Líderes para o encaminhamento, vou subme-
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ter o requerimento de urgência urgentíssima do Pro- mos de analisar a documentação apresentada pelo
jeto de Lei n2 873, de 1995 à votação simbólica. Uder do PFL.

Deputado Inocêncio Oliveira, V. ExA é contra? O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Defiro,
O SR. INOcêNCIO OUVEIRA (PFL - PE. Sem de ofício, o requerimento de V. ExI, para exame pos-

revisão do orador.) - Sr. Presidente, sou contra. terior por parte da Mesa, inclusive das afirmações do
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Então, deputado Inocêncio Oliveira.

a votação deverá ser nominal. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
O SR. PAULO CORDEIRO - Sr. Presidente, mesa o seguinte requerimento:

peço a palavra para encaminhar pelo PTB. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Depu- dos Deputados:

tado Paulo Cordeiro, na oportunidade correta, da- Requeremos, nos termos do Art.155 do Regi-
rei a palavra a V. ExA, que poderá enaminhar, pelo mento Interno, urgência para a apreciação do Proje-
PTB. to de Lei n2 3.242/97, do Poder Executivo, que Ndis-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Vamos põe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário,
à votação nominal do Projeto de Lei n2 1995, com institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá
seu substitutivo, que dispõe sobre o bloqueio de ser- outras providências.N
viços telefônicos, por solicitação do assinante. Sala das Sessões, 7 de agosto de 1997. - Luís

Eduardo, Líder do Governo - Inocêncio Oliveira, Lí-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo- der do PFL _ GeddeI Vieira Lima, Líder do Bloco Par-

tação o requerimento. Como votam os Srs. Uderes? lamentar PMDBlPSDIPSUProna _ Aécio Neves, Líder
O SR. ADROALDO STRECK (PSDB - RS. do PSDB _ Paulo Heslander, Líder do PTB.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB O SR. ALDO ARANTES _ Sr. Presidente,
vota NnãoN.

peço a palavra pela ordem.
O SR. INOcêNCIO OUVEIRA (PFL - PE. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, divergi ExA a palavra.
desse projeto porque, segundo consta, a matéria já O SR. ALDO ARANTES (Bloco/PCdoB _ GO.
está devidamente regulamentada pelo Ministério das Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
Comunicações: Parlamentar de Oposição posiciona-se contra a ur-

Condições de acesso a serviço de pro- gência para esta matéria. Consideramos que é uma
vedores. matéria altamente complexa, não foi discutida na

Aos assinantes do serviço de telefone Casa, introduz conceitos novos, traz a questão da
público é assegurado, nas condições previs- securtização dos créditos imobiliários e da alienação
tas nessa norma, o livro livre acesso aos fiduciária para imóveis no geral tanto imóveis comer-
serviços de provedores, o direito de bloqueio ciais como residenciais, e cria um mecanismo em
e desbloqueio, sem ônus aos serviços de que um imóvel pode ser tomado num prazo de trinta
provedores. dias, possibilitando a prisão do eventual proprietário.

Portanto, Sr. Presidente, já está esclarecido. É, portanto, uma matéria altamente polêmica
Como vamos fazer uma lei sobre uma coisa que que altera profundamente todo o sistema financeiro
está devidamente esclarecida e regulamentada? Se- imobiliário.

. ria chover no molhado. É por isso que este país tem Nós achamos necessário discutir esta matéria.
50 ou 60 mil leis, uma enorme quantidade. Estivemos com o Relator, fizemos as ponderações

O Partido da Frente Liberal manifesta-se contra do.Bloco Parlamentar de Oposição, mas exatamente
porque (\ assunto já está devidamente regulamenta- o que consideramos, porque é uma matéria polêmi-
do. Peço apenas que se aplique a lei. ca, é que é necessário um maior debate, uma maior

O SR. LUCIANO ZlCA - Sr. Presidente, peço reflexão.
a palavra. O Bloco Parlamentar de Oposição manifesta-

se contra a urgência para esta matéria.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Bloco

EX- a palavra. de Oposição vota NnãoNao requerimento.
O SR. LUCIANO ZlCA (Bloco/PT - SP. Sem O SR. Lufs EDUARDO (PFL - BA. Sem revi-

revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito a retira- são do orador.) - Sr. Presidente, Sf-Is e Srs. Deputa-
da "do requerimento de urgência, uma vez que tere- dos, a rigor, toda a Casa sabe que este projeto foi



Por isso, o PPS vota "sim".
O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PDS - RJ.

Sem revisão do orador). - Senhor Presidente, o PSB
vota "não".

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Presidente, esta é uma matéria da
maior relevância, não para o Governo Fernando
Henrique, mas para o País. Há uma enorme expec
tativa da sociedade brasileira em relação à votação
deste projeto, que certamente em muito aumentará a
possibilidade de grande parte da sociedade brasilei
ra de adquirir a sua casa própria.

No momento oportuno defenderei o projeto.
Neste momento, pela relevância e extrema importân
cia da questão ora em discussão, o PSDB vota
"sim", pela aprovação da urgência urgentíssima.

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (Bloco/PMDB 
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, reco
nhecemos a importância deste projeto e, sobretudo,
a importância desse tema para o País. Reconhece
mos também que o Governo, ao retirar o regime de
urgência constitucional, facilitou em muito os traba
lhos na Câmara dos Deputados. Portanto, apoiamos
o requerimento de urgência, ressaltando, no entanto,
que isto não significa, em nenhum momento, que o
Relator do projeto, Deputado José Chaves, do
PMDB, não tenha o tempo necessário para exami
nar a matéria, aperfeiçoá-Ia, se assim achar neces-
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enviado ao Congresso com pedido de urgência ção, mas também para toda a construção civil. Nesta
constitucional. Ou seja, desde a reabertura dos tra- época em que lutamos contra o desemprego, recor-
balhos, V. Exll, cumprindo a legislação, colocou-o na do a todos que não existe uma construtora neste
Ordem do Dia, sobrestando-se as demais matérias País que, apesar de ter cinco ou seis projetos apro-
em tramitação na Casa. vados, não precise de dinheiro para começá-los. Va-

A Liderança do Governo, analisando vários as- mos resolver o problema do desemprego e o proble-
pectos, inclusive a imagem do Poder Legislativo, ma do déficit habitacional, que chega a cerca de 10
convenceu-se de que era necessária a retirada da milhões de unidades. Esse sistema financeiro imobi-
urgência constitucional, para não paralisar o Poder e Iiário é a salvação do setor da construção civil, da
haver dificuldade de explicar à opinião pública brasi- habitação e do emprego.
leira porque o Congresso estaria paralisado, em fun- O PPB vota ·sim", Sr. Presidente.
ção de uma matéria que, sendo urgente - diria até O SR. PAULO CORDEIRO (PTB - PRo Sem
urgentíssima -, estaria paralisando as demais ativi- revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB entende
dades da Casa. que o sistema financeiro imobiliário, permitindo a

Analisando a matéria sob esse aspecto, ponde- alienação fiduciária e a securitização dos recebíveis,
ro ao Senhor Presidente da República sobre a ne- trará um grande incremento para a construção de
cessidade de retirar a urgência urgentíssima e pro- habitações no País, e, por isso, encaminhada o voto
por aos Srs. Líderes o requerimento de urgência ur- "sim".
gentíssima com base no art. 155, porque podería- O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem re-
mos obter ao mesmo tempo os efeitos da urgência e visão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de lem-
da relevância que a matéria merece sem paralisar as brar que a frente parlamentar em defesa de uma po-
atividades do Poder. lítica habitacional, no momento em que foi criada,

Tive a compreensão dos Líderes da base de era liderada pelo nosso saudoso Ulysses Guimarã-
sustentação do Govemo, que entenderam a neces· es.
sidade da urgência urgentíssima. Por isso, apelo aos
Srs. Deputados da base governista para que votem
a urgência urgentíssima. Nós, utilizando o bom sen
so, sob o comando de V. Ex.!!, não cometeremos
atropelos, mas vamos dar a tramitação urgente que
a matéria realmente merece.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Lide
rança do Governo vota "sim".

O SR. RICARDO IZAR (PPB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa
dos, eu gostaria de acrescentar algo à fala do Líder
do Govemo. Quero lembrár a todos desta Casa que
este projeto do sistema financeiro imobiliário nasceu
nesta Câmara dos Deputados, quando criamos a
Frente Parlamentar da Habitação e Desenvolvimento
Urbano, da qual todos os partidos participaram. Logi
camente, não existe unanimidade, mas quero lem
brar que tivemos uma audiência com o Senhor Pre
sidente da República e levamos esta sugestão a S.
Ex.!!, porque, até então, este Governo não havia co
locado a habitação na pauta. Nada havia sido feito
neste País, e ninguém se preocupava com o déficit
habitacional. Quero lembrar que hoje existe um De
putado Coordenador para cada Estado, e no Distrito
Federal há dois Coordenadores.

.O importante é que esse será um sistema pa
ralelo ao sistema habitacional. É um sistema com
condições de trazer dinheiro não s6 para a habita-
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sário, e trazê-Ia ao Plenário no momento em que O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tendo
achar oportuno, a fim de que seja efetivamente uma havido o encaminhamento dos Srs. líderes, vamos
real contribuição para a solução dos problemas do votar. Vamos tomar assento, para facilitar a votação.
País na área da habitação. O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço

Portanto, votaremos "sim" ao requerimento de a palavra pela ordem.
urgência, relembrando, mais uma vez, que isso não O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
significará em nenhum momento atropelo ao traba- ExI a palavra.
lho que será feito pelo Deputado José Chaves. O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs. o voto "sim".
Deputados, desde a extinção do BNH, o País se res- O SR. ALDO ARANTES (BlocolPédoB - GO.
sente de uma política nacional de habitação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de

Hoje temos um déficit habitacional de cerca de oposição vota "não".
10 milhões de residências. Portanto, estimular esse O SR. AÉCIO NEVES (PDSB - MG. Sem revi-
setor é condição !un~amental para resolver não só~o são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".
problema da habltaçao, mas tam~m o da geraçao O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
de empregos, sobretudo porq~e cna empr~go~ num são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
prazo curto e num setor de mao-de-obra nao tao es- o voto "sim".

pecializada. o o o O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi-
Sr. ~reosldente, este ~roJeto 1~~7re-se ~u~ con- dência solicita a todos os Srs. Deputados que to-

texto mu~o Impo~~te, poiS posslbllit~ a ~naç~~ ~e mem os seus lugares, a fim de ter início a votação
companhias secutlnzadoras de crédito Imobllláno pelo sistema eletrônico
que captarão dinheiro no mercado de capitais a lon- O S O ut d . t b. o o , . s rs. ep a os que se encon ram nas an-
go prazo para finanCiamento a Juros compatlvels. d o ot 'dO d t ~

AI
' dO .. I ~. o. o ca as queiram regls rar os seus co Igos e vo açao

. em ISSO, em pn~l~ ugar, po~ a IniCIativa e selecionar seus votos, acionando o botão preto do
pnvada no p.rocesso habltacl~n~1 do PaiS, o que an- painel até que as luzes do posto se apaguem.
tes só era feito pelo Poder Publico. o ~ o

o . ~. o, Os Srs. Deputados que ainda nao registraram
o E.m ~egundo lugar, pe~ite a allena~~o Mucla- os seus votos queiram fazê-lo nas bancadas que es-
r~a do.Imovel! o que antes na~ era permltl~o. Só se tiverem com as luzes acesas. O procedimento é o
f~nancla~.o I~vel se o promlt~nt~ mutuáno garan- mesmo dos postos avulsos: registrar código de vota-
tl~se a utlllzaçao ~aqu~le emprestlmo para constru- ção selecionar o voto e apertar o botão preto.
çao da casa própna. São grandes avanços, e have-' ~ o
remos de ter bons resultados. Os Srs. ~eputad.?s que nao registraram os

O B '1 t d f it d h • seus votos queiram faze-lo nos postos avulsos.rasl em um grave e e o: quan o a uma - o
distorção num órgão, como no BNH e no DNOS, em O SR. ODELMO LEAO - Sr. Presidente, peço
vez de se corrigir a distorção, extingue-se o órgão. a palavra pela ordem. o
Acredito que esse sistema de financiamento imobi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Iiário vai ao encontro do desejo da sociedade brasi- Ex!' a palavra. _
leira de ter uma maior particip~.;ão neste setor tão O SR. ODELMO LEAO (PPB - MG. Sem revi-
importante que é o da habitação. são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha

Sr. Presidente, esta Casa retirou a urgência o voto "sim".
constitucional, que prendia a pauta, para possibilitar O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB - SP.
que se votassem outras matérias. Mas, ao mesmo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
tempo, está restituindo a urgência, pelo art. 155, o vota "sim".
que não quer dizer que vamos votar a matéria hoje, O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
amanM ou depois. Vamos votar a matéria, que é Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
muito fI;nportante, quando ela estiver devidamente da Frente Liberal recomenda o voto ·sim".
negociada e esclarecida, para que assim se produza O SR. INÁCIO ARRUDA (BlocolPCdoB - CE.
uma boa lei, que permita ao País usufruir dos seus Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
benefícios. Oposição, pela relevância da matéria e por ser im-

Por isso, Sr. Presidente, o Partido da Frente Li- portante que seja debatida pelos Srs. Deputados,
beral vota "sim" à urgência urgentíssima. vota "não" à urgência.
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O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- mexer com muitos milhões e até bilhões, exige um
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha debate mais aprofundado. Por isso, vota "não".
o voto "sim". O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem

O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB - SP. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Tra-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente o PMDB balhista Brasileiro recomenda o voto "sim" e solicita
encaminha o voto "sim". aos Srs. Deputados que venham ao plenário, para

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem votar "sim".
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Tra- O SR AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi-
balhista Brasileiro recomenda o voto "sim". são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim"

O SR. NÁRCIO RODRIGUES (PSDB - MG. e também convoca os Srs. Parlamentares que ainda
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB não estão no plenário para que venham votar.
recomenda o voto "sim". O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da Frente Liberal recomenda o voto "sim".
da Frente Liberal recomenda o voto "sim" e faz um O SR. ANTONIO BRASIL - Sr. Presidente,
apelo aos Srs. Deputados no sentido de que ve- peço a palavra pela ordem.
nham ao plenário, para que possamos concluir esta O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
votação de requerimento de urgência urgentíssima E~ a palavra.
pelo art. 155 e, em seguida, votar a urgência da Lei O SR. ANTONIO BRASIL (Bloco/PMDB - PA.
Eleitoral, também pelo art. 155, possibilitando o mais Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o meu
rapidamente possível a conclusão da votação dessa voto é "não", mas tenho dúvidas quanto ao que re-
lei, a fim de que a enviemos ao Senado Federal, que gistrei no painel.
terá tempo suficiente para exame da matéria. O SR. ROMEL ANizlO - Sr. Presidente, peço

Portanto, Sr. Presidente, o Partido da Frente a palavra pela ordem.
Liberal, nesta votação, recomenda o voto "sim" e rei- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
tera o apelo aos nobres pares no sentido de que ve- Exft a palavra.
nham ao plenário. O SR. ROMEL ANfZlO (PPB - MG. Sem revi-

O SR. INÁCIO ARRUDA (BlocolPCdoB - CE. são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "sim".
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
de oposição, exatamente pela relevância e complexi- revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De-
dade da matéria, que diz respeito ao sistema imobi- putados, o PTB recomenda o voto "sim" e conclama
Iiário, e não apenas ao sistema habitacional, para os Srs. Deputados a virem ao plenário, para votar
criar condições favoráveis para moradia, quer um "sim".
debate de mais profundidade. O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.

A urgência atropela a possibilidade de o Con- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
gresso Nacional, através da Câmara dos Deputados, Deputados, o Bloco de Oposição vota "não", porque
discutir com profundidade esse sistema financeiro queremos resgatar um projeto de iniciativa popular que
imobiliário. trata da questão da moradia, assinado pelo Deputado

Por isso, o Bloco de oposição vota "não", Sr. Nilmário Miranda, para que tenha tramitação nesta
Presidente. Casa. Ele está pendente de discussão e votação na

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- Comissãó de Desenvolvimento Urbano e Interior.
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha Precisamos resgatá-lo imediatamente, porque
o voto "sim". trata da política habitacional e também merece ur-

O SR. INÁCIO ARRUDA (BlocolPCdoB - CE. gência, e não apenas o sistema financeiro imobiliá-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de rio, como quer o Governo.
oposição vota "não". Por isso, Sr. Presidente, a Oposição vota

O SR. NÁRCIO RODRIGUES (PSDB - MG. "não".
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
vota "sim". Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.

O SR. INÁCIO ARRUDA (BlocolPCdoB - CE. Deputados, o Partido da Frente Liberal recomenda o
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de voto "sim" e faz um apelo aos Srs. Deputados que
oposição, pela complexidade da matéria, que pode acorram ao plenário, a fim de que possamos cqncluir



O SR. WAG,NER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "sim".

O SR. INÁCIO ARRUDA (BlocolPCdoB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição, PTIPDTIPCdoB, recomenda o voto "não".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB, reco
menda o voto "sim".

O SR. INÁCIQ ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
Sem revisão do oraCior.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição vota "não·.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do. orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".
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esta votação de requerimento pelo art. 155, que re- O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
quer quorum qualificado de 257 votos. Votaram revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB, Partido
apenas 271 Srs. Deputados. Em seguida, vamos vo- Trabalhista Brasileiro, recomenda o voto "sim" e con-
tar a urgência para a Lei Eleitoral, o que nos possi- clama aos Srs. Deputados que venham ao plenário
blitará concluir o mais rápido possível a votação. para votar "sim".
Será então enviada ao Senado Federal, que tem O SR. SARNEY FILHO - Sr. Presidente, peço
todo o direito de examinar a matéria. Se for feita aI- a palavra pela ordem.
guma alteração, a matéria deve voltar a esta Câma- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ra dos Deputados. Esta Casa não pode perder o seu E~ a palavra.
poder legiferante, deixando que o Tribunal Superior O SR. SARNEY FILHO (PFL - MA. Sem revi-
Eleitoral e os Tribunais Regionais Eleitorais façam são do orador.) - Sr. Presidente, apenas para reqis-
as leis sobre a próxima eleição. O Congresso Nacio- trar que o Deputado Sarney Filho votou "sim".
nal tem o dever e a obrigação de aprovar a Lei Elei- O SR. INOCêNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
toral, deixando ao Tribunal Superior Eleitoral e aos te, peço a palavra pela ordem.
Tribunais Regionais Eleitorais apenas a prerrogativa O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
de baixar as normas complementares. A Lei Eleitoral Ex!' a palavra.
deve ser feita pelo Poder Legislativo, que tem com- O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
petência exclusiva para esta matéria. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido

O Partido da Frente Liberal encaminha o voto da Frente Liberal recomenda o voto "sim".
"sim". O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.

O SR. RICARDO RIQUE - Sr. Presidente, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
peço a palavra pela ordem. PMDBlPSDIPSUPRONA vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
EX- a palavra. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de

O SR. RICARDO RIQUE (Bloco/PMDB - PB. oposição, PTIPDTIPCdoB, vota "não".
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, saiu abs- O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
tenção, mas meu voto é "sim". Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido

O SR. ARLINDO VARGAS - Sr. Presidente, da Frente Liberal recomenda o voto "sim" e reitera o
peço a palavra pela ordem. apelo aos Srs. Deputados para que venham ao pie-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem V. nário, para que possamos concluir a votação desse
Ex!' a palavra. requerimento, que requer quorum qualificado de

257 votos.
O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem Em seguida, deveremos votar a urgência para

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB, Partido a Lei Eleitoral. Solicitamos aos Srs. Deputados que
Trabalhista Brasileiro, encaminha o voto "sim" e soli- permaneçam em plenário.
cita aos Srs. Deputados que venham ao plenário O Partido da Frente Liberal recomenda o voto
Para votar "sim".

"sim".
O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.

Sem revisão do orador.) -.Sr. Presidente, o Bloco
PMOBlPSD/PSUPRONA vota "sim".

O SR. RICARDO IZAR (PPB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "sim".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB enca
minha o voto "sim".

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
encaminha o voto "sim".

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente" o Bloco
de oposição, PT/PDTIPCdoB, vota "não".
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou eo- O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente,
cerrar a votação. peço a palavra pela ordem.

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden~ O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem.V.
te, peço a palavra pela ordem. EX- a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
E~ a palavra. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Oposição recomenda cautela a todos os Parlamen-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido tares da Casa em relação a este projeto do sistema
da Frente Liberal recomenda o voto "sim" e reitera o financeiro imobiliário, para não cairmos numa arma~

apelo aos Srs. Deputados no sentido de que ve- dilha, confundindo o sistema com um programa de
nham imediatamente ao plenário, para que possa~ moradia, como tem sido anunciado por aí. Não são a
mos concluir esta votação, que requer quorum qua~ mesma coisa. Trata-se de temas diferentes, e am-
lificado de 257 votos, maioria absoluta. bos exigem paciência, debate e discussão de maior

Trata~se de requerimento de urgência urgentís- profundidade nesta Casa.
sima para o sistema de financiamento imobiliário. É exatamente por isso que o Bloco de oposi-
Em seguida, deveremos votar a urgência para a Lei ção recomenda o voto "não" à urgência urgentíssima.
Eleitoral, a fim de que assim possamos cone/uir o O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. S~m revi-
mais rápido possível essa votação e darmos ao Se~ são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim" e
nado condições de examinar e discutir a matéria em solicita encarecidamente aos Srs. Parlamentares que
profundidade. ainda não se encontram no plenário que a ele acorram

O Partido da Frente Liberal, quanto à urgência imediatamente, para exercer o dever de votar.
do sistema de financiamento imobiliário, recomenda O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem re-
o voto "sim". visão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB, Partido Tra~

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Informo balhista Brasileiro, vota "sim" e conelama aos Srs. De-
aos Srs. Deputados que estejam nas Comissões putados a que venham ao Plenário votar "sim".
que já estamos em plena Ordem do Dia. Não é mais O SR. INÁCIO ARRUDA (BlocolPCdoB - CE.
possível o funcionamento das Comissões. Venham Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
ao plenário. oposição recomenda à sua bancada o voto "não".

O SR. WAGNER ROSSI - Sr. Presidente, O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
peço a palàvra pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. da Frente Liberal recomenda o voto "sim" e reitera o
Ex! a palavra. apelo aos nobres Pares para que acorra"!) ao plená-

O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB - SP. rio, a fim de que possamos concluir a votação e, em
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDMB seguida, votar a urgência urgentíssima para o PL n2
recomenda o voto "sim". 155, a Lei Eleitoral.

O SR. INÁCIO ARRUDA (BlocolPCdoB - CE. O PFL recomenda o voto "sim".
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
Oposição recomenda o voto "não". Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, PT, PDT e

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem PCdoB recomendam o voto "não".
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota O SR. RICARDO IZAR (PPB - SP. Sem revi-
"sim". são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "sim".

O SR. INÁCIO ARRUDA (BlocolPCdoB - CE. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de encerrada a votação.
Oposição vota "não". O SR. SANDRO MABEL - Sr. Presidente,

O SR. RICARDO IZAR (PPB - SP. Sem revi- peço a palavra pela ordem.
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "sim" e O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
lembra a V. Ex.1 que há três Comissões ainda em Ex! a palavra.
funcionamento. O SR. SANDRO MABEL (BlocolPMDB - GO.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deter- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto
mino às Comissões que paralisem seus trabalhos, e é "sim".
o faço pautado no Regimento, pois as Comissões O SR. JOSÉ JANENE (PPB - PRo Sem revi-
não podem funcionar durante a Ordem do Dia. são do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "simN

•
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o SR. VADÃO GOMES (PPB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "sim".

O SR. Lufs ROBERTO PONTE (BIocoIPMDB
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
como meu voto não consta do painel, peço a V. ex
que o registre. É ·sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Anuncio
o resultado da votação:

VOTARAM:
Sim: 309
Não: 91
Abstenções: 3
Total: 403

É aprovado o requerimento de urgência para o
Projeto de Lei n.lz3.242/97

VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DE
PUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - PFL - Sim
Luciano Castro - PSDB - Sim
Moisés Lipnik - PTB - Sim
Salomão Cruz - PSDB - Sim

Amapá

Eraldo Trindade - PPB - Sim
Fátima Pelaes - PSDB - Sim
Gervásio Oliveira - BlocolPDT - Não
Murilo Pinheiro - PFL - Sim
Sérgio Barcellos - PFL - Sim
Valdenor Guedes - PPB - Sim

Pará

Antônio Brasil- Bloco/PMDB - Não
Benedito Guimarães - PPB - Sim
Elcione Barbalho - BlocolPMDB - Não
Geraldo Pastana - BlocolPT - Não
Gerson Peres - PPB - Sim
Giovanni Queiroz - Bloco/PDT - Não
José Priante - BlocolPMDB - Sim
Olávio Rochas - PSUB - Sim
Paulo Rocha - Bloco/PT - Não
Socorro Gomes - Bloco/PCdoB - Não
Vic Pires Franco - PFL - Sim

Amazonas

Alzira Ewerton - PSDB - Sim
Arthur Virgílio - PSDB - Sim
Cláudio Chaves - PFL - Sim
João Thomé Mestrinho - BlocolPMDB - Não
Luiz Fernando - PSDB - Sim

Rondônia

Confúcio Moura - BlocoIPMDB - Sim
Euripedes Miranda - BlocoIPDT - Não
Expedito Júnior - PFL - Sim
Moisés Bennesby - PSDB - Sim
Oscar Andrade - PFL - Sim
Silvemani Santos - PFL - Sim

Acre

Carlos Airton - PPB - Sim
Célia Mendes - PFL - Sim
Emílio Assmar - PPB - Sim
João Tota - PPB - Abstenção
Osmir Uma - PFL - Sim
Regina Uno - Bloco/PMDB - Sim
Zila Bezerra - PFL - Sim

Tocantins

Antônio Jorge - PPB - Sim
Darci Coelho - PPB - Sim
Dolores Nunes - PPB - Sim
Freire Júnior - Bloco/PMDB - Sim
João Ribeiro - PPB - Sim
Paulo Mourão - PSDB - Sim

Maranhão

César Bandeira - PFL - Sim
Costa Ferreira - PFL - Sim
Davi Alves Silva - PPB - Sim
Eliseu Moura - PFL - Sim
Jayme Santana - PSDB - Sim
Márcia Marinho - PSDB - Sim
Mauro Fecury - PFL - Sim
Neiva Moreira - Bloco/PDT - Não
Pedro Novais - BlocolPMDB - Sim
Roberto Rocha - PSDB - Sim
Sarney Filho - PFL - Sim
Sebastião Madeira - PSDB - Sim

Ceará

Aníbal Gomes - BlocolPMDB - Sim
Amon Bezerra - PSDB - Sim
Gonzaga Mota - Bloco/PMDB - Sim
Inácio Arruda - Bloco/PCdoB - Não
José Unhares - PPB - Sim
José Pimentel- Bloco/PT - Não
Leônidas Cristino - PSDB - Sim
Paes de Andrade - Bloco/PMDB - Sim
Paulo Lustosa - BlocolPMDB - Sim
Pimentel Gomes - PSDB - Sim
Pinheiro Landim - BlocolPMDB - Sim
Roberto Pessoa - PFL - Sim
Rommel Feijó - PSDB - Sim
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Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim
Vicente Arruda - PSDB - Sim

Piauí

Alberto Silva - BIoco/PMDB - Sim
Ari Magalhães - PPB - Sim
B. Sá - PSDB - Sim
Ciro Nogueira - PFL - Sim
Felipe Mendes - PPB - Sim
Heráclito Fortes - PFL - Sim
João Henrique - Bloco/PMDB - Sim
Júlio Cesar - PFL - Sim
Mussa Demas - PFL - Sim

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - PFL
Betinho Rosado - PFL - Sim
Carlos Alberto - PSDB - Sim
Cipriano Correia - PSDB - Sim
Iberê Ferreira - PFL - Sim
João Faustino - PSDB - Sim
Ney Lopes - PFL - Sim

Paraíba

Adauto Pereira - PFL - Sim
Álvaro Gaudêncio Neto - PFL - Sim
Armando Abílio - BlocolPMDB - Sim
Efraim Morais - PFL - Sim
Gilvan Freire - BlocolPMDB - Não
José Aldemir - Bloco/PMDB - Sim
Ricardo Rique - BlocolPMDB - Sim
Roberto Paulino - BlocolPMDB - Abstenção
Wilson Braga - PSDB - Sim

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL - Sim
Antônio Geraldo - PFL - Sim
Femando Lyra - PSB - Não
Gonzaga Patriota - PSB - Não
Humberto Costa - Bloco/PT - Não
Inocêncio Oliveira - PFL - Sim
José Chaves - BlocolPMDB - Sim
José Mendonça Bezerra - PFL - Sim
Mendonça Filho - PFL - Sim
Nilson Gibson - PSB - Não
Pedro Correa - PPB - Sim
Ricardo Heráclio - PSB - Não
Roberto Fontes - PFL - Sim
Sérgio Guerra - PSB - Não
Severino Cavalcanti - PPB - Sim
Sílvio Pessoa - Bloco/PMDB"- Sim
Wilson Campos - PSDB - Sim
Wolney Queiroz - Bloco/PDT - Não

Alagoas

Benedito de Lira - PFL - Sim
Ceci Cunha - PSDB - Sim
Fernando Torres - PPB - Sim
José Thomaz Nono - PSDB - Sim
Luiz Dantas - Bloco/PSD - Sim
Moacyr Andrade - PPB - Sim

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Sim
Bosco Franca - PMN - Sim
Carlos Magno - PFL - Sim
Marcelo Déda - Bloco/PT - Não
Pedro Valadares - PSB - Não
Wilson Cunha - PFL - Sim

Bahia

Aroldo Cedraz - PFL - Sim
Benito Gama - PFL - Sim
Cláudio Cajado - PFL - Sim
Colbert Martins - Bloco/PMDB - Não
Coriolano Sales - Bloco/PDT - Não
Eujácio Simões - PL - Sim
Félix Mendonça - PTB - Sim
Geddel Vieira Lima - Bloco/PMDB - Sim
Haroldo Lima - Bloco/PCdoB - Não
Jaime Fernandes - PFL - Sim
Jairo Azi - PFL - Sim
Jairo Carneiro - PFL - Sim
Jaques Wagner - BlocolPT - Não
João Almeida - Bloco/PMDB - Sim
João Carlos Bacelar - PFL - Sim
João Leão - PSDB - Sim
Jonival Lucas - PFL - Sim
José Carlos Aleluia - PFL - Sim
José Lourenço - PFL - Sim
José Rocha - PFL - Sim
Leur Lomanto - PFL - Sim
Luís Eduardo - PFL - Sim
Luiz Alberto - Bloco/PT - Não
Luiz Moreira - PFL - Sim
Manoel Castro - PFL - Sim
Mário Negromonte - PSDB - Sim
Pedro lrujo - Bloco/PMDB - Sim
Prisco Viana - PPB - Sim
Roberto Santos - PSDB - Sim
Roland Lavigne - PFL - Sim
Sérgio Carneiro - Bloco/PDT - Não
Severiano Alves - Bloco/PDT - Não
Simara Ellery - Bloco/PMDB - Sim
Ursicino Queiroz - PFL - Sim ~

Walter Pinheiro - Bloco/PT - Não
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Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB - Sim
Aécio Neves - PSDB - Sim
Antônio do Valle - BlocoIPMDB - Sim
Aracely de Paula - PFL- Sim
Armando Costa - BlocoIPMDB - Sim
Carlos Melles - PFL~ Sim
Danilo de Castro - PSDB - Sim
Eliseu Resende - PFL - Sim
Femando Diniz - BlocolPMDB - Sim
Francisco Horta - PFL - Sim
Genésio Bemardino - BlocolPMDB - Sim
Herculano Anghinetti - PPB - Sim ,:
Hugo Rodrigues da Cunha - PFL":" Sim
Ibrahim Abi-Ackel- PPB - Sim
Jaime Martins - PFL - Sim
Joana DArc - BlocolPT - Não
João Fassarella - Bloco/PT - Não
João Magalhães - BlocoIPMDB - Sim
José Rezende - PPB- Sim
José Santana de Vasconcellos - PFL - Sim
Lael Varella - PFL - Sim
Leopoldo Bessone - PTB - Abstenção
Márcio Reinaldo Moreira - PPB - Sim
Marcos Lima - BlocolPMDB - Sim
Maria Elvira - BlocolPMDB - Sim
Mário de Oliveira - PPB - Sim
Mauro Lopes - BlocoIPMDB - Sim
Nárcio Rodrigues - PSDB - Sim
Nilmário Miranda - BlocoIPT - Não
Octávio Elisio - PSDB - Sim
Odelmo Leão - PPB - Sim
Paulo Heslander - PTB - Sim
Philemon Rodrigues - PTB - Sim
Raul Belém - PFL - Sim
Roberto Brant - PSDB - Sim
Romal Anízio - PPB - Sim
Sandra Starling - BlocolPT - Não
Saraiva Felipe - BlocolPMDB - Sim
Sérgio Miranda - BlocolPCdoB - Não
Silas Brasileiro - BlocoIPMDB - Sim
Silvio Abreu - BlocolPDT - Não
Tilden Santiago - BlocolPT - Não
Vittório Medioli - PSDB - Sim
Wagner do Nascimento - PPB - Sim
zaire Rezende - BlocolPMDB - Não

Espírito santo

Adelson Salvador - BlocoIPMDB - Sim
Etevalda Grassi de Menezes - PTB - Sim
João Coser - BlocolPT - Não
Luiz Buaiz - PL - Não

Luiz Durão - BIocoIPDT - Não
Marcus Vicente - PSDB - Sim
Nilton Baiano - PPB - Sim
Rita Camata - BlocoIPMDB - Sim
Roberto Valadão - BlocoIPMDB - Sim

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB - Sim
Aldir Cabral- PFL - Sim
Alexandre Cardoso - PSB - Não
Alexandre Santos - PSDB - Sim
Candinho Mattos - PSDB - Sim
Femando Gabeira - PV - Sim
Femando Gonçalves - PTB - Sim
Femando Lopes - BlocolPDT - Não
Francisco Silva - PPB - Sim
Jair Bolsonaro - PPB - Sim
Jorge Wilson - PPB - Sim
José Carlos Coutinho - PFL - Sim
José Carlos Lacerda - PSDB - Sim
José Egydio - PFL - Sim
José Maurício - BlocolPDT - Não
Laprovita Vieira - PPB - Sim
Laura Carneiro - PFL - Sim
Milton Temer- BlocolPT - Não
Miro Teixeira - BlocolPOT - Não
Moreira Franco - BlocolPMDB - Sim
Noel de Oliveira - BlocolPMDB - Não
Osmar Leitão - PPB - Sim
Paulo Feijó - PSDB - Sim
Roberto Campos - PPB - Sim
Roberto Jefferson - PTB - Sim
Ronaldo Cézar Coelho - PSDB - Sim
Ronaldo Santos - PSDB - Sim
Rubem Medina - PFL - Sim
Sérgio Arouca - PPS - Sim
Simão Sessim - PSDB - Sim

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PPB - Sim
Alberto Goldman - BlocoIPMDB - Sim
Aldo Rebelo - Bloco - PCdoB - Não
Almino Affonso - PSDB - Sim
Aloysio Nunes Ferreira - BlocolPMDB - Sim
Antônio Carlos Pannuzio - PSDB - Sim
Arlindo Chinaglia - BlocolPT - Não
Arnaldo Faria de Sá - PPB - Não
Arnaldo Madeira - PSDB - Sim
Ary Kara - BlocolPMDB - Sim
Cartos Apolinário - BIocoIPMDB - Sim
Cartos Nelson - BlocolPMDB - Sim
Celso Russomanno - PSDB - Sim
Corauci Sobrinho - PFL - Sim
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Cunha Lima - PPB - Sim
Dalila Figueiredo - PSDB - Sim
De Velasco - BlocoIPSD - Sim
Delfim Netto - PPB - Sim
Duilio Pisaneschi - PTB - Sim
Edinho Araújo - BlocolPMDB - Sim
Eduardo Coelho - PSDB - Sim
Eduardo Jorge - BlocolPT - Não
Fausto Martello - PPB - Sim
Fernando Zuppo - BlocolPDT - Não
Franco Montoro - PSDB - Sim
Hélio Bicudo - Bloco/PT -Não
Hélio Rosas - BlocolPT - Sim
Ivan Valente - BlocolPT - Sim
Jair Meneguelli - BlocoIPT - Não
João Melão Neto - PFL - Sim
João Paulo - BlocolPT - Não
Jorge Tadeu Mudalen - PPB - Sim
José Anibal- PSDB - Sim
José Augusto - BlocoIPT - Não
José Coimbra - PTB - Sim
José de Abreu - PSDB - Sim
José Genoíno - BlocolPT - Não
José MachadO - BlocolPT - Não
José Pinotti - BlocolPMDB - Não
Koyu lha - PSOB - Sim
Lamartine Posella - PPB - Sim
Luciano Zica - BlocolPT - Não
Luiz Eduardo Greenhalgh - BlocolPT - Não
Luiz Gushiken - BlocoIPT - Não
Luiz Máximo - PSOB - Sim
Maluly Netto - PFL - Sim
Marta Suplicy - BlocoIPT - Não
Michel Temer - Bloco/PMDB - Abstenção (Art.
17 § 12 do RICO)
Nelson Marquezelli - PTB - Sim
Pedro Yves - BlocoIPMDB - Sim
Ricardo Izar - PPB - Sim
Robson Tuma - BlocoIPSL - Sim
Salvador Zimbaldi - PSDB - Sim
Sílvio Torres - PSDB - Sim
Teima de Souza - BlocoIPT - Não
Tuga Angerami - PSOB - Não
Ushitaro Kamia - PPB - Sim
Valdemar Costa Neto - PL - Não
Vicente Cascione - PTB - Sim
Wagner Rossi - BlocoIPMOB - Sim
Wagner Salustiano - PPB - Sim
Welson Gasparini - PSDB - Sim
Zulaiê Cobra - PSDB - Sim

Mato Grouo

Oswaldo Soler - PSDB - Sim

Pedro Henry - PSDB - Sim
Rodrigues Palma - PTB - Sim
Rogério Silva - PFL - Sim
Tete Bezerra - BlocolPMDB - Sim

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - BlocolPCdoB - Não
Augusto Carvalho - PPS - Não
Benedito Domingos - PPB - Sim
Jofran Frejat - PPB - Sim
Maria Laura - Bloco/PT - Não
Osório Adriano - PFL - Sim

Goiás

Aldo Arantes - Bloco/PCdoB - Não
João Natal- BlocolPMDB - Sim
Lídia Quinan - Bloco - PMDB - Sim
Marconi Perillo - PSDB - Sim
Nair Xavier Lobo - BlocolPMDB - Sim
Orcino Gonçalves - BlocolPMDB - Sim
Pedro Wilson - BlocolPT - Não
Roberto Balestra - PPB - Sim
Rubens Cosac - Bloco/PMDB - Sim
Vilmar Gomes da Rocha - BlocolPSD - Sim

Mato Grosso do Sul

Dilso Speráfico - BlocolPMDB - Sim
Flávio Derzi - PPB - Sim
Marçal Filho - BlocolPMDB - Sim
Marilu Guimarães - PFL - Sim
Marisa Serrano - BlocolPMDB - Sim
Oscar Goldoni - BlocolPMDB - Sim
Saulo Queiroz - PFL - Sim

Paraná

Abelardo Lupion - PFL - Sim
Alexandre Ceranto - PFL - Sim
Chico da Princesa - PTB - Sim
Dilceu Sperafico - PPB - Sim
Djalma de Almeida César - BlocolPMDB - Sim
Fernando Ribas Carli - BlocolPT - Sim
Flávio Arns - PSDB - Não
Hermes Parcianello - BlocolPMDB - Sim
João Iensen - PPB - Sim
José Borba - PTB - Sim
Luciano Pizzatto - PFL - Sim
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Sim
Mauricio Requião - BlocolPMDB - Não
Moacir Micheletto - BlocolPMDB - Sim
Nedson Micheleti - BlocolPT - Não
Nelson Meurer - PPB - Sim
Odilio Balbinotti - PSOB - Sim
Paulo Bernardo - Bloco/PT - Não
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Paulo Cordeiro - PTB - Sim
Renato Johnsson - PSDB - Sim
Ricardo Gomyde - Bloco/PCdoB - Não
Valdomiro Merer - PFL - Sim
Werner Wanderer - PFL - Sim

Santa Catarina

Dejandir Dalpasquale - BlocolPMDB - Sim
Dércio Knop - BlocolPDT - Não
Edinho Bez - BlocolPMDB - Sim
Edison Andrino - BlocolPMDB - Sim
Hugo Biehl- PPB - Sim
João Pizzolatti - PPB - Sim
José Carlos Vieira - PFL - Sim
Mário Cavallazzi - PPB - Sim
Milton Mendes - BlocolPT - Não
Neuto de Conto - Bloco - PMDB - Sim
Paulo Bauer - PFL - Sim
Paulo Bornhausen - PFL - Sim
Paulo Gouvea - PFL - Sim
Serafim Venzon - Bloco/PDT - Abstenção
Valdir Colatto - BlocolPMDB - Sim
Vânio dos Santos - BlocolPT - Não

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck - PSDB - Sim
Adylson Motta - PPB - Sim
Airton Dipp - BlocolPDT - Não
Arlindo Vargas - PTB - Sim
Carlos Cardinal- BlocolPDT - Não
Darcísio Perondi - BlocoIPMDB - Sim
~nio Bacci - BIocoIPDT - Não
Esther Grossi - BlocolPT - Não
Ezidio Pinheiro - PSDB - Sim
Fetter Júnior - PPB - Sim
Germano Rigotto - BlocolPMDB - Sim
Jair Soares - PPB - Sim
Jarbas Lima - PPB - Sim
Júlio Redecker - PpB - Sim
Luiz Mainardi - BlocolPT - Não
Matheus SChmidt - BlocolPDT - Não
Miguel Rossetto - BlocolPT - Não
Nelson Harter - BlocolPMDB - Sim
Nelson Marchezan - PSDB - Sim
Odacir Klein - BlocolPMDB - Sim
Osvaldo Biolchi - PTB - Sim
Paulo Paim - BlocolPT - Não
Paulo Ritzel- BlocolPMDB - Sim
Renan Kurtz - BlocolPDT - Não
Valdeci Oliveira - BlocoIPT - Não
Waldomiro Fioravante - BlocolPT - Não
Wilson Cignachi - BlocolPMDB - Sim
Veda Crusius - PSDB - Sim

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa o seguinte requerimento:

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 155 do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, urgência
para a tramitação do Projeto de Lei n2 2.695, de
1997, do Senhor Deputado Edinho Araújo, que "es
tabelece normas para as eleições de 3 de outubro
de 1998 e dá outras providências".

Sala das Sessões, de agosto de 1997. - Ged
dei Vieira Lima, Líder do Bloco Parlamentar
PMDBlPSDIPSLlPRONA - Aldo Arantes, Líder do
Bloco Parlamentar, PTIPDTIPCdoB -Inocêncio Oli
veira, Líder do PFL - Pedro Valadares, Vice-Líder
do PSB - Odelmo Leão, Líder do PPB - Valdemar
Costa Neto, Líder do PL.

O SR. JOÃO MENDES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. JOÃO MENDES (PPB - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, meu voto foi "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação, o requerimento. Como votam os Srs. Líderes?

O SR. LUIZ BUAIZ (PL - ES. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PL vota "sim".

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, o Partido Traba
lhista Brasileiro, entendendo a importância da maté
ria e para que a decisão saia desta Casa, vota "sim".

O SR. OÓELMO LEÃo (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "sim".

O SR. SERGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "sim".

O SR. JOÃO PAULO (BlocoIPT - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de oposi
ção votará "sim" ao requerimento de urgência. Po
rém, reservamo-nos o direito de analisar adequada
mente o substitutivo a ser apresentado pelo Relator,
a fim de que o Bloco de oposição possa posicionar
se na hora oportuna sobre o conteúdo da matéria.

O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota "sim".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".

O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
recomenda o voto "sim", no sentido de dar urgência
urgentíssima ao Projeto de Lei Eleitoral.
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O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. O SR. BARBOSA NETO - Sr. Presidente,
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta maté- peço a palavra pela ordem.
ria vem sendo discutida na Casa há mais de três O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
meses. Já ultrapassoú as quarenta sessões regi- Ex.· a palavra.
mentais na Comissão Especial e, portanto, está em O SR. BARBOSA NETO (Bloco/PMDB - GO.
condições de ser discutida e votada pelo Plenário, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo
de acordo com a posição de cada partido e confor- apenas comunicar que o meu voto na votação ante-
me as emendas que serão apresentadas. rior foi sim.

O que não pode, Sr. Presidente, é o Congresso O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente,
Nacional abdicar da sua posição de legislar, deixando peço a palavra pela ordem.
apenas ao Tribunal Superior Eleitoral e aos Tribunais O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V,
Regionais Eleitorais a fixação das normas para a elei- Ex.· a palavra.
ção. A legislação deve ser feita pelo Poder legiferante. O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.

Sr. Presidente, mais do que isso, temos o de- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
ver de a obrigação de votar esta matéria o mais rapi- oposição vota sim.
damente possível, possibilitando ao Senado Federal O SR. FEU ROSA - Sr. Presidente, ,peço a pa-
discuti-Ia e, se for o caso, emendá-Ia, havendo tem- lavra pela ordem.
po suficiente para a Câmara votá-Ia até o dia 2 de O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
outubro, um ano antes da eleição. Temos de votar Ex.· a palavra.
essa legislação eleitoral. O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Sem revisão

Portanto, o Partido da Frente Liberal, cônscio do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
de que o assunto já foi suficientemente discutido meu voto foi sim.
nesta Casa e de que precisa ser votado o mais rapi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi-
damente possível, para que o Senado possa exami- dência solicita aos Srs. Deputados que tomem seus
nar a matéria, recomenda o voto -sim- à urgência ur- lugares, a fim de que tenha início a votação pelo sis-
gentíssirna. tema eletrônico.

O SR. Lufs EDUARDO (PFL - BA. sem revi- Srs. Deputados que se encontram nas banca-
são do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Go- das, queiram registrar seus códigos de votação.
vemo recomenda o voto -sim-. Srs. Deputados, queiram selecionar seus votos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não há ~rs. D?putados, queira!.'" acionar o botão preto
divergência, de modo que a votação será simbólica. do painel ate que as luzes do posto se apaguem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Passa- Os Srs. Deputados que não registraram seus
se à votação. votos queiram fazê-lo nos postos avulsos. ,

Aqueles que estiverem de acordo com o reque- O SR. ALDO ARANTES - Sr. PreSidente,
rimento permaneçam como se acham. (Pausa.) peço a palavra pela ordem. .

O Deputado Couraci Sobrinho manifestou-se E. O SIR'rPRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
t · t C h'á d' ê' , , x. a pa av a.

~on rafla~en e.. orno Iverg nela, sera necessa- O SR. ALDO ARANTES (BlocolPCd B - GO
no votaçao nominal. . _ . o •

O SR INOC,p.NC O OLIVEIRA _ S P 'd _ Sem.r:.vlsao do ?rador.) - Sr. PreSidente, o Bloco de
. c I r. resl en OPOSlçaO vota -slm-.

te, peço a palavra pela ordem.. O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
O SR. ~RESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda

Ex.· a palavra. o voto -sim-.
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE. O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Tra--
da Frente Liberal recomenda o voto sim. balhista Brasileiro - PTB - recomenda o voto -sim-.

O SR. ALDO ARANTES (BlocolPCdoB - GO. O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFl - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
oposição vota sim. da Frente Liberal- PFL recomenda o voto -sim-.

O SR. OÓELMO LEÃO (PPB - MG. sem revi- O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB - SP.
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDMB
o voto sim. recomenda o voto ~sim-.



O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PTIPDTIPCdoB recomenda o voto "sim".

O SR. IVANDRO CUNHA LIMA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESiDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.ª a palavra.

O SR. PEDRO VALADARES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.!! a palavra.

O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB reco
menda o voto "sim".

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Tra
balhista Brasileiro recomenda o voto "sim".

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFl - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "sim". Trata-se
da urgência urgentrssima relativa à Lei Eleitoral, que
requer quorum qualificado de 257 votos, maioria ab
soluta.

O Partido da Frente Liberal recomenda o voto
"sim".
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O SR. AUGUSTO NARDES - Sr. Presidente, O SR. WAGNER ROSSI (BlocolPMDB - SP.
peço a palavra pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. solicita a seus Deputados que permaneçam no ple-
Ex.!! a palavra. nário, pois a sessão do Congresso ocorrerá logo

O SR. AUGUSTO NARDES (PPB - RS. Sem após o encerramento desta. Será apreciada matéria
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an- relevante, em especial a provável derrubada do veto
terior, sobre o fundo relativo à habitação, o meu voto do Sr. Presidente da República ao texto que propõe
foi "sim". controle da natalidade e planejamento familiar.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presiden- O PMDB, nesta votação, recomenda o voto
te, peço a palavra pela ordem. "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
Ex.ª a palavra. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo oposição vota "sim".
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, haverá O SR. CUNHA LIMA - Sr. Presidente, peço a
sessão do Congresso Nacional às 19h, quando será palavra pela ordem.
apreciada matéria da maior importância, o veto relati- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
vo à questão do aborto, contemplada na Constituição Ex.ª a palavra.
brasileira. Há urna grande maioria favorável a discutir O SR. CUNHA LIMA (PPB - SP. Sem revisão
e a votar essa relevante matéria logo mais, na ses- do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim", mas meu
são do Congresso Nacional. Por isso, espero que nome não apareceu no painel. Tentei votar de novo,
todos os membros desta Casa estejam presentes. e deu duplicação de voto. Desejo apenas declarar

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, que meu voto é "sim".
peço a palavra pela ordem. O SR. NELSON OTOCH (PSDB - CE. Sem re-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante-
Ex.!! a palavra. rior, meu voto foi ·sim".

O INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de opo
sição vota "sim" à urgência.

O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDB/PSDIPSUPRONA vota "sim".

O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Tra
balhista Brasileiro - PTB recomenda o voto "sim".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança da
bancada do PSDB informa que estamos votando a
urgência da lei Eleitoral e que o PSDB vota "sim".

O SR. INÁCIO ARRUDA (BlocolPCdoB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
oposição vota "sim".

O SR. CLÁUDIO CAJADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.!! a palavra.

O SR. CLÁUDIO CAJADO (PFl- BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, desejo apenas di
zer que votei "sim".

O SR. WAGNER ROSSI - Sr. Presidente,
peço. a palavra pela ordem.

, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.ª a palavra.
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O SR. IVANDRO CUNHA LIMA (BlocoIPMDB O SR. ASDRÚBAL BENTES (BlocoIPMDB -
- PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
votação anterior, meu voto foi "sim". "sim" na votação anterior.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
(PSDB - CE. sem revisão do orador.) - Sr. Presi- peço a palavra pela ordem.
dente, na votação anterior, votei "sim". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

O SR. ALBÉRICO FILHO (BlocoIPMDB - MA. Ex.@ a palavra.
sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota- O SR. MARCONI PERILLO (PDSB - GO. Sem
ção anterior, meu voto foi "sim". revisão do orador.) - Sr. Presidente, o voto do PSDB

O SR. ABÉRICO CORDEIRO (PTB - AL. Sem é "sim".
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
terior, meu voto foi "sim". Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço da Frente Liberal recomenda o voto "sim" e faz um
a palavra pela ordem. apelo aos Srs. Deputados para que compareçam ao

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. plenário, a fim de concluirmos a votação. O PFL re-
Ex.1 a palavra. comenda o voto "sim" ao requerimento de urgência,

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- nos termos do art. 155.
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda O SR. BENITO GAMA - Sr. Presidente, peço a
o voto "sim". palavra pela ordem.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota Ex.!! a palavra.
"sim". O SR. BENITO GAMA (PFL - BA. Sem revi-

O SR. INÁCIO ARRUDA (BlocolPCdoB - CE. são do orador.) - Sr. Presidente, meu código está
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco aparecendo duplicado; não está registrando na má·
PTIPDT/PCdoB vota "sim". quina nem no painel.

O SR. AÉCIO DE BORBA - Sr. Presidente, Portanto, eu gostaria que V. Ex.1 registrasse
peço a palavra pela ordem. meu voto "sim" à urgência.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O De·
Ex.1 a palavra. putado Benito Gama votou "sim".

O SR. AÉCIO DE BORBA (PPB - CE. Sem re- O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente,
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante- peço a palavra pela ordem.
rior, votei "sim". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

O SR. ARLINDO VARGAS - Sr. Presidente, Ex.1 a palavra.
peço a palavra pela ordem. O SR. INÁCIO ARRUDA (BlocolPCdoB - CE.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco da
Ex.li a palavra. Oposição vota "sim".

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem O SR. MARCONI PERILLO (PSDB-GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Tra- revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
balhista Brasileiro recomenda o voto "sim". "sim".

O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB - SP. O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem re\
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminf
PMDBIPSDIPSLlPRONA vota "sim". o voto "sim".

O SR. INÁCIO ARRUDA (BlocolPCdoB - CE. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sr
Sem revisão do orador.} - Sr. Presidente, o Bloco da Srs. Deputados, haverá sessão do Congresso N
Oposição vota "sim". cional hoje, às 19h. Registro, tal como foi transmH' .'

O SR. JURANDVR PAIXÃO - Sr. Presidente, pelo Sr. Presidente do Congresso, os efeito~
peço a palavra pela ordem. nistrativos dessa sessão. Portanto, a prf" ",l:iii~a é

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. fur,damental.
Ex.1 a palavra. O SR. ARf;ALDO ~ADEIRA - Sr. ·Jresidente,

O SR. JURANDVR PAIXÃO (BlocoIPMDB - peço a palavra p31a: ordeni
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero O SR. PRESIDENTE (MícheLTe ,er) - Tem V.
consignar meu voto "sim" na primeira votação. Ex.1 f! palavra.



O SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.ª a palavra.

O SR. PAULO DELGADO (BlocolPT - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro
que,na votação anterior, meu voto fói "não".

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.!! a palavra.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco da
Oposição - PDT, PT e PCdoB - vota "sim".

O SR. AÉCIO NEVES (PSOB - MG. sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB vota "sim"
e aproveita a oportunidade para lembrar que, às
19h, teremos sessão do Congresso Nacional, em
que analisaremos veto do Sr. Presidente da Repúbli
ca, referente ao art. 226 da Constituição Federal,
que trata do planejamento familiar, matéria da maior
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O SR. ARNALDO MADEIRA (PSOB - SP. relevância e para qual precisaremos da presença
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB dos Srs. Parlamentares em plenário.
recomenda o voto "sim". O SR. INÁCIO ARRUDA (BlocoIPCdoB - CE.

O SR. ANTONIO FEIJÃO - Sr. Presidente, Sem revisão do orador.) - O Bloco da Oposição vota
peço a palavra pela ordem. "sim", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. NEIVA MOREIRA - Sr. Presidente,
Ex.~ a palavra. peço a palavra pela ordem.

O SR. ANTONIO FEIJÃO (PSOB - AP. Sem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro que, na Ex.~ a palavra.
votação anterior, meu voto foi "sim". O SR. NEIVA MOREIRA (Blo:eoIPOT - MA.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero fa-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco da zer uma retificação de voto. Creio que votei "não",
Oposição vota "sim". mas meu voto é "sim".

O SR. RICARDO RIQUE - Sr. Presidente, O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.1\ a palavra. Ex.1! a palavra.

O SR. RICARDO RIQUE (BlocoIPMOB - PB. O SR. INÁCIO ARRUDA (BlocolPCdoB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero reti- sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco da
ficar meu voto, registrado como abstenção no painel. Oposição vota "sim".
Meu voto é "sim".

O SR. INÁCIO ARRUDA _ Sr. Presidente, O SR. LUIZ ALBERTO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

peço a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex.ª a palavra.

Ex.1! a palavra. O SR. LUIZ ALBERTO (BlocolPT - BA. sem
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE. revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco da "sim".
Oposição - PT, PCdoB, POT - vota "sim". O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente,

O SR. MARCONI PERILLO (PSOB - GO. Sem peço a palavra pela ordem.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB vota O SR. PRESIDENTE (Michel temer) _ Tem V.
"sim".

Ex.1\ a palavra.
O SR. INÁCIO ARRUDA (BlocolPCdoB - CE.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco da
Oposição vota "sim".

O SR. MÁRIO MARTINS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.1! a palavra.

O SR. MÁRIO MARTINS (Bloco/PMDB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, meu voto foi "sim".

O SR. MARCELO BARBIERI (BlocoIPMOB 
SP. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, meu voto foi "sim".

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.~ a palavra.

O SR. INÁCIO ARRUDA (BlocolPCdoB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco da
Oposição vota "sim".
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O SR. ISRAEL PINHEIRO - Sr. Presidente, votação anterior, do requerimento de urgência, meu
peço a palavra pela ordem. voto foi "não".

O SR. PRESIDÉNTE (Michel Temer) - Tem V. A SRA. CIDINHA CAMPOS (Bloco/PDT - RJ.
Ex.- a palavra. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na vota-

O SR. ISRAEL PINHEIRO (PTB - MG. Sem ção anterior, meu voto foi "não".
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an- O SR. CHICO VIGILANTE (BlocolPT - DF.
terior, meu voto foi "sim". Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto

O SR. OSMÂNIO PEREIRA (PSDB - MG. foi "não" na votação anterior.
sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota- O SR. UNDBERG FARIAS (Bloco/PC do B -
ção anterior, meu voto foi "sim". RJ. Sem revisão do orador. - Sr. Presidente, tam-

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço bém votei "não" na votação anterior.
a palavra pela ordem. O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. peço a palavra pela ordem.
Ex.' a palavra. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- Ex.- a palavra.
são do orador.) - Sr. Presidente, O PPB encaminha O SR. INÁCIO ARRUDA (BlocolPC do B - CE.
o voto "sim". Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco da

O SR. INÁCIO ARRUDA (BlocolPCdoB - CE. Oposição vota "sim".
sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco da O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quero
Oposição vota "sim". aproveitar para esclarecer melhor a questão de or-

O SR. WIGBERTO TARTUCE - Sr. Presiden- dem formulada pelo Deputado Sérgio Carneiro.
te, peço a palavra pela ordem. O dispositivo do Decreto Legislativo n.2 7, de

O SR. PRESIDENTE - Tem V. Ex.· a palavra. 1995, é o seguinte:
O SR. WIGBERTO TARTUCE (PPB - DF. Art. 4!!. O comparecimento a cada ses-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota- são deliberativa será remunerado por valor
ção anterior, meu voto foi "sim". correspondente ao quociente entre a soma

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Comu- dos subsídios variável e adicional e o núme-
nico aos Srs. Deputados que haverá sessão do Con- ro de sessões deliberativas realizadas no
gresso Nacional às 19h. mês anterior.

O SR. SÉRGIO CARNEIRO - Sr. Presidente, .
peço a palavra pela ordem. § 22 Para os fins do disposto no caput

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. deste artigo, considera-se realizada a ses-
Ex.' a palavra. são plenária da respectiva Casa ou do Con-

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (BlocoIPOT - BA. gresso Nacional, com ordem do dia previa-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, mesmo mente determinada, apurando-se a freqüên-
sabendo que V. Ex" não é Presidente do Congresso cia dos parlamentares através de lista de
Nacional, gostaria de saber se há algum projeto de presença em posto instalado no plenário,
resolução do Congresso ou algum embasamento re- ainda que não se obtenha quorum, para
gimental para que as sessões conjuntas possam ter abertura dos trabalhos.
efeito administrativo com relação à falta dos Srs. De- O SR. MENDONÇA FILHO - Sr. Presidente,
putados. Há alguma disposição legal para o corte, peço a palavra pela ordem.
que é feito na Câmara dos Deputados? O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sim, Ex.· a palavra.
Deputado. Há um dispositivo legal, o Decreto Legis- O SR. MENDONÇA FILHO (PFL - PE. Sem
lativo n.2 7, de 1995. Se for o caso, talvez eu até revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota
possa 1~lo para V. Ex.li! "sim".

A SRA. JANDIRA FEGHAU - Sr. Presidente, O SR. FLÁVIO PALMIER DA VEIGA - Sr.
peço a palavra pela ordem. Presidnete, peço a paalvra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.' a palavra. Ex" a palavra.

A SRA. JANDIRA FEGHAU (BlocolPC do B - O SR. FLÁVIO PALMIER DA VEIGA (PSDB-
RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, comu-
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É aprovado o requerimento de urgência para o
Projeto de Lei n.2 2.695/97.

VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DE
PUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - PFL - Sim
Luciano Castro - PSOB - Sim
Moisés Lipnik - PTB - Sim
Salomão Cruz - PSOB - Sim

Amapá

Antônio Feijão - PSOB - Sim
Eraldo Trindade - PPB - Sim
Fátima Pelaes - PSOB - Sim
Gervásio Oliveíra - BlocolPOT - Sim
Murilo Pinheiro - PFL - Sim
Sérgio Barcellos - PFL - Sim
Valdenor Guedes - PPB - Sim

Pará

Antônio Brasil- BlocolPMOB - Sim
Asdrubal Bentes - BlocolPMOB - Sim
Benedito Guimarães - PPB - Sim
Elcione Barbalho - BlocolPMOB - Sim
Geraldo Pastana - BlocolPPB - Sim
Gerson Peres - PPB - Sim
Giovanni Queiroz - BlocolPOT - Sim
José Priante - BlocolPMOB - Sim
Mário Martins - BlocolPMOB - Sim
Olávio Rocha - PSOB - Sim
Paulo Rocha - PSOB - Sim
Socorro Gomes - BlocolPCdoB - Sim
Vic Pires Franco - PFL - Sim

Amazonas

Alzira Ewerton - PSOB - Sim
Arthur Virgílio - PSOB - Sim
Cláudio Chaves - PFL - Sim
João Thome Mestrinho - BlocolPMOB - Sim
Luiz Fernando - PSOB - Sim

Rondônia

Confúcio Moura - BlocolPMOB - Sim
Eurípedes Miranda - BlocolPOT - Sim
Expedito Júnior - PFL - Sim
Moisés Bennesby - PSOB - Sim
Oscar Andrade - PFL - Sim

nico a V. Ex.1I que, na outra votação, meu nome não VOTARAM:
saiu no painel, mas votei "sim". Sim: 398

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, Não: 1
peço a palavra pela ordem. Abstenções: 4

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Total: 403
Ex.1I a palavra.

O SR. INÁCIO ARRUDA (BlocolPC do B - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco da
Oposição vota "sim".

O SR. ITAMAR SERPA - Sr. Presidente peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.1I a palavra.

O SR. ITAMAR SERPA (PSOB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, o meu voto foi "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a votação.

O SR. JOSÉ JORGE - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.!! a palavra.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o meu voto é "sim".

O SR. JOSÉ ALDEMIR (BlocoIPMOB - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estive au
sente durante esta votação, pois encontrava-me em
audiência com o Sr. Ministro da Adm;nistração Fede
ral e Reforma do Estado, mas meu voto é "sim".

O SR. PAES LANDIM - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.!l a palavra.

O SR. PAES LANDIM (PFL - PI. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, ausentei-me na primei
ra votação e gostaria de justificar: encontrava-me em
audiência também.

A SRA. MARCIA élBILlS VIANA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.ª a palavra.

A SRA. MARCIA CIBILlS VIANA (BlocoIPOT
- RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
meu voto foi ·sim" na última votação.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto
é ·sim·.

O SR. ROBERTO PAULlNO (BlocoIPMOB 
PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu
voto é ·sím".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
dência vai proclamar o resultado:
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Acre

Carlos Airton - PPB - Sim
Célia Mendes - PFL - Sim
Emílio Assmar - PPB - Sim
João Tota - PPB - Sim
Osmir Lima - PFL - Sim
Regina Lino - BlocolPMDB - Sim
Zila Bezerra - PFL - Sim

Tocantins

Antônio Jorge - PPB - Sim
DarCi Coelho - PPB - Sim
Dolores Nunes - PPB - Sim
João Ribeiro - PPB - Sim
Paulo Mourão - PSOB - Sim
Udson Bandeira - Bloco/PMDB - Sim

Maranhão

Albérico Filho - BlocolPMDB - Sim
Antônio Joaquim Araújo - PFL - Sim
César Bandeira - PFL - Sim
Davi Alves Silva - PPB - Sim
Eliseu Moura - PFL - Sim
Jayme Santana - PSDB - Sim
Márcia Marinho - PSDB - Sim
Mauro Fecury - PFL - Abstenção
Neiva Moreira - Bloco/PDT - Não
Pedro Novais - BlocolPMOB - Sim
Roberto Rocha - PSDB - Sim
Sarney Filho - PFL - Sim
Sebastião Madeira - PSDB - Sim

ceará

Aécio de Borba - PPB - Sim
Anibal Gomes - BlocolPMDB - Abstenção
Amon Bezerra - PSDB - Sim
Gonzaga Mota - Bloco/PMDB - Sim
Inácio Arruda - BlocolPCdoB - Sim
José Linhares - PPB - Sim
José Pimentel- Bloço/PT - Sim
Leônidas Cristino - PSDB - Sim
Nelson Otoch - PSDB - Sim
Pimentel Gomes - PSOB - Sim
Pinheiro Landim - BlocolPMDB - Sim
Raimundo Gomes de Matos - PSDB - Sim
Roberto Pessoa - PFL - Sim
Rommel Feijó - PSOB - Sim
Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim
Vicente Arruda - PSDB - Sim

Piauf

Alberto Silva - BlocolPMDB - Sim
Ari Magalhães - PPB - Sim

B. Sá - PSDB - Sim
Ciro Nogueira - PFL - Sim
Felipe Mendes - PPB - Sim
Heráclito Fortes - PFL - Sim
João Henrique - BlocolPMDB - Sim
Júlio Cesar - PFL - Sim
Mussa Demes - PFL - Sim
Paes Landim - PFL - Sim

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - PFL
Betinho Rosado - PFL - Sim
Carlos Alberto - PSDB - Sim
Henrique Eduardo Alves - BlocolPMDB - Sim
Iberê Ferreira - PFL - Sim
João Faustino - PSDB - Sim
Ney Lopes - P~L - Sim

Paraíba

Adauto Pereira - PFL - Sim
Álvaro Gaudêncio Neto - PFL - Sim
Armando Abílio - Bloco/PMDB - Sim
Efraim Morais - PFL - Sim
Ivandro Cunha Lima - BlocolPMDB - Sim
Ricardo Rique - Bloco/PMDB - Abstenção
Wilson Braga - PSDB - Sim

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL - Sim
Antônio Geraldo - PFL - Sim
Fernando Lyra - PSB -,Sim
Gonzaga Patriota - PSB - Sim
Humberto Costa - BlocolPT - Sim
Inocêncio Oliveirl- PFL - Sim
José Chaves - Bloco/PMDB - Sim
Mendonça Filho - PFL - Sim
Nilson Gibson - PSB - Sim
Osvaldo Coelho - PFL - Sim
Pedro Correa - PPB - Sim
Ricardo Heráclio - PSB - Sim
Roberto Fontes - PFL - Sim
Sérgio Guerra - PSB - Sim
Wilson Campos - PSDB - Sim
Wolney Queiroz - Bloco/PDT - Sim

Alagoas

Albérico Cordeiro - PTB - Sim
Augusto Farias - PPB - Sim
Benedito de Lira - PFL - Sim
Ceci Cunha - PSDB - Sim
José Thomaz Nono - PSDB - Sim

sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Sim
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Bosco Franca - PMN - Sim
Carlos Magno - PFL - Sim
Pedro Valadares - PSB - Sim
Wilson Cunha - PFL - Sim

Bahia

Aroldo Cedraz - PFL - Sim
Benito Gama - PFL - Sim
Cláudio Cajado - PFL - Abstenção
Colbert Martins - Bloco/PMDB - Sim
Coriolano Sales - Bloco/PDT - Sim
Eujácio Simões - PL - Sim
Félix Mendonça - PTB - Sim
Geddel Vieira Lima - BlocolPMDB - Sim
Haroldo Lima - BlocolPCdoB - Sim
Jaime Femandes - PFL - Sim
Jairo Azi - PfL - Sim
Jairo Cameiro - PFL - Sim
João Almeida - BlocoIPMDB - Sim
João Carlos Bacelar - PfL - Sim
João Leão - PSDB - Sim
Jonival Lucas - PfL - Sim
José Carlos Aleluia - PFL - Sim
José Lourenço - PFL - Sim
José Rocha - PFL - Sim
Leur Lomanto - PFL - Sim
Luís Eduardo - PFL - Sim
Luiz Alberto - BlocolPT - Sim
Luiz Ml.>reira - PFL - Sim
Manoel Castro - PFL - Sim
Mário Negromonte - PSDB - Sim
Pedro lrujo - BlocolPMDB - Sim
Prisco Viana - PPB - Sim
Roberto Santos - PSDB - Sim
Roland Lavigne - PFL - Sim
Sérgio Cameiro - Bloco/PDT - Sim
Severiano Alves - BlocolPDT - Sim
Simara Ellery - Bloco/PMDB - Sim
Ursicino Queiroz - PFL - Sim
Walter Pinheiro - BlocolPT - Sim

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB - Sim
Aécio Neves - PSDB - Sim
Antônio do Valle - BlocolPMDB - Sim
Aracely de Paula - PFL - Sim
Armando Costa - Bloco/PMDB - Sim
Carlos Melles - PFL - Sim
Danilo de Castro - PSDB - Sim
Eliseu Resende - PFL - Sim
Fernando Diniz - Bloco/PMDB - Sim
:Francisco Horta - PFL - Sim
Genésio Bernardino - Bloco/PMDB - Sim

Hugo Rodrigues da Cunha - PFL - Sim
Ibrahim Abi-Ackel- PPB - Sim
Israel Pinheiro - PTB - Sim
Jaime Martins - PFL - Sim
Joana Dare - Bloco/PT - Sim
João Fassarella - BlocolPT - Sim
José Rezende - PPB <196 Sim
José Santana de Vasconcellos - PFL - Sim
Lael Varella - PFL - Sim
Leopoldo Bessone - PTB - Abstenção
Márcio Reinaldo Moreira - PPB - Sim
Marcos Lima - Bloco/PMDB - Sim
Maria Elvira - BlocolPMDB - Sim
Mário de Oliveira - PPB - Sim
Nárcio Rodrigues - PSDB - Sim
Nilmário Miranda - BlocolPT - Sim
Octávio Elisio - PSDB - Sim
Odelmo Leão - PPB - Sim
Osmânio Pereira - PSDB - Sim
Paulo Delgado - BlocolPT - Sim
Paulo Heslander - PTB - Sim
Philemon Rodrigues - PTB - Sim
Raul Belém - PFL - Sim
Roberto Brant - PSDB - Sim
Romel Anízio - PPB - Sim
Sandra Starling - BlocolPT - Sim
Sérgio Miranda - Bloco/PCdoB - Sim
Silas Brasileiro - BlocolPMDB - Sim
Sílvio Abreu - BlocolPDT - Sim
Tilden Santiago - BlocolPT - Sim
Vittório Medioli - PSDB - Sim
Wagner do Nascimento - PPB - Sim
Zaire Rezende - Bloco/PMDB - Sim

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco/PMDB - Sim
Feu Rosa - PSDB - Sim
João Coser - Bloco/PT - Sim
Luiz Buaiz - PL - Sim
Luiz Durão - Bloco/PDT - Sim
Nilton Baiano - PPB - Sim
Rita Camata - Bloco/PMDB - Sim
Roberto Valadão - Bloco/PMDB - Sim

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB - Sim
Aldir Cabral- PFL - Sim
Alexandre Cardoso - PSB - Sim
Alexandre Santos - PSDB - Sim
Candinho Mattos - PSDB - Sim
Carlos Alberto Campista - PFL - Abstenção
Cidinha Campos - BlocolPDT - Sim
Fernando Gabeira - PV - Sim
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Fernando Gonçalves - PTB - Sim
Fernando Lopes - Bloco/PDT - Sim
Flávio Palmier da Veiga - PSDB - Sim
Francisco Silva - PPB - Sim
Itamar Serpa - PSDB - Sim
Jair Bolsonaro - PPB - Sim
Jandira Feghali - Bloco/PCdoB - Sim
João Mendes - PPB - Sim
Jorge Wilson - PPB - Sim
José Carlos Coutinho - PFL - Sim
José Carlos Lacerda - PSDB - Sim
José Egydio - PL - Sim
José Mauricio - Bloco/PDT - Sim
Laprovita Vieira - PPB - Sim
Laura Carneiro - PFL - Sim
Lindberg Farias - Bloco/PCdoB- Sim
Milton Temer - Bloco/PT - Sim
Miro Teixeira - Bloco/PDT - Sim
Moreira Franco - Bloco/PMDB - Sim
Noel de Oliveira - Bloco/PMDB - Sim
Osmar Leitão - PPB - Sim
Roberto Campos - PPB - Sim
Roberto Jefferson - PTB - Sim
Ronaldo Cézar Coelho - PSDB - Sim
Ronaldo Santos - PSDB - Sim
Rubem Medina - PFL - Sim
Sérgio Arouca - PPS - Sim
Simão Sessim - PSDB - Sim

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PPB - Sim
Alberto Goldman - Bloco/PMDB - Sim
Aldo Rebelo - Bloco-PCdoB - Sim
Almino Affonso - PSDB - Sim
Aloysio Nunes Ferreira - Bloco/PMDB - Sim
Antônio Carlos Pannuzio - PSDB - Sim
Arnaldo Faria de Sá - PPB - Sim
Arnaldo Madeira - PSDB - Sim
Ary Kara - Bloco/PMDB - Sim
Carlos Apolinário - Bloco/PMDB - Sim
Carlos Nelson - Bloco/PMDB - Sim
Corauci Sobrinho - PFL - Não
Cunha Lima - PPB - Sim
Dalila Figueiredo - PSDB - Sim
De Velasco - Bloco/PSD - Sim
Delfim Netto - PPB - Sini
Duilio Pisaneschi - PTB - Sim
Edinho Araújo - Bloco/PMDB - Sim
Eduardo Coelho - PSDB - Sim
Eduardo Jorge - Bloco/PT - Sim
·Fausto Martello - PPB - Sim
Fernando Zuppo - Bloco/PDT - Sim
Franco Montoro - PSDB - Sim

Hélio Bicudo - Bloco/PT -Não
Hélio Rosas - Bloco/PMOB - Sim
Ivan Valente - Bloco/PT - Sim
Jair Meneguelli - Bloco/PT - Sim
João Melão Neto - PFL - Sim
João Paulo - Bloco/PT - Sim
Jorge Tadeu Mudalen - PPB - Sim
José Augusto - Bloco/PT - Sim
José Coimbra - PTB - Sim
José de Abreu - PSDB - Sim
José Genoíno - Bloco/PT - Sim
José Machado - Bloco/PT - Sim
José Pinotti - Bloco/PMDB - Sim
Jurandyr Paixão - Bloco/PMDB - Sim
Koyu lha - PSDB - Sim
Lamartine Posella - PPB - Sim
Luciano Zica - Bloco/PT - Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh - Bloco/PT - Sim
Luiz Gushiken - Bloco/PT - Sim
Luiz Máximo - PSDB - Sim
Maluly Netto - PFL - Sim
Marcelo Barbieri - Bloco/PMDB - Sim
Marquinho Chedid - Bloco/PSD - Sim
Marta Suplicy - Bloco/PT - Sim
Michel Temer - Bloco/PMDB - Abstenção (Art.
17 § 12 do RICD)
Pedro Yves - Bloco/PMDB - Sim
Ricardo Izar - PPB - Sim
Robson Tuma - Bloco/PSL - Sim
Salvador Zimbaldi - PSDB - Sim
Sílvio Torres - PSDB - Sim
Teima de Souza - Bloco/PT - Sim
Tuga Angerami - PSDB - Sim
Ushitaro Kamia - PPB - Sim
Vadão Gomes - PPB - Sim
Valdemar Costa Neto - PL - Sim
Wagner Rossi - Bloco/PMDB - Sim
Wagner Salustiano - PPB - Sim
Welson Gasparini - PSDB - Sim

Mato Grosso

Oswaldo Soler - PSDB - Sim
Pedro Henry - PSDB - Sim
Rodrigues Palma - PTB - Sim
Rogério Silva - PFL - Sim

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - Bloco/PCdoB - Sim
Augusto Carvalho - PPS - Sim
Benedito Domingos - PPB - Sim
Chico Vigilante - Bloco/PT - Sim
Jofran Frejat - PPB - Sim
Maria Laura - Bloco/PT - Sim
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Aldo Arantes - BlocolPCdoB - Sim
Barbosa Neto - Bloco - PMDB - Sim
João Natal- Bloco/PMDB - Sim
Jovair Arantes - PSDB - Sim
Lídia Quinan - Bloco - PMDB - Sim
Marconi Perillo - PSDB - Sim
Maria Valadão - PFL - Sim
Nair Xavier Lobo - Bloco/PMDB - Sim
Orcino Gonçalves - Bloco/PMDB - Sim
Pedro Wilson - BlocolPT - Sim
Roberto Balestra - PPB - Sim
Rubens Cosac - BlocolPMDB - Sim
Sandro Mabel- Bloco - PMDB - Sim
Vilmar Gomes da Rocha - BlocolPFL - Sim

Mato Grosso do Sul

Dilso Speráfico - BlocolPMDB - Sim
Flávio Derzi - PPB - Sim
Marçal Filho - BlocolPMDB - Sim
Marilu Guimarães - PFL - Sim
Marisa Serrano - BlocolPMDB - Sim
Oscar Goldoni - BlocolPMDB - Sim

Paraná

Alexandre Ceranto - PFL - Sim
Antônio Ueno - PFL - Sim
Chico da Princesa - PTB - Sim
Dilceu Sperafico - PPB - Sim
Djalma de Almeida César - BlocolPMDB - Sim
Femando Ribas Carli - BlocolPDT - Sim
Flávio Ams - PSDB - Sim
Hermes Parcianello - BlocolPMDB - Sim
João Iensen - PPB - Sim
José Borba - PTB - Sim
José Janene - PPB - Sim
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Sim
Mauricio Requião - BlocolPMDB - Sim
Moacir Micheletto - BlocolPMDB - Sim
Nedson Micheleti - BlocolPT - Sim
Nelson Meurer - PPB - Sim
Odilio Balbinotti - PSDB - Sim
Paulo Bernardo - BlocolPT - Sim
Paulo Cordeiro - PTB - Sim
Renato Johnsson - PSDB - Sim
Ricardo Gomyde - BlocolPCdoB - Sim
Valdomiro Meger - PFL - Sim
Wemer Wanderer - PFL - Sim

Santa Catarina

Dejandir Dalpasquale - Bloco/PMDB - Sim

Wigberto Tartuce - PPB - Sim Dércio Knop - BlocolPDT - Sim
Goiás Edinho Bez - Bloco/PMDB - Sim

Edison Andrino - Bloco/PMDB - Sim
Hugo Biehl- PPB - Sim
João Pizzolatti - PPB - Sim
Mário Cavallazzi - PPB - Sim
Milton Mendes - BlocolPT - Sim
Paulo Bauer - PFL - Sim
Paulo Gouvea - PFL - Sim
Valdir Colatto - BlocolPMDB - Sim
Vânio dos Santos - Bloco/PT - Sim

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck - PSDB - Sim
Adylson Motta - PPB - Sim
Airton Dipp - Bloco/PDT - Sim
Arlindo Vargas - PTB - Sim
Augusto Nardes - PPB - Sim
Carlos Cardinal- BlocolPDT - Sim
Ênio Bacci - Bloco/PDT - Sim
Esther Grossi - BlocolPT - Sim
Ezidio Pinheiro - PSDB - Sim
Fetter Júnior - PPB - Sim
Germano Rigotto - BlocolPMDB - Sim
Jair Soares - PPB - Sim
Jarbas Lima - PPB - Sim
Júlio Redecker - PPB - Sim
Luiz Roberto Ponte - Bloco/PMDB - Sim
Luiz Mainardi - Bloco/PT - Sim
Matheus Schmidt - Bloco/PDT - Sim
Miguel Rossetto - Bloco/PT - Sim
Nelson Harter - BlocolPMDB - Sim
Nelson Marchezan - PSDB - Sim
Odacir Klein - BlocolPMDB - Sim
Osvaldo Biolchi - PTB - Sim
Paulo Paim - BlocolPT - Sim
Paulo Ritzel- BlocolPMDB - Sim
Renan Kurtz - Bloco/PDT - Sim
Valdeci Oliveira - BlocolPT - Sim
Waldomiro Fioravante - Bloco/PT - Sim
Wilson Cignachi - BlocolPMDB - Sim
Veda Crusius - PSDB - Sim
O SR. ALDO ARANTES - Sr. Presidente,

peço a palavra para uma Comunicação de Lideran
ça, pelo Bloco Parlamentar PT/PDT/PC do B.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.1 a palavra.

O SR. ALDO ARANTES (BlocolPC do B - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.1s e
Srs. Deputados, em nome do Bloco parlamentar da
Oposição, quero prestar uma homenagem a Herbert
José de Souza, o Betinho, cujo falecimento conster
nou toda a Nação.
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Sr. Presidente, a morte de Betinha foi urna perda O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) ~ No!),',:
para os democratas, para os defensores dos direitos DepUtado Aldo Arantes, a Presidência desta Casa já
humanos no Brasil. Tive oportunidade de conviver du- havia deliberado sobre a realização de sessão soie-
rante muitos anos com Betinho, que iniciou sua militân- ne em homenagem à grande figura de Batinho e in-
cia política num movimento estudantil, na JUC. corpora-se agora à proposta de V. Ex.ª

Com o golpe militar, Betinho entrou para a O Sr. Michel Temer, Presidente deixa a
clandestinidade. Anteriormente, tinha organizado a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Ação Popular, que se tomou uma organização de Sr. Efraim Morais, 49 Secretário.
combate ao regime militar, dela participado ativa- O SR. SILVIO PESSOA _ Sr. Presidente, peço
mente. É importante destacar que Betinho era hemo- a palavra peja ordem.
fílico. No Uruguai, fugidos, nós dois discutimos se O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) _ Tem V.
iríamos daquele país para a França ou se voltaría-

I
Ex.ª a palavra..

mos para a clandestinidade e resolvemos vo tar para O SR. SILVIO PESSOA (Bloco/PMDB _ PE.
a clandestinidade. É importante o detalhe de que Be- Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, quero de-
tinho era hemofílico, porque qualquer agressão física clarar que o meu voto foi "sim" na última votação.
a ele poderia representar a sua morte. No entanto, O SR. PAULO LIMA (PFL _ SP. Sem revisão
ele veio para o Brasil para lutar contra a ditadura mi- do orador.) _ Sr. Presidente, na votação anterior, o
Iitar, para rearticular a Ação Popular e viveu vários meu voto foi "sim".
anos na clandestinidade. Foi exilado, voltou para o O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (PFL _ SC.
Brasil, e, em pouco tempo, constatou-se que estava Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, o meu
com AIDS. Mas continuou na luta em defesa dos di- voto foi "sim" na última votação.
reitos humanos, em defesa dos direitos dos cidadã- O SR. CELSO RUSSOMANNO (PSDB _ SP.
os e da reforma agrária. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, o meu

Portanto, Sr. Presidente, a perda de Betinho é voto foi "sim".
uma perda do povo brasileiro, é a perda daqueles O SR. MALULY NETTO (PFL - SP. Sem revi-
que lutam pela liberdade e pela democracia. E foi são do orador.) - Sr. Presidente, na última votação,
exatamente por isso que o Bloco Parlamentar da o meu voto foi "sim".
Oposição encaminhou a V. Ex.ª ontem pedido de O SR. GILVAN FREIRE (Bloco/PMDB - PB.
realização de sessão especial em sua homenagem, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última
que é o mínimo que esta Casa pode fazer. votação, o meu voto loi "sim".

Portanto, em nome do Bloco, de toda esta O SR. OCTÁVIO ELíSIO - Sr. Presidente,
Casa e da Maria, que também foi sua companheira peço a palavra pela Liderança do PSDB.
na Ação Popular, presto a minha solidariedade aos O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem V.
filhos de Betinho. Ex.!l a palavra.

O SR. OCTÁVIO ELíSIO (PSDB - MG. Sem
Sugiro que realizemos uma sessão especial,. revisão do orador.) _ Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs. De-

para a qual convidaremos os parentes de Betinho e putados, quero, em meu nome e no da Uderança do
representantes da sociedade civil, para que esta PMDB, manifestar também a solidariedade do partido
Casa possa prestar a justa homenagem a um demo- à família de Betinho e a toda a sociedade brasileira.
crata, a um homem que deu a sua vida pelo bem do Betinho era uma pessoa que passou toda a
Brasil, apesar dos problemas de saúde que tinha. sua vida num "fio de navalha". As dificuldades cau-

No seu velório, realizou-se um ato que, na ver- sadas por suas limitações físicas fizeram para ele de
dade, incorporou os mais diferentes segmentos reli- cada dia um desafio, e, por causa disso, Betinho,
giosos e os mais diferentes setores da sociedade, mais do que qualquer outra pessoa, amou a vida e
ocasião em que um dos oradores disse - o que me fez dela. uma permanente justificativa de luta.
pareceu uma formulação muito interessante - que certa vez, Betinho disse: "Quando você tem o
Betinho traiu a morte. Betinho, durante toda a vida, que tenho, você começa a descobrir que a vida é
lutou contra ela e manteve de forma firme a defesa todo dia, que o bom é estar vivo hoje, e é assim que
dos seus ideais de democracia e de justiça. vivo". Quando Betinho dizia isso, ele mostrava toda

Portanto, em nome do Bloco Parlamentar da a sua disposição, toda a sua energia, toda a sua
Oposição, rendo homenagem ao nosso grande com- vontade de lutar. Valorizou a vida, mas valorizou
panheiro Betinho. principalmente aqueles que, por estarem na miséria,
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por serem os excluídos, mais do que ninguém preci- O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) -
savam da solidariedade na luta pela vida. - 1 -

Betinho foi uma pessoa que esteve sempre as- PROJETO DE LEI N.2 3.710-0, DE 1993,
sociada à palavra solidariedade e fez de sua vida um DO PODER EXECUTIVO
permanente testemunho. Continuação da discussão, em turno

Todos sentimos profunda tristeza com a morte único, do Substitutivo do Senado ao Projeto
de Betinho, mas hoje temos absoluta convicção de de Lei N.2 3.710-B, de 1993, que Ninstitui o
que a semente que ele plantou já está frutificando. Código de Trânsito BrasileiroN; tendo pare-
Sua luta pela cidadania aumentou o contingente de cer da Comissão Especial, pela constiticio-
cidadãos que se prontificam agora efetivamente a nalidade, juridicidade, técnica legislativa e,
concretizar toda a sua luta pela justiça social. no mérito, pela aprovação dos itens de N.lls

Quero, portanto, em nome da Liderança do 1 a 326 e pela rejeição dos itens de N.lls 327
PSDB e em meu nome, manifestar a solidariedade e a 362. O Relator é o Sr. Deputado Ary Kara.
a certeza de que numa sessão especial a Câmara O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - A matá-
dos Deputados poderá realmente fazer eco a todo o ria teve sua discussão adiada na sessão do dia 23 de
sentimento da Nação brasileira na falta que faz hoje julho do corrente ano, em face do término da sessão.
entre nós a figura de Betinho, que esteve à frente Há ainda oradore~ inscritos.
das principais lutas: pela Assembléia Nacional Cons- Em discussão.
tituinte, pela democratização, pela anistia e pela jus- Concedo a palavra ao Sr. Deputado José Car-
tiça social. los Vieira, que disporá de cinco minutos.

Era mineiro de Bocaiúva e completaria, em no- O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (PFL - SC.
vembro, 61 anos de idade. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.!ls e

Quero, neste momento, registrar nossa posição Srs. Deputados, o atual Código de Trânsito vigora há
e nossa solidariedade à família de Batinho. trinta anos e, devido à evolução e ao progresso verifi-

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. cados no Brasil nesse período, tomou-se totalmente
O SR. NICIAS RIBEIRO - Sr. Presidente, peço ultrapassado e incompatível com a nossa realidade.

a palavra pela ordem. Vimos crescer assustadoramente o número de
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem V. acidentes, com tantas vítimas fatais, diariamente, e a

Ex.i a palavra. situação tomou-se comparável a uma verdadeira e
O SR. NICIAS RIBEIRO (PSDB - PA. Sem re- horrenda guerra, cujas batalhas são travadas todos

visão do orador.) - Sr. Presidente, para efeitos admi- os dias nas estradas do nosso País.
nistrativos, na última votação, meu voto foi Nsim". Corno integrante da Comissão que elaborou o pro-

O SR. NAN SOUZA (PSL - MA. Sem revisão jeto final do novo Código, sinto que as mudanças a se-
do orador.) - Sr. Presidente, na última votação, meu rem implantadas atendem aos anseios da sociedade
voto foi Nsim-. brasileira. Dentre elas, Sr.!Is e Srs. Deputados destaca-

A SRA. MARTA SUPLlCY - Sr. Presidente, se a maior participação dos Municípios, que assumirão,
peço a palavra pela ordem. de acordo com o novo Código, a responsabilidade Iega/

O SR. PRESIDENTE ~Efraim Morais) _ Tem V. pelo planejamento, pelo projeto, pela sinalização e pela
operação do sistema viário, podendo e devendo aplicar

Ex.!! a palavra. as penalidades e arrecadar as multas relativas à circula-
A SRA. MARTA SUPLlCY (BlocolPT - SP. ção e ao uso do solo. Por exemplo, ultrapassar sinal ver-

Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr'ls e malho, estacionar em local proibido, fazer conversão
Srs. Deputados, gostaria de lembrar a todos os cole- proibida, circular em velocidade incompatível com a ade-
gas que hoje está na puta de votação do Congresso quada à via., entre outros, serão assuntos da alçada do
Nacional a derrubada do veto presidencial, a pedido Município a partir da vigência do novo Código.
do próprio Presidente da República, que se diz equi- Aos condutores de veículos caberá maior res-
vocado em relação ao mesmo. ponsabilidade, uma vez que as punições serão mais

Nós, mulheres brasileiras, a bancada feminina rigorosas. Determinadas infrações cometidas no
em especial, temos necessidade da presença dos trânsito, até então tipificadas apenas como contra-
caros colegas, para podermos derrubar o veto, que venções, serão transformadas em crime. Excesso
realmente atrasa o programa de planejamento fami- de velocidade, por exemplo, o que mais ocorre nas
Iiar no Brasil. ruas e estradas do País, dará detenção ao motorista



O SR. SALATIEL CARVALHO (PPB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o meu
voto nas duas votações anteriores é "sim".

A SRA. MARCIA CIBILlS VIANA (BlocoIPDT
- RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na
primeira votação, o meu voto foi "não".

O SR. HERCULANO ANGHINETTI (PPB 
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na úl
tima votação, o meu nome não saiu no painel. Dese
jo registrar que meu voto é "sim".

A SRA. TETÊ BEZERRA (BlocoIPMDB - MT.
Sem revisão da oradora) - Sr. Presidente, gostaria
de justificar a minha ausência. Eu estava presente
em uma audiência com o Secretário de Direitos Hu
manos do Ministério da Justiça, junto com a Presi
dente da Associação Nacional de Magistradas. Na
audiência, a referida Presidente levou uma reinvidi
cação daquela associação. Por isso, ausentei-me na
votação daquele requerimento.

Na segunda votação, o meu voto é "sim".
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Dando

continuidade à discussão, concedo a palavra ao no
bre Deputado Luis Calos Hauly, que disporá de cin
co minutos.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e
Srs. Deputados, assunto que afeta sobremaneira a
população brasileira diz respeito ao Código de Trân
sito brasileiro, há muito esperado, especialmente em
um País que faz do trânsito - diga-se de passagem,
muito conturbado - o ambiente propício para que mi-
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infrator, de seis meses a dois anos; os "pegas" e os O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Sem revisão
"rachas" terão punições mais rigorosas, e os culpa- do orador.) - Sr. Presidente, para efeitos administrati-
dos serão condenados a penas que vão de seis me- vos, justifICo que, na votação anterior, votei "sim".
ses a dois anos de cadeia, multa e suspensão da O SR. JOSÉ TELES (PPB - SE. Sem revisão
habilitação para dirigir veículos automotores, confor- do orador.) - Sr. Presidente, desejo justificar que,
me dispõe o art. 307 do novo Código. nas votações anteriores, o meu voto foi "sim".

O novo Código de Trânsito propõe detenção de O SR. LUIZ PIAUHYLlNO (PSDB - PE. Sem
seis meses a três anos para quem dirigir embriagado revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações
ou drogado, sem contar as multas e a suspensão da anteriores, o meu voto foi "sim".
carteira de motorista. E entregar a direção do veículo O SR. CLEONÂNCIO FONSECA (PPB - SE.
a pessoa não habilitada dará detenção de seis me- Sem revisão do orador.- Sr. Presidente, nas votaçõ-
ses a um ano e multa. es anteriores, o meu voto foi "sim".

Os candidatos à habilitação deverão submeter- O SR. MAURO LOPES (BlocoIPMDB - MG.
se a exames de aptidão física e mental, psicológico, Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, votei na
escrito, sobre a legislação de trâ:1sito e de prática de primeira votação, na segunda eu me ausentei para
direção no veículo que pretenda dirigir. Aos candida- tratar na Polícia Rodoviária Federal de assunto de
tos aprovados aqui está uma inovação: será conferi- relevante importância que está ocorrendo em Minas
da uma permissão para dirigir, com validade de um Gerais. Eu me desloquei rapidamente, mas, quando
ano. O candidato não recebe imediatamente a Car- voltei, a votação já tinha sido encerrada. O meu voto
teira Nacional de Habilitação. A carteira será conferi- seria "sim".
da ao condutor ao término de um ano, desde que o
mesmo não tenha cometido nenhuma infração de
natureza grave.

A obrigatoriedade da educação para o trânsito,
em todos os níveis escolares, dá-nos a certeza de
que, junto a crianças e jovens, estaremos formando
motoristas mais conscientes e, certamente, teremos
menos acidentes no futuro.

O controle será mais eficiente nas auto-esco
las; exames médicos e psicotécnicos. Maior será a
fiscalização no uso da carteira de habilitação, nos re
gistros e no licenciamento de veículos.

Com o novo Código, aumentam as esperanças
de que haja maior consciência por parte de todos, di
minuindo-se, conseqüentemente, o número de infra
ções e acidentes e das vítimas de um verdadeiro
exército de mutilados e mortos em nossas estradas.

Destaco também nesse importante projeto a
participação de outro colega da nossa bancada do
PFL, o catarinense Paulo Gouvêa, que presidiu, com
eficiência, todos os trabalhos, assim como os de
mais integrantes>da Comissão.

Portanto, certos de termos contribuído para
mais um marco da modemização de nosso País,
agradeço a todos os que participaram direta ou indi
retamente do trabalho e mais: louvo e recomendo o
voto favorável ao substitutivo do Deputado Ary Kara.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO FEIJÓ - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Moraes) - Tem

V. Ex.lI a palavra.
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Ihares de pessoas morram anualmente, tendo em caso Elas serviram para discussão do projeto, que
vista o não- cumprimento da legislação vigente. retomou à Câmara, para discussão do substitutivo

O trânsito urbano nas estradas tem provocado do Senado. A grande maioria dos dispositivos "apre-
a morte de milhares de pessoas, tem mutilado pes- sentados pelo Senado foi mantida, tendo parecer da
soas e causado prejuízos enormes ao nosso País, Comissão Especial pela aprovação dos itens de n2s
inclusive de vidas humanas, preciosas, perdidas nas 1 a 236 e pela rejeição dos itens de n2s 327 a 362.
estradas, nas ruas das cidades, pela não- observân- É estabelecida a radical e principal transforma-
cia da legislação em vigor, pela falta de sinalização. ção do sistema, que adota a municipalização da ad-
Acredito que o novo Código de Trânsito irá possibili- ministração do trânsito no respectivo âmbito territo-
tar a modernização, baseado, exatamente, no avan- rial, em consonância com as questões de uso e ocu-
ço da legislação ora apresentada. pação do solo, como já acontece em São Paulo, no

O que se discute nesta Casa são alterações Rio de Janeiro, em Recife, em Salvador e em Belo
provocadas pelo Senado da República como Casa Horizonte, para citar apenas algumas Capitais.
revisora. O projeto iniciado na Câmara dos Deputa- Foi evidenciada maior eficácia ao sistema na-
dos foi bastante discutido e para lá remetido. Agora, cional de trânsito, mais rigor no processo de habilita-
depois de mais de um ano, retomo a esta Casa para ção de condutores, maior contribuição para a defesa
ser apreciado. do meio ambiente e também maior punição para os

Portanto, estou convencido de que o projeto infratores no trânsito.
precisa ser votado ainda hoje ou, no mais tardar, A proposta do novo Código de Trânsito subme-
amanhã, para se dar uma resposta positiva à Nação tida à deliberação da Casa é uma providência que
brasileira. Os pontos já elencados no projeto são se impõe como imperativa.
fundamentais, e, por isso, somos favoráveis a sua O Sr. José Carlos Aleluia - Permite-me
aprovação o mais rapidamente possível. V.Ex." um aparte?

O SR. ARLINDO CHINAGLlA - Sr. Presiden- O Sr. Marconi Perillo - Com prazer, Excelência
te, peço a palavra pela ordem. O Sr. José Carlos Aleluia - Deputado Mar-

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem V. coni PeriUo, já que V.Ex.- menciona a questão da
Ex.!! a palavra. habilitação, lerei uma das atribuições dos órgãos de

O SR. ARLINDO CHINAGLlA (BlocolPT - SP. trânsito dos Municípios, para os companheiros que
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última não puderam ler os quase 1.400 dispositivos da lei:
votação, votei -sim-. conceder autorização para conduzir veículos a pro-

O SR. RONALDO PERIM (Bloco/PMDB - MG. pulsão humana e animal. Lembro-me do triste filme
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última Cidade Esperança, em que o grande sonho do reti-
votação, votei -sim-. rante indiano era poder, um dia, tornar-se condutor"

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Com a de veículo movido a propulsão humana, o que, em
palavra o Deputado Marconi PeriUo, para discutir a Calcutá, é chamado de mula humana. Esse projeto
matéria. é extremamente detalhado e perigoso. Recomendo

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem também que os companheiros acompanhem as ma-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs. De- térias de excelente qualidade que vêm sendo publi-
putados, Srs. Líderes, o Código de Trânsito, elabora- cadas pelo Correio Braziliense, referindo-me espe-
do pelo Poder Executivo, foi encaminhado à Câmara cialmente às de quinta e sexta-feira da semana pas-
através da Mensagem Presidencial n2 543, de 22 de sada, pois não estive em Brasília no final de sema-
abril de 1993. na. Está-se montando um negócio monstruoso no

Como projeto de lei, foi examinado pela Comissão País, privado, de inspeção anual de veículos. Ora,
Especial, que lhe impôs importantes alterações. O resul- estão chegando ao ponto de cobrar 50 a 60 reais
tado foi remetido ao Senado Federal, que apresentou por veículo ao ano. O Estado ficaria com 10 reais, e
substitutivo ao projeto de lei da Câmara, retomando à a empresa privada, de acordo com processo duvi-
casa de origem para ser aprovado ou rejeitado. doso, ficaria com 50 reais por carro vistoriado. Esse

Ao se buscar o aperfeiçoamento do texto nor- é um fato dos mais perigosos nesse projeto, que
mativo, informações foram colhidas de autoridades, merece no mínimo o veto do Sr. Presidente da Re-
entidades públicas, associações classistas, repre- pública.
sentações corporativistas e organizações não-gover- O SR. MARCONI PERILLO - Deputado José
namentais, por meio de inúmeras audiências públi- Car10s Aleluia, agradeço a contribuição louvável a V.Ex.1!
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Encerrando minha intervenção, elogio o traba- gastando recursos; no entanto, o processo de inves-
lho do Relator, Deputado Ary kara, e acrescento ser timento é feito no Município, e, quanto às multas que
essa urna providência que se impõe, dada a urgente são aplicadas, vai tudo para o Estado.
necessidade de se estabelecer um estatuto com vis- No nosso Estado, Goiás, por exemplo, estamos
tas a disciplinar o tráfego de veículos, o comporta- vendo que as poucas obras que o Govemador faz no
mento dos pedestres, a penalização dos infratores Estado são com recursos das multas aplicadas no
das regras instituídas. trânsito das cidades, quaisquer que sejam elas, Goiâ-

Sr. Presidente, haverá muitos pontos durante o nia, Anápolis, e os recursos vão todos para o Estado.
debate do relatório do Deputado Ary Kara com os Então, é urna sangria de reursos do Município, que
quais não iremos concordar, mas, com certeza, a ini- vão para o Estado. E o novo Código prevê a municipa-
ciativa é louvável. O Brasil inteiro reclama com ur- lização, passando para o Município a gestão e também
gência profunda discussão e reflexão a respeito do o benefício que as multas, porventua, possam gerar.
nosso Código de Trânsito, especialmente acerca do Com certeza, os Prefeitos poderão aplicar os recursos
trânsito nas Capitais e nas maiores cidades, que tem que entrarão no caixa numa melhor sinalização da sua
matado e aleijado milhões de brasileiros. cidade e no melhor relacionamento nas escolas. Quero

Esta discussão vai enriquecer, aprimorar e me- louvar e parabenizar o nosso Relator Ary Kara por ter
Ihorar o relatório, e sairá do Plenário da Câmara um incluído esse dispositivo.
excelente Código de Trânsito. No projeto, também foi incluída a educação de

Era o que tinha a dizer. trânsito nas escolas de 1.2 grau. Precisamos educar as
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce- nossas crianças quanto ao trânsito já nas escolas. Não

do a palavra ao nobre Deputado Jovair Arantes, para é possível só se ter lição de trânsito quando se vai tirar
discutir a matéria. a carteira de habitação, e hoje é assim no Brasil.

O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Sem Quando se vai tirar a carteira, entra-se na escola e
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs. e Srs. De- aprendem-se sinais de trânsito, coisas que deveriam
putados, o Código de Trânsito Brasileiro é a forma ter sido aprendidas no 1.2 grau, e o novo Código prevê
como o Relator Ary Kara o tratou, representando isso. Então, gostaríamos de parabenizar o nosso Rela-
grande avanço para a sociedade brasileira. tor por ter inserido questão que acho da mais alta im-

Estivemos em algumas cidades brasileiras vendo portância, ou seja, a educação no trânsito para as es-
como funciona o tânsito. BrasOia, por exemplo, come- colas de 1.2 grau. Parabéns ao nosso Relator!
ça a ter um trânsito mais disciplinado. Seus motoristas Em nome do PSDB, gostaria de dizer que va-
estão obedecendo às regras e preocupando-se um mos votar a favor do Código, importante para a so-
pouco mais com os pedestres, exatamente porque o ciedade brasileira.
Govemo do Distrito Federal impôs urna série de leis A SRA. VANESSA FElIPPE - Sr. Presidente,
que já existem no Código atual, colocou-as em prática, peço a palava pela ordem.
fazendo com que os motoristas respeitassem, acima O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) )- Tem
de tudo, a vida dos cidadãos que transitam nas ruas, V.Ex!!. a palavra.
não só os que estão de carro, mas os que estão a pé, A SRA. VANESSA FElIPPE (PFL - RJ. Sem
os que estão de ônibus e os que estão no passeio. revisão da oradora.) - Sr. Presidente, é apenas para
Isso é previsto no novo Código relatado pelo nobre De- declarar o meu voto nas votações anteriores: "sim".
putado Ary Kara, discutido várias vezes na Comissão. O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce-

No novo Código, tudo isso está previsto. O do a palavra ao Deputado Sandro Mabel. S. EXª dis-
avanço que ocorre em Brasília é estabelecido como põe de cinco minutos para discutir a matéria.
lei no novo Código. A lei deverá ser cumprida, por- O SR. SANDRO MABEL (Bloco/PMDB-GO.
que visa não só à punição, mas também ao proces- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
so educativo no trânsito. Ela visa, acima de tudo, ao Srs. Deputados, o projeto vem do Senado Federal e
respeito aos motoristas e aos cidadãos. Quero de- é relatado pelo nobre Deputado Ary Kara. Depois de
fender a aprovação do Código como veio para cá, um estudo muito grande, depois de se analisarem
porque é importante para a sociedade brasileira. todas as nuances do que hoje acontece no trânsito,

Com a municipalização do trânsito, também o objetivo foi criar uma legislação moderna e eficaz,
proposta do Relator, vamos ter alguém de direito que reverte o dramático quadro de acidentes de
para olhar o trânsito nas cidades, porque hoje vemos trânsito registrados em nosso País. Q!::Iem não tem
os Prefeitos fazendo sinalização vertical e horizontal, na família uma história de acidente? Todos brasilei-
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ros têm, com algum grau de parentesco, uma vítima os dias no trânsito milhares de novos motoristas,
de acidente de trânsito. que, uma vez habilitados, têm direito de dirigir seja

Todos os dias são milhares de acidentes. O em uma cidade do interior, seja na rodovia Presiden-
trânsito fica cada vez mais caótico, até pela estabili- te Dutra, achando que pode deslocar-se de uma ci-
zação da moeda, pelo aumento do poder aquisitivo, dade para outra sem o mínimo de experiência. Por-
com a valorização do salários, e pelo barateamento tanto, esse rigor na habilitação é muito importante.
do valor dos carros, em função do avanço da tecno- Essa é uma matéria importante. Tenho, na mi-
logia. Há cinco, seis anos, fabricavam-se 60 mil veí- nha família, um ente muito próximo que morreu em
culos por mês. Hoje, fabricam-se 150, 180 mil veícu- um acidente de trânsito porque o motorista que diri-
los. Todos os dias, entram milhares de novos veícu- gia o caminhão à sua frente nem habilitado era.
los no trânsito. Portanto, faz-se necessário, com a Uma manobra malfeita levou a vida daquele jovem.
mesma eficácia, com a mesma modernidade, com a Isso,. Sr. Presidente, faz com que eu me apaixone
mesma rapidez, que se crie uma legislação que por essa matéria.
atenda a essas aspirações. Vários elementos embutidos no substitutivo fo-

No substitutivo se estabelece uma radical e ram responsáveis pelo seu sucesso. Entre outros,
principal transformação do sistema: a municipaliza- Sr. Presidente, podemos destacar a revisão da
ção da administração do trânsito no respecitivo âm- questão institucional do trânsito, tomando a proposta
bito territorial. Sr. Presidente, quem mais entende de mais exeqüível e permitindo a necessária eficácia ao
trânsito do que o Município, quer seja ele pequeno, sistema nacional de trânsito, a redução de dispositi-
médio ou grande? Ali, sabe-se das necessidades vos relacionados com os preceitos, cujas sanções
que se tem, sabe-se do que precisa ser feito para são difusas, e, portanto, de duvidosa exeqüibilidade.
melhorar o fluxo do trânsito e para deixar os motoris- Isso é uma das coisas que precisam ser vistas.
tas numa condição psicologicamente melhor. As sanções precisam ser claras, precisam ser até

Por que acontecem os acidentes? Quantas ve- poucas, como está previsto no novo Código. Porém,
zes, na nossa frente, um motorista está irritado porque o motorista precisa aprender que a sanção existe, e
o semáforo não é sicronizado? Quantas vezes ele está ela precisa ser aplicada. As sanções farão com que
irritado porque o trânsito está todo engarrafado? Com os motoristas pensem antes de sair no trânsito. Que
isso, o motorista sai nervoso, fazendo certas impru- os responsáveis pelos acidentes sejam punidos de
dências. E por que isso? Justamente porque falta reor- uma forma ou de outra, de um jeito ou de outro, com
ganização, falta que o Município tenha autoridade 50- sanções mais leves ou mais pesadas, mas sejam
bre o trânsito. Hoje existe dupla autoridade. punidos, e, sobretudo, saibam que serão punidos.

O substitutivo contempla, também, Sr. Presiden- Há supressão de regras técnicas que envolvem a
te, o rigor no processo de habilitação de condutores, descrição de equipamentos e outras questões sus-
por entender que se esconde na má formação dos mo- cetíveis de constantes alterações tecnológicas. A
toristas o grave e inaceitável quadro estatístico de aci- tecnologia hoje avança. Há carros até com indicação
dentes de trânsito. Ora, Sr. Presidente, quantas cartei- da direção do veículo e como andar na cidade. Mui-
ras são tiradas com apenas uma aula de auto-escola? tas vezes, estamos criando regras técnincas que
Quantas carteiras são tiradas sem a pessoa saber as são dos carros do passado.
regras do trânsito? Às vezes, a pessoa até aprendeu a Concluindo, desejo fazer que vale ressaltar ain-
dirigir e sabe dirigir sem ter carteira, mas não sabe as da o esforço despendido pelo Senado Federal em
regras do trânsito, não sabe as punições do trânsito, não comprometer o trabalho realizado pela Câmara
não sabe a necessidade que existe de se conhecer a dos Deputados. Tanto foi assim que a idéia de se en-
fundo cada passo dessas regras. xugar o texto sempre esbarrou no cuidado de não des-

Outro dia, um jovem estava dirigindo , até bem, figurar a proposição da Câmara dos Deputados. De
e perguntei-lhe o que significava determinada placa, qualquer forma, foram consideráveis os ajustes apre-
uma placa pouco comum. Ele disse que não sabia. sentados no Senado Federal, que, como sempre, tem
Como não sabe? Não saiu da auto-escola? sido responsável por mudanças necessárias; foram

Então, pergunto, Sr. Presidente: como alguém implementadas sem desfigurar o processo, sem torná-
pode ser habilitado sem conhecer o que é uma con- lo inexeqüivel, mas um processo transparente.
versão, o que é uma conversão proibida? Isso é mui- Agradeço a V. Exa., Sr. Presidente, o tempo
to importante. O processo de habilitação tem de ser que nos foi dado e quero dizer que é muito importan-
rígido, tem de ser sério, para não colocarmos todos te a discussão e a votação do novo Código.
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O SR. NESTOR DUARTE - Sr. Presidente, cados por motoristas que, ao encontrarem algum
peço a palavra pela ordem. veículo na faixa da esquerda andando devagar, ten-

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem V. tam ultrapassar pela direita e se deparam com outro
Exa. a palavra. veículo que está na esquerda e se movimenta para a

O SR. NESTOR DUARTE (PSDB-BA. Sem re- direita, provocando acidentes de graves conseqüên-
visão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas votações cias!
anteriores, meu voto foi "sim-. Poderíamos, Sr. Presidente, elencar um sem-

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presiden- número de situações em que sucessivos acidentes
te, peço a palavra pela ordem. de trânsito são provocados. O mais dramático e o

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem V. mais grave é essa estatística violenta da mortanda-
Exa. a palavra. de provocada por acidentes de trânsito, que configu-

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. ra, repito, verdadeira guerra civil no nosso País.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na sessão Pois bem, essa guerra civil hoje tem as vistas
do Congresso Nacional, às 19h, a presença tem grossas da legislação e da Justiça. São poucos os
efeito administrativo? É obrigatória? casos de pessoas condenadas por provocarem gra-

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - A pre- ves acidentes de trânsito; são poucas as pessoas
sença é obrigatória e com efeito administrativo. condenadas por dirigirem em alta velocidade, provo-

O SR. DOMINGOS LEONEW - Sr. Presiden- cando atropelamento. Regras mínimas de trânsito,
te, peço a palavra pelo ordem. que são observadas em outros países, como, por

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem V. exemplo, o respeito à faixa de pedestre, aqui não
Exa. a palavra. são cumpridas, com exceção de Brasília, onde a fai-

O SR. DOMINGOS LEONELLI (PSDB-BA. xa recentemente vem sendo acatada. Nas demais
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota- cidades brasileiras, é quase um enfeite na rua, nin-
ções anteriores, meu voto foi -sim-. guém a respeita.

SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Com a Pois bem, neste País, com essa situação, com
palavra o nobre Deputado Arnaldo Madeira. S. Exa. esse caos, nada mais natural do que estarmos preo-
dispõe de cinco minutos para discutir a matéria. cupados com a elaboração de um Código de Trânsi-

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB-SP.) - Sr. to que venha não só estabelecer novas regras, mas
Presidente, nobres Sras. e Srs. Parlamentares, a também punir e educar.
elaboração de um novo Código de Trânsito pelo Não dá para acreditar que só a educação re-
Congresso Nacional é matéria de suma importância. solva o problema. Diferentes governos já fizeram
Esse é um dos temas que mais devem merecer a campanhas no rádio, na televisão e na imprensa, es-
atenção dos Srs. Deputados, tendo em vista a situa- cma propondo regras de comportamento civilizado
ção objetiva que vivemos no Brasil nesse campo. no trânsito. Entretanto, a grande verdade é que, se a

Quero enfatizar que, em matéria de trânsito, busca da educação com regras de transmissão de
considero que vivemos verdadeira guerra civil. Te- atos mais civilizados no trânsito deve ocorrer, ou
mos aqui, por ano, dezenas de milhares de vítimas seja, se devemos ter uma política de educação, não
fatais em acidentes de trânsito e também de pes- é menos verdade que a política de educação não
soas que sofrem ferimentos ou lesões muitas vezes terá eficiência se junto com ela não estiverem regras
graves e irreparáveis. e punições muito duras, muito severas.

Se tomarmos os dados estatísticos de aciden- Considero que o motorista que, por estar diri-
tes de trânsito, perceberemos que eles atingem prin- gindo em alta velocidade, atropela uma pessoa e a
cipalmente os jovens, que não são experientes, que mata não é diferente do cidadão que porta uma arma,
não lidam com o automóvel há muito tempo e, por dá um tiro e mata uma pessoa. O sentido é o mesmo.
precipitação ou por dirigirem alcoolizados, enfim, por Portanto, a punição tem de ser severa também.
diferentes razões, acabam provocando acidentes de Creio que a discussão do novo Código de
trânsito dos mais terríveis. Trânsito veio num momento importante. É evidente

Existe ainda a indisciplina e a falta de educa- que o projeto - e não vou deter-me na sua análise
ção do motorista, de forma geral. Várias vezes vimos porque não há tempo agora - apresenta uma série
nas estradas automóveis circulando em baixa veloci- de senões, que precisam ser objeto de discussão,
dade na faixa da esquerda e não na faixa da direita! de rejeição e até veto. Mas o fato de podermos intro-
Quantas e quantas vezes não vemos acidentes provo- duzir um novo Código de Trânsito é auspicioso e



23228 Quarta-feira 13 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 1997

deve ser saudado pela população brasileira e por
este Congresso.

O SR. GILNEY VIANA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. GILNEY VIANA (BlocolPT - MT. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, só queria regis
trar que meu voto foi unãou na primeira votação e
"sim" na segunda. Aproveito a oportunidade para me
inscrever para discutir o novo Código de Trânsito
Brasileiro na próxima sessão.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem a
palavra o nobre Deputado Haroldo Sabóia.

O SR. HAROLDO SABÓiA (BlocolPT - MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto
na primeira votação foi "não" e na segunda foi "sim".

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Pois
não, nobre Deputado.

O SR. WIGBERTO TARTUCE (PPB-DF. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem a
palavra para discutir a matéria o nobre Deputado
Wigberto Tartuce.

O SR. WIGBERTO TARTUCE (PPB-DF. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente com relação ao
nosso Código de Trânsito, ainda do ano de 1966, é
preciso registrar que ele é devidamente ultrapassa
do. Quando nesta Casa cheguei, no ano de 1995,
uma das primeiras preocupações que tive foi, ao su
bir nesta tribuna pela primeira vez, reclamar da vio
lência do trânsito em todo o País.

Tive oportunidade de ver tramitar ao longo dos
últimos quatro anos nesta Casa, portanto desde o
ano de 1993, o nosso tão esperado e desejado Códi
go de Trânsito Brasileiro, que retoma hoje do Sena
do com mais de 300 emendas e artigos.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Depu
tado Wigberto Tartuce, lamentavelmente esta Presi
dência vai encerrar a sessão em função de decurso
de prazo, mas V. EXª será o primeiro orador inscrito
para a outra sessão a ser marcada, bem como os
demais oradores que estavam inscritos.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) -

Apresentação de proposições

Os Senhores Deputados que tenham proposi
ções a apresentar, poderão fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSiÇÕES OS SENHO
RES:

SOCORRO GOMES - Requerimento de infor
mações ao Ministério das Relações Exteriores sobre

presença ele tropas estrangeiras em território nacio
nal.

PAULO LUSTOSA - Projeto de lei que institui
estímulo, no âmbito do imposto sobre a renda, para
as pessoas jurídicas que mantiverem duravelmente
programas de educação profissionalizante.

Projeto de lei que concede às microempresas
gratuidade de custas e emolumentos cartorários e
isenção do Imposto sobre Operações Financeiras 
IOF -, nas operações que especifica.

Projeto ele lei que dispõe sobre incentivo fiscal ao
Imposto ele Renda em prol do emprego doméstico.

PAULO PAIM - Projeto de lei que dispõe sobre
a isenção, nos casos que estabelece, das taxas co
bradas aos estrangeiros residentes no País.

Projeto de lei que isenta os trabalhadores por
invalidez, os deficientes físicos e os idosos acima de
60 anos de idade do pagamento de passagens rodo
viários urbanas, intermunicipais e interestaduais.

AIRTON DIPP - Indicação ao Ministério da
Educação e do Desporto de inclusão no orçamento
de 1998 de recursos para a Uned - Unidade de En
sino Descentralizada de Sapucaia do Sul, Estado do
Rio Grande do Sul.

NILSON GIBSON - Projeto de lei que restabe
lece direito às promoções de militares na inatividade.

JOÃO FASSARELLA - Requerimento de infor
mações ao Ministério da Fazenda sobre a execução
da política de securitização das dívidas rurais.

FRANCISCO HORTA - Projeto de lei que dis
põe sobre seguro obrigatório de prejuízos financei
ros causados por incorporadores a promitentes com
pradores de imóveis em construção.

INÁCIO ARRUDA E AGNELO QUEIROZ - Pro
jeto de decreto legislativo que susta os efeitos do art.
se da Medida Provisória n2 1.539-34, de 1997, que dis
põe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros
ou resultados da empresa e dá outras providências.

ÊNIO BACCI - Projeto de lei que institui o Pro
grama de Diagnóstico e Prevenção de Anomalias
Fetais e dá outras providências.

Projeto de lei que implanta no sistema de ensi
no público o Programa Respire Bem, objetivando sa
nar deficiências respiratórias por mau posicionamen
to dentário e dá outras providências.

Projeto de lei que dispõe sobre o atendimento
preferencial e obrigatório ao idoso, nos diferentes ní
veis de atenção à saúde, e dá outras providências.

MARÇAL FILHO - Projeto de lei que dispõe
sobre os critérios para a veiculação de propaganda
comercial do Govemo federal nas emissoras de ra
diodifusão sonora e de sons e imagens.



Agosto de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 13 23229

PAULO ROCHA - Projeto de lei que acrescen- exercício profissional, de estrangeiros originários de
ta ao Decreto-Lei n2 291, de 1967, que dispõe sobre países orientais.
sociedades de capitalização e dá outras providên- JARBAS LIMA - Indicação ao Poder Executivo
cias, artigo que dispõe sobre títulos não resgatados. de redução da alíquota do Imposto sobre Produtos

Projeto de resolução que denomina Herbert de Industrializados - IPI - incidente sobre disjuntores.
Souza - Betinho - o auditório localizado no Anexo IV Projeto de lei que permite o registro do nome
da Câmara dos Deputados. dos guardiães ou tutores de crianças e adolescentes

Requerimento de informações ao Ministério da nos documentos pessoais dos menores.
Saúde sobre agentes comunitários da saúde em REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Ananindeua, Estado do Pará. N2 2.&40, DE 1997

MÁRIO NEGROMONTE - Projeto de lei com- (Da Sra. Deputada Socorro Gomes)
plementar que cria o Sistema Nacional de Preven- Solicito informações ao Senhor Mi-
ção, Fiscalização e Repressão ao Furto e Roubo de nistro das Relações Exteriores, sobre
Veículos e Cargas, e dá outras providências. questões relacionadas presença de tr~

CÉLIA MENDES - Projeto de lei que dispõe pas estrangeiras em território nacional.
sobre divulgação, em rede de computadores, de ce-
nas de sexo que envolvam menores de idade. Senhor Presidente:

LAURA CARNEIRO _ Projeto de lei que esta- Com fundamento no art. 50, § 2.2, da Constitui-
belece o número mínimo de guichês de caixa em ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 22

, e 115, in-
operação nas agências bancárias. ciso I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputa

dos, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado
JOSÉ PIMENTEL - Requerimento de informa- ao Sr. Ministro das Relações Exteriores o seguinte

ções ao Ministério do Planejamento e Orçamento so- Pedido de Informações:
bre programa do BNDES para financiamento da tele- Considerando as declarações de um militar dos
fonia celular. EUA sobre a prontidão de uma "força de elite", deno-

GERALDO PASTANA - Requerimento de in- minada Grupo Verde, para guardar a Floresta Ama-
formações ao Ministério da Fazenda sobre gastos e zônica, conforme reportagem divulgada na Revista
receitas do Governo com a execução da política de IstoÉ de 11 de junho de 1997, é que pergunto:
comercialização de produtos agrícolas. 1. O Governo Brasileiro tem conhecimento da

CIRO NOGUEIRA - Projeto de lei que concede existência de uma tropa militar norte-americana, trei-
incentivo fiscal às empresas de transporte coletivo, nada com objetivos de atuar na Amazônia brasileira?
nas condições que estabelece. 2. Já ocorreram manifestações oficiais do go-

AUGUSTO VIVEIROS - Indicação ao Poder vemo dos EUA em que tenha solicitado autorização
Executivo de criação da Escola Agrotécnica Federal ou demonstrado o interesse em:
do Alto Oeste Potiguar, no Município de Pau dos a) Enviar tropas com objetivo de atuar em terri-
Ferros, Estado do Rio Grande do Norte. tório basileiro?

SÉRGIO AROUCA - Indicação ao Poder Exe- b) Realizar exercício conjunto, envolvendo tro-
cutivo de inclusão do nome de sanitaristas eméritos, pas norte-americanas e das forças armadas brasilei-
falecidos, na Galeria de Honra dos Sanitaristas, no ras, em território nacional?
Ministério da Saúde. 3) Qual o teor dessas manifestações?

COLBERT MARTINS - Requerimento ao Pre- 4) Qual é a posição do Governo brasileiro em
sidente da Câmara dos Deputados de registro nos relação à presença de tropas militares estrangeiras
Anais da Casa de voto de pesar pelo falecimento do em território nacional?
Sr. José Falcão da Silva, com comunicação à família Justificação
enlutada. As informações contidas na reportagem da Re-

MARTA SUPLlCY - Requerimento de informaçõ- vista IstoÉ do dia 11 de junho de 1997, na melhor
es ao Ministério da Agricultura sobre a aplicação de re- das hipóteses, denuncia a disposição de uma inter-
cursos do Pronaf - Programa Nacional de Fortalecimen- ferência que fere frontalmente a nossa soberania.
to da Agricultura Familiar - no Estado de São Paulo. São inquestionáveis as razões que temos para

JAQUES WAGNER E MIGUEL ROSSETTO - dedicar atenção à preservação do meio ambiente e
Requerimento de informações ao Ministério do Tra- especialmente da Região Amazônica. As riquezas
balho sobre pedidos de entrada no País, com fins de do nosso subsolo e também biodiversidade são



PROJETO DE LEI N2 3.472, DE 1997
(Do. Sr. Paulo Lustosa)

Concede às microempresas gratui
dade de custas e emolumentos cartorá
rios e isenção do Imposto sobre Opera-

Justificação

No mundo atual, onde predominam cada vez
mais as sociedades de conhecimento, o desempenho
econômico toma-se função de investimentos maciços
em informação e tecnologia, em pesquisa e educação.

Lacunas de formação excluem populações, seto
res e países da participação competitiva na geração de
produtos e de riqueza e também do consumo e da frui
ção de produtos cada vez mais intensivos em cultura.

Mesmo nos países do chamado ·Primeiro Mun
do·, onde a atuação estatal assegura níveis muito ele
vados de educação e cultura e esforços grandiosos
em pesquisa e tecnologia, as empresas ressentem-se
da defasagem entre sua demanda por profissionais es
peialistas e a respectiva oferta e investem cada vez
mais pesadamente na formação profissionalizante em
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imensuráveis e ainda pouco conhecidas. Não justifi- benefício da comunidade, que passe a ser vista
ca, porém, qualquer interferência externa, utilizando como condição de sucesso da própria empresa, pro-
o meio ambiente como desculpas para violar nossa piciando-Ihe retomo sob forma de mão-de- obl!l
soberania, em detrimento do controle que o próprio qualificada e de mercado consumidor sofisticado e
governo brasileiro deve ter de seu território. exigente.

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1997.'- Está crescendo em nosso País a lucidez do
Deputada Socorro Gomes. diagnóstico sobre nossas formidáveis lacunas edu-

PROJETO DE LEI Na 3.471, DE 1997 cacionais e culturais e sobre a prioridade absoluta
(Do Sr. Paulo Lustosa) que deve merecer o esforço em educação básica e

profissionalizante, para que o País se habilite a des-
Institui estímulo, no âmbito do impos- frutar dos benefícios da modernidade.

to sobre a renda, para as pessoas jurídicas É claro que nossa população ativa, cuja escolaa-
que mantiverem duravelmente programas rização média mal chega a quatro anos, distancia-se
de educação profissionalizante. fatalmente dos padrões vigentes nos países que 908-

O Congresso Nacional decreta: taríarnos de emular, onde a média varia de oito a quin-
Art. 12 Sem prejuízo da dedutibilidade de doaçã- ze anos; está claro que esse perigoso abismo não será

es com finalidade institucional e de despesas com trei- transposto se, a par da atuação governamental, o se-
narnento de empregados, as pessoas jurídicas pode- tor produtivo privado não se engajar decisivamente na
rão reduzir o imposto de renda devido, em até três por guerra da qualificação do fator humano.
cento, por inversões em montante pelo menos quatro Embora pareça irracional engendrar uma re-
vezes maior efetivamente aplicadas no período-base núncia fiscal que agravaria as carências dramáticas
em programas de treinamento de mão-de-obra ou edu- de nossa educação pública, favorecendo no início
cação profissionalizante que mantiverem continuada e aquelas empresas mais poderosas que já investem
duravelmente em benefício da comunidade. elogiavelmente em esquemas institucionais (que ta-

Art. 22 Na hipótese de dolo, fraude ou simula- vorecem a comunidade e beneficiam indiretamente
ção, inclusive no caso de desvio de objeto, a multa as próprias empresas), acreditamos no entanto que
aplicável será igual a duas vezes o valor da vanta- uma sinalização governamental, na forma de módico
gem usufruída indevidamente. estímulo fiscal, faz-se necessária para acelerar a

Art. 32 Os reql,lisitos a serem observados, sob conscientização de nossos empresários a respeito
a égide das administrações federais da Educação, dessa problemática tão aguda.
Trabalho e Fazenda serão regulamentados pelo Po- Cuidamos, por isso, de limitar o benefício fiscal
der Executivo. ao percentual de três por cento do imposto devido,

Art. 42 Esta Lei entra em vigor na data de sua com a condição de que as inversões correspondam
publicação e aplica-se a partir do exercício financeiro no mínimo ao quádruplo do valor do benefício.
subseqüente. Temos a convicção de que esta utilização m0-

desta da extrafiscalidade justifica-se neste caso, vis
to que vantagem análoga subsiste no campo da cul
tura, quando evidentemente a formação e a qualifi
cação profissionais de nossa gente constituem priori
dade hoje por todos reconhecida.

É por isso que esperamos contar com o apoio
dos nobres Pares a essa iniciativa necessária espi
ralada na direção de um Brasil mais rico, mais de
senvolvido e mais feliz.

Sala das sessões, 12 de agosto de 1997. - De
putado Paulo Lustosa.
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nas operaçõesções Financeiras - IOF,
que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Jl Fica assegurado às microempresas,

como tal definidas pela legislação própria, gratuida
de de custas e emolumentos cartorários incidentes
no registro de contratos de empréstimos e na aver
bação de garantias, bem como isenção do Imposto
sobre Operações Financeiras -IOF, na contratação
de crédito junto a instituiçõeJs financeiras.

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
O Parlamento brasileiro tem se empenhado em

estabelecer mecanismos de incentivo às microempre
sas, nascedouro que são das grandes organizações
do futuro. Já se avançou bastante no desenvolvimento
de mecanismos de apoio aos microempresários, como
por exemplo, através da aprovação do estatuto das mi
cro e pequena empresas e de normas de tributação
simplificada, mas muito ainda pode ser feito para esti
mular e proteger as entidades produtivas de menor
porte. O Projeto que ora apresentamos objetiva reduzir
os custos dos financiamentos, pela isenção do IOF e
concessão de gratuidade de custas e emolumentos
cartorários no registro dos contratos e averbação de
grarantias, o que contribuirá para o fortalecimento das
microempresas, a fim de que possam se desenvol
ver e transformar-se em geradores de emprego e ri
queza para o País.

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1997. 
Deputado Paulo Lustosa.

PROJETO DE LEI N2 3.473, DE 1997
(Do Sr. Paulo Lustosa)

Dispõe sobre incentivo fiscal ao im
posto de renda, em prol do emprego do
méstico.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 São dedutíveis no cálculo para a deter

minação do imposto de renda da pessoa física as
despesas com empregado doméstico, até o valor de
R$3.000,OO (três mil reais) ao ano.

Parágrafo único. O benefício fiscal contido no
caput se condiciona a que o empregado seja contra
tado conforme as leis sociais vigentes, especialmen
te as trabalhistas e previdenciárias, e tenham sido
pagos os encargos correspondentes.

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

Justificação
Nossa proposta é bem clara. Trata-se essen

cialmente de diminuir, se não eliminar, o desempre
go neste País.

E quando se fala em desemprego no Brasil é por
demais evidente que o maior problema na área diz res
peito à mão-de-obra menos qualificada. E a situação
se agrava quando ela é composta de pessoas do sexo
feminino. Mães abandonadas, mulheres prostituídas,
adolescentes em gestações prematuras, enfim. Sendo
indubitável que o emprego doméstico é dos maiores,
se não o maior, sorvedouro desses cidadãos, está pro
vada o acerto de nosso projeto.

Mas tão-só não basta. Também se pretende
aumentar os benefícios da categoria a par de au
mentar a arrecadação previdenciária. Por isso, o be
nefício que se preconiza apenas toma lugar sob a
condição da devida legalização do trabalho desses
brasileiros. Quanto ao aumento da arrecadação pre
videnciária, por supostos nada mais cabe comentar:
seu aumento tão-somente beneficia exato aquela
parcela da população mais carenciada. Quanto ao
aumento dos benefícios, melhor dito, quanto ao gozo
efetivo dos benefícios, que se toma apenas possível
por meio da legalização do trabalhador, basta que se
pergunte ao empregado interessado se ele prefere tê
lo, que é o que, infelizmente, soe ocorrer, ou não tê-lo.

Mas não se pára por aí. Tensiona-se também
beneficiar à classe média, aliviando-lhe os bolsos,
quando do pagamento do empregado em foco. Afi
nai, todos sabemos que se encontra prejudicada
pelo não-aumento de salários, para não falar do au
mento das tarifas públicas bem como dos preços
dos serviços.

Em suma, pelo exposto, observa-se que todos
os caminhos levam a imediata aprovação de nossa
proposta. O que causa espécie é não termos neste
País, de há muito legislação que discipline a matéria
do modo pretendido. Porque tanto o desemprego,
quanto a não-legalização, como o achatamento em
que se encontra a classe média são realidades por
todos, conhecidas.

Ante isso, contamos com o indispensável en
dosso de nossos ilustres Pares neste Congresso,
para a devida aprovação de nosso projeto.

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1997. 
Deputado Paulo Lustosa.

PROJETO DE LEI N!!3.474, DE 1997
(Do Sr. Paulo Paim)

Dispõe sobre a isenção, nos ca~oS'

em que estabelece, das taxas cobradas
dos estrangeiros residentes no País.
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o Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O artigo 131 da Lei n.2 6.815, de 19 de

agosto de 1980 é acrescido do seguinte parágrafo 32:
"§ 32 Os estrangeiros que comprova

rem por meio idôneo perceber renda mensal
e individual igualou inferior a um salário mí
nimo será concedida isenção quanto a todas
as taxas e emolumentos devidos em relação
aos atos referentes à regularização de sua
permanência ou residência no País, e aos
demais atos que estiver obrigado a praticar
em virtude do disposto nesta lei, incluídas as
taxas e emolumentos que forem cobradas
em razão da concessão e renovação de vis
tos, da inscrição no registro provisório, da
emissão da cédula de identidade e da apre
sentação de requerimento de naturalização."

Art. 22 O Poder Executivo regulamentará o dis
posto na presente lei no prazo de 60 dias.

Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação
O Brasil é, e sempre foi, um País que exerce

grande atração sobre os emigrantes do mundo intei
ro. Gente de todos os continentes, inclusive das
Américas, acorreram para nossa terra, em diversas
épocas da História brasileira. Como Nação relativa
mente jovem, com incomensurável potencial de
crescimento e um manancial quase que infinito de
oportunidades, o Brasil tradicionalmente recebeu de
braços abertos os imigrantes, quaisquer que fossem
sua.procedências, sem prejuízos de raça, religião
ou ideologia.

De outra parte, é incontestável a contribuição
dos imigrantes para o desenvolvimento do País e,
em alguns casos, até para a formação da cultura e
para a construção da identidade nacional.

Contudo, nem sempre as histórias individuais
de imigrantes no País são histórias de prosperidade
e sucesso no "novo mundo". Muitos dos que aqui
aportaram embalados no sonho de uma nova vida,
deixando para trás sua terra de origem, mormente
com tristeza, resignação e até revolta, não encontra
ram, infelizmente, a sorte de trabalhar, progredir,
empreender e conseguir, enfim, de um modo ou de
outro, obter condições de vida e dignidade melhores
daquelas que possuíam nas terras estrangeiras que
abandonaram, havendo-o feito, freqüentemente,
ante constrangimento extremo.

As mudanÇ8.~ na economia do País nas últimas
décadas, a modemização, nossa transformação, ainda
incompleta, de um de País caracterizado por uma so-

ciedade tradicional e atrasada em relação às socie
dades dos países pós-industriais, em uma sociedade
moderna, complexa, com altos índices de desenvol
vimento do setor industrial e do setor de serviços, fo
ram fatores bastantes complicadores para a inserção
dos imigrantes estrangeiros no espaço social brasi
leiro.

O resultado é que podemos encontrar hoje, re
sidindo, permanentemente, no território nacional, um
número significativo tão grande quanto desconheci
do pela sociedade e pelas autoridades, de imigran
tes que lutam penosamente pela sobrevivência, lado
a lado com os brasileiros, enfrentando idênticas si
tuações e dificuldades como o desemprego, o su
bemprego, o aviltamento salarial, a falta de oportuni
dades e a marginalização, sem falar nas más condi
ções de vida, de saúde, de educação.

Sendo assim, pareee-nos irrefutável concluir que
cumpre ao Estado brasileiro conceder um tratamento
diferenciado aos cidadãos estrangeiros que se encon
trem em situação de desfavorecimento no País, distin
to do destinado àqueles que mais sucesso lograram
em integrar-se à nossa sociedade. Do contrário, esta
ríamos atribuindo tratamento igual às situações dife
rentes, configurando-se verdadeira injustiça.

Pretendemos pois, com a aprovação do pre
sente projeto, retirar um ônus a mais, que recai so
bre os estrangeiros mais necessitados que aqui vi
vem, possibilitando-lhes alcançar a igualdade com
os brasileiros que se encontram em semelhantes
condições, o que se coaduna, inclusive, com o dis
posto no artigo 52, caput, da Constituição Federal.

A isenção de taxas que propomos, que deverá
beneficiar os estrangeiros que comprovarem perce
ber uma renda mensal de até um salário mínimo, há
de permitir a constituição de tal isonomia. Por outro
lado, seu impacto sobre a receita, além de ser pouco
significativo, pois o valor nominal das taxas é baixo,
pode ser perfeitamente compensado com um pequeno
aumento nas mesmas, a ser arcado pelos estrangeiros
que dispõem de maior capacidade contributiva.

Ante o exposto, contamos com o apoio dos
ilustres pares para a aprovação do presente projeto.

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1997. 
Deputado Paulo Paim.

PROJETO DE LEI N23.475, DE 1997
(Do Senhor Paulo Paim)

Isenta os trabalhadores por Invali
dez, 08 deficientes físicos e os idosos
acima de 60 anos de idade, do pagamen
to de passagens rodoviárias urbanas, in
termunicipais e interestaduais.



Agosto de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA OOS DEPUTADOS Quarta-feira 13 23233

o Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Os trabalhadores aposentados por inva

lidez, os deficientes físicos e os idosos acima de
sessenta anos de idade que recebem até duas ve
zes o menor benefício pago pela Previdência Social,
estão isentos do pagamento de passagens rodoviá
rias urbanas, intermunicipais e interestaduais.

§ 12 As passagens interestaduais Iimitar-se-ão
aos assentos convencionais.

Art. 2.2 Para obter as passagens, os menciona
dos acima ou seus parentes próximos deverão com
parecer às empresas rodoviárias correspondentes,
portando os seguintes documentos:

a) no caso dos aposentados: comprovante de
aposentadoria ou invalidez, carteira de identidade do
aposentado, comprovante de renda e comprovante
de parentesco;

b) no caso dos deficientes físicos: carteira de
identidade do mesmo, comprovante da deficiência fí
sica e do parentesco;

c) no caso de idosos: carteira de identidade do
idoso, comprovante de parentesco.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, por
parentes próximos entende-se: os cônjuges, os fi
lhos de ambos os sexos, irmãos, noras, genros e ne
tos dos mencionados no art. 1.2 desta Lei.

Art. 32 Esta lei entra em vigor após decorridos
120 dias da data da sua publicação.

Art. 4.2 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
Os trabalhadores aposentados por invalidez,

em sua grande maioria, recebem aposentadorias
com valores muito baixos. Muitos deles ficam ape
nas com 1 (um) salário mínimo, somando-se a isto o
fato de não poderem mais trabalhar. É do conheci
mento de todos que grande parte dos aposentados
brasileiros ainda trabalham em virtude do baixo po
der aquisitivo de suas aposentadorias.

Neste sentido, nossa proposição vem apenas
amenizar um pouco esta situação, pois entendemos
que deve haver uma recuperação do poder aquisitivo
das aposentadorias e dos trabalhadores em geral. En
quanto isto não ocorre estamos concedendo esta
oportunidade aos aposentados que muitas vezes não
podem dispor de suas aposentadorias para fazer via
gens inesperadas ou tratamentos de saúde, com o ris
co de se privarem de suas necessidades básicas.

Devido ao grande alcance social que nossa
proposição apresenta, estendemos este direito aos
deficientes físicos e aos idosos acima de 60 anos
de idade.

Sala das Sessões, 6 de agosto de 1997. - De
putado Paulo Paim.

INDICAÇÃO N2 940, DE 1997
(Do Sr. Airton Dipp)

Sugere ao Ministério da Educação e
do Desporto que inclua no seu Orçamen
to de 98 recursos para a UNED - Unidade
de Ensino Descentralizada de Sapucaia
do Sul, RS.

EX.m2 Sr. Ministro da Educação e do Desporto:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 12 do Regi

mento Interno. da Câmara dos Deputados, sugiro
que Vossa Excelência inclua no Orçamento do Mi
nistério da Educação e do Desporto de 1998 recur
sos para a UNED - Unidade de Ensino Descentrali
zada de Sapucaia do Sul- RS.

A UNED tem sua sede na cidade de Sapucaia
do Sul, mas está ligada à Escola Técnica Federal de
Pelotas - RS que há mais de 50 anos forma cente
nas de profissionais em cursos técnicos diversos,
em nível de 2.2 grau.

Em 1985, o Governo implantou o PROTEC
(Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Técni
co) e, em 1988, teve a aprovação dos estudos preli
minares, surgindo a figura das Unidades de Ensino
Descentralizadas - UNED.

Em 1992, a Prefeitura Municipal de Sapucaia
do Sul doou um terreno de apro:Jmadamente 40.000
metros quadrados para a construção da Unidade de
Ensino Descentralizada.

A obra foi iniciada ainda em 1992, com o objeti
vo de chegar a um total de 6.882 metros quadrados
de área construída. Neste momento, cerca de 80%
da área está concluída, sendo que já foram investi
dos cerca de R$4 milhões na obra. Resta por fazer a
fase de acabamento dos pavilhões dos laboratórios, a
correção de problemas de infiltração, parte elétrica,
quadras de esportes, auditório e acabamento geral.

Em agosto de 1995, começou a funcionar aca
demicamente, na Uned de Sapucaia do Sul, o curso
de Técnico em Plásticos, que é inédito, em nível mé
dio, em todo o País.

O Técnico em Plásticos é um profissional de grau
médio, legalmente habilitado, que tem como função
básica atuar na obtenção de peças plásticas, desde o
projeto do molde até a supervisão das diversas etapas
de produção. Hoje, o curso já possui aproximadamente
740 alunos e a Uned prevê chegar a um universo de
1.200 estudantes nos próximos dois anos.

Em razão deste projeto educacional audacioso,
que demonstra o desejo empreendedor desta Unida-



JustiflC8r~:>

A Constituição Federativa do Brasil, em seu
Preâmbulo assegura: ·0 exercício dos direitos s0
ciais e individuais, a liberdade e a Justiça como valo
res supremos de uma sociedade fraterna, pluralista
e sem preconceitos, fundada na harmonia social e

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113 do Regimento Interno

da Câmara dos Deputados, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminhada ao Senhor Ministro da Edu
cação e do Desporto, Paulo Renato Souza, a anexa
indicação, sugerindo a inclusão de recursos, na or
dem de R$3 milhões, para a Unidade· de Ensino
Descentralizada de Sapucaia do Sul- RS.

Sala das Sessões, 11 de agosto de 1997. 
Deputado Airton Dipp.

PROJETO DE LEI N2 3.476, DE 1997
(Do Sr. Nilson Gibson)

Restabelece direito às promoções
de militares na inatividade.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.2 Os militares das Forças Armadas, atingi

dos pelos arts. 56 e 57 da Lei n..2 4.902195, gozarão
do restabelecimento ao direito às promoções na ina
tividade, a que faziam ;ús pelas Leis n.is 288148;
616149; 1.156/50 e 2.374/54.

Art. 22 Em nenhum caso poderá o militar atingir
mais de dois (2) postos acima do que tinha na ativa.

Art. 32 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 42 Ficam revogadas as disposições em
contrário.
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de de Ensino, que quer contribuir com a educação comprometida na ordem internacional, com a solu-
nacional, solicito o empenho de Vossa Excelência no ção pacífica das controvérsias·.
sentido de destinar, desde já, recursos na ordem de Portanto, o restabelecimento das promoções aos
R$3 milhões para a Uned de Sapucaia do Sul, no Or- militares das Forças Armadas, significa perfeita conso-
çamento do MEC de 1998, a fim de permitir a conclu- nância com os ditames constitucionais vigentes.
são da obra e aquisição do restante dos equipamentos Os militares servem à Pátria fiéis ao Governo
necessários para o cu~o Técnico em Plásticos. respeitando a lei e aos regulamentos, concluem cur:

Sala d.as Se~soes, 11 de agosto de 1997. - so, que atendem as exigências sine qua non para
Deputado Airton Dlpp. galgarem suas promoções, tanto na ativa como ao

REQUERIMENTO DE INDICAÇÃO passarem à inatividade, porquanto adquirem a con-
N2 ,DE 1997 dição para preservarem o mérito indispensável, in-

(Do Sr. Airton Dipp, PDT - RS) clusive registrado nos seus assentamentos (patrimô-
Requer encaminhamento ao Minis- nio assegurado), ga~antindo-Ihes o inalien~vel direito

tro da Educação e do Desporto de Indica- a essa promoçao, nao podendo ser surruplado.
ção que sugere a inclusão de recursos no Foram tão consentâneas as iniciativas do Se-
Orçamento de 1998 para a Unidade de nado Federal, e da Câmara dos Deputados, que vá-
Ensino Descentralizada de S8pucaia do rios jurisconsultos, por serem obviamente responsá-
Sul - RS. veis e peritos na ciência do Direito, em julgado diver

sas ações desses militares, possuidores dos mesmos
direitos logrados, desde 1981 vêm julgando favoravel
mente às diversas ações impetradas nesse sentido,
restabelecendo tais promoções, senão vejamos:

Em 1981 - Apelação cível na 46.219 - RJ 
promoveu, na inatividade, ao posto de Segundo-Te
nente, de acordo com a~ Leis n2s 288148; 616/49 e
1.156150 - 17 (dezessete) Suboficiais e 1 (um) Pri
meiro Sargento, de Ary Gonzales Blanco a José
Anastácio de Magalhães - M. Aer. (DO, de 2 de abril
de 1981 - pág. 2373 (Seção 11).

Em 1985 - Ação Ordinária na 3.087.140/76,
pelo Juiz da 9l! Vara Federal - Seção do Estado do
Rio de Janeiro - promoveu, na inatividade 9 (nove)
Oficiais Superiores da Marinha (DO, de 9 de janeiro
de 1985 )Seção 11- pág. 123).

Em 1987 - Ação Ordinária na 413.133 - 9/RJ,
e Apelação Cível na 75.5571RJ - promoveu, na inati
vidade, ao posto de Segundo Tenente, 10 (dez) Su
boficiais e 2 (dois) Primeiro Sargentos, da Aeronáuti
ca - de Haroldo de Queiroz, a Manoel Barbosa Eiras
(DO, outubro de 1987 - Seção 11- pág. 5414).

Em 1990 - Acórdão do Superior Tribunal de Jus
tiça - nos Autos do Mandado de Segurança n..2 231 
DF (89.113.220 - 1), promoveu, na inatividade, ao
posto de Primeiro Tenente, 5 (cinco) Suboficiais da
Aeronál.ltica (DO, n2144, de 27 de julho de 1990).

Em 1990 - (Ainda) - Acórdão do Superior Tri
bunal de Justiça, nos Autos do Mandado de Segu
rança n2 335 - DF (90.0001022-5), promoveu, na
inatividade, ao posto de Primeiro Tenente 6 (seis)
Suboficiais e 1 (um) Segundo Sargento; e, ao posto
de Segundo Tenente 4 (quatro) Suboficiais, todos da
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Aeronáutica (DO, de 10 de setembro de 1990 - pág. Legislativo n2 18/61, e aos atingidos pelo Decreto n.2
5072 - Seção 11). 864169, assegurando-Ihes as promoções, na inativi-

Paralelamente às Ações na Justiça, o saudoso dade, ao cargo, emprego, posto ou graduação a que
Senador Martins Filho, ·sensível aos reclamos des- teriam direito se estivessem em serviço ativo".
ses militares, apresentou o PL n.2 115/83, que, em- Assim, por todo o exposto, não deve o Gover-
bora saindo do Senado "aprovado" pro unanimidade no, empenhado na abertura política e social que se
foi encaminhado à Câmara dos Deputados, porém processa no País, continuar negando reivindicação
foi arquivado em 1986. Em 1989, o Deputado Paulo tão justa, de militares que dedicaram, integralmente,
Ramos reapresentou novo PL, mantendo o mesmo suas vidas ao serviço da Pátria e, acima de tudo,
texto original, que recebeu importante emenda do não estão pedindo nada fora de suas pretensões,
Deputado Nilson Gibson, porém permanece até a mas apenas a devolução de um direito, que já fazia
presente data sem solução. parte de seus patrimônios (Emenda-Mandado de Se-

Conforme tornou-se notório, através do Sena- gurança n2 335/DF 90.0001022-5).
do Federal, Câmara dos Deputados e por Ações na Em outras palavras, é como disse ínclito Gen.
Justiça, a solução definitiva do problema é da alçada Benedito Onofre Bezerra Leonel, Ministro Chefe do
da Presidência da República, por Lei Ordinária (art. Estado-Maior das forças Armadas: "Nós não quere-
61 da Constituição Federal). mos nada demais, mas o que sempre existiu. A sis-

A retirada da promoção à graduação ou ao temática das pensões e as promoções."
posto imediato, desses militares que, na verdade, vi- Ora, se através da Anistia ampla e irrestrita,
nham servindo à Pátria com toda a fidelidade, sem nossa Carta Magna restabeleceu os direitos às pro-
qualquer envolvimento político - subtraiu-lhe direitos moções, àqueles que a legislação anterior havia sub-
que vigoravam há mais de 10 (dez) anos. Dessa for- traído, sob alegações de envolvimento político - por-
ma, a Lei n2 2.370/54, na realidade, garantia a esses que tantos danos causar àqueles que permanecem
militares a promoção ao posto imediato, ao comple- nas casernas, fiéis ao cumprimento de seus deveres?"
tarem 25 (vinte e cinco) anos de efetivo serviço. Por argumentação final, achamos de bom alvi-

A nova Lei n2 4.902/65, que surgiu após a revolu- tre ressaltar que, insofismavelmente, neste Projeto
ção, visando sanear alguns procedimentos quanto à de Lei agora se justifica plenamente, senão vejamos:
promoções, e ao ato da passagem de militares à inati- 4 - Essa exegese está em sintonia com a invo-
vidade, criou discriminações sociais sérias, entre cole- cação SÚMULA 359/STF após modificada pelo
gas de iguais condições (direitos iguais), além de im- Acórdão proferido nos ERE n2 72.509, assim resumi-
pingir-Ihes urna situação por demais anômala: _ peree- do (ARJ, 64/408):
ber proventos dos postos,- sem na realidade gozar, de APOSENTADORIA
fato e de direito, do correlato grau hierárquico; descon- DIREITO ADQUIRIDO
tar de seus vencimentos, para fins hospitalares, pro- "Se, na vigência da lei anterior, o funcionário
porcionalmente ao posto, sem na realidade gozar dos preencherá todos os requisitos exigidos, o fato de, na
benefícios correspondente e, o que é muito prejudicial sua vigência, não haver requerido a aposentadoria não
- não gozar das prerrogativas inerentes ao posto. o faz perder o direito, que já havia adquirido". (Diário

Portanto, temos o empenho no restabelecimen- da Justiça - Seção 1-21 set 90 - págs. n2 9794/5).
to - dessas promoções, principalmente porque trata- 5 - Portanto, nesta oportunidade - o restabele--
se de um Projeto de Lei oriundo do Senado Federal, cimento da promoção, a esses militares, que à épo-
de onde saiu "aprovado" em 1983, sendo encami- ca da vigência da nova Lei n2 4.902/65 - possuíam
nhado à Câmara dos Deputados, porém, não rece- curso e direito ao acesso ao posto superior - direito
beu tramitação normal. esse já incorporado ao seu patrimônio militar, torna-

Lembramos aos nobres Deputados que o Pro- se agora um reconhecimento da Naçãp!
jato encerra medida de inconstestável Justiça, em Outras contundentes razões para que o Poder
face do fato de a Constituição Federativa do Brasil Executivo apresente este Projeto de Lei, se escu-
ter contemplado, no seu Art. 82, do Ato - das Dispo- dam nas justificativas: _
sições Transitórias - "aos que, no período de 18 de I - Em primeiríssimo lugar, o restabelecimento
setembro de 1946 até a data da promulgação da dessa promoção. não onerará os cofres da Nação,
Constituição, .foram atingidos, em decorrência de não interferindo, portanto no real do Governo, por-
motivação, exclusivamente política, por atos de ex- quanto esses militares proventados, já percebem
ceção etc., aos que foram abrangidos pelo Decreto seus soldos do posto a que teriam sido promovidos.



Justificação
O Requerimento objetiva reunir informações

que permitam a análise mais apurada da política de
crédito rural. De posse dessas informações, dispore
mos de condições para a melhor intervenção de nos
so mandato, no parlamento e nos movimentos so
ciais, no tocante aos impactos da política de créaito
sobre a performance da agricultura brasileira no pe
ríodo considerado.

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1997. 
Deputado João Fassarela.

PROJETO DE LEI N23.477, DE 1997
(Do Sr. Francisco Horta)

Dispõe sobre seguro Obrigatório de
prejui'zos financeiros causados por incor
poradores a promitentes compradores de
imóveis em construção.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O art. 20, do Decreto-Lei n2 73, de 21 de

novembro de 1966, passa a viger acrescido da se
guinte alínea n:

"Art. 20 .
n) prejuízos financeiros causados por

incorporadores a promitentes compradores
de imóveis habitacioanis em construção."

Art. 22 Os prejuízos financeiros cobertos pelo
seguro obrigatório estabelecido no art. 12 compreen
dem, para cada promitente comprador, indenização
correspondente ao montante que, naquela condição,
comprovadamente, mediante depósito efetuado atra
vés da rede bancária, tenham pago, durante a fase de
construção do respectivo imóvel, ao incorporador que,
neste período, venha a ter a sua falência decretada.

Art. 32 O pagamento da idenização facultará à
seguradora, por valor correspondente, a sua habilita
ção junto à respectiva massa falida.

Art. 42 O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de noventa dias contados a partir da sua
publicação.

Art. 52 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 62 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A instituição de um seguro obrigatório que ga
ranta a poupança dos promitentes compradores de

b) o restabelecimento das mencionadas pro
moções implicará:

- serem baixados milhares de atos reti
ficativos;

- expedição de milhares de cartas-pa
tentes;

- principalmente, profunda alteração
nos efetivos de postos e graduações da re
serva remunerada etc.".

Destarte, enquanto tais restabelecimentos de
promoções não foram processados pela Administra
ção (havia o impedimento - pela nova Lei n2
4.902165) - tanto o Senado Federal, através do PL
n2 115/93, como a Câmara dos Deputados, através
de outro Projeto de igual teor - tentaram solucionar
o problema.

Plenário, 12 de agosto de 1997. - Deputado
Nilson Gibson.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 2.641, DE 1997

(Do Sr. João Fassarela)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Fazenda, sobre a execução da política
de securitização das dívidas rurais.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22, da Constituição

Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento Intemo,
solicito a Vossa Excelência seja encaminhado ao Sr.
Ministro da Fazenda, Pedido de Informações acerca
das previsões dos gastos do Tesouro à Utulo de equa
lização de taxas dos contratos firmados no âmbito da
política de securitização das dívidas rurais, até a liqui
dação da primeira parcela dos contratos referidos, cujo
prazo esgota-se em 31 de outubro próximo.
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11 - Não há qualquer impedimento legal, para o Solicito, ainda, que as informações demanda-
restabelecimento dessas promoções, até mesmo pe- das sejam discriminadas segundo o porte dos produ-
las Forças Armadas, haja vista que, em Aviso n2 tores e, especificamente, pelo conjunto dos contra-
033-CH/GM, de 6 de abril de 1982, o então Ministro tos com valor acima de R$200 mil.
Chefe do Gabinete Militar da Presidência da Repú
blica, Gen. Bda. Danilo Venturini, incumbido pela
Presidência da República, recomendava aos Minis
tros Militares das Três Armas, o seguinte:

"Não ser conveniente, no momento, o exame
pela administração, da viabilidade de serem restabe
lecidas as promoções, com fundamento nas Leis
n% 288,616 e 1.156, dos militares inativados ou em
atividades, pelas razões seguintes:

a) possíveis pleitos de militares amparados
pela Lei n2 1.267/50;
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imóveis ainda na planta ou ao longo da construção tidades "legislar sobre assuntos de interesse local".
de há muito se faz necessária. É evidente que se trata, aqui, de um desses casos

Atualmente esses promitentes compradores que tem âmbito exclusivamente local, e o reconheci~

não contam com nenhuma garantia para os recursos mento desse fato é feito, implicitamente, no texto
que aportam, quase sempre com muito sacrifício, onde se consagra tal medida onde se lê: "art. 62 fICa
aos incorporadores, ao longo da construção, princi- autorizado o trabalho aos domingos no comércio varejis~

palmente no caso de falência desses. Nesses casos, ta em geral, respeitada as normas de proteção ao traba~

na condição de credores quirografários da massa fa- lho e observado o art. 30, inciso I, da Constituição".
lida, são os últimos a receber. E isto, quando sobra Editar regra de tal alcance através de Medida
alguma coisa para ressarci-los. Provisória é inoportuna e atropela o poder legislati-

Nosso projeto visa a preencher esta lacuna vo. O fato é absolutamente desprovido da caracterís-
que tem implicado danosas repercussões sociais, de tica de urgência que é requerida para edição de me-
todos conhecidas, uma vez que sistematicamente di- didas provisórias.
vulgadas na imprensa. Reafirmamos que o horário de funcionamento do

Longe de se caracterizar como uma intervenção comércio é assunto de interesse local, cabendo, nos
em um mercado que defendemos se desenvolva livre- tennos do art. 30, inciso I, da Constituição Federal, a
mente, nossa iniciativa, na verdade, ao proteger a pou- cada município definir acerca da legislação pertinente.
pança dos cidadãos, irá como conseqüência inexorá- Ressaltamos ainda que a legislação já faculta o
vel, fortalecer este mesmo mercado, através da maior funcionamento aos domingos do comércio varejista
confiança que, compulsoriamente, com o seguro que em geral, desde que em acordo ou convenção coleti-
propomos, no setor da construção, instalar-se-á. va de trabalho, respeitadas as normas de proteção ao

Por isso, convencidos dos benefícios que de- trabalho e o art. 30, inciso I, da Constituição Federal.
correrão, para toda a sociedade e para a nossa eco- Diante do exposto, solicitamos aos ilustres par-
nomia, desse nosso projeto de lei complementar, so- lamentares a revogação do art. 62 da Medida Provi-
licitamos o imprescindível apoio de nossos Pares sória n2 1.539-34, de 7 de agosto de 1997.
para esta nossa iniciativa. Sala das Sessões, 12 de agosto de 1997. -

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1997. - Deputado Inácio Arruda - Agnelo Queiroz.
Deputado Francisco Horta. PROJETO DE LEI N23.478, DE 1977

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N2480, (Do Sr. Enio Bacci)
DE 1997 Institui o "Programa de Diagnóstico

(Dos Srs. Inácio Arruda e Agnelo Queiroz) e Prevenção de anomalias fetais" e dá ou-

Susta os efeitos do art. 62 da Medida tras providências.
Provisória n2 1.539-34, de 7 de agosto de O Congresso Nacional decreta:
1997, que dispõe sobre a participação Art. 1.2 Institui o Programa de Diagnóstico e
dos trabalhadores nos lucros ou resulta- Prevenção à saúde do feto, através da criação de
dos da empresa e dá outra providências. mecanismo de educação e prevenção pré-natal.

O Congresso Nacional decreta: Art. 2.2 Todas as Unidades Sanitárias e Hospi-
tais Públicos do País, ligados ao SUS (Sistema Úni-Art. 1.2 Ficam sustados os efeitos do art. 62 que

autoriza o trabalho aos domingos no comércio vare- co de Saúde), deverão desenvolver os programas
jista em geral, respeitadas as normas de proteção ao de que trata o art. 1.2 da presente lei, relativos à edu-
trabalho e observado o art. 30, inciso I, da Constitui- cação e prevenção pré-natal.
ção, contido na Medida Provisória n2 1.539-34, de 7 Art. 3.2 O Poder Executivo, através do Ministério
de agosto de 1997. da Saúde, regulamentará a presente lei, no prazo de

Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor a noventa (90) dias.
partir da data de sua publicação. Art. 4.2 Esta lei entrará em vigor na data de sua

publicação.
Justificação Art. 52 Revogam-se as disposições em contrário.

Com essa medida, o poder executivo extrapola Justificação
suas atribuições, ao assumir a iniciativa de norma cons- Este projeto objetiva a obtenção de diagnóstico
titucionalmente reservada aos municípios, confonne o preventivo das anomalias fetais, através de exames
art. 30, inciso I, da Carta Magna, que atribui àquelas en- a serem realizados nas células de feto; de placenta,
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do líquido amniótico, do sangue do cordão umbilical temaçóes e que 90% destas crianças, são respira-
ou através do exame chamado "ultra-som morfológi- dores bucais, por mal posicionamento dentário.
co·, onde pode-se detectar anomalias nos cromos- Respirando pela boca, ficam suscetíveis à inú-
somos, defeitos anatômicos graves e anomalias car- meras deficiências, sendo a mais grave a "apnéia do
diovasculares do feto. sono", que será drasticamente reduzida, com a im-

A população brasileira mais esclarecida, já bus- plantação do "Programa Respire Bem".
ca a realização destes exames, nos casos onde Sanado o problema, a criança deverá assimilar
existam riscos de anomalia fetal, podendo com isso, corretamente o aprendizado, ficará mais atenta e
minimizar, através de tratamento médico, a anomalia mais forte fisicamente, diminuindo, com isso, o índi-
detectada ou em caso de anomalia irreversível, prepa- ce de abandono dos bancos escolares.
rar-se psicologicamente para enfrentar o problema. Sala das Sessões, 12 de agosto,de 1997. -

Sala das Sessões, 12 de agosto de 19n. - Deputado Enio Bacci.
Deputado Enio Bacci. PROJETO DE LEI N2 3.480, DE 1997

PROJETO DE LEI N23.479, DE 1997 (Do Sr. Enio Bacci)

(Do Sr. Enio Bacci) Dispõe sobre o "Atendimento Prefe-
Implanta no Sistema de Ensino Pu- rencial e obrigatório ao idoso", nos dife-

blico, o "Programa Respire Bem" objeti- rentes nfveis de atenção à saúde e dá ou-
vando sanar deficiências respiratórias tras providências.
por mal posicionamento dentário e dá ou- O Congresso Nacional decreta:
tras providências. Art. 12 Dentro do princípio de universalidade de

O Congresso Nacional decreta: atendimento da população, prevista pelo SUS (Siste-
Art. 12 O Ministério da Educação, em conjunto ma Único de Saúde), independente de quaisquer in-

com o Ministério da Saúde e Secretarias Estaduais dicativos de tratamento, encaminhamentos ou pare-
da Saúde, deverão, obrigatoriamente, implantar o ceres, os idosos, serão atendidos preferencialmente
"Programa Respire Bem", para diagnóstico e preven- e obrigatoriamente em todos os postos de saúde
ção de doenças respiratórias originárias do mal posi- e10u similares, como ambulatórios de urgências, e
cionamento dentário, propiciando aos casos de defi- hospitais públicos e até mesmo os particulares cre-
ciência que forem encontrados, o correto tratamento, denciados pelo SUS.
a ser realizado por dentistas devidamente habilita- Art. 2.2 O atendimento preferencial e obrigató-
dos e de forma gratuita. rio, nos termos da presente lei, se constitui em aten-

Art. 22 Para o diagnóstico das doenças respira- ção imediata, em todos os níveis de serviços de saú-
tórias de que trata o art. 12, serão realizadas exames de, respeitando-se apenas as situações de maior ur-
periódicos, em todas as Escolas da rede pública do gência dos demais usuários.
País, atendendo em uma primeira etapa, as crianças Art. 32 Considera-se idoso, para efeitos desta lei,
que freqüentam Jardim da Infância e a 12 Série do 12 a pessoa com sessenta e cinco (65) anos de idade.
grau e que possuam idade superior a seis (6) anos Art. 4.2 Esta lei entrará em vigor na data de sua
e, em uma segunda etapa, os alunos que freqüen- publicação.
tam até a 4ª série do 12 grau. Art. Se Revogam-se as disposições em contrário.

Parágrafo único. A realização desses exames Justificação
se dará no início de cada ano letivo. A proporção de idosos na população brasileira,

Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua que antes de 1980 era menor do que seis por cento
publicação. (6%), subirá para 14% em 2025 quando o Brasil de-

Art. 4.2 Revogam-se as disposições em contrário. verá ser a sexta maior população de idosos do mun-
Justificação do, ou seja, 32 milhões de pessoas.

A presente iniciativa, visa sanar um dos proble- Considerando também o aumento das doenças
mas mais graves em Saúde, o que origina evasão e crônico-degenerativas, a tendência é comprometer a
inaproveitãmento escolar, em virtude das constantes qualidade de vida e a autonomia do idoso, mesmo
internações hospitalares, por doenças respiratórias devidamente controlada.
em crianças que iniciam a escalada do aprendizado. As pessoas, a partir dos 65 anos de idade, apre-

Pesquisas recentes, comprovam que as doen- sentam, com maior freqüência, necessidade de consult-
ças respiratórias representam o maior índice de in- ar médicos e de atendimento hospitalare ambulatórial.



PROJETO DE LEI N2 3.482, DE 1997
(Do Sr. Paulo Rocha)

Acrescenta ao Decreto-Lei n2 291, de 28 de fe~

vereiro de 1967, que "dispõe sobre sociedades de
capitalização e dá outras providências", artigo que
dispõe sobre títulos não resgatados.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.!! O Decreto-Lei n2 291, de 28 de fevereiro
de 1967, passa a vigorar acrescido do seguinte art.
52, renumerados os artigos subseqüentes:

A proposta que ora apresentamos busca deli
mitar a ação do Governo na contratação de propa
ganda comercial, destinando os recursos de publici
dade a inserções de caráter educativo ou cultural,
que sirvam para esclarecer a opinião pública quanto
aos hábitos e práticas que estimulem a saúde, o de
senvolvimento de práticas adequadas de prevenção
de doenças e profilaxias, a cultura, a escolaridade, a
segurança da população e a divulgação dos direitos
do cidadão. Espera-se, assim, que a propaganda do
Estado seja, efetivamente, um agente de educação so
cial e de melhoria da qualidade de vida do brasileiro.

Certos da relevância desta iniciativa, espera
mos contar com o apoio dos nobres pares para a
sua aprovação.

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1997. ~
Deputado Marçal Filho.
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O atendimento e a atenção que devemos pres- das por parte de situacionista§ô. Mais do que um su-
tar aos idosos, além da consideração e respeito, já posto uso indevido da publicidade, á polêmica revela
pode ser baseada pelo que representa os números, qUê a lei vigente para contratações de serviços não
transformando' esta, em uma situação de massa e estabelece adequadamente os parâmetros para a
não mais como de uma minoria social. utilização de recursos públicos na contratação de

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1997. - propaganda comercial.

Deputado Enio Bacci. Entre as críticas que periodicamente freqüentam
PROJETO DE LEI N2 3.481, DE 1997 a imprensa é especialmente freqüente a de que os te-

(Do Sr. Marçal Filho) mas abordados nas campanhas publicitárias não ofe
recem qualquer utilidade ao público, por abordar temas

Dispõe sobre os critérios para a vei- de pouco interesse ou por associar a imagem de em-
culação de propaganda comercial do Go-
verno Federal nas emissoras de radiodi- presas públicas a programas que nada oferecem em

termos de educação ou conscientização da população,
fusão sonora e de sons e imagens. sendo até mesmo inconveniente a sua associação a

O Congresso Nacional decreta: urna propaganda do Govemo.

Art. 1.!! A propaganda comercial contratada pelo Em nenhum caso são apresentados dados que
Poder Executivo, pelas empresas públicas e pelos definitivamente comprovem ou rechacem as suspei-
demais órgãos da administração federal, direta ou tas levantadas quanto à eficácia da publicidade ofi-
indireta, ficará limitada exclusivamente a patrocínios cial. Fica claro, porém, que alguns parâmetros de-
de programa de cunho educativo ou cultural e a in- vem ser estabelecidos para melhor regular a publici-
serções publicitárias nas emissoras de radiodifusão dade do Estado.
sonora e de sons e imagens.

Art. 2.!! As inserções publicitárias de que trata
esta Lei serão veiculadas nos intervalos de progra
mação patrocinada e deverão tratar dos seguintes
temas:

1- hábitos e práticas de higiene pessoal;

\I - normas sanitárias voltadas à melhoria da
saúde da população;

11I - práticas adequadas à prevenção de doen
ças e à profilaxia;

IV - estímulo à educação, à cultura e à prática
de desportos;

V - normas e procedimentos de segurança pública;

VI - utilização de serviços públicos em geral;

VII - divulgação e defesa dos direitos do con-
sumidor; e

VIII - outros aspectos dos direitos do cidadão,
especificados na regulamentação desta lei.

Art. 3l! O Poder Executivo regulamentará esta
lei em noventa dias, contados da sua publicação.

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

Art. 52 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A contratação de publicidade do Govemo tem
sido, periodicamente, alvo de críticas contundentes
de oposicionistas, bem como de defesas apaixona-
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•Art. 52 As sociedades de capitalização reco- para o segmento da população com menor poder
Iherão ao Tesouro Nacional, devidamente identifica- aquisitivo e com pouco conhecimento de aplicações
dos, os valores correspondentes aos títulos de capi- financeiras. As empresas que os comercializam pro-
talização não reclamados pelos respectivos subscri- movem ampla divulgação dos valores sorteados, e
tores após o decurso de 5 (cinco) anos a contar do realizam campanhas intensivas de propaganda, atra-
final do prazo de carência para resgate, .da data da vés de emissoras de televisão, para atrair mais parti-
suspensão ou da caducidade do título. cipantes. Estes estão muito mais interessados na

Parágrafo único. Os recursos recolhidos ao Te- possibilidade de receber a importância sorteada ou
souro Nacional na forma deste artigo passarão ao um prêmio não financeiro do que na capitalização de
domínio da União, para aplicação em programas um valor muito pequeno, a vencer no prazo de um
emergenciais na área social.· ano. Daí o alto índice de praticantes que não resga-

Art. 2.\1 Esta lei entra em vigor na data de sua tam o montante a que têm direito no final do período.
publicação O comportamento deles, neste caso, é semelhante

Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário. ao de compradores de bilhetes de loteria.
J til" - As sociedades de capitalização são obrigadas

. us Ica~o... a constituir provisão para pagamento de obrigações
. O Decre~o-~el n.:- 261/67 ~n~titUlu o Sistema Na- resultantes de montantes que não são reclamados

clonal de ?apitahzaçao,. constitUldo pelo CNSP, .S~- (art. 37, li, da Resolução CNSP n2 15/91). Entretan-
sep_e sociedades ~ut~nzadas a operar em c~italt- to, não há lei nem norma infra-legal específica que
z~çao. As c?mpetenclas. d~ C~SP _em re!açao ao determine o tempo que estas provisões devem per-
Sistema Naclona! d~ Capltaltzaça~ sao pr~tlcamente manecer aplicadas à disposição dos participantes.
a~ me,smas que Já tl~ha em relaçao ao Sistema Na- Na falta de norma legal, a Susep entende que o pra-
clo~a de Seguros Prlvad~s. O mesmo ocorr: .em re- zo deve ser de vinte anos, nos termos dos arts. 1n
laça0 à Susep, como.órg~o executor d~ polttlCa tra- e 179 do Código Civil. Findo este prazo presericio-
çad~ pelo CNS~ e flscahzador das atividades das nal, os valores provisionados revertem para as so-
sociedades auto~zadas a operar o segment~.. _ ciedades de capitalização. Esta prática garante ga-

_ A~ operaçoes das e_mpresas de capitahzaçao nhos muito elevados, a longo prazo, para aquelas
sao reglda~ pela Res~I~~ao ~ 15, do C~_SP, de 3- sociedades. E já são lucrativas no presente, têm as-
12-91, pubhcad~ no OI8!,O Oficial da Unlao em 12- segurado, a partir do 2()2 ano de funcionamento, um
5-92, e pela Circular rl'" 3, da Susep, de 29-3-96. fluxo adicional de lucros advindo do abandono dos
Para lançar planos de capitalização, as sociedades antigos participantes do plano de capitalização
necessitam autorização do Ministério da Fazenda, P I d t ,. ~ b .
mediante processo previamente analisado pela Su- I arata~s panos : p~ga~en o undlco e aitlxo

CNSP va or, es Incorporaçao e maIs uma as suspe as
sep e . Neste processo, apresentam-se as b . b' t' d it . - f

d· - . d I '!c I t .. so re os reais o je IVOS e suas const UIÇoeS e un-
con lÇoes gerais o p ano, os ca u os a uanalS, os . t A t it t Co'-d . - • clonamen o. es e respe o, apon ou a mlssao
e P~OV!soes etc., no_docum~nto chamado Nota Parlamentar de Inquérito que investigou a situação

~:C;~:~d~:~~:t~~:a:u~~n:~~~ : ~:7:a~~: dos b~ngos ~o :aís, na p~gina 3,do Relatóri~ Final:
são obrigadas a constituir, à semelhança das segu- ...é pubhco e notório, porem, .que atras d~ fa~
radoras, reservas e provisães garantidoras das obri- ch~da da poupança prog.r~mada, cUJa manute~çao e
gações presentes e futuras, e a obedecer regras de cUldado~ar:nente supervisionada pelas autonda~es
investimentos definidas pelo Conselho Monetário da Repubh~, se esconde um .co~ponente loténco
Nacional, em conjunto com o CNSP. que rend~ !ab~las a s~us propnetárlos, sob o manto

O sorteio de um valor em dinheiro é, na verdade, da beneflCenc!a, do dlvertlme~to popular, da propa-
o elemento motivador da compra de um título de capi_ gand~. .Em .slntes~, tudo,mUito legal ~no aspecto
talização pelos participantes. O montante capitalizado econom.~flnancelro) por~m, pouc~ ~tICO (quando
apresenta menor importância, uma vez que poderia se consldéra a.concentraçao da pubhc!da~ no c~m-
ser obtido, com igual ou melhor rentabHidade, através ponente de maior apelo popular, ou seja, o Jogo).
de uma aplicação financeira facilmente disponível no. O presente projeto de lei tem o objetivo de co-
mercado. A atração do sorteio é particularmente acen- locar um ponto final nesta situação. Diferentemente
tuada nos planos de pagamento único de baixo v;aIor, de outras proposições, que tentam alongar demasia-
cujos sorteios podem oferecer milhares de vezes cfva- damente o período mínimo de capitalização ou dimi-
Ior pago pelo título. Estes planos são direcionados nuir o percentual destinado ao sorteio, este projeto
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de lei visa impedir a apropriação, pelas sociedades brasileiro que muito nos encheu e enche de orgulho.
de capitalização, das provisões para pagamento de Oxalá, tivéssemos outros milhares de Betinhos Bra-
títulos não reclamados, o que, no nosso entender, se si! afora. Com certeza, viveríamos num país melhor;
constitui em enriquecimento espúrio, para uns pou- Sala das Sessões, 12 de agosto de 1997. _
coso Mais justo é diminuir o prazo que dá direito ao Deputado Paulo Rocha.
portador reclamar este título, e repassar as reservas
ou provisões específicas para a propriedade da REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
União, que só poderá utilizá-los em programas N2 2.042, DE 1997
emergenciais, na área social. (Do Sr. Paulo Rocha)

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1997. - Solicita informações ao Sr. Ministro
Deputado Paulo Rocha. da Saúde sobre Agentes Comunitários de

Saúde em AnanindeualPA.
PROJETO DE RESOLUÇ"O N2144, DE 1997

(Do Sr. Paulo Rocha) Senhor Presidente,

Denomina de Herbertde Souza _ Se- Com fundamento no art. 50, § 22 da Constitui-
tinho o auditório localizado no Anexo IV ção Federal e no art. 115, inciso I do Regimento In-
da Câmara dos Deputados. terno, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado

ao Senhor Ministro de Estado da Saúde o pedido
A Câmara dos Deputados resolve: das seguintes informações:

Art. 12 O auditório localizado no Anexo IV da 1) Qual o valor repassado ao município de
Câmara dos Deputados passa a denominar-se de AnanindeualPA, em 1996 e 1997 para o pagamento
Auditório Herbert de Souza _ Betinho. dos Agentes Comunitários de Saúde?

Art. 22 Esta resolução entra em vigor na data 2) Qual a periodicidade dos repasses?
de sua publicação. 3) Qual o número de Agentes Comunitários de

Justificação Saúde que recebem com verbas do Ministério da
A denominação do auditório do Anexo IV da Saúde?

Câmara dos Deputados será apenas uma singela 4) Qual o valor da remuneração mensal esta-
homenagem àquele que tanto lutou para engrande- belecido entre o Ministério da Saúde e a Prefeitura?
cer nosso País, procurando pavimentar de várias 5) O repasse feito pelo Ministério ao município,
maneiras os caminhos que conduzem a uma plena referente à atuação dos Agentes Comunitários de
cidadania. Corno bem colocou Ferreira Gullar. Beti- Saúde destina-se tão somente âo pagamento de sa-
nho, sem dúvida, honrou nossa geração. lários ou engloba outros itens? Em caso pOsitivo, es-

Nas várias frentes que abriu em defesa da ci- pacificar para o que se destinam os recursos.
dadania dos brasileiros, tais como a Ação da Cida- 6) Existe um valor definido de salário para os
dania Contra a Fome, a Abia, o Consea, o Ibase e Agentes Comunitários de Saúde? Como é estabele-
várias outras manifestações, mesmo sem nenhum cida a relação entre o volume de recursos repassa-
cargo político, Batinho conseguiu simbolizar a ética e dos aos municípios e o que eles efetivamente pa-
a vontade de fazer, de colaborar, itens hoje muito gam de remuneração aos Agentes?
escassos em nosso pobre País.

7) Por que os repasses do SUS aos Estados e
Sua luta pessoal contra a AIDS, adquirida em Municípios não podem ser acessados através do Siafi?

função da falência de nosso sistema de saúde, foi dei-
xada em 22 pianO, de vez que canalizava todas suas Justificação
energias para dar ao Brasil sua contribuição no sentido Informações a mim trazidas por mais de 50
de edificar um país decente, que não se envergonhas- Agentes Comunitários de Saúde dão conta de que
se da fome, das crianças de rua, do atendimento aos os mesmos recebem mensalmente R$120,OO (cento
doentes de AIDS, e mais urna série de outras mazelas. e vinte reais), mas assinam dois recibos do mesmo

Finalizando, a obra de Betinho é grande de- valor.
mais para ser apregoada nessas poucas páginas. Também questionam o valor de pagamento, já
As manifestações populares falam por si. Portanto, que alega, ter informações de que o repasse do f,'I.~i~

solicito o apoio dos nobre colegas no sentido de que nistério para pagamento de cada Agente Comunitá-
esta Casa possa registrar seu reconhecimento a um rio de Saúde seria de R$300,OO mensais.



I - multas aplicadas em razão desta Lei Com
plementar;

11 - recursos decorrentes de contratos e convê
nios celebrados;

111 - recursos provenientes da transferência de
outros fundos;

IV - rendimentos de aplicação do próprio fundo;

V - doações de organismos, entidades, pes
soas físicas e jurídicas, nacionais e estrangeiras;

VI - recursos oriundos dos leilões dos bens
móveis e imóveis e valores com pedimento declara
do pelo Poder Judiciário;

VII - recursos advindos da alienação dos bens
próprios;
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Esses os motivos, Sr. Presidente, para o pedi- zação e repressão ao roubo e furto de veículos e
do em questão, de modo a que se possa visualizar cargas.
com transparência esses pagamentos. § 22 O Registro Nacional de Veículos Automo-

Sala das sessões, 12 de agosto de 1997. _ tores - RENAVAM, a que se refere o Decreto-Lei n2
Deputado Paulo Rocha. 237, de 26 de fevereiro de 1967, passa a integrar o

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Sistema nacional de Prevenção, Fiscalização e re-
N2187, DE 1997 pressão ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas.

(Do Sr. Mário Negromonte) § 3!! A organização intema, as estruturas ge-
Cria o Sistema Nacional de Preven- rencial e operativa e os mecanismos de controle e

ção, Fiscalização e Repressão ao Furto e coordenação do Sistema serão regulamentados pelo
Poder Executivo.Roubo de Veículos e Cargas, e dá outras

providências. Art. 22 A União, os Estados e o Distrito Federal es-
Q Congresso Nacional decreta: tabelecerão, conjuntamente, planos, programas e estra

tégias de ação voltados para o combate ao furto e roubo
Art. 1.2 Fica instituído o Sistema Nacional de de veículos e cargas em todo o território nacional.

Prevenção, Fiscalização e Repressão ao Furto e
Roubo de Veículos e Cargas, para os seguintes fins: Parágrafo único. A implementação das ações

propostas poderá ser feita mediante celebração de
I - planejar e implantar a política nacional de convênios entre os participantes do Sistema.

combate ao furto e roubo de veículos e cargas;
Art. 32 Fica criado o Fundo Nacional de Com-

11 - gerar e implementar mecanismos de corpo- bate ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas, a ser
ração entre a União, os Estados e o Distrito Federal, gerido por órgão competente do Ministério da Justi-
para o desenvolvimento de ações conjuntas de com- ça, com os seguintes objetivos: '
bate ao furto e roubo de veículos e cargas;

I - financiar a implantação e a manutenção do
111 - promover a capacitação e a articulação Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Re-

dos órgãos federais, estaduais e do Distrito Federal pressão ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas;
com atribuições pertinentes ao objeto desta Lei
Complementar; 11 - financiar a estruturação, o aparelhamento e

a modemização e adequação tecnológica dos meios
IV - incentivar a formação e o aperfeiçoamento utilizados pelos órgãos integrantes do Sistema na

do pessoal civil e militar empregado na área de trân- execução das atividades de prevenção, fiscalização
sito e segurança pública, no âmbito federal, estadual e repressão ao furto e roubo de veículos e cargas.
e do Distrito Federal;

Art. 42 Constituirão receitas do Fundo Nacional
V - propor alterações na legislação nacional de de Combate ao Furto e Roubo de Veículos e Car-

trânsito e penal com vistas à redução dos índices de
gas:furto e roubo de veículos e cargas;

VI - empreender a modernização e a adequa
ção tecnológica dos equipamentos e procedimentos
empregados nas atividades de prevenção, fiscanzaçáo
e repressão ao furto e roubo de veículos e cargas;

VII - desenvolver campanhas de esclarecimen
to e orientação aos transportadores e proprietários
de veículos e de cargas;

VIII - organizar, operar e manter sistema de in
formações para o conjunto dos órgãos integrantes
do Sistema, nos seus diferentes níveis de atuação.

§ 1.2 O Sistema compreende o conjunto dos ór
gãos, programas, atividades, normas, instrumentos,
procedimentos, instalações, equipamentos e recur
sos materiais, financeiros e humanos, destinados à
execução da política nacional de prevenção, fiscali-
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VIII - ressarcimento de despesas com a recu- (quinhentas) a 5.000 (cinco mil) Unidades Rscais de
peração de veículos e 'cargas. Referência (UFIR), ou outro índice que venha a

Art. se Os bens utilizados para a prática de fur- substituí-Ia.
to ou roubo de veículos e cargas, ou para assegurar § 22 No caso de reincidência, o valor da multa
a impunidade do crime ou a detenção da coisa, fi- será elevado do dobro ao quíntuplo.
cam sujeitos à pena de perdimento em favor do Fun- Art. 12. O Poder Executivo regulamentará a
do Nacional de Combate ao Furto e Roubo de Veí- presente Lei Complementar no prazo de 90 (noven-
culos e Cargas, mediante sentença condenatória ta) dias a contar de sua publicação.
transitada em julgado. Art. 13. Esta Lei Complementar entra em vigor

Art. 6!l É proibido o desmonte de qualquer veí- na data ge sua publicação.
culo sem que tenha sido previamente providenciada
a respectiva baixa junto aos órgãos competentes, Justificação
nos termos do que dispõem a Lei n2 8.722, de 27 de Este projeto de lei visa criar um instrumento ca-
outubro de 1993, e seu regulamento. paz de coibir a atuação de quadrilhas especializadas

Art. 72 O Conselho Nacional de Trânsito - em furtar ou roubar cargas e veículos nas cidades e
CONTRAN estabelecerá: estradas em todo o País e que causam prejuízos

I - os dispositivos antifurto obrigatórios nos veí- enormes, inclusive de vidas humanas, disseminan-
culos produzidos no País e nos importados; do, ainda, a insegurança e o medo.

11 - os sinais obrigatórios de identificação dos É estarrecedor o número de caminhões que
veículos, suas características técnicas e o local exa- desaparecem com suas cargas, a quantidade de
to em que devem ser colocados nos veículos; motoristas mortos, o tanto de ônibus assaltados com

11I - os requisitos técnicos e atributos de segu- todos os pertences dos passageiros levados, os mi-
rança obrigatórios nos documentos de propriedade e Ihares de veículos particulares que são furtados para
transferência de propriedade de veículo. serem transformados ou descaracterizados e vendi-

§ 12 As alterações necessárias nos veículos ou em dos em outros estados e países vizinhos.

sua documentação em virtude do disposto pela Resolu- Isso acontece nas estradas mais movimenta-
ção do Contran, mencionada no caput deSte artigo, de- das do País como a Via Dutra, BR-101 e BR-116 e
verão ser providenciadas no prazo de 24 (vinte e quatro) outras, e nos grandes centros urbanos onde o nú-
meses a contar da publicação dessa Resolução. mero de veículos que desaparece por dia é notável.

§ 22 Findo o prazo determinado no parágrafo.
anterior, nenhum veículo poderá ser mantido ou en- Esse estado de coisas vem gerando uma natu-
trar em circulação se não forem atendidas as condi- ral reação das pessoas que, ou se armam ou contra-
ções fixadas pelo Contran conforme estabelecido tam os serviços de empresas de segurança criadas
neste artigo. às centenas, nos últimos anos. Ocorre, que nem

sempre esses serviços dão conta de sua missão ou
Art. 52 Sem prejuízo do atendimento às exigên- são plenamente confiáveis.

cias previstas no artigo anterior, as empresas trans-
portadoras e os transportadores autônomos ficam ob- Criar um sistema integrado que reuna várias
rigados a utilizar manifesto de carga como medida pre- formas de prevenção e defesa, é a alternativa mais
ventiva contra o furto e roubo de veículos de carga. inteligente para solucionar esse problema, porque

Art. 92 Para veículos dotados de dispositivo op- permite que cada parte desse sistema se articule de-
cional de prevenção contra furto e roubo, as compa- vidamente com as demais para o que for necessário.
nhias seguradoras reduzirão o valor do prêmio do Acredito que essa é uma fórmula abrangente e
seguro contratado. uma estratégia correta, que deverá ser a medida ne-

Art. 10. Ficam as autoridades fazendárias obri- cessária de combate a um problema cada vez mais
gadas a fornecer à referentes a veículos ou merca- presente e parecendo incontrolável.
dorias encontrados desacompanhados de documen- Já era tempo do Poder Público preocupar-se e
to regular de aquisição. dar um passo decisivo nesse sentido, porque a atua-

Art. 11. Constitui infração, punível com multa, o ção contra esse tipo de crime, feita por empresas
descumprimento do disposto nos arts. 6!l. e 52 desta privadas, mostrou-se inviável.
Lei Complementar. Diante dessa constatação resolvi lutar por esse

.§ 12 O valor da multa por veículo, arbitrado projeto de lei, porque acredito, realmente, na eficácia
pela autoridade policial competente, será de 500 deste tipo de proposta.



Sabemos que o assunto é recente e que mui
tos pontos precisam ser discutidos amplamente an
tes de se proceder a uma regulamentação, para não
se correr o risco de começar um processo de censu
ra indiscriminada. Todavia, no exemplo que estamos
tratando, o crime está claramente caracterizado, fal
tando apenas complementação legal que propicie,
às autoridades, condições de lidar com ele.

Neste projeto, apresentamos dois aperfeiçoa
mento ao Estatuto da Criança e do Adolescente, am
bos no artigo 241. O primeiro, alterando o "caput" do
dispositivo, deixa claro, na lei, que a colocação do ma
terial em rede de computadores é crime, já que alguns
poderiam argumentar que não houve "publicação". O
segundo, acrescentando o parágrafo único, cobra, dos
provedores de acesso, sua responsabilidade para com
a sociedade a quem presta serviço. Entendemos que,
pelo menos com a tecnologia atual, não é possível fis
calizar, em tempo real, o conteúdo do material de cada
usuário. Não se pode admitir, entretanto, que um pro
vedor de acesso saiba que um usuário seu está usan
do sua infra-estrutura para disseminar material crimino
so e não tome providência alguma. Neste sentido, es
tabelecendo claramente sua responsabilidade. Espera
mos, inclusive, que estas empresas discutam e colo
quem em prática, o quanto antes, uma auto-regula
mentação para a prestação de seus serviços. Temos
todo o interesse em que elas cresçam e colaborem
cada vez mais com a sociedade no sentido de fomen
tar o progresso e o desenvolvimento, para os quais a
Internet, com certeza, será instrumento indispensável.
Mas temos certeza, também que a sociedade não quer
que esse progresso venha à custa de atitudes crimino
sas e prejudiciais à nossa juventude.

Assim sendo, solicitamos aos nosso nobres pa
res a aprovação do presente projeto de lei que, com
certeza, trará às nossas autoridades maiores facili-
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Sala das Sessões, 12 de agosto de 1997. - questionam a legalidade do ato, por não estar clara-
Deputado Mário Negromonte. mente previsto no ordenamento jurídico em vigor.

PROJETO DE LEI N2 3.483, DE 1997 Com efeito, sendo a tecnologia da Internet bas-
(Da srª Célia Mendes) tc:nte nova, nossa legislação, embora abrangente,

Dispõe sobre divulgação, em rede nao contempla especificamente situações crimino-
de computadores, de cenas de sexo que sas perpetradas por meio da rede. O Estatuto da
envolvam menores de idade. Criança e do Adolescente prevê claramente, em seu

artigo 241, o crime de publicar - não importa em que
O Congresso Nacional decreta: meio - cena pornográfica envolvendo menores de
Art. 12 Dê-se ao artigo 241 da Lei n2 8.069, de idade. Não explicita, porém, a possibilidade do mate-

13 de julho de 1990, a seguinte redação: rial ser disponibilizado em rede de computadores,

"Art. 241. Fotografar, publicar ou tomar nem especifica o grau de conivência das empresas
disponível em rede de computadores, cena que conectam os usuários à Internet, os chamados

"provedores de acesso".
de sexo explícito ou pornográfica envolven-
do criança ou adolescente:

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

Parágrafo único. No caso de rede de
computadores, incorrerá na mesma pena o
provedor de acesso que tiver conhecimento
de que o material criminoso pertence a um
usuário seu e não o desconectar imediata
mente da rede."

Art. 2.2 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
Assiste-se, nos últimos anos, à disseminação

extremamente rápida do uso da Internet em nosso
País. O ritmo de crescimento do número de usuários
brasileiros na rede demonstra que, dentro de pouco
tempo, esse meio de comunicação atingirá parcela
considerável da nossa população. O advento dessa
nova tecnologia já propicia um maior contato entre
as pessoas, um acesso mais fácil a acervos culturais
e a oportunidade de criação de novas empresas e
de novos postos de trabalho.

Entretanto, junto com essas conseqüências be
néficas para os cidadãos, a rede mundial tem trazido
alguns inconvenientes. Suas características de agilida
de e ampla capitalização permitem que material crimi
noso seja divulgado com facilidade, ignorando a lei.
Tem sido o caso, por exemplo, as fotografias que apre
sentam cenas de sexo explícito envolvendo crianças,
assunto que foi e tem sido tratado com muita ênfase
pela nossa imprensa. Nessa situação, autoridades
adotaram medidas no sentido de coibir a prática do cri
me, apreendendo os equipamentos que propiciavam o
armazenamento e a disseminação das cenas crimino-

.sas. Louvamos a iniciativa tomada visando à proteção
de nossas crianças, mas já aparecem aqueles que



".". . --'Up:mao

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 2.643, DE 1997

(Do Sr. José Pimentel)

Solicita informações ao Exm2 Sr. Mi
nistro de Estado do Planejamento e Orça
mento, Dr. Antônio Kandir, acerca de pro
grama do BNDES para financiamento" à
telefonia celular, conforme comentário do
editorial do Jornal Folha de S. Paulo, edi
ção do dia 8-8-97.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência com fundamento

no art. 50, da Constituição Federal, e na forma do art.
219, § 12, do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados que digne-se de solicitar ao Exm2 Sr. Ministro de
Estado do Planejamento e Orçamento, Dr. Antônio
Kandir, informações sobre o programa do BNDES para
financiamento à telefonia celular, conforme editorial
veiculado no Jornal Folha de S.Paulo do dia 8-8-97,
cópia anexa. Sobre a citada matéria, inquiro:

1. Qual o montante de recursos destinados a-;
financiamento?

2. Qual a linha de crédito utilizada, juros cobr
dos, forma de pagamento etc?

3. Qual o perfil dos possíveis beneficiários?
Sala das Sessões, 11 de agosto de 1997. 

Deputado José Pimentel.

INvr:'RSÃO DE PRIG!={IDADE

Anfeontem enquanto o presi,·'ente rf~haçavo/as

críticas de que s lU governo não prk.;iza p área~ial,

,o BNDES anunciava um generoso r.; ,gram de fi·
RancilYllento ao setor liderado pela te :fonia elulari

PROJETO DE LEI N2 3.484, DE 1997
(Da srª Laura Carneiro)

Estabelece o Número Mínimo de
Guichês de Caixa em Operação, nas
Agências Bancárias.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 As instituições financeiras bancárias fi

cam obrigadas a manter em operação, no mínimo, a
metade de seus guichês de caixa, em cada agência.

Parágrafo único. O Número de guichês em ope
ração, em cada agência, não poderá ser inferior a 5
(cinco), nas cidades com mais de vinte mil habitantes.

Art. 22 Além do número estabelecido no art. 12,

as instituições financeiras bancárias ficam obrigadas
a manter em operação, em cada agência, guichê de
caixa destinado exclusivamente ao atendimento de
idosos, gestantes e deficientes físicos.

Art. 32 O descumprimento desta lei sujeita as
instituições bancárias às penalidades previstas pelo
art. 44, incisos I e li, da Lei n.2 4.595, de 31 de de
zembro de 1964.

Art. 4!! Esta lei será regulamentada pelo Poder
Executivo no prazo de 90 (noventa) dias de sua pu
blicação.

Art. 52 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 62 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
Ao longo dos últimos anos, o setor bancário

vem executando uma política de redução de custos
através, principalmente, da redução de pessoal.
Para desestimular a presença dos usuários nas
agências, vem diversificando as formas de atendi
mentos, através do telefone, do fax e de terminais
eletrônicos, entre outros meios. Entretanto, a presta
ção de alguns serviços essenciais à maior parte da
população não prescinde da presença desta nos
postos de atendimento.

Em conseqüência, observamos a formação de
longas filas nas agências bancárias, impondo grande
sacrifício aos usuários. Enquanto isto ocorrem os ba
lanços das instituições bancárias apresentam lucros
crescentes. Então, há que se buscar o equilfbrio en
tre a busca de rentabilidade e o desempenho da fun
ção social do setor bancário, que é a prestação de
serviços essenciais à população.
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dades para cumprir seu papel face a situações que Com este objetivo, estamos -propondo a obriga-
as novidades tecnológicas propiciam. tOriedade de funcionamento de, no mínimo, cinco

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1997. - guichês de caixa em cada agência bancária, além da
Deputada Célia Mendes. destinação de um guichê exclusivo para atendimento

a idosos, gestantes, e portadores de deficiência físi
ca. No caso do não cumprimento de nosso dispositi
vo, estamos propondo a aplicação de advertência e
multa. Estas penalidades estão previs~as na Lei n2
4.595, de 31 de dezembro de 1964, que -dispõe so
bre a Política e as Instituições monetárias bancárias
e creditícias, cria o Conselho Monetário Nacional e
dá outras providências".

Tendo em vista o caráter social e humanitário
de nossa proposição contamos com o apoio dos no
bres Colegas para sua aprovação.

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1997. 
Deputada Laura Carneiro.



Justificação

PROJETO DE LEI Nl! 3.485, DE 1997
(Do Sr. Ciro Nogueira)

O Requerimento objetiva reunir informações
que permitam a análise mais apurada da política de
comercialização de produtos agrícolas, no período
histórico recente. De posse dessas informações, dis
poremos de condições para a melhor intervenção de
nosso mandato, no parlamento e nos movimentos
sociais, no tocante aos impactos da política de co
mercialização sobre' a performance da agricultura
brasileira no período considerado.

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1997. 
Deputado Geraldo Pastana.

Concede incentivo fiscal às empre
sas de transporte coletivo, nas condições
que estabelece.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 As empresas de transporte coletivo, re

gularmente inscritas no Cadastro Geral de Contri
buintes (CGC), poderão deduzir do imposto de renda
devido valor igual à aplicação da alíquota cabível do
imposto sobre a soma das despesas operacionais
realizadas no período-base, relativas à adaptação de
veículos para utilização de pessoas portadoras de
deficiência física.

Parágrafo único. As despesas operacionais ad
mitidas na base de cálculo do incentivo são aquelas
relacionadas com o custo direto das transformações
físicas do veículo e da capacitação de condutores.

Art. 22 A dedução de que trata o art. 12 somen
te se aplica às despesas relacionadas em projeto de
adaptação de veículos, atendidas as normas técni
cas da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), e previamente aprovado pelos órgãos técni
cos do Ministério da Justiça e do Ministério da Indús
tria, do Comércio e do Turismo.

Art. 32 A inobservância das condições estabeleci
das nesta lei sujeitará o benefício a cobrança do im
posto devido, sem prejuízo das penalidades legais, in
clusive penais, previstas em legislação própria.
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Em um país com graves carências de investi- venda de produtos agrícolas, via os instrumentos de
mentos em setores que vão de saneamento básico à AGF - Aquisições do Governo Federal e, EGF/COV
infra-estrutura de transportes, é injustificável que o - Empréstimos do Governo Federal, Com Opção de
BNDES oriente seus recursos para uma área que Venda, no período de 1987 a 1996.
promete elevada lucratividade e que, por isso, já Solicito, ainda, que as informações sejam dis-
conta com enormes capitais privados. criminadas, por produtos e instrumento (AGF, ou

Para citar o exemplo mais notório, a concessão EGF/COV) e os valores expressos em preços de ju-
da banda B na Grande São Paulo superou em mais lho de 1997.
de R$2 bilhões o preço mínimo oficial - o ágio foi de
341 %. Não faz sentido destinar até R$200 milhões
de créditos públicos para cada um dos consórcios
privados do setor.

Considerando-se as inúmeras necessidades em
outras áreas, é absurdo destinar fundos estatais para
empreendimentos que têm evidente capacidade de se
financiar no setor privado doméstico e internacional.

No que se refere à produção dos equipamen
tos, oferecer créditos facilitados para 100% das aqui
sições de máquinas e para as instalações, além de
financiar 70% de outros investimentos, gera inclusive
preocupações quanto à probidade na aplicação des
ses recursos. O Brasil tem uma lastimável experiên
cia com esse tipo de iniciativa privada sem risco e
com dinheiro público.

"É basicamente através do BNDES que nós
estamos reorganiz~ndo o capitalismo brasileiro", afir
mou o presidente Fernando Henrique Cardoso em
entrevista publicada na revista científica MLua NovaM.
Seria de esperar que o governo orientasse seu Ban
co Nacional de Desenvolvimento Econômico e So
cial justamente para as lacunas gritantes no desen
volvimento social do Brasil, ou para os gargalos da
estrutura produtiva.

Em um país com tantas carências, no qual o
parque industrial necessita modernizar-se, financiar
investimentos em telefonia celular é uma intolerável
inversão de prioridades.

REQUERIMENTO.DE INFORMAÇÕES
Nº 2.644, DE 1997

(Do Sr. Geraldo Pastana)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Fazenda, sobre gastos e receitas do
Governo com G! execução da política de
comercialização de produtos agrícolas.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, §2º, da COlJstitw

ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento In
terno, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado
ao Sr. Ministro da Fazenda, Pedido de Informações
acerca do demonstrativo anual dos gastos e receitas
do governo federal com as operações de compra e



Justificação

De acordo com a Coordenadoria Nacional para
a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência 
COROE, vinculada administrativamente ao Ministério
da Justiça, 10% (dez) por cento da população apre
senta algum tipo de deficiência, sendo que 2% (dois
por cento) desse contingente são portadoras de defi-
ciência física. .

A Constituição Federal foi justa e contundente
ao explicitar os direitos das pessoas portadoras de
deficiência, vedando a discriminação (art. 32, inc. IV;
art.711, inc. XXXI), reservando-lhes cargos e empre
gos públicos (art. 37, inc. VIII e estabelecendo pro
gramas de prevenção e atendimento especializado
(art. 208, inc. 11I, e 227, inc. 11), com vistas a seu
bem-estar (art. 32, inc. IV) e integração social (art.
227, inc. 11).

Para. tal, determina o texto constitucional que se
jam criadas condições de acesso aos bens e serviços
coletivos, por meio de normas reguladoras da constru
ção de logradouros e edifícios públicos e da fabricação
de veículos de transporte coletivo (art. 227, inc. 11 e §
2ll), bem como da adaptação de prédios e veículos
existentes (art. 244), de forma a garantir efetivamente
a locomoção e a utilização desses bens pelas pessoas
portadoras de deficiência, via de regra marginalizadas
por seu próprio infortúnio.

Vale ressaltar que os veículos adquiridos pelas
pessoas portadoras de deficiência física, impossibili
tadas de conduzir veículos comuns, gozam de isen
ção do IPI, benefício que vem se perpetuando por
sua importância, cuja única desvantagem é ser utili
zado por pequeno contingente, que já adquiriu situa
ção econômica capaz de manter sistema individuali
zado de transporte.

Nada mais justo, portanto, que propiciar às pes
soas portadoras de defICiência as condições necessá
rias para sua locomoção, na busca de melhoria da
qualidade de suas vidas e de sua socialização.

Conto, pois, com o apoio dos nobres Pares
dessa Casa para a aprovação do projeto de lei ora
apresentado.

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1997. 
Deputado Ciro Nogueira.
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Art. 4ll O Poder Executivo regulamentará o dis- INDICAÇÃO N2 941, DE 1997
posto nesta lei no prazo de 60 (sessenta) dias a par- (Do Sr. Augusto Viveiros)

tir de sua publicação. Propõe a criação da Escola Agrotéc-
Art. Sll Estâ lei entra em vigor na data de sua nica Federal do Alto oeste Potiguar, no

publicação. Município de Pau dos Ferros, Estado do
Rio Grande do Norte.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação e
do Desporto:

Nos termos do art. 113, inciso I e § 12 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados e com
base no art. 208, inciso 11 da Constituição Federal,
propomos a criação da Escola Agrotécnica Federal
do Alto Oeste Potiguar, no município de Pau dos
Ferros, no Estado do Rio Grande do Norte.

Justificação

A educação profissional tem sido destacada
como um dos instrumentos indispensáveis à qualifi
cação dos jovens num momento em que a competi
ção por empregos torna-se, cada vez mais acirrada
e a exigência de produtividade presente em todos os
setores da produção.

No documento NA Nação Convocada: Compro
misso Nacional pela Educação Básica", o Poder
Executivo elegeu a educação como prioridade do
Governo. E, endossado por governadores, prefeitos,
artistas, sindicalistas, empresários e intelectuais pro
pôs a elevação dos níveis educacionais como um
dos componentes do desenvolvimento social e eco
nômico do País. Uma premissa com a qual concorda
o povo potiguar que quer expándir sua rede de esco
las profissionais, deficiente como a de quase todos
os demais estados da Região.

O Rio Grmde do Norte com a população de
cerca de 2.600.000 habitantes, não possui sequer
uma escola agrotécnica federal, apesar de sua eco
nomia ser fortemente ligada à agricultura, à pecuária
e à indústria de alimentos, além, obviamente, de sua
riqueza oriunda da produção de sal marinho.

Com 31,1 % da população residindo na zona
rural e 34% de adultos analfabetos, o Estado tem
quase 580 mil matrículas no ensino fundamental e
apenas 79,S mil no ensino médio. Anseia por alterar
este quadro e toma a iniciativa, respaldada por forte
apoio popular, de lutar pela criação da Escola Agro
técnica Federal do Alto Oeste Potiguar, no município
de Pau dos Ferros.

Essa Escola será um decisivo instrumento para
alterar a economia rural não só daquela região, mas
também dos vizinhos estados do Ceará e da Paraíba.
Terá o ensino voltado para a formação de profissionais
com conhecimentos de modernas técnicas agrícolas,



Senhor Presidente,
Requeiro de V. Ex.ª, nos termos do art. 117, in

ciso XVIII, do Regimento Interno, ouvido o Plenário,
seja registrado nos Anais da Casa vota de pesar
pelo falecimento do Sr. José Falcão da Silva, sendo
esta iniciativa comunicada à família enlutada.

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1997. 
Deputado Colbert Martins.

Entendemos que devam ser incluídos na Galeria
de Honra dos Sanitaristas desse Ministério, como justa
homenagem pelos trabalhos que realizaram, os sanita
ristas já falecidos e amplamente conhecidos nos meios
científicos, nà área da saúde, nas Universidades e
mesmo junto à população, a seguir indicados:

1. Carlos Gentile de Mello;
2. Ernane Braga;
3. Josué de Castro;
4. Maria Cecília Donnangello;
5. Mário Magalhães da Silveira;
6. Samuel B. Pessoa;
7. Manuel José Ferreira.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 1997. 

Deputado Sérgio Arouca.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Sérgio Arouca)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, relativa a composição
da Galeria de Honra dos Sanitaristas
eméritos existentes naquele Ministério.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I, e § 1º do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
Vossa Excelência, seja encaminhada ao Poder Exe
cutivo a Indicação em anexo, sugerindo a inclusão
dos nomes e fotos de sete sanitaristas brasileiros,
eméritos, já falecidos, na Galeria de Honra dos Sani
taristas que mais contribuíram para o avanço da
Saúde Pública no Brasil.

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1997. 
Deputado Sérgio Arouca.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Colbert Martins)

Requer voto de pesar pelo faleci
mento do Sr. José Falcão da Silva.

REQUERIM"ENTO
(Do St. Augustb Viveiros)

Requer o ,encaminhamento de Indi
cação ao Ministério da Educação e do
Desporto propondo a criação da Escola
Agrotécnica Federal do Alto Oeste Poti
guar, no município de Pau dos Ferros,
Estado do Rio Grande d9 Norte.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Ex.ª, na formá l;!9 art. 113, inciso

I e § 1º do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, seja encaminhada ao Ministério da Educação
e do Desporto, a Indicação anexa que propõe a cria
ção da Escola Agrotécnica Federal do Alto Oeste
Potiguar, no município de Pau dos Ferros, Estado do
Rio Grande do Norte.

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1997. 
Deputado Augusto Viveiros.

INDICAÇÃO nº 942, de 1997
(Do Sr. Sérgio Arouca)

Sugere a inclusi'o de sete sanitaris
tas eméritos, já falecidos, na Galeria de
Honra dos Sanitáristas existentes no Mi
nistério da Saúde.

Excelentíssimo Senhor Ministro,

O Deputado Sérgio Arouca, do Rio de Janeiro,
se dirige a Vossa Excelência para expor e reivindicar
o seguinte:

1. Considerando a grande contribuição para a
Saúde Pública e para a Medicina Social e Coletiva,
feita através de suas produções intelectuais e de
suas ações na luta pela melhoria da saúde da popu
lação brasileira;

2. Considerando que pelos seus perfis intelec
tuais e políticos, pelos seus trabalhos, podem se om
brear aos grandes nomes da Saúde Pública Brasilei
ra, tais como Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Adolp
ho Lutz, Noel Nutels, entre outros;

3. Considerando que existe uma lacuna, na Ga
leria de Honra dos Sanitaristas eméritos do Ministério
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veterinárias, agro-industriais e têxtil, áreas com po- da saúde, desde a inclusão do último grande nome
tencial de mercado de trabalho que poderão contri- da Saúde Pública Brasileira, Noel Nutels, há mais de
buir para a melhoria da qualidade de vida da popula- 20 anos, e os sanitaristas que marcam presença na
ção. vida brasileira nas últimas três décadas estão ausen-

Por tais razões, contamos com a aquiescência teso
do Senhor Ministro para o atendimento ao pleito tão
justo daquela região nordestina.

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1997. 
Deputado Augusto Viveiros.



Justificação

A retificação deve-se ao fato de querennos dar
celeridade ao envio dos documentos. Por se tratar,
confonne o Ministério, de um número muito grande
de páginas, acreditamos poder trabalhar por etapa.

: O assunto nos foi comunicado e respondido,
verbalmente, ao Ministério, dando conta de que a re
tificação seria encaminhada. Em contrapartida o

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito de Vossa Exce
lência seja encaminhado ao Ministro de Estado da
Agricultura, o seguinte pedido de infonnações:

1) Quais os municípios do Estado de São Pau
lo - sobretudo os localizados nas regiões do Vale do
Ribeira e Sudoeste do Estado - atendidos por pro
gramas do PRONAF - Programa Nacional de Forta
lecimento da Agricultura Familiar;

2) Quais valores aplicados em cada um dos
municípios destas regiões e qual o número de famí
lias atendidas.

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1997. 
Deputada Marta Suplicy.

REQUERIMENTO
(Dos Srs. Jaques Wagner e Miguel Rosseto)

Senhor Presidente,
Reporto-me a V. EXª para tratar do Requeri

mento de Informações nº 2.551/97, que "Solicita in
fonnações sobre pedidos de entrada no País, com
fins de exercício profissional, de estrangeiros origi
nários de países orientais·.

Na ocasião solicitamos informações dos anos
1994, 1995 e 1996. Gostaríamos, contudo, de retificar
o Requerimento, mantendo as seguintes informações:

1º - Das questões enviadas deverão ser conside
radas somente o ano de 1995, portanto dispensados,
nesse primeiro momento, os processos de 1994 e 1996;

2ª - Enviar, imediatamente, os processos refe-
rentes às entradas que constam do "item V· e do
"item Administrador";

311 - Relação dos processos remetidos à Polí
cia Federal nos anos referidos;
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO MTb confinnou-nos responder ao requerimento na
N!Z 2.645, DE 1997 data da solicitação original, ou seja, 17 de agosto.

(Da srª Marta Suplicy) Na eventualidade de um atraso nas infonnaçõ-
Solicita informações ao Ministro da es, em função desse expediente, manteremos o teor

Agricultura, sobre a aplicação de recursos original do Requerimento de Informações nº
do PRONAE, no Estado de São Paulo. 2.551/97, dada a importância de manutenção da

data de envio.
Agradecendo a V. ExB antecipadamente, reno

vamos protestos de estima e consideração.
Tennos que pedimos deferimento.
Brasília, 12 de agosto de 1997. - Deputados

Jaques Wagner - Miguel Rosseto.

INDICAÇÃO N2 943, DE 1997
(Do Sr. Jarbas Lima)

Sugere a redução da alíquota do Im
posto sobre Produtos Industrializados
(IPI) incidente sobre disjuntores.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda:
O incremento da construção de habitações po

pulares confronta-se com a inevitável necessidade
de viabilizar fonnas de financiamento e de redução
de custos, garantidas as condições de solidez e se
gurança do imóvel.

Ocorre que os materiais usualmente emprega
dos em tais construções caracterizam-se tanto pelo
baixo custo quanto pela fácil combustão, acrescido o
fato de que dispositivos de segurança são, por ve
zes, excluídos, com vistas ao barateamento da obra.

A legislação do IPI já beneficia gama de produ
tos industrializados em ferro e aço, quando se desti
nam à construção e suas partes, aplicando-lhes a
alíquota O (zero).

Adernais, significativa parcela dos materiais elé
íricos já se encontra com tributação mais reduzida.

Neste sentido, sugerimos a revisão da alíquota
de 15% (quinze por cento) do IPI incidente sobre dis
juntores, de modo a torná-Ia compatível com a fun
ção essencial de tal equipamento na segurança do
patrimônio e, especialmente, da própria vida.

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1997. 
Deputado Jarbas Lima.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Jarbas Lima)

Requer o encaminhamento de Indi
cação ao Ministério da Fazenda, relativa à
mudança da tributação do IPI incidente
sobre disjuntores.

Senhor Presidente:
Nos tennos do art. 113, inciso I, e § 1º, do Re

gimento Intemo da Câmara dos Deputados, requeiro



Pará

Anivaldo Vale - PSDB; Antônio Brasil - Blo
coIPMDB; Asdrubal Bentes - BlocoIPMDB; Benedito
Guimarães - PPB; Elcione Barbalho - BlocoIPMDB;
Geraldo Pastana - Bloco/PT; Gerson Peres - PPB;
Giovanni Queiroz - Bloco/PDT.

Amazonas

Alzira Ewerton - PSDB; Arthur Virgílio - PSDB;
Cláudio Chaves - PFL; Euler Ribeiro - PFL; João
Thome Mestrinho - BlocoIPMDB;

Rondônia

Confúcio Moura - Bloco/PMDB; Eurípedes Mi
randa - B/oco/PDT; Expedito Júnior - PFL.

Roraima

Alceste Almeida - PFL.

Amapá

Antônio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade 
PPB; Fátima Pelaes - PSDB; Gervásio Oliveira 
Bloco-PDT.

Parágrafo único. A pessoa que tenha
sob guarda ou tutela criança ou adolescente
poderá fazer incluir seu nome nos documen
tos de identidade do menor, seguido da ex
pressão "responsável", desde que autoriza
da judicialmente."

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

Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Em cumprimento do mandamento constitucional
de prioridade na proteção e amparo às crianças e ado
lescentes, objetivamos fazer adotar norml:,i' simples, de
caráter prático e de amp:<l importância social.

Possibilitar que os responsáveis legais - sejam
aqueles que têm criança e adolescente sob guarda,
sejam os tutores - incluam seus nomes nos docu
mentos de identificação do jovem trará maior facili
dade nas relações sociais diárias.

Isto se afirma porque a falta de comprovação
em um documento de identificação dos nomes des
sas pessoas traz transtornos práticos inevitáveis,
como por exemplo, quando de uma simples matrícu
la na escola ou quando é necessário fazer uso de
um convênio médico, ou apenas ingressar em um
clube de lazer. A situação mais se agrava quando o
responsável tem filhos, pois nesses pequenos atos
se toma evidente a diferença entre as crianças e os
constrangimentos são inevitáveis.

O mesmo se dá quando é necessário viajar
com o jovem, sempre se tendo que exibir a sentença
que concedeu a medida, além dos documentos de
identificação do menor e do responsável.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescenta-se ao art. 2º da Lei nº 9.049,

de 18 de maio de 1995, parágrafo único com a se
guinte redação:

"Art.2º ..
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a V.~ seja encaminhado ao Poder Executivo a In- Um caso mais importante a mencionar é aque-
dicação anexa, em que se sugere alteração do trata- le em que o jovem precisa de um atendimento médi-
mento tributário dispensado a disjuntores. co de urgência e as medidas só podem ser autoriza-

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1997. - das pelo responsável legal. Nesses momentos ter
Deputado Jarbas Uma. que ir buscar diversos documentos pode até mesmo

chegar a ser fatal.
PROJETO DE LEI N

2
3.486, DE 1997 A medida que propomos é simples e eficaz:

(Do Sr. Jarbas lima) anotar na cédula de identidade, ao lado de outros
Permite o registro do nome dos dados que a Lei n2 9.040/95 já permite, o nome do

guardiães ou tutores de crianças e aelo- responsável ou responsáveis. Não haverá confu-
lescentes nos documentos pessoais dos são com a declaração de filiação, que permanece-
menores. rá na cédula, pois se acrescenta o nome do guar

dião ou tutor seguida da expressão "responsável".
Conclamarnos os nobres Pares a aprovarem

esta proposição, a fim de que cumpramos a determi
nação de amparar crianças e adolescentes coloca
dos em famílias substitutas.

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1997. 
Deputado Jarbas Uma.

VII- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, antes
lembrando que amanhã, quarta-feira, dia 13, às 10
horas, haverá sessão solene em homenagem aos
60 anos de fundação da União Nacional dos Estu
dantes - UNE.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) -

COMPARECEM MAIS OS SENHORES:
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Acre

Carlos Airton - PPB; Célia Mendes - PFL;
Emílio Assmar - PPB; João Tota --PPB.

Tocantins

Antônio Jorge - PPB; Darci Coelho - PPB; Do
lores Nunes - PPB; Freire Júnior - Bloco/PMDB;
João Ribeiro - PPB.

Maranhão

Albérico Filho - Bloco/PMDB; Antônio Joaquim
Araújo - PL; César Bandeira - PFL; Costa Ferreira 
PFL; Davi Alves Silva - PPB; Eliseu Moura - PL;
Haroldo Sabóia - Bloco/PT; Jayme Santana 
PSDB.

ceará

Aécio de Borba - PPB; Anibal Gomes - Blo
co/PMDB; Antônio dos Santos - PFL; Arnon Bezerra
- PSDB; Gonzaga Mota - Bloco/PMDB; Inácio Arru
da - Bloco/PCdoB.

Piauí

Alberto Silva - Bloco/PMDB; Ari Magalhães 
PPB; B. Sá - PSDB; Ciro Nogueira - PFL; Felipe
Mendes - PPB; Heráclito Fortes - PFL; João Henri
que - Bloco/PMDB.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - PFL; Betinho Rosado 
PFL; Carlos Alberto - PSDB; Cipriano Correia 
PSDB; Henrique Eduardo Alves - Bloco/PMDB; Ibe
rê Ferreira - PFL; João Faustino - PSDB.

Paraíba

Adauto Pereira - PFL; Álvaro Gaudêncio Neto
- PFL; Armando Abílio - Bloco/PMDB; Gilvan Freire
- Bloco/PMDB; Ivandro Cunha Lima - Bloco/PMDB;
José Aldemir - Bloco/PMDB.

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL; Antônio Geraldo - PFL;
Fernando Lyra - PSB; Gonzaga Patriota - PSB; Hum
berto Costa - Bloco/PT; Inocêncio Oliveira - PFL.

Alagoas

Albérico Cordeiro - PTB; Augusto Farias 
PPB; Benedito de Lira - PFL; Ceci Cunha - PSDB;
Fernando Torres - PSDB.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco Franca 
PMN; Carlos Magno - PFL; Cleonâncio Fonseca 
PPB.

Bahia

Aroldo Cedraz - PFL; Benito Gama - PFL; Cláu
dio Cajado - PFL; Colbert Martins - BlocoIPMDB; Co
riolano Sales - BlocoIPDT; Domingos Leonelli 
PSDB; Eujácio Simões - PL; Félix Mendonça - PTB;
Geddel Vieira Lima - BlocoIPMDB; Haroldo Lima 
BlocoIPCdoB; Jaime Fernandes - PFL; Jairo Azi 
PFL - PSDB; Jairo Cameiro - PFL; Jaques Wagner 
BlocoIPT; João Almeida - BIocoIPMDB; João Carlos
Bacelar - PFL; João Leão - PSDB; Jonival Lucas 
PFL; José Carlos Aleluia - PFL.

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB; Aécio Neves - PSDB;
Antônio do Valle - Bloco/PMDB; Aracely de Paula 
PFL; Armando Costa - Bloco/PMDB; Carlos Melles
- PFL; Danilo de Castro - PSDB; Eliseu Resende 
PFL; Fernando Diniz - Bloco/PMDB; Francisco Hor
ta - PFL; Genésio Bernardino - Bloco/PMDB; Her
culano Anghinetti - PPB; Hugo Rodrigues da Cunha
- PFL; Ibrahim Abi-Ackel - PPB; Israel Pinheiro 
PTB; Jaime Martins - PFL; Joana Dare - Bloco/PT;
João Fassarella - Bloco/PT; João Magalhaes - Blo
co/PMDB.

Espírito santo

Adelson Salvador - Bloco/PMDB; Etevalda
Grassi de Menezes - PTB; Feu Rosa - PSDB; João
Coser - Bloco/PT.

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB; Aldir Cabral - PFL;
Alexandre Cardoso - PSB; Alexandre Santos 
PSDB; Candinho Mattos - PSDB; Carlos Alberto
Campist:t - PFL; Cidinha Campos - Bloco/PDT; Fer
nando Gabeira - PV; Fernando Gonçalves - PTB;
Femando Lopes - Bloco/PDT; Flávio Palmier da Vei
ga - PSDB; Francisco Silva - PPB; Itarnar Serpa 
PSDB; Jair Bolsonaro - PPB; Jandira Feghali - Blo
co/PCdoB; João Mendes - PPB; Jorge Wilson 
PPB; José Carlos Coutinho - PFL.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PPB; Alberto Gold
man - Bloco/PMDB; Aldo Rebelo - Bloco/PCdoB;
Almino Affonso - PSDB; Aloysio Nunes Ferreira 
Bloco/PMDB; Antônio Carlos Pannuzio - PSDB; Ar
lindo Chinaglia - Bloco/PT; Arnaldo Faria de Sá 
PPB; Arnaldo Madeira - PSDB; Ary Kara - Blo
co/PMDB; Carlos Apolinário - Bloco/PMDB; Carlos
Nelson - Bloco/PMDB; Celso Russomanno - PSDB;
Corauci Sobrinho - PFL; Cunha Lima - PPB; Dalila
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Figueiredo - P8DB; De Velasco - Bloco/PRONA;
Delfim Netto - PPB; Duilio Pisaneschi - PTB; Edi
nho Araújo - Bloco/PMDB; Eduardo Coelho 
P8DB; Eduardo Jorge - Bloco/PT; Fausto Martello
- PPB; Fernando Zuppo - Bloco/PDT; Franco
Montoro - P8DB; Hélio Bicudo - Bloco/PT; Hélio
Rosas - Bloco/PMDB; Ivan Valente - Bloco/PT;
Jair Meneguelli - Bloco/PT; João Melão Neto 
PFL; João Paulo - Bloco/PT; Jorge Tadeu Muda
len - PPB; José Anibal - P8DB; José Augusto 
Bloco/PT.

Mato Grosso

Gilney Viana - Bloco - PT.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - BlocolPCdoB; Augusto Car
valho - PP8; Benedito Domingos - PPB; Chico Vigi
lante - BlocoIPT; Jofran Frejat - PPB.

Goiás

Aldo Arantes - BlocolPCdoB; Barbosa Neto 
Bloco/PMDB; João Natal- BlocoIPMDB.

Mato Grosso do Sul

Dilso Speráfico - BIocoIPMDB; Flávio Derzi - PPB.

Paraná

Abelardo Lupion - PFL; Alexandre ceranto 
PFL; Antônio Ueno - PFL; Chico da Princesa - PTB;
Dilceu 8perafico - PPB; Djalma de Almeida César 
BlocoIPMDB; Fernando Ribas Carli - BIocoIPT; Flávio
Ams - P8DB; Hennes Parcianello - BIocoIPMDB.

DEIXAM LJE COMPARECER OS SENHORES:

Roraima

Elton Rohnelt - PFL; Francisco Rodrigues 
PFL; Luís Barbosa - PPB; Robt~rio Araújo - PFL.

Amapá

Raquel Capiberibe - P8B.

Pará

Hilário Coimbra - P8DB.

Amazonas

Átila Lins - PFL; Paudemey Avelino - PFL.

Rondônia

Emerson Olavo Pires - P8DB; Marinha Raupp
-P8DB.

Acre

Chicão Brígido - Bloco/PMDB.

Tocantins

Osvaldo Reis - PPB.

Maranhão

Magno Bacelar - PFL; Remi Trinta - PL.

Ceará

Antônio Balhmann - P80B; Edson 8i1va 
P8DB; Firmo de Castro - P8DB.

Paraíba

Enivaldo Ribeiro - PPB; José Luiz Clerot - Blo
coIPMDB.

Pernambuco

Fernando Ferro - BlocolPT; João Colaço - P8B.

Alagoas

Talvane Albuquerque - PFL.

Bahia

Alcides Modesto - Bloco/PT; Luiz Braga - PFL.

Minas Gerais

Bonifácio de Andrada - PPB; Elias Murad 
P8DB; Neif Jabur - PPB; Sérgio Naya - PPB.

Rio de Janeiro

Álvaro Valle - PL; Arolde de Oliveira - PFL;
Carlos 8antana - BlocolPT; Eurico Miranda - PPB;
Lima Netto - PFL; Maria da Conceição Tavares 
BlocoIPT; Robson Romero - P8DB.

São Paulo

Cunha Bueno - PPB.

Goiás

Pedro Canedo - PL; Zé Gomes da Rocha 
Bloco1P80.

Mato Grosso do Sul

Nelson Trad - PTB.

Paraná

Affonso Camargo - PFL; Basilio Villani 
P8DB; Max Rosenmann - P80B; Padre Roque 
BlocoIPT; Ricardo Barros - PPB.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - Bloco/PT.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Encerro

a sessão, designando para amanhã, quarta-feira, dia
13, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
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1
PROJETO DE LEI N° 3.242, DE 1997

(DO PODER EXECUTNO)

Discussão, em tumo único, do Projeto de Lei nº 3.242, de 1997, que dispõe sobre o
Sistema Financeiro Imobiliário, institui a alienação fiduciária da coisa imóvel e dá outras
providências. Pendente de parecer da Comissão Especial.

PRIORIDADE

Continuação da Discussão

2
PROJETO DE LEI N° 3.710-D, DE 1993

Continuação da discussão, em tumo único do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei
nº 3.710-B, de 1993, que lIinstitui o Código de Trânsito Brasileiro"; tendo parecer da Comissão
Especial, pela aprovação dos itens de nº 1 a 326 e, pela rejeição dos itens de rfls 327 a 362.

RITO ESPECIAL
(Art. ~02, clc art. 191 do Regimento Interno)

Discussão

3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

N° 449-C, DE 1997
(DO PODER EXECUTNO)

Discussão, em segundo tumo, da Proposta de Emenja à Constituição nº 449-B, de
1997, que altera dispositivos dos arts. 71 e 72 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, introduzidos pela Emenda Constitucional de Revisão nº 1, de 1994; tendo parecer
da Comissão Especial "pela aprovação (Relatora: SrA Veda Crusius)

COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS PARA 15
OGRANDE EXPEDIENTE

- Agosto de 1997 -
Data Dia da Semana Hora Nome

13 41-feira 15:00 Paulo Rocha
15:25 Eurípedes Miranda

14 51-feira 15:00 Roberto Santos
15:25 Osmânio Pereira

51-feira 10:00 Agnelo Queiroz
10:25 Adlemarde Banos Fh>
10:50 Osmir Lima
11:15 .Ceci Cunha
11:40 Luiz Mainardi
12:05 Nícias Ribeiro
12:30 Hermes Parcianello
12:55 Eliseu Moura
13:20 Augusto Viveiros
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18 2I-feira 1';;00 B.Sá 25 2l'·feira 15:00 Nilson Gibson
15:25 Benedito Domingos 15:25 Haroldo Sabóia
15:50 Marisa Serrano 15:50 Nelson Harter
16:15 Arlindo Chinaglia 16:15 Humberto Costa
16:40 Arlindo Vargas 16:40 Cunha Lima
17:05 Aécio de Borba 17:05 Paes Landim
17:30 Wolney Queiroz 17:30 José Thomaz Nonõ
17:55 Luiz Fernando 17:55 Júlio César
18:20 Osvaldo Reis 18:20 Airton Dipp

19 31·feira 15:00 Aldo Rebelo 26 31·feira 15:00 Eduardo Jorge
15:25 Israel Pinheiro 15:25 Nestor Duarte

20 41·feira 15:00 Paulo Ritzel 27 41·feira 15:00 Paulo Delgado
15:25 Talvane Albuquerque 15:25 Edinho Bez

21 51·feira 15:00 Ademir Cunha 28 51·feira 15:00 Luiz E. Greenhalgh
15:25 Regina lino 15:25 Paudemey Avelino

22 61·feira 10:00 Roberto Valadão 29 61·feira 10:00 Silvemani Santos
10:25 Jair Meneguelli 10:25 Confúcio Moura
10:50 José Genoíno 10:50 Asdrubal Bentes
11:15 Maria Laura 11:15 Marcus Vicente
11:40 Fetter Júnior 11:40 Sebastião Madeira
12:05 Severino Cavalcanti 12:05 Sérgio Miranda
12:30 Haroldo lima 12:30 Eliseu Resende
12:55 Gonzaga Patriota 12:55 Severiano Alves
13:20 Valdir Colatto 13:20 Cláudio Chaves

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I • COMISSÕES PERMANeNTES:
COMISSÃO DE AGRICULTURA E

pOLíTICA RURAL

PAU T A N° 12/97

Local: Plenário 6 - Anexo 11
Horário: 10 horas

A • Requerimentos:

1 • Requerimento nO 32/97 - do Sr. Padre Roque 
que "Solicita a realização, com o auxílio do
Tribunal de Contas da União, de auditoria
contábil, financeira, operacional e orçamentária
no Ministério Extraordinário de Política
Fundiária e no Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA".

2 - Requerimento nO 35/97 - do Sr. Roberto
I Balestra e outros - que "Requer, nos termos do

3-

art. 52, § 5°, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, urgência para a apreciação do
Projeto de Lei n° 1.896/96, de autoria do
Deputado Pedrinho Abrão.

Requerimento n° 37/97 - do Sr. Roberto
Pessôa - que "Solicita a realização de reunião
de audiência pública para discussão dos
problemas do Setor Avícola Brasileiro e o
estabelecimento de propostas para seu
fortalecimento, com a participação dos Drs.
Zoé Silveira d'Ávila, Presidente da União
Brasileira de Avicultura (UBA), Luiz Fernando
Furlan, Presidente da Associação Brasileira
dos Produtores e Exportadores de Frango
(ABEF), Roberto de Mello Pinto, Presidente da
Associação Brasileira dos Produtores de Pintos
de Corte (APINCO), Célio Terra, Presidente da
Associação Paulista de Avicultura (APA),
Takuo Osato, Presidente da Associação
Nacional dos Abatedouros Avícolas {ANAB)".



Agosto de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 13 23255

4 - Requerimento n° 38/97 - do Sr. Odilio Balbinotti
- que "Solicita sejam convidados especiali.stas,
entidades e autoridades a comparecer a esta
Comissão para debater temas relativos à
comercialização de produtos transgênicos", em
reunião de audiência pública, no dia 14/08/97

B· Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva pelas Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

5 - PROJETO DE LEI N° 1.896/96 - do Sr.
Pedrinho Abrão - que "Cria o cadastro de
candidatos e beneficiários dos assentamentos
em projeto de Reforma Agrária e dá outras
providências" .
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA
PARECER: favorável a este, com substitutivo,
e contrário às três emendas apresentadas na
Comissão

6 - PROJETO DE LEI N° 4.589/94 - do Sr. Renato
Johnsson - que "Dispõe sobre a sub-rogação,
pelas instituições financeiras, nos direitos dos
produtores rurais e suas cooperativas para o
recebimento da indenização do PROAGRO".
RELATOR: Deputado VALDIR COLATTO
PARECER: favorável, com emenda
VISTA: concedida em 18/06/97 à Deputada
Marinha Raupp

7 - PROJETO DE LEI N° 1.079/95 - do Sr. Ezidio
Pinheiro - que "Altera a redação do artigo 30 da
Lei nO 4.375, de 17 de agosto de 1964 - Lei do
Serviço Militar, concedendo dispensa de
incorporação aos filhos de produtores rurais
em regime de economia familiar". Apensado PL
nO 1.650/96
RELATOR: Deputado DILCEU SPERAFICO
PARECER: favorável a este e contrário a seu
apenso, PL nO 1.650/96
VISTA: concedida em 21/05/97 ao Deputado
Roberto Fontes
Exposição contrária do Dep. Roberto Fontes a
este e a seu apenso, PL nO 1.650/96.

8 - PROJETO DE LEI N° 2.336/96 - do Sr.
Fernando Ferro - que "Dispõe sobre a
obrigatoriedade da realização de avaliação
periódica de saúde e análise laboratorial para
trabalhadores expostos a produtos agrotóxicos
seus componentes e afins".
RELATOR: Deputado ROBERTO PESSOA
PARECER: favorável

9-

10 -

11 -

12·

13 -

14 -

VISTA: concedida em 16/04/97 ao Deputado
Silas Brasileiro
Exposição contrária do Dep. Silas Brasileiro.

PROJETO DE LEI N° 2.625/96 - do Sr. Hugo
Rodrigues da Cunha h que "Dispõe sobre o
Arquivo Zootécnico Nacional dos Animais
Domésticos de interesse econômico e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado CARLOS CARDINAL
PARECER: favorável
VISTA: concedida em 21/05/97 ao Deputado
Luiz Mainardi

PROJETO DE LEI N° 2.738/97 - do Sr. Feu
Rosa - que "Dispõe sobre a exigibilidade de
aplicação em crédito rural e industrial e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado MOACIR MICHELETTO
PARECER: favorável, com emenda.
VISTA: concedida em 21/05/97 ao Deputado
Ronaldo Santos
Exposição contrária do Dep. Ronaldo Santos.

PROJETO DE LEI N° 1.073/95 - do Sr. Paulo
Lima - que "Inclui parágrafo 3° ao artigo 25 da
Lei nO 8.870, de 15 de abril de 1994, para
especificar a forma de contnbulção para a
seguridade social das empresas prestadoras
de serviços na área rural"
RELATOR: Deputado PADRE ROQUE
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 450/95 - do Sr. Osvaldo
Biolchi - que "Altera a Lei nO 4.504, de 30 de
novembro de 1964, a fim de definir as
hipóteses de utilização dos Títulos da Dívida
Agrária, conforme prevê o artigo 104 da
Constituição Federal".
RELATOR: Deputado ORCINO GONÇALVES
PARECER: favorável, com emenda

PROJETO DE LEI N° 454-A/95 - do Sr.
Augusto Viveiros - que "Institui Programa
Especial de Apoio ao Desenvolvimento da
Região Semi-Árida do Nordeste."
RELATOR: Deputado BOSCO FRANÇA
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 2.166/96 - do Sr Luiz
Mainardi - que "Cria o Programa Nacional de
Correção de Acidez Edáfica e dá outras
providências" .
RELATOR: Deputado LUIZ DURÃO
PARECER: favorável
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Extrativistas Mata Grande, no Estádo do
Maranhão e Extremo Norte do Tocantins, no
Estado do Tocantins".
RELATOR: Deputado ANíBAL GOMES
PARECER: favorável

15 - PROPOSTA DE . FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE N° 65/97 - do Sr. Abelardo Lupíon
- que "Propõe que a Comissão de Agricultura e
Política Rural fiscalize o Banco Central do
Brasil e as instituições financeiras participantes
do Sistema Nacional de Crédito Rural, quanto
ao cumprimento das normas legais que
específica".
RELATOR: Deputado VALDIR COLATTO
CONCLUSÕES DO RELATOR: pela
implementação da PFC, nos termos do Plano
de Execução e Metodologia de Avaliação
apresentados

REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
Local: Plenário 06 - Anexo 11
Horário: 14h

TEMA:
Renda Rural e Emprego - Agribusiness, Inlra-Estrutura e
Mercado

CONVIDADOS:
- Sr. LUIZ BORGES JUNIOR - Presidente da AssocIação
Brasileira dos Produtores de Maça;
• Sr. ROBERTO COELHO - Presidente da CONBRAC (Con
federação Brasileira das Cooperativas de Energia, Telefo
nia e Desenvolvimento Rural);

- Sr. ZOE SilVEIRA D'AVILA - Presidente da UBA (União
Brasileira de Avicultura);
- Sr. lUIS ALBERTO GARCIA • Presidente da ABAG (As-
sociação Brasileira de Agribusiness); .
- Sr. JOÃO CARLOS DE SOUZA MEIRELLES - Presidente
do Conselho Nacional da Pecuária de Corte; e
- Sr. CESAR BORGES DE SOUSA - Presidente da ABIOVE
(Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais).

2-

3-

4-

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 663-A/95 - do Sr.
Sebastião Madeira - que "cria a Área de Livre
Comércio de Imperatriz, no Estado do
Maranhão e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ELTON ROHNELT
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 2.398/96 - do Sr. Moisés
Lipnik (PL N° 2.647/96, apensado) - que "altera
a redação do artigo 44 da Lei n° 4.771, de 15
de setembro de 1965, que 'institui o novo
Código Florestal"'.
RELATOR: Deputado ELCIONE BARBALHO
PARECER: favorável, com emenda ao
principal, e contrário ao apensado

PROJETO DE LEI N° 2.858/97 - do Sr. José
Pimentel e outros 11 • que "dispõe sobre a
destinação de percentual dos Fundos
Constitucionais de Financiamento das Regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, para financiar
as atividades produtivas de agricultores de
base familiar e dá outras providências".
RELATOR: SALOMÃO CRUZ
PARECER: favorável

COMISSÃO DA AMAZÔNIA EDE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PAU T A N° 09/97

Local: Plenário 15 Anexo 11
Horário: 10:00 horas

.1 - ORDEM DO DIA

A - Proposições sujeitas à apreciação
Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

1 -, PROJETO DE LEI N° 2.598/96 • do Poder
Executivo (Mensagem n° 1.225/96) - que
"dispõe sobre a extinção das Reservas

A V I 5 O N° 6/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio.: 13/08/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -

1 - PROJETO DE LEI N° 624-A/95 - do Sr. José
Priante e outros (PL 921/95, apensado) - que
"cria as Áreas de Livre Comércio de Altamira,
Marabá, Salinópolis e Santarém no Estado do
Pará e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANTÔNIO FEIJÃO

i

2 - PROJETO DE LEI N° 2. 886/97 - do Sr.
Gerson Peres - que "dispõe sobre a ligação
rodoviária no Plano Nacional de Viação, no
extremo norte, nos Estados do Pará' e
Maranhão, e dá outras proviéêneias"
RELATOR: Deputado ASDRUBAL BENTES
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3-

4-

5-

6-

7-

PROJETO DE LEI N° 668/95 - do Sr. Bonifácio 10
de Andrada - que "dispõe sobre a demarcação
de terras indígenas e dá outras providências"
RELATOR: Deputado CARLOS AIRTON

PROJETO DE LEI N° 2.359/96 - do Sr. Luciano
Pizzatto - que "dispõe sobre áreas de
compensação da reserva legal prevista no 11
artigo 16 da Lei nO 4.771, de 15 de setembro de
1965 - Código Florestal e suas modificações".
RELATORA: Deputada CÉLIA MENDES

PROJETO DE LEI N° 666/95 - do Sr. Carlos
Nelson - que "dispõe sobre as faunas brasileira
e exótica, sua proteção, criação em cativeiro,
caça ou utilização, e dá outras providências". 12
RELATOR: Deputado CONFÚCIO MOURA

PBOJETO DE LEI N° 1.747-A/91 - do Sr.
Mauri Sérgio - que "dispõe sobre a proteção e
a exploração comercial da castanheira nativa"
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO

PROJETO DE LEI N° 1.428/96 - do Sr. 13
Domingos Dutra - que "dispõe sobre a
proibição da derrubada de plameiras de
babaçu eXistentes nos Estados do Maranhão.
Piauí, Pará. Tocantins. Goiás e Mato Grosso e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado EURípEDES MIRANDA

PROJETO DE LEI N° 2.721-A/97 - do Sr. João
Maia - que "cria áreas de livre comércio nos
Municípios de Plácido de Castro, Xapuri, Assis
Brasil e Capixaba, no Estado do Acre, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado MOISÉS BENNESBY

PROJETO DE LEI N° 1.610-A/96 - do Senado
Federal - que "dispõe sobre a exploração e o
aproveitamento de recursos minerais em terras
índígenas, de que tratam os artigos 176,
parágrafo 1°, e 231, parágrafo 30, da
Constituição Federal".
RELATOR: Deputado SALOMÃO CRUZ

PROJETO DE LEI N° 2.049-A/96 - do Sr.
Gerson Peres - que "transforma a Zona de
Processamento de Exportação - ZPE - de
Barcarena em Área de Livre Comércio de
Barcarena - ALCOBA - no Estado do Pará, e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado VALDENOR GUEDES

PROJETO DE LEI N° 239-A/95 - do Sr.
Expedito Junior (PL 1.072/95, apensado) - que
"cria área de livre comércio no Município de
Porto Velho, Estado de Rondônia, e dá outras
providências.
RELATORA: Deputada ZILA BEZERRA

8-

9-

PROJETO DE LEI N° 891/95 - do Sr. Antônio
Feijão - que "dispõe sobre o ressarcimento,
pela União, dos custos decorrentes dos
subsídios concedidos às empresas
eletrointensivas localizadas na Amazônia
Legal, que a partir da edição da Lei nO 8.631,
de 4 de março de 1993, recaíram sobre as
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A
ELETRONORTE, e dá outras providências".
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES

PROJETO DE LEI N° 2.643/96 - do Sr. Antônio
Feijão - que "acrescenta § 3° ao art. 4° e altera
o § 10 do art. 50 do Decreto 517, de 8 de maio
de 1992,que regulamenta o art. 11 da Lei nO
8.337, de 30 de dezembro de 1991, e regula a
Área de Livre Comércio de Macapá e Santana
- ALMCS, permitindo a industrialização de
produtos destinados ao mercado externo pelo
sistema de "drawback" e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado HILÁRIO COIMBRA

COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E

INFORMÁTICA

I FÓRUM DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INFORMÁTICA DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS

Local: Plenário 13, Anexo 11
Horário: 9:30 h

TEMA:
PAINEL I - PERSPECTIVAS DOS CENTROS DE PESQUI
SA DAS EMPRESAS ESTATAIS

COORDENADOR: Deputado' Octávio Elísio (PSDB - MG)

EXPOSITORES:
- Sr. ANTÔNIO SÉRGIO FRAGOMENI
Superintendente do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento
Leopoldo Miguez de Melo
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PAU T A N° 22/97

PAU T A N° 24/97
(REMANESCENTE)

VISTA CONJUNTA: Concedida em 14.05.97
aos Deputados Alzira Ewerton, Jarbas Lima,
Roland Lavigne, Gerson Peres, Matheus
Schmidt,· Luiz Eduardo Greenhalgh, Gilvan
Freire, Vicente Cascione, Salvador Zimbaldi,
José Genoíno, Moisés Bennesby, Djalma de
Almeida César, Sílvio Pessoa, Adhemar de
Barros Filho, Nicias Ribeiro e Nilson Gibson.

PROJETO DE LEI N° 3.232/92 - do Senado
Federal (PLS N° 173/91) que "dispõe sobre a
liberdade de imprensa, de opinião e de
informação, disciplina a responsabiliade dos
meios de comunicação, e dá outras
providêl'lcias". (Apensos os Projetos de Lei nOs
5.960 e 6.045 de 1990; 179, 192, 256, 276,
506, 703, 750, 845, 950, 1.099, 1.439, 1.539 e
2.065, de 1991; 2.735 e 2.741, de 1992)
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação deste, do Substitutivo adotado
pela Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática, e dos Projetos de
Lei nOs 506/91, 2.735/92 e 2.741/92,
apensados, na forma do Substitutivo
apresentado; pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa e, no mérito,
pela rejeição dos Projetos de Lei nOs 6.045 de
1990, 192, 256, 276, 750, 1.439, 1.539 e 2.065
de 1991, apensados; pela incostitucionalidade
dos Projetos de Lei nOs 179, 703, 845 e 950 de
1991, apensados; pela injuridicidade dos
Projetos de Lei nOs 1.099/91 e 5.960/90,
apensados.

1 - PROJETO DE LEI NO 4.821-A/94 - do Poder
Executivo (Mensagem nO 1031/94) - que "dà
nova redação aos artigos 789 e 790 da
Com:olirlacão das Leis do Trabalho - CLT

A • Proposição sujeita à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

A • Proposição sujeita à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 3.186-B/92 - do Sr. José
Fortunati • que "Torna obrigatória a exibição,
nas salas de cinema do País, de filmes
contendo recomendações sobre a AIDS".
RELATOR: Deputado PAULO BORNHAUSEN

PROJETO DE LEI N° 3.119/97 - do Sr. Albérico
Filho - que "Dispõe sobre incentivo fiscal às
microempresas e às empresas de pequeno
porte do setor de informática".
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTOS

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Horário: 10 horas
Local: Plenário 1, Anexo \I

2-

PROJETO DE LEI N° 3.360/97 - do Sr. Antônio
do Valle - que "Dispõe sobre a veiculação
grat. de campanhas educativas sobre o
efeito danoso do uso de drogas, nas emissoras
de rádio e televisão".
RELATOR: Deputado LUIZ MOREIRA

PROJETO DE LEI N° 3.363/97 - do Sr. Remi
Trinta - que "Dispõe sobre a veiculação gratuita
de programas de saúde popular nas emissoras
de rádio e televisão".
RELATOR: Deputado LUIZ MOREIRA

5 - PROJETO DE LEI N° 3.384/97 - do Sr. Marçal
Filho - que "Dispõe sobre a obrigatoriedade das
emissoras de radiodifusão de sons e imagens
(televisão) destinarem horários específicos à
veiculação de programação local".
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA

A V I S O N° 09/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 11/08/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 2a Sessão

3-

4-

- Sr. XISTO VIEIRA FILHO
Diretor-Geral do Centro de Pesquisa de Energia Elétrica 
CEPEL
- Sr. FÁBIO S. ERBER
Professor Titular do Instituto de Economia da UFRJ
- Sr. LOURIVAL CARMO MONACO
Presidente da FINEP
- Almirante MÁRIO JORGE FERREIRA BRAGA 1 -
Secretário-Executivo do Conselho de Ciência e Tecnologia
da Marinha

'1 -
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A • Proposição sujeita a disposições
especiais (art. 202 e 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

ALEXANDRE

PAU T A N° 31197

inclusão de parágrafo único no inciso IV do
art. 8° da Lei nO 8.906, de 4 de julho de 1994 -
Estatuto da Advocacia e Ordem dos
Advogados do Brasil".
RELATORA: Deputada ZULAIÊ COBRA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legit.lativa deste e do
substitutivo da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público e, no mérito,
pela aprovação do Projeto de Lei nO 895/95,
principal, nos termos do substitutivo
apresentado, e pela rejeição do substitutivo da
Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público

PROJETO DE LEI N° 2.036/91 - do Senado
Federal (PLS nO 129/91) - que "aplicam-se à
Fundação Norte Fluminense de
Desenvolvimento Regional - Fundenor - e à
Companhia de Desenvolvimento do Vale do
Jequitinhonha - Codevale, as disposições da
Lei nO 8.167, de 1991".
RELATOR: Deputado
CARDOSO
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste e da
emenda
VISTA: Concedida em 06.08.97 ao Deputado
Sílvio Pessoa.

A • Proposições' sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA

PAU T A N° 27/97

PAU T A N° 26/97
(REMANESCENTE)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 396/96 - do Sr. Lael Varella e outros - que
"dispõe sobre a Política Agrícola e Fundiária". 1 -
RELATOR: Deputado GERSON PERES
PARECER: pela admissibilidade
VISTA CONJUNTA: Concedida em 26.06.97
aos Deputados José Genoíno e Sérgio
Miranda.

aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de
maio de 1943".
RELATORA: Deputada ZULAIÊ COBRA.
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste e da
emenda da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público.
VISTA: Concedida em 08.05.97 ao Deputado
Vicente Cascione.

A - Proposição sujeita à apreciação do
Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1 -

1 - PROJETO DE LEI N° 2.452/96 - do Sr. 2
Augusto Viveiros -, que "altera o inciso 11 do
artigo 5° eo incisà I do artigo 448 da Lei nO
3.071, de 1° jane;ro de 1916 - Código Civil".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação, com emendas

PAU T A N° 28/97
(REMANESCENTE)

PROJETO DE LEI N° 2.210/96 - do Senado
Federal (PLS nO 31/96) - que "dispõe sobre o
regime tributário das microempresas e
empresas de pequeno porte, e dá outras
providências". '
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES
FERREIRA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa
VISTA: Concedida em 06.08.97 ao Deputado
Nilson Gibson.

A - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1 -

PAU T A N° 40/97
(REMANESCENTE)

A • Proposição sujeita a disposições
PROJETO DE LEI N° 895-A/95 - do Sr. especiais (art. 202 e_203 do RI):
Lindberg Farias - que "dispõe sobre a TRAMITAÇAO ESPECIAL
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1 - PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO
N° 413/96 - do Poder Executivo (Mensagem nO
971/96) que "altera dispositivos da
Constituição, pertinentes ao trabalho do
menor".
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT
PARECER: pela admissibilidade

PAU T A N° 46/97

A • Proposição sujeita à apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1 - PROJETO DE LEI N° 2.417/91 - do Sr.
Jackson Pereira - que "dispõe sobre as
atividades, o registro e o funcionamento das
agências de turismo e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade.
juridicidade e técnica legislativa deste e do
substitutivo da Comissão de Economia.
Indústria e Comércio. com subemenda
VISTA CONJUNTA: Concedida em 14.05.97
aos Deputados Ney Lopes, Jarbas Lima,
Nelson Otoch, Alexandre Cardoso e Aloysio
Nunes Ferreira.

RELATOR: Deputado DJALMA DE ALMEIDA
CÉSAR
PARECER: pela admissibilidade

PAU T A N° 51/97

A - Proposição sujeita à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA URGENTíSSIMA
(ART. 155 DO RI)

1 - PROJETO DE LEI N° 2.211/96 - do Senado
Federal (PLS nO 32/96) - que "institui o
Estatudo da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte, dispondo sobre o tratamento
jurídico diferenciado, simplificado e favorecido
previsto nos arts. 170 e 179 da Constituição".
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES
FERREIRA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa
VISTA: Concedida em 06.08.97 ao Deputado
Nilson Gibson.

B - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PAU T A N° 50/97 2 -
(REMANESCENTE)

A • Proposições sujeitas a disposições
especiais (art. 202 e 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO
N° 383/96 - do Sr. Benedito Domingos e outros
- que "dá nova redação ao "caput" e ao
parágrafo único do artigo 23 do Ato das 3 -
Disposições Constitucionais Transitórias".
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL
PARECER: pela admissibilidade
VISTA CONJUNTA: Concedida em 26.06.97
aos Deputados Alzira Ewerton, Nilson Gibson
e Darci Coelho.

2 - PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO
N° 451/97 - do Sr. Maurício Requião e outros 
que "acrescenta parágrafo ao art. 212 da
Constituição Federal" .

PROJETO DE LEI N° 676-A/95 - do Sr.
Ubiratan Aguiar - 'que "regulamenta o artigo
206, inciso IV, da Constituição Federal,
dispondo sobre a gestão democrática do
ensino público".
RELATOR: Deputado MATHEUS SCHMIDT
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste e da
emenda da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, com substitutivo

VISTA: Concedida em 06.08.97 ao Deputado
Paes Landim.

PROJETO DE LEI N° 730/95 - do Sr. Ubiratan
Aguiar - que "regulamenta o artigo 213 da
Constituição Federal, definindo escolas
comunitárias, confessionais e filantrópicas para
fins de recebimento de recursos públicos".
RELATORA: Deputada ZULAIÊ COBRA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste e das
emendas adotadas pela Comissão de
Educação, Cultura e Desporto
VISTA: Concedida em 06.08.97 ao Deputado
Paes Landim.
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·3-
1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N° 235/95 - da Sra. Vanessa Felippe e outros 
que "suprime-se o termo "civis" do artigo 19 do
Ato das Disposições Transitórias".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: pela inadmissibilidade desta e da
Proposta de Emenda á Constituição nO 461/97,
apensada; e pela anti-regimentalidade da
Proposta de Emenda á Constituição nO 479/95,
apensada

A • Proposição sujeita à apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

A - Proposição sujeita a disposições
especiais (art. 202 e 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N°
407/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (Mensagem nO
467/96-PE) - que "aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Capixaba ltda., para
explorar serviço de rádiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Vitória, Estado do
Esplrito Santo"
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa

RELATOR: Deputado SilVIO PESSOA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N°
211/95 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (Mensagem nO
162/90-PE) - que "aprova o ato que renova, a
partir de 24 de maio de 1988, a concessão
outorgada à FUNDAÇÃO CULTURAL E
EDUCACIONAL SANTANA DE CAETITÉ, para
explorar serviço de radiodifusão sonora, na
cidade de Caetité, Estado da Bahia".
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa

.B - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

URGÊNCIA CONSTITUCIONAL
(Art. 223, § 10 da Cf)

PAU T A N° 55/97

PAU T A N° 54/97

PROJETO DE LEI N° 4.340~B/93 . do Sr.
Ode/mo Leão - que "a/tera a Lei nO 8.171, de 1O
de janeiro de 1991, acrescentando-lhe
dispositivos referentes á defesa agropecuána". 2 
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste e das
emendas adotadas pela Comissão de
Agricultura e Política Rural

1 -

4-

PAU T A N° 56/97

A - Proposição sujeita à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA CONSTITUCIONAL
(Art. 223, § 10 da Cf)

1 - PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N°
396/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (Mensagem nO 5 
576/96-PE) - que "aprova o ato que declara
perempta a concessão outorgada á Rádio
Difusora Vale do Rio Una ltda., para executar
serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de São Bento do Una, Estado de
Pernambuco".

PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N°
408/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (Mensagem nO
490/96-PE) - que "aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Itapecerica da
Serra ltda., para explorar serviço de
rádiodifusão sonora em freqüência modulada.
na cidade de Itapecerica da Serra, Estado de
São Paulo"

RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade.
juridicidade e técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
417/97 -?a Comissão de Ciência e Tecnologia,

Comunicação e Informática (Mesagem nO
629/94-PE) - que "aprova o ato que renova a
concessão outorgada á Rádio Educadora de
Guajará-Mirim Uda; para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda tropical, na
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COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS

3 - Requerimento nO ·40/97 - do Deputado Cunha
Bueno - que "propõe a realização de. Audiência
Pública com os Srs. David Kessler, do Food
and Drog Administration FDA,
norte-americano; Ivan Uydess, ex-funciçmario
da Philip Morris e Jeffrey Wigand, ex-difetor de
pesquisa da Brown & Williamson. coligada da

1 - Requerimento nO 38/97 - da Deputada Regina
Lino - que "propõe a realização de Audiência
Pública com o Sr. Floriano Pastore Júnior,
professor da Universidade de Brasília (UnB),
para que discorra sobre o Projeto Non Wood,
através do qual cria-se tecnologia que dispensa
poluentes e resulta maior qualidade do produto
final no aproveitamento do látex, além de tratar
das vantagens do extrativismo e do
cooperativismo".

2 - Requerimento nO 39/9'/ - dos Deputados Teté
Bezerra e Valdir Colatto - que "propõe a
realização de Audiência Pública com. os Srs.
Paulo César Ximenes, Presidente do Banco do
Brasil S/A, Gustavo Loyola, Presidente do
Banco Central, Ozias Rodrigues Monteiro,
Presidente da ASBACE e Roberto Egydio
Setúbal. Presidente da FEBRABAN, para
esclarecerem sobre a fórma legal dos contratos
de crédito rural e as questões dos extratos de
contas e memória de cálculo dos mesmos".

deVotaçãoeA Discussão
Requerimentos:

Horário da Reunião: 10h
Local: Plenárío nO 8, Anexo 11

10 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
422/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,

Comunicação e Informática (Mensagem nO
1.045/96-PE) - que "aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Brasil de Adamantina
LTOA; para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de
Adamantina, Estado do São Paulo".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa

PROJETO DE. DECRETO LEGISLATIVO N°
418/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,

Comunicação e Informática (Mensagem nO
1.164/94-PE) - que "aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Carajá de Anápolis Ltda;
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda tropical, na cidade de Anápolis,
Estado de Goiás".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa

cidade de Guajará-Mirim, Estado de Rondônia".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
420/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,

Comunicação e Informática (Mensagem nO
26/95-PE) - que "aprova o ato que renova a
concessão outorgada á Rádio Brasil
Sociedade Limitada, para renovar serviço de
radiodifusão sonora em onda tropical, na
cidade de Campinas, Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON.
PARECER: pela constitucionalidade.
juridicidade e técnica :egislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
419/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (Mensagem nO

20/95-PE) - que "aprova o ato que renova a
permissão outorgada á Rádio Brasil Sociedade
Limitada, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Valinhos,
Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON.
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W
421/97 - da Comissão de Ciência e Tecnologia.

Comunicação e Informática (Mensagem nO
790/96-PE) - que "aprova o ato que renova a
permissão outorgada á Rádio Sociedade
Difusora "A Voz dé Bagé" LTOA; para explorar
serviço de radiodifusão em freqüência
modulada, na cidade de Bagé, Estado do Rio
Grande de Sul".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON.
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa

8-

7-

6-

9-
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4-

5-

Souza Cruz, para falarem sobre o fumo
supernicotinado Y-1, desenvolvido e produzido
pela Souza Cruz". 9 -

Requerimento nO 47/97 - do Deputado Salomão
Cruz - que "propõe a convocação do Ministro
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal, para, em Reunião de
Audiência Pública, prestar esclarecimentos
sobre o caso Fiat MUle Eletronic".

Requerimento nO 50/97 - do Deputado Cunha
Lima - que "propõe a realização de Reunião de
Audiência Pública com o Secretário de
Acompanhamento Econômico, o 10-
Secretário-Executivo do Ministério da Fazenda,
o Superintendente da SUNAB, a
Vice-Presidente da Associação Nacional dos
Servidores da SUNAB e' o Conselheiro.·e
Procurador Autárquico da SUNAB, para
discussão da MP nO 1.576/97. que dispõe
sobre a extinção da SUl\lAB".

ORDINÁRIA

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 101-A/96 - do
Sr. Osmir Lima e Outros - que "institui
Comissão Parlamentar de Inquérito com a
finalidade de investigar o papel das
organizações não-governamentais - ONGs no
Brasil e criar uma legislação específica que
caracterize sua atuação no território nacional".
RELATORA: Deputada REGINA UNO
PARECER: Favorável, com Substitutivo.
VISTA: Conjunta aos Deputados Fernando
Gabeira e Jaques Wagner, em 09.4.97.

PROJETO DE LEI N° 2.811/97 - do Sr.
Salvador Zimbaldi - que "proibe experiências e
clonagem de animais e seres humanos".
RELATOR: Deputado SÉRGIO CARNEIRO
PARECER: Favorável a este, e aos PLs de nOs
2.838/97, 2.822/97, 2.865/97 e 2.904/97,
apensados, com Substitutivo.

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 428-A/95 - do Sr.
Laprovita Vieira - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade dos fabricantes e importadores
de veículos automotores abastecerem o
mercado com peças de reposição, pelo prazo

mínimo de dez anos, a contar da data da
descontinuação da proqução ou importação do
veículo".
RELATOR: Dep~tado Luís BARBOSA
PARECER: Favorável, -com adoção da
emenda da CEIC.

PROJETO DE LEI N° 323/95 - do Sr. Luciano
Zica - que "dispõe sobre a criação da Área de
Proteção Ambiental - APA, no Distrito de
Sousas, Municipio de Campinas, Estado de
São Paulo".
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO
PARECER: Contrário.

PROJETO DE LEI N° 30-A/95 - do Sr Telmo
Kirst - que "altera o Decreto-lei nO 221, de 28
de fevereiro de 1967, assegurando aos
pescadores profissionais aposentados o direito
de continuarem exercendo a profissão".
RELATORA: Deputada REGINA UNO
PARECER: Favorável.

13 -
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
439/97 - (MSC 224/97) da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional . que
"aprova o texto do Acordo Constitutivo do
Fundo para o Desenvolvimento dos Po~os

Indigenas da América Latina e do Canbe,
assinado pelo Governo brasileiro em Madri, em
24 de julho de 1992".
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATIO
PARECER: Favorável.

Requerimento nO 54/97 . dos Deputados
Fernando Ferro e Walter Pinheiro - que "propõe
a realização de Reunião de Audiência. Pública
com o Presidente da TELEBRAS para
esclarecimentos sobre a decisão do governo
de devolver em dinheiro aos que quitaram 12
planos de expansão para compra de telefones,
em vez das ações, como previsto no contr~to".

. ° C • Proposições Sujeitas à Apreciação
Requerimento n 52/97 - dos ~~puta.dos Conclusiva das Comissões:
Socorro Gomes e Aldo Arantes - que propoe a
realização de Reunião de Audiência Pública.
na .cidade de Goiânia - GO. com a finalidade de
se discutir com setores da sociedade CIVil e
instituições públicas a situação do bloma 11 
Cerrado.

8-

B • Proposições Sujeitas à Apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA

7-

6-
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14 -

15 -

16 -

17 -

18 -

19 -

20 -

VISTA: Ao Deputado Ivan Valente, em 14/5/96.

PROJETO DE LEI N° 785/95 - do Sr. IIdemar
Kussler - que "proíbe os meios de
comunicação de publicarem anúncios de oferta
de venda de veículos automotores' sem a
correspondente identificação dos números da
placa e do chassis".
RELATOR: Deputado ADELSON RIBEIRO
PARECER: Favorável.

PROJETO DE LEI N° 2.168/96 - do Sr. José
Tude - que "dispõe sobre atividade de seguro
privado no ramo de automóveis".
RELATORA: Deputada RAQUEL CAPIBERIBE
PARECER: Favorável.

PROJETO DE LEI N° 2.344/96 - da Sra. Maria
Valadão - que "dispõe sobre a obrigatoriedade
de instalação de serviço médico de urgência
em estabelecimentos comerciais e shopping
centers". .
RELATOR: Deputado ALBÉRICO FILHO
PARECER: Favorável, com emendas.
VISTA: Conjunta aos Deputados Cunha Lima,
Chicão Brígido e Celso Russomano, em
19.3.97.

'PROJETO DE LEI N° 2.418/96 - do Sr. Silas
Brasileiro - que "estabelece incentivos fiscais
para a venda de alimentos integrantes da cesta
básica do trabalhador".
RELATOR: Deputado CUNHA LIMA
PARECER: Favorável, com emenda.
VISTA: Conjunta aos Deputados Ivan Valenté
e Celso Russomanno, em 23/4/97.

PROJETO DE LEI N° 2.580/96 - do Sr. Cunha
Bueno - que "obriga a menção no cardápio de
restaurantes e lanchonetes da advertência:
utiliza fornos de microondas".
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO
PARECER: Contrário.

PROJETO DE LEI N° 2.690/97 - do Sr.
Fernando Ferro e Outros - que "altera a Lei nO
7.802, de 11 de julho de 1989, para
acrescentar paréyrafos ao art. 13".
RELATOR: Deputado SALOMÃO CRUZ.
PARECER: Favorável, com Substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 2.703/97 - do Sr.
Antônio do Valle - que "dispõe sobre a abertura
de créditos especiais e similares por

instituições financeiras, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JAQUES WAGNER
PARECER: Favorável, com Substitutivo.

21 - PROJETO DE LEI N° 2.710/97 - do Sr. Elias
Murad - que "dispõe sobre a rotulagem de
produtos vendidos como complementos
alimentares e como fonte natural de elementos
químicos".
RELATOR: Deputado REMI TRINTA
PARECER: Favorável, com emenda.

22 - PROJETO DE LEI N° 2.736/97 - do Sr.
Wigberto Tartuce - que "dispõe sobre os
guichês de caixa nas agências bancárias".
RELATOR: Deputado ADELSON RIBEIRO
PARECER: Favorável.

A V I S O 24/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Inicio: 13.08.97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: -

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 1.153/95 - do Sr: Sérgio
Arouca - que "regulamenta o inciso VII, do
parágrafo 1° do artigo 225, da Constituição
Federal, que estabelece procedimentos para o
uso científico de animais, e dá outras
providências".
Relatora: Deputada VANESSA FELlPPE

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

PAU T A N° 15/97

Local: Plenário nO 14 - Anexo 11
Horário: 10:00 horas

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA: "Sistema Brasileiro de Habitação" • a proposta da
Camara Brasileira da Indústria da Construção - CBIC.

CONVIDADO:
• Deputado Luís ROBERTO PONTE, Presidente da Cãma
ra Brasileira da Indústria da Construção - CBIC.
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A V I S O N° 08/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 08-08-97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 3a Sessão

1 -

2-

3-

4-

PROJETO DE LEI N° 3.296/89 - do Sr. Paulo
Ramos - que "Dispõe sobre o livre acesso a
praias, rios, lagos e lagoas, e determina outras
providências".
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS

PROJETO DE LEI NO 3.896/89 - do Sr. Gerson
Marcondes - que "Adapta a Lei Federal nO
6.766, de 19 de dezembro de 1979, às normas
do artigo 183 da Constituição Federal e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado ANTÓNIO BRASIL

PROJETO DE LEI N° 2.356/96 - do Sr. João
Augusto que "Dispõe sobre os
empreendimentos habitacionais de interesse
social".
RELATOR: Deputado MAURO FECURY

PROJETO DE LEI N° 3.321/97 - do Sr. Basilio
Villani - que "Dispõe sobre imóveis para
locação social, estabelece normas de
procedimento e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MARQUINHO CHEDID

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA ECOMÉRCIO

PAUTA N° 22/97
Local: Auditório do Espaço Cultural
Horário: 10h

FÓRUM DA TRANSFORMAÇÃO DA
ECONOMIA

TEMA:
3° ANO DO PLANO REAL: AVALIAÇÃO E
PERSPECTIVA

CONVIDADOS:
DR. Pedro Sampaio Malan, Ministro da
Fazenda;

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
EDESPORTO

A V I S O N° 22/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 12/08/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 1a Sessão

2 - o Plano de Trabalho, da Comissão de Direitos
Humanos, para o 2° Semestre de 1997;

3 - acompanhamento orçamentário das emendas
apresentadas pela Comissão de Direitos 5
Humanos à Lei Orçamentária/97.

A) DISCUSSÃO SOBRE:

COMISSÃO DE·DIREITOS HUMANOS

PAUTA N° 15/97
Local: Plenário nO 09
Horário: 10:00h

PROJETO DE LEI N° 3.045/89 - do Sr. Jorge
Arbage - que "dispõe sobre critérios para o
tombamento de bens móveis e imóveis".
RELATOR: Deputado ALVARO VALLE

PROJETO DE LEI N° 2.835/97 - do Sr. Arlindo
Chinaglia - que "dispõe sobre o valor total
anual das mensalidades escolares e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado PEDRO WILSON

PROJETO DE LEI N° 3.018/97 - do Sr. Sílas
Brasileiro - que "proíbe a venda de bebida
a!coólica num raio de até 200 (duzentos)
metros de estabelecimentos escolares".
RELATOR: Deputado OSWALDO SOLER

PROJETO DE LEI N° 3.110/97 - do Sr.
Leônidas Cristina - que "dispõe sobre a criação
da Caderneta Escolar".
RELATOR: Deputado EXPEDITO JÚNIOR

PROJETO DE LEI N° 3.123/97 - do Sr.
Wigberto Tartuce - que "altera o § 3° do art. 58

4-

3-

subsidios a serem oferecidos à Comissão
Especial de Segurança Pública;

1 
PROJETO DE LEI N° 3.379/97 - da Sra. Dalila
Figueiredo - que "Torna obrigatória a instalação
de sanitários e bebedouros nos tipos de
edificações que especifica".
RELATOR: Deputado SILVERNANI SANTOS 2-

1 -

5-
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PROJETO DE LEI N° 3.180/97 - do Senado
Federal (PLS 219/96) - que "dispõe sobre o
seguro contra acidentes pessoais, a cargo dos
promotores e organizadores de rodeios, em
benefício dos participantes desses eventos,
amadores ou profissionais, e dos seus
dependentes, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ADEMIR LUCAS

PROJETO DE LEI N° 3.184/97 - do Sr.
Ubiratan Aguiar - que "altera o art. 15 da Lei nO
9.424, de 24 de dezembro de 1996, que dispõe
sobre o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério".
RELATORA: Deputada MARISA SERRANO

PROJETO DE LEI N° 3.207/97 - do Senado
Federal (PLS 129/95) - que "regulamenta o
procedimento de titulação de propriedade
imobiliária aos remanescentes das
comunidades dos quilombos, na forma do art.
68 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias".
RELATOR: Deputado SEVERIÁNO ALVES

PROJETO DE LEI N° 3.212/97 - do Sr.
Wigberto Tartuce - que "institui a Bolsa-Auxílio
a estudantes da educação profissional em
dedicação integral aos estudos".
RELATOR: Deputado MAURíCIO REQUIÃO

PROJETO DE LEI N° 3.220/97 - do Sr.
Betinho Rosado - que "dá nova redação ao
"caput" do art. 2° e acrescenta parágrafo ao art.
7° da: Lei nO 9.424, de 24 de dezembro de
1996,· que dispõe sobre o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério".
RELATOR: Deputado CLAUDIO CHAVES

PROJETO DE LEI N° 3.236/97 - do Sr. Valdir
Colatto - que "estabelece vantagens a
estudantes dos cursos de Agronomia e
Veterináría, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AUGUSTO NARDES

PROJETO DE LEI N° 3.263/97 - do Sr. Agnelo
Queiroz - que "institui o passe estudantil no

PROJETO DE LEI N° 3.178/97 - do Sr. Padre
Roque - que "altera dispositivos do art. 36 da
Lei nO 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional".
RELATOR: Deputado JOÃO THOMÉ
MESTRINHO

21 -

20 -

19 -

18 -

da Lei nO 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 14
que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional". .
RELATOR: Deputado FLÁVIO ARNS

PROJETO DE LEI N° 3.130/97 - do Sr. Murilo
Pinheiro - que "dispõe sobre a obrigatoriedade
da inclusão da disciplina Língua Portuguesa
durante todos os períodos de quaisquer cursos 15
superiores".
RELATOR: Deputado PEDRO WILSON

PROJETO DE LEI N° 3.132/97 - do Sr. Murilo
Pinheiro - que "dispõe sobre os horários para
se ministrar aulas de educação física".
RELATOR: Deputado PEDRO YVES

PROJETO DE LEI N° 3.142/97 - do Sr. 16-
Fernando Gabeira - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de aquisição de títulos
publicados no País pelas bibliotecas das
instituições de ensino supenor".
RELATOR: Deputado PEDRO WILSON

PROJETO DE LEI N° 3.149/97 - do Sr
Ricardo Barros - que "dispõe sobre a InstitUição. 17 
do Dia da Familia e dá outras providências"
RELATOR: Deputado COSTA FERREIRA

PROJETO DE LEI N° 3.158/97 - do Sr
Lindberg Farias e Ricardo Gomyde - que
"dispõe sobre a jornada de trabalho dos
estudantes dos níveis de ensino fundamental,
médio e superior".
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ

PROJETO DE LEI N° 3.169/97 - do Sr. Carlos
Airton - que "limita, em até 10% ( dez por
cento) do valor lOtai das mensalidades
escolares, a quantia a ser paga por ocasião da
matrícula nas escolas particulares".
RELATOR: Deputado MÁRIO DE OLIVEIRA

PROJETO DE LEI N° 3.170/97 - do Sr.
Antonio Balhmann - que "limita o número de
alunos em salas de aula, nas turmas de
primeiro grau, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado OSWALDO SOLER

PROJETO DE LEI N° 3.164/97 - do Senado
Federal ( PLS 221/96 ) - que "determina o
tombamento dos bens culturais das empresas
incluídas no Programa Nacional de
Desestatização".
RELATORA: Deputada MARISA SERRANO

6-

7-

10 -

9-

13 -

8-

12 -

11 -
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TEMA: SEGURANÇA BANCÁRIA

Local: Plenário N° 04 - Anexo 11
Horário: 10h

CONVIDADOS:
- MANOEL CASTAI\lO BLANCO
Diretor da Confederação Nacional dos Bancários
- JOSÉ BOAVENTURA SANTOS
Presidente da Confederação Nacional dos Vigilantes
- JOSÉ CARLOS DA SILVA
Diretor do Departamento Estadual dos Bancários - CUT/SC
- ZAQUEU APRIGIO FERREIRA
Diretor Setorial de Segurança Bancária da FEBRABAN
- ELI CÉSAR LISBOA RAMOS
Delegado da Divisão de Controle da Segurança Privada do
Ministério da Justiça

22 -

23 -

24 -

25 -

26 -

27 -

28 -

29 -

transporte público coletivo rodoviário
interestadual".
RELATOR: Deputado EXPEDITO JÚNIOR

PROJETO DE LEI N° 3.265/97 - do Sr. Arlindo
Chinaglia • que "proibe a criação de novos
cursos médicos e a ampliação de vagas nos
cursos existentes, nos próximos dez anos. e dá
outras providências". .
RELATOR: Deputado CLAUDIO CHAVES

PROJETO DE LEI N° 3.266/97 - do Sr
Betinho Rosado - que "altera o art. 16 da Lei n°
5.540, de 28 de novembro de 1968,'relativo ao
processo de escolha de dirigentes de
instituições de ensino superior".
RELATOR: Deputado JOÃO FAUSTINO

PROJETO DE LEI N° 3.274/97 - do Sr. Jaques
Wagner - que "institui a meia-entrada para
jovens de até vinte e um anos de idade em
estabelecimentos que proporcionam lazer e
entretenimento".
RELATOR: Deputado MÁRIO DE OLIVEIRA

PROJETO DE LEI N° 3.276/97 - do Sr.
Severiano Alves - que "modifica o art. 9° da Lei
nO 9.424, de 24 de dezembro de 1996".
RELATOR: Deputado MAURiCIO REQUIÃO

PROJETO DE LEI N° 3.281/97 - do ·Sr.
Severino Cavalcanti - que "dispõe sobre os
órgãos de representação de estudantes de
nivel superior e fixa regra quanto á prova da
condição de estudante de qualquer nível de
ensino".
RELATOR: Deputado SEVERIANO ALVES

PROJETO DE LEI N° 3.292/97 - do Sr. Pedro
Yves - que "estabelece a obrigatoriedade de
concessão de bolsas de estudos para
portadores de deficiência física e visual, por
instituições particulares de ensino técnico e
superior, na proporção de dez por cento dos
alunos matriculados, por curso".
RELATOR: Deputado FLÁVIO ARNS

PROJETO DE LEI N° 3.296/97 - do Sr. João
Mellão Neto - que "determina a inclusão no
currículo de ensino de primeiro e segundo
graus de disciplinas relacionadas à cidadania e
às instituições democráticas".
RELATOR: Deputado ADEMIR LUCAS

PROJETO DE LEI N° 3.317/97 - do Sr.
Wigberto Tartuce - que "estabelece a

30 -

31 -

32 -

33 -

obrigatoriedade da inclusão da disciplina
Ensino Bíblico nas escolas de ensino
fundamental".
RELATOR: Deputado PADRE ROQUE

PROJETO DE LEI N° 3.354/97 - do Sr.
Wigberto Tartuce - que "determina a inclusão
da disciplina Qualidade Total no currículo das
escolas de ensino fundamental".
RELATOR: Deputado ADEMIR LUCAS

PROJETO DE LEI N° 3.403/97 - do Sr. João
Mendes - que "dispõe sobre a dedução de
contribuição previdenciária dos valores
aplicados em bolsas de estudo".
RELATOR: Deputado ADEMIR CUNHA

PROJETO DE LEI N° 3.414/97 - do Sr. Nelson
Marchezan - que "altera alínea " bit do inciso
XIV do art. 4° da lei nO 4.595, de 31 de
dezembro de 1964, que dispõe sobre a política
e as instituições monetárias, bancárias e
creditícias, cria o Conselho Monetário Nacional
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado BETINHO ROSADO

PROJETO DE LEI N° 3.415/97 - do Sr. José
Carlos Lacerda - que "altera o inciso 11 do art.
44 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional".
RELATOR: Deputado AUGUSTO NARDES

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

AUDIÊNCIA PÚBLICA
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11 -
B .. Da Análise do Mérito:

4 - PROJETO DE LEI N° 3.262-AJ92 - do Sr.
Alberto Goldman - que "estabelece incentivo
fiscal na área do Imposto de Renda. para as
atividades de normalização". 12 -
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOTTO

A.. Da Análise da Adequação Financeira
e Orçamentária (art. 54,11):

1 - PROJETO DE LEI N° 828-A/95 - dos Srs. 8 
Mareio Reinaldo Moreira e Antonio do Valle -
que "dispõe sobre a complementação da
aposentadoria do pessoal da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária
EMBRAPA e do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado SILVIO TORRES

2 - ROJETO DE LEI N° 2.770-AJ97 - do Tribunal
de Contas da União - que "dispõe sobre a
criação de cargos efetivos e de funções

.comissionadas na Secretaria do Tribunal de 9 
Contas da União, e dá outras providências"
RELATOR: Deputado SAULO QUEIROZ

3 - PROJETO DE' LEI N° 3.322/97 - do Sr.
Abelardo Lupion - que "cria estabelecimento
prisional' federal agricola de segurança
máxima, com capacidade limitada a dez mil
internos por módulo, destinado a condenados
de todos os Estados brasileiros a pena superior 10
a quinze ancs, de alta periculosidade, ou que
tenham cometido crime hedicndo".
RELATOR: Deputado ROGÉRIO SILVA

- MARCELlNO JOSÉ BARBOSA
Diretor de Operações da Empresa de Vigilância. e Trans
porte de Valores Ltda.
- PERCIVAL ARACEMA
Presidente da Associaçao Brasileira de Transporte de
Valores
- LÉLIO VIEIRA CARNEIRO
Presidente da Federaçao Nacional das Empresas de Segu
rança e Transporte
de Valores

A V I 5 O N° 18/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio.: 11/08/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 38 Sessão

5-

6-

7-

PROJETO DE LEI N° 4.528-AJ94 - dos Srs.
Dércio Knop e' outros 2 - que "autoriza a
criação de Área de Livre Comércio' nos
Municípios de Dionisio Cerqueira, no Estado de
Santa Catarina, e Barracão, no Estado do
Paraná, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FERNANDO TORRES

PROJETO DE LEI N° 122-A/95 - do Sr. José
Fortunati (em apenso o PL n° 333/95) - que
"altera a Lei nO 7.315, de 24 de maio de 1985 e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado ARNALDO MADEIRA

PROJETO DE LEI N° 4.915-AJ95 - do Sr. Luiz
Carlos Hauly - que "regulariza a situação fiscal
de aparelhos, equipamentos e acessórios
eletrônicos estrangeiros, nas condições que
estabelece".
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOnO

PROJETO DE LEI N° 1.618-AJ96 - do Sr.
Theodorico Ferraço· que "altera a Lei nO 6.024,
de 13 de março de 1974, que dispõe sobre a
intervenção e a liquidação extrajudicial de
instituições financeiras, e dá outras
providências; e estabelece limite para as
transferências de recursos do Banco Central
para instituições financeiras, necessárias à
estabilidade do Sistema Financeiro Nacional no
âmbito do Programa de Estímulo à
Reestruturação e ao Fortalecimento do SFN 
PROER".
RELATOR: Deputado SAULO QUEIROZ

PROJETO DE LEI N° 3.104/97 - do Sr. Álvaro
Gaudêncio Neto - que "dispõe sobre a isenção
do Imposto sobre Produtos Industrializados 
IPI nas aquisições de ambulâncias por
instituições de assistência social, sem fins
lucrativos, e por prefeituras municipais".
RELATOR:Deputado TALVANE
ALBUQUERQUE

PROJETO DE LEI N° 3.237/97 - do Sr. Valdir
Colatto - que "dispõe sobre incentivo fiscal a
entidades filantrópicas" .
RELATOR: Deputado OSÓRIO ADRIANO

PROJETO DE LEI N° 3.239/97 - do Sr. Waldir
Colatto - que "obriga as instituições financeiras
bancárias a receberem todos os pagamentos
de impostos e taxas".
RELATOR: Deputado SAULO QUEIROZ

PROJETO DE LEI N° 3.245/97. - do Sr. Júlio
Redecker - que "modifica a Lei n° 8.981, de 20
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PAUTA N° 18/97

REQUERIMENTO N° 233/97 - do Deputado
Nilmário Miranda, que propõe à Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle que se

REQUERIMENTO N° 232/97 - do Deputado
Nilmário Miranda, que propõe à Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle constituir
Subcomissão Especial, destinada a apurar, no
ambito do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (lNCRA) e do Ministério
Extraordinário de Política Fundiária, atuações
referentes à compra de imóveis rurais e a
indenização de terras nuas para fins de
reforma agrária.

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE N° 61/97 - do Deputado Cunha
Bueno, que "propõe que a Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle realize ,
com o auxílio do Tribunal de Contas da União,
auditoria na Indústrias Nucleares do Brasil S.A
-INB."
RELATOR: Fernando Lopes.
RELATÓRIO PRÉVIO: pela rejeição.

REQUERIMENTO N° 230/97 - do Deputado
João Magalhães, que solicita à Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle convocar o
Ministro da Saúde, para prestar
esclarecimentos sobre aplicação dos recursos
oriundos da CPMF.

REQUERIMENTO N° 231/97 - dos Deputados
Luciano Zica e Luiz Alberto, que propõe à
Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle constituir Subcomissão Especial,
destinada a averiguar denúncias contra a
PETROBRÀS/REDUC - Refinaria Duque de
Caxias, DTSE - Dutos e Terminais do Sudeste
do Estado do Rio de Janeiro, FRONAPE ~

Frota Nacional de petroleiros, CENPES 
Centro Nacional de Pesquisa da Petrobrás e
E&P - Exploração e Produção da Bacia de
Campos.

base na Lei nO 8.727, de 5 de novembro de
1993, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOTTO

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Horário: 10:00 horas
Local: Plenário 9

TALVANE

de janeiro de 1995, que ,altera a legislação
tributária federal e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

PROJETO DE LEI N° 3.259/97 - do Sr. Osmar
Leitão - que "dispõe sobre a dedutibilidade do
IPTU e do IPVA para efeito de determinar o
imposto de renda das pessoas físicas".
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

PROJETO DE LEI N° 3.285/97 - do Sr. Feu
Rosa - que "concede incentivo fiscal às
pessoas jurídicas que doarem máquinas,. 1
equipamentos ou utensílios destinados ao
preparo, acondicionamento e distribuição de
alimentos a pessoas carentes",
RELATOR: Deputado
ALBUQUERQUE

PROJETO DE LEI N° 3,286/97 - do Sr. Feu
Rosa - que "dispõe sobre incentivos fiscaiS às
pessoas juridicas que doarem refeições a
entidades, associações e fundações sem fins
lucrativos, para distribuição a pessoas 2 
carentes",
RELATOR: Deputado OSÓRIO ADRIANO

PROJETO DE LEI N° 3.387/97 - do Sr.
Philemon Rodrigues - que "altera o art. 6° da
Lei nO 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que
dispõe sobre isenção do Imposto sobre 3 
Produtos Industrializados - IPI na aquisição de
automóveis para utilização no transporte
autônomo de passageiros, bem como por
pessoas portadoras de deficiência física, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

PROJETO DE LEI N° 3.288/97 - do Sr. Feu
Rosa - que "isenta do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI os alimentos, máquinas,
equipamentos e utensílios doados a entidaaes,
associaçôes e fundações sem fins lucrativos
que tenham por finalidade o preparo e/ou 4 
distribuição gratuita de alimentos a pessoas
carentes",
RELATOR: Deputado ANIVALDO VALE

PROJETO DE LEI N° 3.295/97 - do Sr.
Fernando Lopes - que "dispõe sobre a garantia
dos depósitos de poupança pelo Banco Central
do Brasil e dá outras providências".
RELATORA: Deputada 'IEDA CRUSIUS

19 - PROJETO DE LEI N° 3.410/97 - do Sr. Roberto 5 
Balestra - que "autoriza novas composições ou
prorrogações das dívidas refinanciadas com

18 -

17 -

16 -

15 -

14 -

13 -
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7-

oficie a policia federal, para proceder a
apuração de denúncias sobre existêricia de
esquema de c~mupção, mediante
intermediação, na Iiberaçã'o de verbas públicas
federais.

REQUERIMENTO N° 227/97 - do Deputado
Jaime Martins, que solicita à Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle convidar "o
Sr. Paulo de Tarso Venceslau, a fim de prestar
esclarecimentos sobre denúncias de contratos
sem licitação entre a empresa CPEM
(Consultoria para Empresas e Municípios) e
prefeituras do interior do Estado de São Paulo."
VISTA CONJUNTA: concedida aos Deputados
João Leão, Arthur Virgílio, Aldo Rebelo e
Fernando Lopes. em 04/06/97.

REQUERIMENTO· N° 225/97 - do Deputado
Arlindo Chinaglia, que solicita à Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle "seja
convocado o Sr. Ministro de Estado das
Comunicações, a fim de prestar
esclarecimentos sobre as denúncias de
compra de votos para aprovação da Proposta
de Emenda Constitucional da Reeleição (PEC
N° 001/95)."
VISTA CONJUNTA: concedida aos Deputados
João Leão e José Carlos Vieira. em 04/06/97.

11 - • REQUERIMENTO N° 240/97 - do Deputado
José Pimentel, que requer à Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle solicitar ao
Ministério da Previdência e Assistência Social
cópia"da documentação referente ao processo
que deu origem a Portaria nO 4.129, de 1° de
agosto de 1997, bem como do parecer e/ou
relatório da Secretaria de Previdência
Complementar.

12 - REQUERIMENTO N° 241/97 - do Deputado
José Coimbra, que solicita à Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle convidar o
Sr. Francisco Chiara, diretor da Petroquisa e
Secretário Nacional do PTB, e também o
jornalista Elio Gaspari, de "A Folha de São
Paulo", a fim de prestarem esclarecimentos
sobre denúncias de má administração de
recursos públicos destinados à criação da
PetroRio.

SUBCOMISSÃO ESPECIAL CRIADA PELO
ATO N° 01, DE 1997

Horário: 18:00 horas
Local: Sala 161-A, Anexo 11

ASSUNTO: reunião de trabalho

8- REQUERIMENTO N° 235/97 - do Deputado
Fernando Lopes, que solicita à Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle a
convocação do Sr. Eduardo Jorge,
Secretário-Geral da Presidência da República,
para prestar esclarecimentos sobre matéria
divulgada pela revista Istoé, relativas a
denúncias de corrupção envolvendo a empresa
Datamec S.A e parlamentar.

COMISSÃO DE MINAS EENERGIA

PAU T A N° 16/97
REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 16 - Anexo 11
Horário: 10 horas

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
398/97 - da Comissão de Relações Exteriores
e ~e Defesa Nacional - que "aprova o texto do
Acordo Constitutivo da Associação dos Países
Produtores de Estanho, celebrado em 29 de
março de 1983, em Londre~".

RELATOR: Deputado JOSE BORBA
PARECER: Pela aprovação.

Apresentação e discussão do relatório final
do Seminário sobre o "Futuro do

PROÁLCOOL.n

A) Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

. URGÊNCIA

REQUERIMENTO N° 239/97 - do Deputado
Ivan Valente, que requer à Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle a
convocação do Sr. Ministro do Planejamento e
Orçamento para prestar esclarecimentos sobre
operações com o Banco Mundial e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento.

REQUERIMENTO N° 238/97 - do Deputado
Álvaro Gaudêncio Neto, que solicita à
Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle a realização de reunião de audência
pública com o Diretor-Geral do Departamento 1
de Aviação Civil - DAC e com o Presidente da
Empresa Brasileira de Infra-estrutura
Aeroportuária -INFRAERO.

10 -

9-
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A V I S O N° 5/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 06.08.97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 53 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 3.201/97 - do Sr. Nilton
Baiano - que "proíbe a utilização, em todo o
território nacional, de metil-tércio-butil-éter
(MTBE) como aditivo à gasolina automotiva."
RELATOR: Deputado LUIZ PIAUHYLlNO

2 - PROJETO DE LEI N° 3.206/97 - do Poder
Executivo (MSC 641/97) - que "altera a sede e
o foro das Indústrias Nucleares do Brasil S.A. 
INB."
RELATOR: Deputado JOSÉ JANENE

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES EDE DEFESA NACIONAL

distribuição das armas de fogo de porte
individual, respectivas munições, telefones
celulares e coletes à prova de bala
apreendid<?s pelos órgãos de seguranÇa\-
pública federal ou estadual". .
RELATOR: Deputado ROBERTO
JEFFERSON
PARECER: Pela rejeição

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
E FAMíLIA

Local: Plenário 7 - Anexo 11
Horário: 10h

REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA:
"OUVIR O Sr. MINISTRO DA SAÚDE, QUE DEVERA

PRESTAR ESCLARECIMENTOS SOBRE A RAZÃO DA
FALTA DA VACINA TRlpLlCE E DA VACINA CONTRA
HEPATITE-B."

Local: Plenário 3, Anexo 11
Horário: 10 horas e 30 minutos

CONVIDADO:
- Dr. CÉSAR SILVA DE ALBUQUERQUE
Ministro de Estado da Saúde

PAU T A N° 15/97

B) Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

A) Proposição Sujeita à Apreciação do
Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 2.891/97 - do Sr. Pedro
Wilson - que "altera a Lei nO 9.425, de 24 de
dezembro de 1996, que dispõe sobre a
concessão de pensão especial às vítimas do
acidente nuclear ocorrido em Goiânia, Estado
de Goiás."
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES

PROJETO DE LEI N° 558/95 - do Sr. Sérgio
Arouca - que "dispõe sobre a criaçiio do
programa de apoio e assistência médico-social
d?miciliar ~ pacientes crônicos, atendidos pelo
Sistema Unico de Saúde e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado José Pinotti
PARECER (REFORMULADO): favorável, com
substitutivo

1 -

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 2.383/96 - do Sr.
Wigberto Tartuce - que "dIspõe sobre a

PROJETO DE LEI N° 3.098/97 - do Senado
Federal - que "restringe o uso de capuz em
operações policiais".
RELATOR: Deputado CLÁUDIO CAJADO
PARECER: Favorável, com emendas

A V I S O N° 16/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUVO
Início: 13/08/97

PROJETO DE LEI N° 3.083/97 - do Sr. Serafim Prazo: 5 Sessões
Venzon - que "dispõe sobre a utilização, Decurso:
durante o processo respectivo referente à
apuração e julgamento do ilícito cometido, de AS PROPOSIÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
veículos terrestres, aéreos ou aquáticos EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
apreendidos com carga ilegal ou drogas". COMISSÃO
RELATOR: DelJutado ELIAS MURAD
PARECER: Favorável, com Substitutivo

3-

2-

1 -
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COMISSAO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO ESERVIÇO

PÚBLICO

LOCAL: Plenário 12, Anexo 11
HORÁRIO: 10 horas

PAUTA N° 6/97

RELATOR: Deputado MIGUEL ROS$E:rTO
PARECER PRÉVIO: contrário

5 - PROJETO DE LEI N° 1.470/96 - do Sr.
Augusto Nardes - que "dispõe sobre a
prestação de informações pela administração
pública".
RELATOR: Deputado VALDOMIRO MEGER
PARECER: favorável, com substitutivo

B • Proposições Sujeitas à Apreciação
A - Proposições Sujeitas à Apreci~ção do Conclusiva das Comissões:
Plenário da Casa: PRIORIDADE

URGÊNCIA

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°
116/96 - do Sr. Waldomiro Fioravante - (PLP nO
145/97, apensado) - que "garante estabilidade
no emprego ao trabalhador em véspera de
aposentar-se". 8 -
RELATOR: Deputado MENDONÇA FILHO
PARECER: favorável, com substitutivo, ao

. projeto e a seu apensado

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°
143/97 - do Sr. Roberto Rocha - que "altera a
redação do art. 27 da Lei Complementar nO 77,
de 13 de julho de 1993, que institui o Imposto
Provisório sobre a Movimentação ou a
Transmissão de Valores e de Crédito e Direitos 9
de Natureza Financeira - IPMF e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL
PARECER: contrário

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 10-

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE N° 31/95 - do Sr. Cunha Bueno 
que "propõe que a Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público fiscalize, com
o auxílio do Tribunal de Contas da União, e de
empresa de auditoria independente, a gestão e
a situação do Fundo de Garantia do Tempo de 11
Serviço - FGTS".

1 -

2-

3 -

4-

PROJETO DE LEI N° 2.161-A/96 - do Sr.
Philemon Rodrigues - que "dispõe sobre o
contrato de gestão entre a União e as
empresas públicas e sociedades de economia
mista que exploram atividade econômica, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado ARLINDO VARGAS
PARECER: favorável, com substitutivo

PRIORIDADE

6-

7-

PROJETO DE LEI N° 2.449-A/96 - do Poder
Executivo (Mensagem nO 998/96) - que "dispõe
sobre a venda ou permuta de bens imóveis
pelo Estado-Maior das Forças Armadas".
RELATOR: Deputado JOÃO MELLÃO NETO
PARECER: favorável ao projeto e contrário à
emenda apresentada na Comissão

PROJETO DE LEI N° 2.707/97 - do Poder
Executivo (Mensagem nO 35/97) - que"dispõe
sobre a admissão de professores, técnicos e
cientistas estrangeiros pelas universidades e
pelas instituições de pesquisa científica e
tecnológica federais".
RELATOR: Deputado JOÃO MELLÃO NETO
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 2.537/96 - do Tribunal
Superior Eleitoral: que "dispge sobre a criação
de cargo em comissão no Quadro Permanente
da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de
Minas Gerais".
RELATOR: Deputado MENDONÇA FILHO
PARECER: favorável, com substitutivo

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1.398/91 - do Sr. Sérgio
Cury - que "dispõe sobre a política salarial e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 4.731194 - do Sr. Aldo
Rebelo - que "regulamenta a profissão de
Tecnólogo e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: favorável, com substitutivo
Vista concedida ao Deputado Wilson Braga em
21.06.95

PROJETO DE LEI N° 329/95 - do Sr. Eduardo
Mascarenhas - que "dispõe sobre a designação
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12 -

13 -

14 -

15·

16·

17-

18 -

e o exercício da profissão de Conselheiro em
Dependência Quimica e determina outras
providências".
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 330-A/95 - do Sr.
Eduardo Mascarenhas - que "dispõe sobre a
regulamentação do Profissional de Educação
Física e cria seus respectivos conselhos
federal e regionais".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 404/9~ - do Sr. José
Aldemir - que "cria a Ordem Nacional de
Serviços e as Ordens Regionais de Serviços e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: contrário
Vista concedida ao Deputado Pinheiro Landim
em 21.05.97

PROJETO DE LEI N° 1.049/95 - do Sr. Jorge
Anders - (PL nO 1.712/96, apensado) - que
"dispõe sobre o exercício das profissões de
cabeleireiro, manicura e pedicura".
RELATOR: Deputado EMERSON OLAVO
PIRES
PARECER: contrário ao principal e ao
apensado

PROJETO DE LEI N° 1.160/95 - do Sr. Roberto
Pessôa - que "estipula mandato para o ·titular
do' cargo de Secretário da Receita Federal".
RELATOR: Deputado OSMIR LIMA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 1.167/95 - do Sr. Nilson
Gibson - que "dispõe sobre a Classificação
Brasileira de Ocupações - CBO, e dá outras
providências".
RELATOR:' Deputado PAULO ROCHA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 1.224/95 - do Sr. João
Cóser - que "inclui entre as contravenções
penais a discriminação consistente na
exigência de 'boa aparência', para fim de
recrutamento e seleção de pessoal".
RELATOR: Deputado OSMIR LIMA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 1.529/96 - do Sr.
Nilmário Miranda - que "autoriza a União a
indenizar as vítimas de violências praticadas
por seus agentes".

19 -

20 -

21 -

22 -

23 -

24 -

RELATOR: Deputado MANOEL CASTRO
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 1.717/96 - do' Sr.
Waldomiro Fioravante - que "torna obrigatório
ao empregador o fornecimento mensal aos
empregados dos comprovantes de descontos
efetuados nos respectivos salários".
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 1.800/96 - do Sr.
Pedrinho Abrão - (PL nO 2.600/96, apensado) 
que "altera a Consolidação das Leis do
Trabalho para dispor sobre remuneração de
dirigentes sindicais".
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE
PARECER: contrário ao principal e ao
apensado

PROJETO DE LEI N° 1.832/96 - do Sr. José
Machado - que "altera o artigo 4° da Lei nO
8.884, de 11 de junho de 1994, que transforma
o Conselho Administrativo de Defesa
Econômica - CADE em Autarquia, dispõe sobre
a prevenção e a repressão às infrações contra
a ordem econômica e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 1.836/96 - do Sr. Almino
Affonso - que "dá nova redação ao artigo 631
da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e
seu parágrafo único, criando a Comissão Fiscal
de Trabalhadores".
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 2.093/96 - do Sr. Lael
Varella - que "autoriza a doação das partes da
União e do Instituto Nacional de Seguro Social
- INSS - nos termos que menciona".
RELATOR: Deputado BENEDITO
GUIMARÃES
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 2.113/96 - do Sr.
Mauricio Najar - que "altera o artigo 20 da Lei
nO 8.036, de 11 de maio de 1990, que dispõe
sobre o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço, facultando a utilização da conta
vinculada para o pagamento de mensalidades
escolares de 2° e 3° grau".
RELATOR: Deputado OSMIR LIMA
PARECER: contrário
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PAUTA N° 7/97

A • Proposições Sujeitas à Apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA

26 - PROJETO DE LEI N° 2.546/96 - do Sr. Nilson
Gibson - que "autoriza a reversão ao Município
de Belo Jardim, Estado de Pernambuco, do
terreno que menciona". 6 -
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA
PARECER: favorável

25 - PROJETO DE LEI N° 2.334/96 - do Sr. Paulo
Paim - que "revoga o artigo 62 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
aprovada pelo Decreto-lei n° 5.452, de 1° de 5·
maio de 1943".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°
162/97 - do Sr. Milton Mendes - que "dispõe
sobre a proteção da relação de emprego
prevista no inciso I, art. 7° da Constituição
Federal".
RELATOR: Deputado EMERSON OLAVO
PIRES
PARECER: contrário

RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE
PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI N° 1.902/96 - do Sr.
Fernando Ferro - que "regulamenta o artigo 8°,
inciso 111, da Constituição Federal, que institui a
figura "juris" da substituição processual".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL
PARECER: favorável, com substitutivo

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
88195 - da Sra. Ana Júlia - (PDL nO 89/95.
apensado) - que "susta, para todos os efeitos
legais, o Decreto nO 1.480, de 3 de maio de
1995, oriundo da Presidência da República".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL
PARECER: favorável ao principal e pela
prejudicialidade do apensado
Vista concedida ao Deputado Sandro Mabel
em 20.09.95

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
241/96 - do Sr. Agnelo Queiroz - que "susta a
aplicação do disposto na Portaria nO 865, de 14
de setembro de 1995, do Ministério do
Trabalho, que estabelece critérios de
fiscalização de condições de trabalho
constantes de Convenções ou Acordos
Coletivos de Trabalho".
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE
PARECER: favorável
Vista concedida ao Deputado Paulo Rocha em
21.08.96

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
380/97 - do Sr. Paulo Paim - que "disciplina as
relações jurídicas decorrentes da perda de
eficácia do disposto no art. 2° das Medidas
Provisórias nOs 1.523/96, 1.523-1/96 e
1.523-2/96, no tocante à alteração do art. 148
da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991".
RELATOR: Deputado WILSON .BRAGA
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 69/95
- do Sr. Arthur Virgílio - que "determina a 9
liquidação das operações de crédito por
antecipação de receita até o último dia de
mandato do chefe do Poder Executivo".
RELATOR: Deputado JOÃO MELLÃO NETO
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°77/96
- do Sr. Augusto Nardes • que "regulamenta o
inciso I do artigo 7° da Constituição Federal".

PRIORIDADE

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 7
164/95 - da Comissão de Relações Exteriores
(MSG nO 344/91) - que "aprova o texto da
Convenção Internacional nO 171 , da
Organização Internacional do Trabalho, relativa
ao Trabalho Noturno".
RELATOR: Deputado JOÃO MELLÃO NETO
PARECER: favorável

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
387/97 - da Comissão de Relação Exteriores e
de Defesa Nacional (MSG nO 1.001/96) - que
~'aprova o texto do Acordo entre o Governo da 8
República Federativa do Brasil e o Governo do
Reino dos Países Baixos relativo ao exercício
de atividades. remuneradas por parte de
dependentes do pessoal diplomático, consular,
administrativo e técnico, celebrado em Brasília.
em 31 de julho de 1996".
RELATOR: Deputado NOEL DE OLIVEIRA
PARECER: favorável

4-

3 -

2-

1 -
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B • Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

10 -

11 -

12 -

13 -

14 -

15 -

PROJETO DE LEI N° 1.155/95 - do Poder
Executivo (MSG nO 1.116/95) - que "dispõe
sobre o transporte terrestre de produtos
perigosos, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOÃO MELLÃO NETO
PARECER: favorável
Vista concedida ao Deputado José Pimentel
em 16.04.97

PROJETO DE LEI N° 1.286-A/95 - do Poder
Executivo (MSG nO 1.327/95) que "dispõe
sobre a criação de cargos efetivos de Agente
Penitenciário na Carreira Policial Civil do
Distrito Federal, edá outras providências".
RELATOR: Deputado HUGO RODRIGUES DA
CUNHA
PARECER: favorável, com a adoção do
substitutivo da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional e contrário às
3 (três) emendas apresentadas na Comissão

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 3.388-A/92 - do Sr. Chico
Vigilante - que "dispõe sobre a eleição e a
substituição de diretores de sociedades de
economia mista controladas pela União".
RELATOR: Deputado OSMIR LIMA
PARECER: contrário
Vista concedida ao Qeputado Mendonça Filho
em 12.06.96

PROJETO DE LEI N° 4.774/94 - do Sr. Paulo
Paim - que "concede ao trabalhador avulso os
benefícios do vale-transporte e do
auxílio-alimentação".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA
PARECER: favorável

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 SANDRO MABEL
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 380/95 - do Sr. Paulo
Paim - que "dispõe sobre anistia das faltas de
serviço na Administração Pública Federal, no
período que menciona, e dá outras
providências".

RELATOR: Deputado JOÃO MELLÃO NETO
PARECER: contrário

16 - PROJETO DE LEI N° 510/95 - do Sr. José
Fortunati - que "determina, como jornada
normal de trabalho, a carga horária de 6 (seis)
horas diárias para a categoria profissional dos
securitários".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL
PARECER: contrário

17 - PROJETO DE LEI N° 511/95 - do Sr. José
Fortunati - (PL's nOs 512/95 e 822/95,
apensados) - que "dispõe sobre a realização
de inspeções pessoais nos trabalhadores".
RELATOR: Deputado VALDOMIRO MEGER
PARECER: favorável, com substitutivo, ao PL
512/95, apensado e contrário aos PL 511/95,
principal, PL 822/95, apensado e pela
prejudicialidade das 2 (duas) emendas
apresentadas ao substitutivo

18. PROJETO DE LEI N° 513/95 • do Sr. José
Fortunati que "estende os direitos
assegurados à trabalhadora gestante, nos
casos de morte desta, a quem detiver a guarda
de seu filho".
RELATOR: Deputado CHICO VIGILANTE
PARECER: favorável
Vista concedida ao Deputado Luciano Castro
em 20.09.95

19 - PROJETO DE LEI N° 742/95 - do Sr. Nelson
Marchezan - (PL's nOs 1.038/95, 1.415/96,
2.845/97 e 2.918/97, apensados) - que "dispõe
sobre o parcelamento de débitos com a
Previdência Social e o FGTS, mediante
retenção de parcela do Fundo de Participação
dos Municípios".
RELATOR: Deputado VALDOMIRO MEGER
PARECER: favorável, com substitutivo, ao
principal, e contrário aos apensados

20 - PROJETO DE LEI N° 878/95 - do Sr. José
Fortunati - que "dispõe sobre medidas
disciplinares no local de trabalho".
RELATOR: Deputado BENEDITO
GUIMARÃES
PARECER: contrário

21 - PROJETO DE LEI N° 897/95 - do Sr. João
Fassarella - que· "acrescenta parágrafo único
ao artigo15-J. do Cecr6w-Ld nO 5.452. de 1° de
maio àe 1943 - Consolidação das Leis do
Trabalho - para responsabilizar solidariamente
pelo cumprimento das normas de segurança e
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22 -

23 -

24 -

25 -

26 -

27 -

medicina do trabalho as empresas contratantes 2B 
de prestadoras de serviços".
RELATOR: Deputado LUCIANO CAST.RO
PARECER: favorável, com substitutivo
Vista concedida ao .Deputado Sandro Mabel
em 29.11.95

PROJETO DE LEI N° 1.054/95 - da Sra.
Vanessa Felippe - que "altera a redação do 29 
artigo 55 da Consolidação das Leis do
Trabalho".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 1.106/95 - do Sr. Arlindo
Chinaglia - que "altera a redação do artigo 459 30 
da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei nO 5.452, de 1° de
maio de 1943".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 1.468/96 - do Sr. Feu
Rosa - que "assegura aos titulares de contas
individuais do PIS/PASEP o direito ao
recebimento de extrato semestral, e dá outras
providências". 31 -
RELATOR: Deputado ALDO REBELO
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 1.475/96 - do Sr. João
Fassarella - que "acrescenta parágrafos ao
artigo 10 da Lei nO 7.998, de 11 de janeiro de
1990, que regula o Programa do 32 -
Seguro-Desemprego, o Abono Salarial, institui
o Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, e dá
outras providências. "
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES
PARECER: contrário
Vista concedida ao Deputado Sandro Mabel
em 26.06.96

33 -
PROJETO DE LEI N° 1.531/96 - do Sr. Nilson
Gibson - que "acrescenta parágrafo único ao
artigo 845 da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: contrário

34 -
PROJETO DE LEI N° 1.535/96 - do Sr. Márcio
Fortes - que "facilita, mediante redução dos
chamados 'Encargos Sociais', o ingresso no
mercado de trabalho na primeira anotação na
Carteira Profissional".
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI
..... ~RECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 1.999/96 - do Sr. Nilton
Baiano - que "obriga a concessão de 'ticket'
refeição/alimentação adicional ao trabalhador
que perceba salário mínimo e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 2.025/96 - do Sr. Feu
Rosa - que "dá nova redação ao parágrafo
único do artigo 402 da Consolidação das Leis
do Trabalho".
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 2.424/96 - do Sr. José
Pimentel - que "dá nova redação aos artigos
402 e 403 da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, para aumentar de 12 (doze)
para 14 (catorze) anos a idade mínima de
ingresso do menor no mercado de trabalho".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA
PARECER: favorável
Vista concedida ao Deputado Sandro Mabel
em 14.05.97

PROJETO DE LEI N° 2.622/96 - do Sr. Miguel
Rossetto - que "altera o Decreto-Lei nO 7.661,
de 21 de junho de 1945 - Lei de Falências, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 2.702/97 - do Sr. Arlindo
Chinaglia - que "estabelece impedimento à
nomeação ou designação para cargos em
comissão e funções de confiança no âmbito do
Poder Legislativo".
RELATOR: Deputado JOÃO MELLÃO NETO
PARECER: contrário

PROJETO DE LEI N° 2.761/97 - do Sr. Pedro
Wilson - que "dispõe sobre a obrigatoriedade
da publicação anual pelo Executivo das
informações policiais que especifica".
RELATOR: Deputado ARMANDO ABíLlO
PARECER: favorável, com 2 (duas) emendas

PROJETO DE LEI N° 2.804/97 - do Sr. Eliseu
Padilha - que "altera a denominação dos
profissionais de massagem, de que trata a Lei
nO 3.968, de 5 de outubro de 1961 , de
massagista para massoterapeuta, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado DE VELASCO
PARECER: favorável
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6-

PAU T A N° 12/97

Local: plenário na 11 do anexo 11
Horário: 10h

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

PROJETO DE LEI N° 2.798/97 - do Sr. Aroldo
Cedraz - que "estabelece novos percentuais
para o Adicional de Tarifa Aeroportuária".
RELATOR: Deputado ROBERTO ROCHA
PARECER: contrário
PROJETO DE LEI N° 2.879/97 (apenso o PL nO
3.014/97) • do Sr. Alexandre Cardoso - que
"estabelece norma de cobrança de pedágio".
RELATORA: Deputada DOLORES NUNES
PARECER: favorável ao PL nO 2.879/97,
parcialmente favorável à emenda nO 1
apresentada na Comissão, com substitutivo, e
contrário à emenda nO 2 e ao PL nO 3.014/97,
apensado

PROJETO DE LEI N° 2.589/96 (apenso o PL nO
2.944/97) - do Sr. Fernando Lopes - que
"dispõe sobre as concessões e as permissões
de prestação de serviço público de transporte
coletivo por via terrestre".
RELATO'R: Deputado PHILEMON
RODRIGUES
PARECER: contrário ao PL nO 2.589/96 e ao
PL n° 2.944/97, apensado

PROJETO DE LEI N° 2.732/97 - do Sr.
Salvador Zimbaldi - que "altera o Código
Brasileiro de Aeronáutica, obrigando a insercão
de informações a respeito das aeronaves ~os
cartões de embarque".
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE
PARECER: contrário

4-

1 - PROJETO DE LEI N° 3.152/97 - do Senado
Federal (PLS N° 307/95) - que "altera a
redação do art. 4° do Decreto-Lei nO 972, de 17
de outubro de 1969, que dispõe sobre o 5
exercício da profissão de jornalista, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE

A V I 5 O N° 26/97

RECEBIMENTO'DE EMENDAS
Início: 11/08/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 23 Sessão

35 - PROJETO DE LEI N° 2.837/97 - do Sr. Arnaldo 3
Faria de Sá - que "acrescenta parágrafo único
ao art. 877 da Consolidação das Leis do
Trabalho".
RELATOR: Deputado EMERSON OLAVO
PIRES
PARECER: favorável

A - Proposições Sujeitas à Apreciação 7
Conclusiva das Comissões;

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1 - PROJETO DE LEI N° 780-Al95 - do Sr.
Luciano Zica - que "torna obrigatório o curso de
direção defensiva, de primeiros socorros e de 8
relações humanas aos condutores de
transporte rodoviário de cargas e passageiros,
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAULO GOUVÊA
PARECER: favorável ao projeto, com
emendas, e à emenda adotada pela Comissão
de Trabalho, Administração e Serviço Público

PROJETO DE LEI N° 2.969/97 - do Sr. Moisés
Lipnik - que "obriga os fabricantes de
motocicletas a oferecerem o capacete para uso
do condutor, como equipamento de segurança
desse tipo de transporte".
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI N° 3.131/97 - do Sr. Murilr
Pinheiro - que "dispõe sobre o posicionament<
do cano de descarga de veículos de transport
de carga ou passageiros movidos a óle
diesel".
RELATOR: Deputado JOÃO TOTA
PARECER: favorável

2- PROJETO DE LEI N° 941/95 - do Sr. Carlos
Cardinal - que "dá nova redação ao artigo ao
da Lei nO 5.108, de 21 de setembro de 1966·
Código Nacional de Trânsito".
RELATOR: Deputado MÁRIO MARTINS
PARECER: contrário

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio.: 07/08/97
Prazo.: 5 sessões
Decurso: 48 sessão
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1 - PROJETO DE LEI N° 3.273/97 - do Sr. Ricardo
Izar - que "proíbe o uso da telefonia móvel
celular por condutor de veículo em movimento
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado DuíLlO PISANESCHI

A V I S O N° 17/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 08/08/97
Prazo.: 5 sessões
Decurso: 38 sessão

2-

2-

3 -

4-

PROJETO DE LEI N° 3.323/97 - do Sr.
Welinton Fagundes - que "estabelece a 1
obrigatoriedade da instalação dos dois
espelhos retrovisores laterais externos em
todos os veículos automotores rodoviários
fabricados ou em circulação no território
nacional".
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE

PROJETO DE LEI N° 3.328/97 - do Sr,
Fernando Zuppo - que "determina a instalação.
nos veiculos automotores, de dispositivo
destinado ao armazenamento temporário de
residuos gerados por seus ocupantes".
RELATOR: Deputado PAULO FEIJÓ 3-
PROJETO DE LEI N° 3.339/97 - do Sr. José
Coimbra - que "proíbe a instalação de
ondulações transversais em vias públicas".
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARCELLOS

PROJETO DE LEI N° 3.364197 - do Sr. Cunha
Bueno - que "regula o seguro facultativo de
acidentes pessoais oferecido aos passageiros
pelas empresas de transporte rodoviário
intermunicipal, interestadual e internacional".
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE

PROJETO DE LEI N° 3.372/97 - da Sr
Marinha Raupp - que "concede passe livre ás
pessoas portadoras de deficiência física e aos
idosos no sistema de transporte público
coletivo intermunicipal".
RELATOR: Deputado JOÃO TOTA

PROJETO DE LEI N° 3.388/97 - do Sr. Jaques
Wagner - que "dispõe sobre a construção de
muro de proteção contínuo nas pontes.
viadutos e curvas perigosas em rodovias
federais".
RELATOR: Deputado GIOVANNI QUEIROZ

PAUTA N° 2/97

, COMISSÃO ESPECIAL
PEC 22·A/95 • 20 TURNO DAS

ELEiÇÕES

Horário: 14h30
Local: Plenário 11, Anexo 11

BENEDITO

PROJETO DE LEI N° 3.345/97 - do Senado
Federal (PLS nO 8/96) - que "proíbe a venda de
bebidas alcoólicas nos estabelecimentos
comerciais situados nas margens das rodovias,
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado
GUIMARÃES

PROJETO DE LEI N° 3.343/97 - do Sr. Luiz
Fernando - que "determina a instalação de li'. COMISSÕES TEMPORÁRIAS
posto de serviço e atendimento médico de
urgência nos aeroportos que especifica".
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA

6-

5-

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 22, de 1995 - do Sr. José Janene e Outros 
que "dá nova redação aos arts. 28, 29 e 32. da
Constituição Federal, eliminando o segundo
turno ,das para os Executivos Estaduais.
Distrital e Municipais".
RELATOR: Deputado ROBERTO VALADÃO

7 -

8-

PROJETO DE LEI N° 3.359/97 - do Sr. Elias
Murad - que "torna obrigatória a aposição de 'Discussão e Votação do Parecer do
pintura refletiva de advertência na traseira de Relator.
veículos de carga, e dá outras providências".
·RELATORA: Deputada DOLORES NUNES

PROJETO DE LEI N° 3.391/97 - do Sr. Maluly
Netto - que "altera a Lei nO 7.565, de 19 de
dezembro de 1986, determinando a presença,
nos aeroportos, de equipamentos e equipes

,para inspeção de segurança".
RELATOR: Deputado JOÃO CÓSER
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COMISSAO ESPECIAL
PEC 175-A/95 - rtEFORMA TRIBUTÁRIA

PAUTA N° 1/97

Horário: 14h30
Local: Plenário 5, Anexo 11

Continuação da Discussão do Parecer do
Relator

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NO 175~A, de 1995 - do Poder Executivo
(Mensagem n° 888/95) - que "altera o Capítulo
do Sistema Tributário".
(Apensadas: PECs. nOs. 14-A/95; 46-A/95;
47~A/95; 38~A/95; 110/92; 195-A/95; 124-A/95
e 176-A/93).
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES.

COMISSÃO ESPECIAL
DIREITOS AUTORAIS

PAUTA N° 1/97

Horário:14h30
Local: Plenário 10, Anexo \I

Instalação dos trabalhos e eleição do
Presidente e dos Vice-Presidentes

1 - Comissão Especial destinada a apreciar e
proferir parecer sobre o Projeto de Lei nO 5.430,
de 1990, do Senado Federal, que "altera,
atualiza e consolida a legislação sobre direitos
autorais e dá outras providências" e a seus
apensados.
Relator: Deputado

COMISSÃO ESPECIAL
ELEIÇOES 98

PAUTA N° 17/97

Horário: 14h3D
Local: Plenário 7, Anexo"

Votação do Parecer do Relator.

1 - Comissão Especial destinada a examinar todas
as matérias em trâmite nesta Casa, que
versam sobre as eleições de 1998 e,
especialmente, o Projeto de Lei nO 2.695, de
1997, do Senhor Deputado Edinho Araújo, que
"estabelece normas para as eleições de 3 de
outubro de 1998 e dá outras providências"
RELATOR: Deputado CARLOS APOLlNÀRIO.

COMISSÃO ESPECIAL
RECURSOS HíDRICOS

PAUTA N° 3/97
Horário: 14h30
Local: Plenário 4, Anexo"

Assuntos Internos.
1 - Comissão Especial destinada a estudar os

Projetos Públicos Federais de Irrigação e
Recursos Hidricos e apresentar propostas ao
Orçamento da União, no sentido de viabilizar a
execução dos mesrii!<ts.
RELATOR: Deputado NICIAS RIBEIRO.

111 - COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E

FISCALIZAÇÃO
A V I S O N° 11/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 11108/97
Prazo.: 08 DIAS
Decurso: 03 DIAS

1 - PROJETO DE LEI N° 018/97-CN, que "Autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério de Minas e
Energia, crédito suplementar no valor de R$
26.897.396,00, para os fins que especifica".

2 - PROJETO DE LEI N° 019/97-CN, que "Autoriza
o Poder Executivo a abrir aos Orçaml;lntos
Fiscal e da Seguridade Social da União. em
favor de diversos órgãos, crédito suplementar
no valor global de R$ 18.912.789,00, para os
fins que especifica".

3 ~ PROJETO DE LEI N° 020/97-CN, que "Autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério dos
Transportes, crédito suplementar no vator de
R$ 4.120.720,00, para os fins que especifica.

(Encerra-se a sessão às 19 horas_e 3 minutos.)



23280 Quarta-feira 13 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 1997

ATA DA MESA

MESA

Ata da 3!! Reunião Extraordinária da Mesa,
realizada em 12-8-97

Aos doze dias do mês de agosto de hum mil,
novecentos e noventa e sete, às 11h15min., reúne
se na Sala de Reuniões do Espaço Cultural, a Mesa
da Câmara dos Deputados, sob a Presidência do
Senhor Deputado Michel Temer, Presidente. Presen
tes os Senhores Deputados Heráclito Fortes, 1º
Vice-Presidente, Severino Cavalcanti, 2º Vice-Presi
dente, Ubiratan Aguiar, 1º Secretário, Paulo Paim, 3º
Secretário, Efraim Morais, 4º Secretário e Luciano
Castro, 4º Suplente. Ausentes, por motivo justifica
do, o Senhor Deputado Nelson Trad, 2º Secretário.
Havendo número legal, o Senhor Presidente, dando
início à reunião, expõe o motivo de sua convocação,
que no seu entender, já é do conhecimento de ta
dos, a saber os fatos noticiados na imprensa brasi
leira, nas edições de ontem e de hoje, envolvendo
os nomes dos Senhores Deputados Chicão Brígido
e Adelaide Neri. Refere que, os fatos são graves, es
pecialmente em razão da entrevista dada ao jomal
Folha de S.Paulo, na data de hoje, quando o Depu
tado Chicão Brígido confirma os fatos. Acrescenta
que, em sua opinião, deve a Mesa diretora oferecer
à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
Representação para perda de mandato do Deputado
Chicão Brígido, mas para tanto, quer ouvir os de
mais membros da Mesa. Concedida a palavra ao Sr.
Severino Cavalcanti, este na qualidade de membro
da Mesa e Corregedor, profere seu parecer, dizendo
que, à vista da matéria publicaria e das degravações
das entrevistas dadas pelo Deputado Chicão Brígido
à Rádio CBN e ao Jornal Folha de S.Paulo, enten
de que os fatos são da maior gravidade, ensejando à
Mesa Diretora oferecer à Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação Representação para perda
de mandato dos dois Deputados, Chicão Brígido e
Adelaide Neri. Justifica incluir também a Deputada
porque, no seu entender, ela então estava no exercí
cio do mandato e foi co-participante em todos os epi
sódios. A seguir, o Senhor 1º Vice-Presidente, Depu
tado Heráclito Fortes, manifesta-se inteiramente de
acordo com o parecer do Sr. 2º Vice-Presidente e
Corregedor, inclusive quanto à inclusão na Repre
sentação também da Deputada Adelaide Neri. Solici
tando a palavra, o Deputado Paulo Paim manifesta
sua concordância com o parecer do Sr. Vice-Presi
del;lte e Corregedor, entendendo também que a rep-

resentação se aplique aos dois Deputados. Concedi
da a palavra ao Deputado Ubiratan Aguiar, este diz
concordar com o parecer do 2º Vice-Presidente, en
fatizando que, no caso da Deputada Adelaide Neri,
os fatos ocorreram quando a mesma estava no exer
cício do mandato. Retomando a palavra, o Sr. Depu
tado Paulo Paim externa sua preocupação com o
fato de ter ouvido aqui e acolá observações no sen
tido que esta é uma prática que vem sendo praticada
por outras pessoas, além dos Deputados contra os
quais ora a Mesa oferece Representação. O Presi
dente Michel Temer esclarece a respeito que para a
Presidência a presunção é a da legalidade absoluta
dos atos praticados pelos Senhores Parlamentares.
Sendo assim, somente em caso de denúncia formal
e fundamentada, e caso a caso, poderá a Presidên
cia e a Mesa Diretora atuarem em eventuais novos
episódios. Encerrada a discussão, submetido a vo
tos o parecer do 2º Vice-Presidente e Corregedor,
Deputado Severino Cavalcanti é o mesmo;aprovado
por unanimidade dos presentes. Em decorrência é
oferecida à Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação Representação nos seguintes termos: •A
Mesa da Câmara dos Deputados, nos termos do
art. 55, 11 e seu § 2º, da Constituição Federal, em
combinação com o art. 240, 11 e seu § 12, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, tendo em vista
os fatos divulgados pelo jornal A Folha de S.Paulo
nas edições dos dias 11 e 12 de agosto corrente, e
o conteúdo de fitas com gravação de entrevistas
concedidas à imprensa, vem oferecer a presente
Representação a) contra o Deputado Chicão Brígido
(PMDB/AC), como incurso na sanção do art. 55, inci
so 11 da Constituição Federal, combinado com os
arts. 240, 11 e 244, § 2º incisos 11 e 111 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados; b)contra a Su
plente de Deputado Adelaide Neri (PMDB/AC),
como incursa na sanção do art. 55, inciso 11 da
Constituição Federal, combinado com os arts. 240, 11
e 244, § 2º, incisos 11 e 111 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, na condição de Suplente no
exercício do mandato ao tempo dos fatos menciona
dos. Acompanha esta Representação as matérias
jornalísticas mencionadas e a degravação de fitas
encaminhadas à Mesa.· Nada mais havendo a tra
tar, às 12h30min., o Senhor Presidente declara en
cerrada a presente reunião. E, para constar, eu --

Secretário-Gerai da Mesa, lavrei a
presente ata, apósassinada pelo Senhor Presidente,
vai à publicação. - Michel Temer - Presidente.
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PORTARIA NR 45/97

O Primeiro Secretario da Câmara dos Deputa
dos, de acordo com o Art. 259 do Regimento Inter
no, combinado com o inciso 1\ do Art. 1º do Ato da
Mesa nº 205, de 1990, resolve, renovar o credencia
mento da Senhora NÉLlA CRUVINEL RESENDE
como Representante do Sindicato Nacional dos Au
ditores Fiscais da Receita FederaVUnafisco Sindical.

Câmara dos Deputados, 12 de agosto de 1997.
- Deputado Ubiratan Aguiar, Primeiro Secretário.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N!!2.582197

(Do Sr. Ivan Valente)

Solicita informações ao Sr. Ministro
do Planejamento e Orçamento sobre ope
rações com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento.

Senhor Presidente,
Com fundamento no artigo 50, § 22, da Consti·

tuição Federal, e nos artigos 24, inciso V e § 22, e
115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Ex.ª
seja encaminhado ao Sr. Ministro do Planejamento e
Orçamento, o seguinte Pedido e Informações:

O Banco Interamericano de Desenvolvimento 
BID submete anualmente a seus diretores o docu
mento de assistência aos países mutuários, estabe
lecendo as diretrizes que orientam as políticas e as
linhas de empréstimos do banco (Countty Paper).

Este documento é de transcendental importân
cia para o País, visto que nele são traçadas as dire
trizes para as políticas públicas beneficiárias de em
préstimos do BID.

Nada obstante, até então, não sabemos da pu
blicidade desse documento, fato que justifica plena
mente o presente Requerimento de Informações,
para que a autoridade apontada informe o inteiro
teor do documento referido, na língua portuguesa.

A publicidade desse documento atende a um
anseio do Parlamento brasileiro de conhecer, discutir
e opinar sobre as políticas acertadas entre bancos
multilaterais e o govemo brasileiro, que têm mereci
do pouca discussão nesta Casa. De outro lado, sa
bemos da influência que têm as definições desses
organismos para as diretrizes de governo.

Informação sobre matéria desta envergadura
deve fluir para a sociedade civil para seus repre
sentantes neste Parlamento. Assim é que, com base
nos dispositivos constitucionais e regimentais cita
dos, requeiro cópias do Country Paper, submetido à

apreci&lçáo da diretoria do Banco Interamericano de
Desenvolvimento, na qual o Brasil mantém assento.

Sala das Sessões, de julho de 1997. - Ivan
Valente, Deputado Federal PT/SP

Voto
Estando de acordo com o art. 50, § 2º da Consti

tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Intemo da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 12 de agosto de 1997. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referedum da Mesa.

Em 12-8-97. - Heráclito Fortes, Primeiro
Vice-Presidente no exercício da Presidência

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N!!2.583197

Requer informações ao Exmº Sr. Mi
nistro de Estado das Comunicações, so
bre a retransmissora TV Jornal do Povo
Ltda.

Senhor Presidente:
Requeiro, de conformidade com o art. 50, § 22,

da Constituição Federal e art. 116, do Regimento In
terno da Câmara dos Deputados, sejam solicitadas
ao Exmº Sr. Ministro das Comunicações, as seguin
tes informações:

1. Sob quais condições e base jurídicas foi
concedida outorga à TV Jornal do Povo Ltda.?

2. O contrato decorrente dessa concessão obe-
dece a quais clausulas? .

3. A TV Jornal do Povo Ltda. é uma retransmis
sora educativa?

4. A TV Jornal do Povo Ltda. está autorizada a
manter estúdios próprios para a geração de progra
mação local?

5. A TV Jornal do Povo Ltda. pode vender es
paço publicitário?

6. Qual a justificativa apresentada para o pedi
do de outorga e qual a área temática que seria supri
da?

7. Quem a representa jurídica e administrativa
mente?

Requeiro, ainda, que as informações prestadas
se façam acompanhar de toda a documentação
comprobatória.

Sala das Sessões, 23 de junho de 1997. -Ivan
Valente, PT/SP. Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.



Defiro, ad referedum da Mesa.

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da
Constituição' Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 12 de agosto de 1997. 
Dep. Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, com funda

mento no artigo 50 da Constituição federal, bem
como nos artigos 115 e 116 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados e no inciso VIII, do art.
72, a Resolução nº 3, de 1990, do Congresso Nacio
nal, que dispõe sobre a Comissão Representativa do
Congresso Nacional, a que se refere o § 4º do art. 58
da Constituição Federal, que, ouvida a Mesa ou a refe
rida Comissão Representativa do Congresso Nacional,
sejam solicitadas ao Exrnº Sr. Ministro do Planejamen
to e Orçamento as seguintes infonnações:

1) A relação discriminada dos gastos com pas
sagens aéreas e diárias realizadas no período de
agosto de 1995 a julho de 1997, com indicação dos
gastos por órgão e por servidor, no âmbito do referi
do Ministério;

2) A indicação em cada caso individualizado,
do período da viagem; roteiro e destino; motivo ou
justificação da viagem (com cópia de relatório se
houver); nome e cargo do servidor (na época do
deslocamento); despesas com diárias realizadas em
cada deslocamento e despesas com passagens aé
reas realizadas em cada deslocamento.

Sala das Sessões, 23 de julho de 1997. - Dep.
Paulo Paim - Dep. Arlindo Chinaglia.

Voto
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Sala de Reuniões, 12 de agosto de 1997. - De- Defiro, ad referedum da Mesa.
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Em 12-8-97. _ Heráclito Fortes, Pri-

Relator. meiro Vice-Presidente no exercício da Presi-
Defiro, ad referedum da Mesa. dência

Em 12-8-97. - Heráclito Fortes, Pri- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
meiro Vice-Presidente no exercício da Presi- N!i! 2.585/97

dência. (Dos Srs. Paulo Paim e Arlindo Chinaglia)

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N!! 2.584197 Requer a relação discriminada dos
(Do Sr. Paulo Paim) gastos com passagens aéreas e diárias

Solicita informações ao Sr. Ministro realizadas no período de agosto de 1995
da Fazenda sobre valores de CPMF reco- a julho de 1997, com indicação dos gas-
Ihidos, de janeiro a junho de 1997, no mu- tos por órgão e por servidor, no âmbito
nicípio de Alvorada, Rio Grande do Sul, e do Ministério do Planejamento e Orça-
sobre os recursos dessa origem repassa- mento.
dos para o próprio município.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Ex.!!, com base no art. 50 da Cons

tituição Federal e na fonna do art. 115, I, do Regimento
Intemo desta Casa que, ouvida a Mesa, sejam solicita
das informações ao Sr. Ministro da Fazenda que discri
minem, para o período de janeiro a junho de 1997,
mês a mês, o valor do recolhimento de CPMF feito pe
las agências do Banco do Brasil S/A, da Caixa Econô
mica Federal, da Caixa Econômica Estadual, do Banco
do Estado do Rio Grande do Sul e do Banco Meridio
nal situadas no município de Alvorada - RS, bem
corno o percentual desses recursos que será repassa
do para o referido município, para aplicação nos pro
gramas municipais de saúde.

Justificação

A CPMF - Contribuição Provisória sobre a Mo
vimentação Financeira - foi instituída com a finalida
de de carrear recursos para os programas de atendi
mento à saúde do povo brasileiro. Como em muitos
municípios tais programas estão passando para o
controle municipal, parece-nos importante ter dados
que nos permitam verificar sê o montante dos recur
sos postos à disposição de cada município para
essa finalidade guarda alguma relação com o valor
arrecadado no mesmo.

Sala das Sessões, 23 de julho de 1997. - De
putado Paulo Paim, PT/RS.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Intemo da Casa, Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 12 de agosto de 1997. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.
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Em 12 de agosto de 1997 - Heráclito Em 12 de agosto de 1997. - Herácli-
Fortes, Primeiro Vice-Presidente em exercí- to Fortes, Primeiro Vice-Presidente no exer·
cio da Presidênci~. cício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 2.586197

(Dos Srs. Paulo Paim e Arlindo Chinaglia)

Requer a relação discriminada dos
gastos com passagens aéreas e diárias
realizadas no período de agosto de 1995
a julho de 1997, com indicação dos gas
tos por órgão e por servidor, no âmbito
do Banco Central do Brasil.

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência com funda

mento no artigo 50 da Constituição Federal, bem
como nos artigos 115 e 116 do Regimento Intemo
da Câmara dos Deputados e no inciso VIII do art. 12,
da Resolução nº 3, de 1990, do Congresso Nacional,
que dispõe sobre a Comissão Representativa do
Congresso Nacional, a que se refere o § 42 do art.
58 da Constituição Federal, que, ouvida a Mesa ou a
referida Comissão representativa do Congresso Na
cional, sejam solicitadas ao Exmº Sr. Ministro da fa
zenda as seguintes informações sobre o Banco Cen
trai do Brasil:

1) A relação discriminada dos gastos com pas
sagens aéreas e diárias realizadas no período de
agosto de 1995 a julho de 1997, com indicação dos
gastos por órgãos e por servidor, no âmbito da refe
rida Autarquia;

2) A indicação, em cada caso individualizado,
no período da viagem; roteiro e destino, motivo ou
justificação da viagem (com cópia de relatório se
houver); nome e cargo do servidor (na época do
deslocamento); despesas com diárias realizadas em
cada deslocamento e despesas com passagens aé
reas realizadas em cada deslocamento.

Sala das Sessões 23 de julho de 1997. - Dep.
Paulo Paim - Dep. Arlindo Chinaglia

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Intemo da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 12 de agosto de 1997. 
Dep. Heráclito' Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro ad referedum dá Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 2.587197

(Dos Srs. Paulo Paim e Arlindo Chinaglia)

Requer a relação discriminada dos
gastos com passagens aéreas e diárias
realizadas no período de agosto de 1995
a julho de 1997, com indicação dos gas
tos por órgão e por servidor, no âmbito
do Ministério da Fazenda.

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, com funda

mento no artigo 50 da Constituição Federal, bem
como nos artigos 115 e 116 do Regimento Intemo
da Câmara dos Deputados e no inciso VIII, do art.
7º, da Resolução nº 3, de 1990, do Congresso Na
cional, que dispõe sobre a Comissão Representativa
do Congresso Nacional, a que se refere o § 42 do
art. 58 da Constituição Federal, que, ouvida a Mesa
ou a referida Comissão Representativa do Congres
so Nacional, sejam solicitadas ao Exmº Sr. Ministro
da Fazenda as seguintes informações:

1) A relação discriminada dos gastos com pas
sagens aéreas e diárias realizadas no período de
agosto de 1995 a julho de 1997, com indicação dos
gastos por órgãos e por servidor, no âmbito do refe
rido Ministério;

2) A indicação em cada caso individualizada,
do período da viagem, roteiro e destino;' motivo ou
justificação da viagem (com cópia de relatório se
houver); nome e cargo do servidor (na época do
deslocamento); despesas com diárias realizadas em
cada deslocamento e despesas com passagens aé
reas realizadas em cada deslocamento.

Sala das Sessões, 23 de julho de 1997. - Dep.
Paulo Paim - Dep. Arlindo Chinaglia.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 12 de agosto de 1997. 
Dep. Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente Re
lator.

Defiro, ad referedum da Mesa

Em 12 de agosto de 1997 - Heráclito
Fortes Primeiro Vice-Presidente no exercí
cio da Presidência.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 2.588f97

(Dos Srs. Paulo Paim e Arlindo Chinaglia)

Requer a relação discriminada dos
gastos com passagens aéreas e diárias
realizadas no período de agosto ele 1995
a julho de 1997, com indicação dos gas
tos por órgão e por servidor, no âmbito
do Ministério da Administração Federal e
Refonna do Estado.

Senhor Presidente,

Requeremos a Vossa Excelência, com funda
mento no artigo 50 da Constituição Federal, bem
como nos artigos 115 e 116 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados e no inciso VIII, do art.
72, da resolução n2 3, de 1990, do Congresso Nacio
nal, que dispõe sobre a Comissão Representativa do
Congresso Nacional, a que se refere o § 4º do art.
58 da Constituição Federal, que, ouvida a Mesa ou a
referida Comissão Representativa do Congresso Na
cional, sejam solicitadas ao Exm2 Sr. Ministro da Ad
ministração Federal e Reforma do Estado as seguin
tes informações:

1) A relação discriminada dos gastos com pas
sagens aéreas e diárias realizadas no período de
agosto de 1995 a julho de 1997, com indicação dos
gastos por órgãos e por servidor, no âmbito do refe
rido Ministério;

2) A indicação, em cada caso individualizado,
do período da viagem, roteiro e destino; motivo ou
justificação da viagem (com cópia de relatório se
houver); nome e cargo do servidor (na época do
deslocamento); despesas com diárias realizadas em
cada deslocamento e despesas com passagens aé
reas realizadas em cada deslocamento.

Sala das Sessões 23 de.julho de 1997. - Dep.
Paulo Paim - Dep. Arlindo Chinaglia

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 12 de agosto de 1997. 
Dep. Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente Re
lator.

Defiro ad referedum da Mesa.

Em 12-8-97. - Heráclito Fortes Pri
meiro Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N22.589197

(Do Sr. Jovair Arantes)

Solicita informações ao Sr. Ministro
dos Transportes sobre a recuperação da
rodovia da BR - 364 nos trechos que liga
Perolândia, Jataí a Mineiros no Estado de
Goiás.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, solicito a V. Ex.1I seja encaminhado ao Sr. Mi
nistro dos Transportes o Senhor Eliseu Padilha o
seguinte pedido de informações:

O porquê do DNER não ter recuperado a BR 
364 nos trechos compreendidos entre Perolândia,
Jataí e Mineiros, no Estado de Goiás, tendo em vista
ser uma obra emergencial face ao alto índice de aci
dentes com vítimas fatais, sendo que as obras nesta
rodovia já estão previstas há vários anos.

Sala das Sessões, 23 de julho de 1997. - De
putado Jovair Arantes.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 22 da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, Voto Pelo Encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 12 de agosto de 1997. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro .~ice-Presidente,

Relator.

Defiro, ad referedum da Mesa.

Em 12-8-97. - Heráclito Fortes, Pri
meiro Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 2.590197

(Do Sr. Jovair Arantes)

Solicita infonnaçóes ao Sr. Ministro
da Fazenda sobre tarifas bancárias, custo
final do Programa de Apoio à Reestrutu
ração e Fortalecimento do Sistema Finan
ceiro Nacional (PROER), serviços bancá
rios e fiscalização do Sistema Financeiro.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2l!, e 115,in
ciso I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, solicito a V. Ex.ª seja encaminhado ao Sr. Mi-



Outra grande preocupação nossa é com a reti
rada de determinados serviços essenciais presta
dos pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica Fede
ral como exemplo pagamentos de Luz, Telefone,
IPTU, IPVA e outros. O Banco do Brasil e a CEF
não estão recebendo mais estes pagamentos no
caixa, estes procedimentos causam enormes prejuí
zos a estas instituições, sendo a população obriga
da a recorrer a bancos privados para efetuar estes
pagamentos, temos conhecimentos de que casas
lotéricas estão prestando alguns serviços nesta
área, mas não se justifica a suspensão destes servi
ços por bancos estatais.

Não está havendo concorrência entre os bancos
com relação a preços de tarifas. As instituições finan
ceiras do País embora obrigadas a manter em suas
agências uma tabela que contenha a lista de tarifas re
ferente a cada um dos serviços prestados, esta infor
mação essencial poucas vezes encontra-se em lugar
de destaque para observação do cliente. A atual defi
ciência de informação contribui para que algumas insti
tuições financeiras cheguem a cobrar pela compensa
ção de cheque ou a debitar de seus clientes por -reno
vação de cadastro-, mesmo que não tenha ocorrido al
teração alguma :lO cadastro do correntista. Quem é
responsável por esta fiscalização?

Números do economista Rubens Penha Cysne,
Diretor de Pesquisa da Escola de Pós-Graduação
em Economia da Fundação Getúlio Vargas, sobre o
volume de recursos destinados pelo Banco Central
aos cofres de instituições governamentais, desde o
início do Plano Real em julho de 1994, apurados a
partir de datas fornecidas pelas próprias autoridades
monetárias chegam a R$40 bilhões.

Confirma que o custo para evitar a quebra dos
bancos estatais foi muito mais elevado que o de liqui
dar os bancos privados em má situação que envolvem
mais de cerca de R$20 bilhões, dentro do programa de
Estímulo e Reestruturação do Sistema Financeiro. Só

Tem sido observado manobras para manter
os lucros com tarifas altas, como esta do Banco
Bandeirantes: a tarifa de contratação de cheque
especial passou de R$26,12 para R$14,90 (dife
rença de 42,95%) e a renovação, de R$26,12 para
R$24,90. Em compensação, o banco passou a co
brar por três serviços: a remessa domiciliar
R$4,OO, o extrato por terminal R$O,80 e o extrato
via fax R$O,50.

* - Taxa anual, para conta comum e espe
ciaVBradesco, Banco do Brasil e Mercantil de SP
são isentos.
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nistro da Fazenda Or. Pedro Malan, o seguinte pedi- ** - Bamerindus, Bradesco, CEF, Excel Ecüw'·
do de informações: mico, Itaú, Nossa Caixa, Real e Unibanco.

Foram amplamente divulgadas pela imprensa
pesquisas sobre tarifas bancárias que mostram dife
renças de até 1.566,7% no preço do mesmo serviço
em bancos diferentes. Como exemplo podemos citar
os preços de alguns serviços em bancos como:

- Cheque avulso custa R$O,30 no banco Itaú e
R$5,OO no Banco do Brasil.

- O cadastro de pessoa física custa R$9,OO no
Banco do Brasil e R$54,OO no Banco Real, diferença
de 500%;

- O cartão magnético custa R$3,OO na Caixa
Econômica Federal e R$18,OO no Banco Real.

Os Bancos HSBC Bamerindus, o BB, o BCN, o
Bandeirantes e o Excel Econômico promoveram os
seguintes aumentos de tarifas e serviços em maio:

- No Barnerindus, a tarifa de contratação ou re
novação de Cheque Especial subiu 32%, passando
de R$7,SO para R$9,90. A inclusão ou exclusão do
Cadastro de Emitentes de Cheque Sem Fundos pas
sou de R$15,95 para R$19,82 mais 24,26%.

Outra pesquisa realizada pelo Procon mostra
que as tarifas cobradas pelos grandes bancos va
riam até 2.153%. É o caso da emissão do cheque
avulso. No Itaú a tarifa é de R$O,30, enquanto no
BCN é de R$6,76.

Vejamos a tabela do Procon SP:

OS SERVICOS NOS BANCOS

Produto Menor Tarifa Maior Tarifa Diferença

Cheaue avulso R$O,30 (Itaú) R$676(BCNl 2.153,53%

Cartão magnético *R$2,50 R$18,OO 620%
[lExcell I(ReaVUnibancol

Doe. C R$7,50 R$11 ,61 (Mercan 54,8%
(Excel/Brade til de8P)
sco)

Ordem de paga- R$7,50 R$27,OO (Itaú) 260%
mento 'lExcel)

Conta inativa **R$10,OO R$26,50 165%
I(Bamerindusl

Cheque devolvi- R$4,56 (Itaú) R$9,45 (Real) 107,24%
do

Segundo ta- R$3,60 R$7,20 100%
lão/mês (BanespalC (Bandeirantes)

EF)

cadastro de pes- R$9,OO (Bco. R$54,40 (Real) 500%
soa física/anual Brasil)
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ao Banerj foram destinados mais çje R$3 bilhões e o
banco foi leiloado por R$380 milhões.

Com isso, a dívida do Banco Central aumentou
de R$17,9 bilhões, de julho de 1994, para R$83,1 bi
lhões em dezembro de 1996.

Solicito o detalhamento de todas estas opera
ções de forma minuciosa, com todos os dados técni
cos possíveis em condições precisas e simples.

Outra questão que entendemos como prioritá
ria são os péssimos serviços prestados tanto em
bancos privados quanto por bancos estatais. As filas
dos bancos continuam, qualquer cidadão da classe
média ou baixa perde hoje parte de suas vidas em fi
las de bancos. São 30, 40, 50 minutos e às vezes
horas para se efetuar simples operações.

Rogo a V. Ex.· nos explicar quem é responsá
vel por esta fiscalização. O porquê do órgão respon
sável não tomar nenhuma atitude para melhorar os
serviços bancários.

Solicito a lista enviada pelo Banco Central a
Secretaria de Direito Econômico (SOE) do Ministério
da Justiça com as 48 tarifas mais comuns cobradas
pelos bancos que atuam no Brasil.

Sala das Sessões, 23 de julho de 1997. - De
putado Jovair Arantes.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 12 de agosto de 1997. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad refered~mda Mesa.

Em 12-8-97. - Heráclito Fortes, Pri
meiro Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N!! 2.591, DE 1997

(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Solicita informações ao Sr. Ministro
dos Transportes sobre o projeto "Conclu
são da Hidrovia Tietê-Paraná".

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui
ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento In
terno, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado

ao Sr. Ministro dos Transportes o seguinte pedido de
informações:

a) Qual é a atual situação do projeto "Conclu
são da Hidrovia Tietê-Paraná"? Apresenta proble
mas no seu andamento e conclusão? Favor explicar
as razões desses atrasos e problemas, bem como
as medidas para sua solução;

b) qual o valor total de recursos investidos até
agora nesse projeto e quanto falta para sua conclu
são? Favor indicar a origem dos recursos que faltam
investir;

c) quem é o gerente desse projeto, há quanto
tempo ele está à frente do respectivo projeto e quais
as atribuições e responsabilidades dessa pessoa?
Favor indicar seu vínculo empregatício, o local da lo
tação atual, qual o valor da sua remuneração mensal
(inclusive, valores recebidos a título de aposentado
ria), qual a área de formação e especialização e o
tempo de serviço público? Solicito seu Curriculum
vitae.

Sala das Sessões, 23 de julho de 1997. - De
putado Cunha Bueno.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da cons
tituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regi
mento Interno da Casa, voto pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 12 de agosto de 1997. 
Dep. Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referedum da Mesa.

Em 12-8-97 - Heráclito Fortes, Pri
meiro Vice-Presidente no exercício da Presi
dência

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 2.592, DE 1997

(Da srª Deputada Teima de Souza)

Solicita informações do Senhor Mi
nistro de Estado dos Transportes.

Senhor Presidente,

A privatização do Terminal de Contêineres 
Tecon 1 - do porto de Santos constitui-se, por sua
importância patrimonial e operacional, num marco do
processo de transformações pelas quais passam os
portos brasileiro.

É absolutamente vital, portanto, que o proces
so de seu arrendamento à iniciativa prjyada seja feI
to de forma absolutamente transparente e correta.



Jânio de Freitas

ENVELOPE SEM SEGREDO

Professor de altos estudos econômicos, diretor
de uma consultoria e de uma empresa de investi
mentos, a isto temperando como colaborador perma-
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Nesse sentido, solicitamos cópia do Edital e tuários, fato que não pode ser ignorado por quem
de todos os documentos que estarão à disposi- conduz os processos de privatizações. Portanto, é
ção dos interessados no Leilão. preciso ouvi-los para tomar as principais decisões,

Além disso, gostaríamos de apresentar algu- especialmente naquelas que dizem respeitoàabsor-
mas condições e esclarecer certas dúvidas. ção da mão-de-obrapelo consórcio vencedor.

Sobre o Leilão Após essas considerações, requeiro as seguin-

Há urna dúvida lançada sobre a modalidade lei- tes informações:
tão que, da forma como vem sendo realizado, não se- 1 - De que forma será realizado o leilão?
ria garantia de um processo de licitações sem vícios. 2 - Quais foram os critérios e procedimentos

O questionamento foi feito pelo economista para se chegar ao preço mínimo de R$10'1.184.259,OO
luis Paulo Rosenberg e registrado pelo jomalista Jâ- (cento e um milhões, cento e oitenta e quatro mil,
nio de Freitas, na edição da Folha de S.Paulo de 16 duzentos e cinqüenta e nove reais)?
de julho de 1997 (recorte em anexo). 3 - Quais são as garantias de que o preço mí-

Escreve o jomalista: nimo não está subvalorizado?

"A proposta em envelope fechado, 4 - Quais foram os critérios utilizados para se
como o Govemo está fazendo com o nome chegar ao número de 70 trabalhadores técnicos/ad-
de leilão, não é nem "leilão" assim em as- ministrativos/apoio da Codesp a serem absorvidos
pas. É o mesmo processo de concorrências. pelo arrendatário do Tecon 1 (item nº 10 Termo de
E não é só por tal semelhança que toma Referência para o Edital do leilão)? Os repre-
possíveis vigarices tão criminosas quanto de sentantes dos trabalhadores foram ouvidos?
difícil comprovação. (....) 5 - o número de trabalhadores absorvidos não

"No acordo com representante do Go- poderia entrar no critério de seleção do consórcio
vemo, o interessado estabelece o preço má- caso haja, por exemplo, empate nos lances oferta-
ximo que admite pagar. Digamos, R$1,5 bi- dos para arrendamento? Nesta hipótese, seria o
Ihão. O responsável pela venda determina, vencedor o consórcio que absorvesse o maior núme-

ro de trabalhadores.então, em R$400 milhões o preço mínimo,
ou seja, o preço a partir do qual aceita ven- 6 - Quais foram os critérios utilizados para se che-
der bem. Os interessados, exceto o do acor- gar ao número de dois anos de garantia de emprego
do, fazem ofertas, claro acima do preço mí- aos trabalhadores absorvidos pelo consórcio vencedor?
nimo, mas jamais deixando de tomá-lo como Os representantes dos trabalhadores foram ouvidos?
referência Não chegarão a oferecer três ou 7 - Por que não incorporar um representante
quatro vezes o preço pedido, que é, afinal de dos trabalhadores portuários à Comissão de Análise
contas, a avaliação estabelecida por quem que- Técnica (CAT)?
reria um preço afto. Mas o envelope de quem 8 _ Urna vez que se reconhece, no item 14.2
fez o acordo trará a proposta lá em cima, na ("Os bens reversíveis serão incorporados ao patrimâ-
medida da sua própria e realista avaliação." nio da Autoridade Administradora, até o 25º ano"), por

Desta forma, é preciso demonstrar claramente quais que se estabelece que o contrato de arrendamento po-
são as garantias de que o preço mínimo não está subvaIo- derá ser renovado pelo período de 25 anos? Se a
rizado, e que o processo de leilão pala anendamento do amortização do investimento já está garantida, não é
Tecon será absolutamente correto e transparente. mais correto realizar-se outra licitação?

Sobre os Trabalhadores Sala das Sessões, de de 1997. - Teima de

É de seu conhecimento o clima de apreensão, Souza - Deputada Federal- PT/SP.
especialmente entre os trabalhadores, causado pe- Folha de S.Paulo - 16-7-97
las transformações no porto de Santos, maior em
pregador da região. A possibilidade de aumento bru
tal do índice de desemprego é um fantasma que ron
da a economia da Baixada Santista.

Ora, o patrimônio do Tecon foi construído
também com a participação dos trabalhadores por-



Estando de acordo o art. 50, § 22 da Constitui
ção Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

8aIa de Reuniões, 12 de agosto de 1997. - Depu
tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente. Relator.

Defiro, ad referedum da Mesa.

Em 12-8-97. - Heráclito Fortes, Pri
meiro Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 2.593 DE 1997

(Do Sr. Luciano Zica)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Administração Federal e Reforma doo lugar do erro

No acordo com o representante do governo, o
interessado estabelece o preço mínimo que admite
pagar. Digamos, R$1,5 bilhão. O responsável pela
venda determina, então, em R$400 milhões o preço
mínimo, ou seja, o preço a partir do qual aceita ven
der o bem. Os interessados, exceto o do acordo, fa
zem ofertas, claro, acima do preço mínimo, mas ja
mais deixando de tomá-lo como referência. Não che
garão a oferecer três ou quatro vezes o preço pedi
do, que é, afinal de contas, a avaliação estabelecida
por quem (?)

A proposta em envelope fechado, como o go
verno está fazendo com o nome de leilão, não é nem
MleilãoMassim em aspas. É o mesmo processo das
concorrências. E não é só por tal semelhança que
torna possíveis vigarices tão criminosas quanto de
difícil comprovação. Vamos a uma dessas possibili
dades, já acontecida, mas não divulgada, por falta
das comprovações necessárias.

Mas o envelope de quem fez o acordo trará a
proposta lá em cima, na medida da sua própria e
realista avaliação.

O método do envelope não garante a lisura de
uma privatização, como têm dito o ministro Sérgio
Motta e o senador José Serra. A lisura começa pela
avaliação e se conclui pela competição limpa entre
os interessados.

Rosemberg "reivindica um lugar no corredor
polonês dos que atacam a forma como se conduz a
privatização no BrasilM, por entender que as avalia
ções não adotam critérios adequados e por conce
ber, ele próprio, um sistema capaz de avaliações
muito mais fiéis ao valor comercial do patrimônio pri
vatizável. O seu ou outro método sério só terá efeito,
porém, se culminar em leilão. Mas leilão mesmo, a
disputa frontal e pública entre os lances sucessivos
dos interessados.
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nente na MOpinião EconômicaM da Folha, Luís Se a crise financeira de países asiáticos de-
Paulo Rosemberg deu desdobramento de técnico, monstra algum erro aqui, o errado não é, como quer
em artigo de ontem, às minhas observações es- Sérgio Motta, o Gustavo Franco. Errada seria a polí-
pantadas com o ridículo e suspeito preço fixado tica econômico-financeira do governo e quem a faz
pelo governo para a banda B de celular em São adotar, ao escolhê-Ia entre as que são sugeridas.
Paulo, mas de quatro vezes inferior ao que o con-
sórcio orientado pela multinacional BellSouth se Gustavo Franco, diretor de área internacional
dispôs a pagar. do Banco Central, apenas faz suas propostas, até

agora aplaudidas, adotadas e defendidas por todo
o governo, sobretudo por Fernando Henrique Car
doso e Pedro Malan. Contra muitas opiniões de
peso.

Os técnicos

Afinal soubemos ontem, por importante arti
culista que Mno caso da TAM já há uma certeza: foi
uma explosãoM. Sendo a informação procedente
de área atacada, logo, íntima dos ares do país,
pode-se ter certeza de que o estrondo ouvido pe
los passageiros e o rombo não foram causados
pelo choque de um pardal com a fuselagem. Me
Ihorassim.

No acidente anterior com o avião da Fokker, os
jornalistas usaram seus inesgotáveis conhecimentos
aeronáuticos para criar, com suas explicações e
análises técnicas, uma balbúrdia prejudicial a todos
e a tudo. Logo que surgiu a hipótese de uma bomba
plástica, um dos grandes jornais fez nada menos do
que publicar como se faz um petardo desses, até
usando componentes tão simples, que podem ser
comprados como material de construção.

Já a maior vítima foi posta sob suspeita graves.
Não bastou. O jornalismo está excitado outra vez.

Voto
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Estado a respeito de processo adminis- servidores de Ciência e Tecnologia, proveniente de
trativo dos servidores do CTIICampinas. erros de cálculo referentes a gratificações pagas en-

Sr. Presidente, tre novembro de 1989 e junho de 1993. Esta dívida
Requeiro de V. ExII, com base no art. 50 da já foi reconhecida juridicamente pelo MARE - Minis-

Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116 tério da Administração e Reforma do Estado em pa-
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados recer emitido pela Consultoria Jurídica (Df-! Harley
que, ouvida a Mesa sejam solicitadas ao Senhor Mi- Pereira da Silva em 19-4-95) e há pelo menos uma
nistro da Administração Federal e Reforma do Esta- instituição governamental que já procedeu àsua qui-
do informações sobre processo dos servidores do tação(CTA-CentroTecnológicodaAeronáutica).

CTI/Campinas-SP. 4. Um processo administrativo já foi encami-
Conforme documentação em anexo, o Gover- nhado ao Mare pela Fundação Centro Tecnológico

no Federal tem um débito com alguns servidores para Informática (CTI) em 15 de março de 1996,
da Ciência e Tecnologia, provenientes de erros de tendo recebido o protocolo nº 01320.000697/95-
cálculo referentes a gratificações pagas entre no- 30. Temos informação de que esse processo se
vembro de 1989 a junho 1993. Dívida esta já reco- encontra atualmente na Consultoria Jurídica do
nhecida juridicamente pelo Mare em parecer emiti- Mare, aos cuidados da Df-! Maria Teresa Correia
do pela Consultoria Jurídica (Df-! Harley Pereira da da Silva.
Silva, em 19-4-95), sendo que processo semelhan- 5. Como o problema ainda espera solução, pe-
te foi equacionado para com os servidores do CTA dimos a Vossa senhoria providências para sua agili-
- Centro Tecnológico da Aeronáutica. zação.

Sendo assim pede-se a seguir: 6. Com os nossos sinceros agradecimentos, -
1) qual o posicionamento e quais as providên- João Luiz Noveletto, presidente da Associação dos

cias adotadas por este Ministério com referência ao Servidores - ASCTI- Fundação Centro Tecnológico
processo encaminhado em 15-3-96 a este Ministério, para Informática.
sob o protocolo nl! 01320.000697/95-30. Informações Adicionais:

Sala das Sessões, 23 de julho de 1997. - Lu-
ciano Zica. O CTA efetuou o pagamento remanejando ver-

Campinas, 26 de maio de 1997 ba de projeto para este pagamento.

Ao senhor Deputado Federal O montante da dívida com relação ao CTI é de
Luciano Zica aproximadamente R$3.000.000,00 (três milhões de

reais) e do IMPE R$20.000.000,OO (vinte milhões de
Exml! Senhor, reais).

A precária situação dos salários dos servidores Caso o processo não esteja com a procurado-
do CTI - como de resto a de muitos outros profissio- ria jurídica, ele pode estar com o Dr. Marconi res-
nais de ciência e tecnologia do país - não é um fato ponsável pelo setor de salários do Mare.
novo e, certamente, é conhecida por Vossa Senho- No caso de gratificação de produtividade segue
ria. Desnecessário seria percorrer os prejuízos que em anexo cópia da exposição de motivos e da medi-
essa situação acarreta para o Brasil, já tão debilitado da provisória proposta.
nessas áreas. Telefones para contato:

2. Ainda que a gravidade da situação reclame João Luiz Noveletto - Presidente da ASCTI
medidas abrangentes e de efeito duradouro, lembra- (horário 8h às 17h) (Comissão de Ética do PSDB de
mos uma providência que poderia ser tomada de Jaguariuna)
imediato para, senão eliminar, pelo menos minorar Pabx - (019) 240-1011 R: 168
as dificuldades dos servidores. Direto - (019) 240-1318

3. Trata-se do pagamento de uma dívida que Fax- (019) 240-2029/1464
o Governo Federal tem para com alguns dos seus Residência - (019) 867-3326
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Agosto de 1997

E"xcãlentissimo Senhor Presidente.

Oa,órgêos fl entidades,integrantes do Plan9. de Çarreiras para a área da CIência
o Tecnologia têm perdloo, .contlnucldal'l'lent~, nos ú.lti.mn~ anQ~ um numero .signific;tivo dê
pessoal qualificado. Tais perdas acumul~das, no penodo de 1990 a 1996, atingem um
percentual de mais de 25% de seus quadros.

A criação das carreiras de Ciência e Tecnologia pela Lei Na B.691, de 28 de julho
de 1993. ten~o excluído o t.empo de serviço corrio critério de promoção e ecfmitido apenaS' o
critório do méritQ. e criado o adicionai de vencimentos por titulaçaO, entre outros dispositivos,
embora tenha representado um importante passo na regulamentação das atiYkJades do setor,
Mo logrou estBnc~r nem ~Elsmo diminuir a perda de pessoal que vinha ocorrendo.

Estudos feitos por diversos dos ministérios que têm órgios e.. entidades
integrantes d~s carreiras de Ciência e Tecnologia mostraram que uma dai (11àiore~ causas de
pérda do pesso~1 qualificado tem eido a baixa remunereçêg, mormente quando Cómparada
çem a da csrTl?lra çe Migistério Superior. que para funçO~9 equivalentes é da ordem de 35~
mais elevada.

Muitos pesquisadores e tecnólogos vêm fazendo concurso para as universidades
e abandonando conseqüentemente as instituições de pesquisa e desenvolvimento. bem como
outros deixam essas instituições para ingressar na iniciativa privada devido a seus matore~

·sslárlos. Tanto num caso, como no outro, são normalmente os mais qualificados qu~

abandonam os Institutos .de pesquisa. num processo que é extremamente pelVerso para o.!
mesmos institutos por fazer baixar o nível médIo de capacitação de seu pessoel.

Por outro lado, nas poucas vezes em que foram autorizadas a abrir concurso
pera seus quadros, as instituições de pesquisa e desenvolvimento enfrentaram o problema dQ
falta de candidatos devidamente qualificados em face da baixa remuneração oferecida.

Como conseqüência da situaçao apontada, os órgãos e entldaSles Integrente~ ~a

carreiras de Ciência e Tecnologia vêm. enfrentando dificuldades Intransponrvels .p~a ;8.
edequoda execuçan das taref9$ de sua responsabilidade. Tais dificuldades, aliadas às dê
ordem orçàmentárlo-fInanCalras l:.l ao~ entro'IC~S burnc-.ri:ÍLi'-O!. rotardÂm o de~envolvimentP

~entífico"e tecnológico do pais com os decorrentes prejuízos para a soluçãQ dos problEt.l'Ilaa
'ciais e econômicos do Brasil.

Em face do exposto, subJ'Tlêtemos á elevada consideração de Vossa Excelência a
anãxa proposta de Medída Provisória para criação da Gratificação de OesemPtinho's
Produtividade para o pessoal 'integrarue do Plano de-Carreiras para a área de Ciência e
Tecnologia, à semelhança com a gratíflcação Já existente para outra's carreiras do Serviço
Público Federei, como a Diplomática, a do Tesouro, a de Planejamento e Orçamento, etc.

Tal grallfii::açào, em consonância com a filotlofia estabelecida na Lei Nb 8.6~1/93,
não implica aumento generalizado e uniforme de remuneração. mas beneficiã primordialmente
aqueles servidores com maior dedicação e melhor desempenho funcionais.

Respeitosamente

• ~ /1

" ~ , I ,'(, ~ -

.,o" ~/ l!t-í í(7! 1
ti :t~EL VARGAS-)" .f: MinIstro de Estado da .1/ Clencla e Tecnologia

~k

MAURO Cl'iSAR ROORIGUeS PEREIRA
MInistro de Estado da Marinha
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OK.
ZENILOO GONZAGA ZOROASTRO DE l.UCENA

Mlnl9tro de E$lado do Exército .

PAULOMIVA
Ministro de Estado do Trabalho

CARLOS CESAR SILVA ce ALBUQUERQUe
Ministro de Estado da Saúde

PÁULO RENATO SOUZl\
Ministre) de '!stsdo da
EducaçAo e do Oesporto

oi<:.
LÊLlO VIANA I.Ó60

Ministro de est~~o da Aeronáutica

C> I'
FRANCISCO OSWALOO NeVES OORNELLeS

Ministro de Estldo da Ind~atna.

do Com~rclo e do Turismo

01'
RONALDO MOTTA SARCI!Ma5RG

Secretário de Assuntos Eslrlltêglctls da
Presidência da República

MeOIOA PR9VISÓRlA N.2 . DE • DE

C~a a Gratltlcação dê DesempenhO
Produtividade em Ciência e TecnolOQ14
GDPC&T. edá outras prÓvldênclas.

o E!RESIDENTE DA RF:.PÚBLICA. no uso da atnolJição que lhe confere o art !i2 da COnstitulçIc;
adota a seQulnte.Metlida Pro·/jsórt;. com força de L.ei:

Att. 111 Fic;a Instituida a Gratlflcação de Desempenho e Produttvidade em Ctêncla e TccnOláO/3 •
GOPC&T devida aos ocupantes dos canjOS efetlvo$ do Plano d~ C~lrrelras para a área de Ciência e TlJcno.loola
da AdmtnlS1ra~o Federal Direta. das AutaltlutlJ$ li! das Fundaçóes FederaiS de que trata Q Lei rf1- &.~eL ae ~8 de·
julhO <1& 1i93.

Parcigrafo ÚnIco • A Gratificação de Oesempenno e Produtividade em Ciência & feCllQlc<9fa •
GOFlC&! a que se refere este artiQo sera concedida aos servidores cóm carga hor;rla de quarenta Mri'is
t.emanals.

•Art. 1! A Gratific;çáo de Desempenho e Produtividade em Ciência & Tecnol~i•• GOPC&.i terà.,
cerno limite maxlma. 2.238 pontos por s&l'Ildor. cOlT8sJ)ondando cada ponto a 0.1820%. 0.0936% 60.0481% do'
mator vencimento básico do ca~o. respectIVamente. de Pesquisador._ Teerlologl$\a e Analista em CIência e'
Tdenola~la; Técnico e Assistente em CIência" TecnologIa; e AwdUar Tâci1lco • Auxiliar em CI~nda _ reClto/cgla.
obServados o disposto na Lei nA 6.691. de' 28 de julho de 1993. e os limites e.stabelecldos no arte 12 da \.,~ ~
8.460. de 11 de setembro de 199:l. eno art. 2.g da Lei ~ 8.852. de 4 de fevereiro de 1994.

§ lA A Gratltlcação de Desempenho e Produtividade em Clencia e TeCtlologla • GDPC&T so",
calcUl,da obedecendo crltérios de desempenho IndividUai dos !ervldores e Instltudon.' dos órg.los " entidadts
elencados no al1.·12• § 1.4 da Lei n4 8.691. de 28 de Julho de 1V93 e no Anexo ao Decreto U18. da 09 dI! ago~'
de 1994, confonne dIspuser ato conjunto doS' Ministros da estado da crancla • TecnoloQla e da Admlnf$1mÇãa
Fecle/lll e Refonn. do estado. por proposição do Conselho do Plano de Carreiras de Clêncla , Tecnologlll • CPC ..
de que trata o artigo 1eda Lei rr 8.591, de 28 de julho de 1993.

§~ o número de servidores, em cada cargo no órgio ou entidade elencado no art\O<l t". § ~II. ci3
Lei ~ 5.891. de 28 dI! julho de 1993 e no anexo ao Cecreto 1.218. de 09 dlt aqosto C:e 1994. cam pontullçl!a
Idma de oitenta por cento do limite de pontos fiXados para a a'/aIlQ~o de des.mpenho Individuai não PO<!t:r-J
superar trinta por cento. sendo Que somente dez por cento dos benellc1árlos poderc1o se situar no /rttervl'lIO dI!
nov.nta a cem por cento.
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Art, 31 Somente farao juz • Gn1tltlC8çiio de Desempenho e ProdutMdada em Cl4r:eta tt
Tecnologia • GOPC&T os servldôres do Plano de Carreiras p;;J11l a .(le de Ciência , Tecnologia em ef&t1vo
ItXfn:íclo nos órg~O$ ou entidades Itlencados no artigo 1', § 1Q, di Lei 01 8.891, de 28 de julho aI! 1993 t no
anexo ao Oeertto 1.216. de 09 de agosto da 1994.

§ 11l Os servidores titulares de cargos efetiv.os do Plano de CaJTeiras pata I .r.a de Clailciá •
Tecno/09la quando cedidos a órgaos ou entidades n60 eleneados no artigo 111, §111.. da Lei nA 8.&91. d. 28 d. jlJlno
de 1993 e ni anexo ao Decreto 1.216. de 09 de ago~o de 11194 nao receberão 11 Gratincaç!o de Oe.seml)~l1ho Cl
ProdUtivldade em Ciência ti Tecnologia· GOPC&T.

§ 2,2 ConSlderar.se.ão em efetivÓ 'exercício. 05 servldore$ enqUlildrlldO$ ná~ S1tuaçóQ.!! dt
afastamento previstas no art. 102. da .Lei n2 6.112. de 11 de dezemtlro de-1990, rc!~lv'ado o dlspo$tQ no
parágrafo pnmelré deste Artigo.

Art. 4!l Ao Gratificaçâo de Desempenho e ProdutIVIdade em Ciência e Tecnologia. GDFC&i ãira
pliga. a partir desta data. em valor equivalente ::l setenta por cento de valor máximo previsto nO e;put do artigo
']} para os C3rQOS de Técnico. Assistente em Clênela e TecnologIa. Auxiliar Jécnlco e Auxiliar em ClênClQ e
T9C11ologia e trinta e seis por cento para os cargos de Pesquisador. TecnoJoglsta e Analista em Cldncla I!
Tecnologia, até a regulamentaçáo de que trata o artigo 2!l • §fl r desta Medida Provisória. •

Art. 5Q O disposto nesta medlda Provisórta apllcl.-se aos servidores Inativos e Instituidoras de
peo.são dos órgãos e entldadB$ efencados no artigo 1Q , § 1~ , da Lei S.!Sl. de 28 d; julho de 1993. no anexo ao
Oecreto 1.216, de 09 de.agosto de 1119~. ob.selVado o disp.,0sto no regulõlmento de.que trata o IIrtlqo 2,' • §1', dC$t~
Mtdlda Provis6rfa.

Art. ea e~a Medida Provisória entra- em vigor na .Qatil de sua publicação. produzindo etcito~

nnsncelres a partir desta data.

Art. tJ. Revogam-se as disposições em contr;no.

BrasHla. de àe 1997: nt;A da Indl!lpend6ncia e 10g.! da Repúcllca.

A ~';c:=.yoS' .;le'i ..?I1.DoS ~c... o Wc.'1· i
I

Art. 411 A Gratificação de que trata O art. til será paga em C0rUW1tO, de fomm não !
cumulaUv8. com a~ vallltl~çii5 J'COuni:lli1ll inc;tifllldas peJll LeI 8691, de 28 de julho de .
199.1.

Art. 60. Permanecem vedadas a transferência e a redistribuiçAo de cargos dos
quadros de pessoal de quaisquer órgAos da Administração Pública Federal direta,
autárquica e rlUldacional, para os órgãos e entidades elencados no art. 12, § lll,da J..ei nQ

8691, ele 28 de julho de 1993 e no Anexo do Decreto 1216, de 09 de agÕslo de 1994.
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Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 22 da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto Pelo Encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 12 de agosto de 1997. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente
Relator.

Defiro, ad referedum da Mesa.

Em 12-8-97. - Heráclito Fortes, Pri
meiro Vice·Presidente no exercício da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nli! 2.603, DE 1997

(Do Sr. Deputado Paulo Delgado)

Solicito informações ao Sr. Ministro
da Aeronáutica.

Sr. Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º da Constitui

ção Federal e nos arts. 40 inciso V e § 2º e 115 do
Regimento Interno, solicito a Vossa Ex.ª' seja enca
minhado ao Sr. Ministro da Aeronáutica, o seguinte
pedido de informações:

Conforme matéria publicada no Jornal Gazeta
Mercantil, "Lockheed pode vender 100 caças ao
Brasil" da jornalista Maria Helena Tachinardi, de
Washington, desta quarta-feira 6-8-97, primeira pági
na e página A-7, em anexo, solicito a Vossa Exce
lência, informações a respeito do Projeto do Ministé
rio da Aeronáutica batizado de FX, conforme informa
a notícia "Embraer quer participar do Projeto" cons
tante da mesma matéria. Solicito ainda informações
sobre o programa de modernização da Força Aérea
Brasileira e demais programas e projetos que, na al
çada deste Ministério estejam relacionados com a
questão abordada pela notícia jornalística.

Justificação

Como membro titular da Comissão de Relaçõ
es Exteriores e Defesa Nacional considero de meu
dever e responsabilidade estar informado sobre esta
questão que envolve interesses de defesa do nosso
País e comerciais de grande monta das empresas
envolvidas.

Em 25 de abril deste tive oportunidade de me
pronunciar em plenário a respeito dessa questão
quando comentei a instalação em nosso País da Fei
ra Latino Americana de Tecnologias Defensivas. No
mesmo período, a revista TIME americana, edição
14 de abril, informa o interesse que o nosso conti-

nente exerce no redirecionamento das prioridades
da indústria bélica mundial, interesse identificação
nesta matéria da Gazeta Mercantil.

Creio que o envolvimento de milhões de reais e
a concepção de defesa que orienta tais prioridades
por parte do Governo Brasileiro tornam essencial a
audiência e o conhecimento do Congresso Nacional,
razões que por si só justificam o presente requeri
mento de informações.

Brasília, 6 de agosto de 1997. - Deputado
Paulo Delgado.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto Pelo Encaminha
mento.

Sala de Reuniões, - Deputado Heráclito For
tes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referedum da Mesa.

Em 12-8-97. - Heráclito Fortes, Pri
meiro Vice-Presidente no exercício da Presi
dência

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 2.604, DE 1997

(Do Sr. José Pimentel)

Solicita ao Exmº Sr. Ministro de Es
tado da Previdência e Assistência Social
informações sobre o processo que ense
jou a decretação de intervenção na Caixa
de Previdência dos Funcionários do Ban
co do Nordeste do Brasil- CAPEF, acom
panhada de cópias do Parecer e Relatório
elaborado pela Secretaria de Previdência
Complementar, que respaldaram da inter
venção citada.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Senhoria com fundamento no

art. 50, da Constituição Federal, e na forma do art.
219, § 1º, do Regimento Intemo da Câmara dos Depu
tados que digne-se de solicitar ao Exrnº Sr. Ministro de
Estado da Previdência e Assistência Social, Dr. Rei
nhold Stephanes, informações acerca da decretação
de intervenção da Caixa de Previdência dos Funcioná
rios do Banco do Nordeste do Brasil- CAPEF, através
da Portaria nº 4.129, de 1º de agosto de 1997, publica
da no DOU do dia 4-8-97, bem como cópias da docu
mentação alusiva ao processo que redundou na referi
da Portaria, máxime do relatório e parecer da Secreta
ria de Previdência Complementar.



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
NS! 2.605 DE 1997

(Do Sr. Deputado José Pimentel)

Solicita informações ao Ministro de
Estado do Meio-Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal sobre a
construção do Açude do Barro Preto, no
município de Brejo Santo - CE, mediante
convênio DNOCS - Prefeitura Municipal
de Brejo Santo.

Sr. Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art.

50 da Constituição Federal e art. 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, sejam solicitadas
ao Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos Recur
sos Hídricos e da Amazônia Legal informações so
bre construção do açude do Barro Preto, no municí
pio de Brejo Santo, estado do Ceará.

Segundo denúncias do vereador José Heitor
Nicodernos de Lucena - PPB - cópia anexa, há for
tes indícios de descaminho de recursos públicos fe
derais, em prejuízo de toda a população do Barro
Preto, que, por não ter sido o reservatório construído
conforme o projeto original, ressente-se de grave
problema de falta dágua.

Diante disso. Argüimos:
1 - Onde está o título de doação ou desapro

priação? Já que o açude foi construído sobre pro
priedade particular;

2 - Por que os técnicos do DNOCS não acom
panharam pari passu o desenrolar da construção?;

3 - Por que houve liberação dos recursos fede
rais sem contrapartida municipal?

E solicitamos:
- Cópia do Relatório Técnico elaborado pelo

DNOCS, referente à construção da·citada obra.
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Sala das Sessões, 6 de agosto de 1997. - De- Sala das Sessões, em 17 de Julho de 1997. -
putado José Pimentel, PT - CE. Deputado José Pimentel, PT-CE.

Voto Brejo Santo, 23 de abril de 1997.
º Caro Deputado José Pimenta!.

~s~a~do de acordo com o art. 50, § 2 da Pela credibilidade que o Sr. nos transmite es-
Con~titUlçao Federal, e com os arts. 115 e 11.6 do tou a lhe escrever pela primeira vez. Me sinto gratifi-
Regimento Interno da Casa, voto Pelo Encamlnha- cado por ter no parlamento nacional alguém que rep-
mento.._ resente nossos anseios de cidadania, é por isso que

Sala d: ~eunloes, 12 de. ag?sto ~e 1997..- De- venho por meio desta, denunciar irregularidades na
putado Herachto Fortes, Pnmelro Vice-Presidente obra de construção do açude público Barro Preto, !o-
Relator. calizado no município de Brejo Santo e, ao mesmo

Defiro, ad referedum da Mesa. tempo solicitar de V. EXª providências junto as auto-
Em 12-8-97. - Heráclito Fortes, Pri- ridades compàtentes do Ministério do Meio Ambiente

meiro Vice-Presidente no exercício da Presi- e do DNOCS.
dência. Vejamos os fatos:

1 - não entendo o porquê de uma obra pública
construída em propriedade particular, não seja exigi
do o termo de doação ou de desapropriação do ter
reno. Se há este termo desconheço! Pelo menos
junto a documentação que foi enviada à Câmara não
consta, documentação esta que estou lhe enviando
cópia.

2 - segundo o convênio, os técnicos do
DNOCS, teriam de acompanhar e fiscalizar a execu
ção da obra. Tomei conhecimento que somente an
daram aqui uma vez e recentemente, isto quando a
firma já havia dado por concluida a obra. Segundo
quem acompanhou estes técnicos, afirmou que inú
meras irregularidades foram detectadas, pois, nada
bateu com o especificado no projeto, conhecer este
relatório para nós é importante.

3 - para esta construção foi celebrado um con
vênio entre o DNOCS e a Prefeitura de Brejo Santo,
a obra custou R$110.ooo,00 sendo R$100.000,00
dos cofres federais e R$10.ooo,00 dos cofres de
nosso município.

4 - recentemente tive acesso a esta documen
tação que estou lhe enviando cópia, como não hou
ve transparência tanto por parte do Executivo, como
do Legislativo Municipal, quando da licitação e assi
natura do contrato e convênio, para que pudesse na
função de Vereador acompanhar sua execução e fis
caliza-ção.

Segundo comentários o DNOCS não cumpriu
seu papel de fiscalizador, por falta de recursos para
as diárias, e isso no meu entender é um verdadeiro
incentivo ao desvio do dinheiro público, especial
mente quando colocado nas mãos de gente inescru
pulosa. Obra não fiscalizada para mim significa obra
inacabada, não concluida como determina o projeto,
dai o dinheiro do contribuinte ser usado com irres
ponsabilidade. Comenta-se até que o cheque de



Defiro, ad referedum da Mesa.

Em 12-8-97. - Heráclito Fortes, Pri
meiro Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 2.606197

Requer pedido de informação ao Ministério da
Saúde sobre o repasse das AIHS para o Hospital
Nossa Senhora da Saúde na cidade de Maragogipe.

Justificação
O Hospital N. srª da Saúde é mantido através

de convênios do Sistema Único (SUS), recebendo
recursos por meio de AIHS. Em função da falta de
médicos o hospital não utiliza toda a sua capacidade
para internamento de pacientes. Outro aspecto a ser
avaliado é que existem várias instalações ociosas, o
que toma mais precário o atendimento. Os equipa
mentos estão em má conservação, e conforme de
nuncia do Jornal A Tarde de do dia de hoje, os refe
ridos equipamentos estão se estragando por falta de
uso.

A crise do hospital se agudizou atualmente,
chegando ao absurdo de ter apenas três médicos
para uma população de 38.811 habitantes, o cente
nário hospital, carece de recurso, sobretudo pelo
serviço que poderá presta à população da região.

Solicitamos a seguinte informações:
A} Recursos repassados ao Hospital Nossa

Senhora da Saúde por meio das AIHS;
B} Proporção médicos população estabelecida

pelo Ministério da Saúde como padrão;
C} Proporção médico população estabelecida

pelaOMS.
Deputado Luiz Alberto, PTIBA.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 12 de agosto ele 1997. - Deputa
do Heráclito Fortes, Primeiro VICe-Presidente - Relator.

Defiro, ad referedum da Mesa.

Em 12-8-97. - Heráclito Fortes, Pri
meiro Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
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R$100.ooo,OO foi descontado na boca do caixa e Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha-
não estava em nome da construtora, consequente- mento.
mente não foi assinado no verso pelo seu proprietá- Sala de Reuniões, 12 de agosto de 1997. - De-
rio, se realmente isso ocorreu é porque teve coni- putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
vência do Executivo. A corrupção só funciona quan- Relator.
do há conexão.

Conhecer o relatório dos técnicos do DNOCS
para nós é de fundamental importância, para que pos
samos conhecer toda veracidade, ou melhor, se há ou
não veracidade. Não há dúvida de forte cheiro de fal
catruas no ar. Sou de opinião que uma auditoria feita
pelo T.C.U. seria o caminho mais esclarecedor.

Devido a irregularidade da obra, o prefeito atual
se nega a liberar a contrapartida estabelecida no
convênio de R$10.ooo,00 e tem toda razão de agir
assim.

Como a região do Barro Preto em nosso muni
cípio, é a mas carente de água, este reservatório se
executado corno determinava o projeto, iria minorar
o tão angustiante sofrimento daqueles que ali resi
dem, que há anos cobram das autoridades este be
nefício e, hoje pela qualidade da obra se sentem en
ganados e traidos por irresponsabilidade de quem
não tem compromisso social.

A transparência da coisa pública é fator extre
mamente importante na política moderna, como isto
ainda não chegou a Brejo Santo, a população assis
te perplexa a mais um escândalo, envolvendo a san
gria do dinheiro do contribuinte brasileiro.

Corno cidadão, eleitor, contribuinte, funcionário
público estadual e vereador sinto-me na obrigação
de denunciar tal fato. Sei que atitude vigilante como
esta que assumo, incomoda e mexe com muitos in
teresses. Jamais serei cúmplice, pela omissão, de
uma gente que não tem qualquer compromisso com
a sociedade do meu município, do meu estado e de
meu País.

Confio numa tomada de posição pôr parte de
V. Ext no encaminhamerfto destes fatos as autorida
des competentes do Ministério do Meio Ambiente, o
DNOCS e o próprio Presidente da República, que
tem lançado na mídia a imagem de um governo sé
rio. Espero que tudo seja esclarecido para que a po
pulação do Barro Preto, não venha a sofrer uma
grande derrota. Somente um esclarecimento condi
zente será capaz de tirar a ansiedade daquele sofri
do povo trabalhador do Barro Preto.

Atenciosamente, - José Heitor Nicodemos de
Lucena, Vereador.



Defiro, ad referedum da Mesa.

Em 12-8-97. - Heráclito Fortes, Pri
meiro Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 2.609, DE
1997

(Do Sr. Dr. Deputado Arlindo Chinaglia)

Solicita ao Sr. Ministro de Estado da
Previdência e Assistência Social, infor
mações relativas aos 100 (cento) maiores
deveres do INSS no Distrito Federal, bem
como as datas de origem e vencimento
da obrigação.

Senhor Presidente,
I - Com fundamento no art. 50 da Constituição

Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno, requeiro, que, ouvida a Mesa, sejam soli
citadas informações ao Sr. Ministro da Previdência
Social no sentido de esclarecer a esta Casa sobre

Estando de acordo com o art. 50, § 22 da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 12 de agosto de 1997. - De
putado Heráclito Fortes, ~rimeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referedum da Mesa.

Em 12-8-97. - Heráclito Fortes, Pri
meiro Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nl! 2.608, DE 1997

(Do Sr. Dr. Deputado Arlindo Chinaglia)

Solicita ao Sr. Ministro da Previdên
cia e Assistência Social informações rela
tivas aos 100 (cem) maiores parcelamen
tos, amortizações e renegociações de dí
vidas oriundas de contribuições sociais e
outras importâncias devidas ao INSS por

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 12 de agosto de 1997. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES parte de particulares em geral na jurisdi-
Nl! 2.607/97 ção de São Paulo.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Senhor Presidente,
dos Deputados Com fundamento no art. 50 da Constituição Fe-

Na forma do § do art. 50 da Constituição Fede- deral e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento
ral, combinado com o art. 115, inciso 11, do Regimen- Interno da Câmara dos Deputados, requeiro que, ou-
to Intemo, requeiro a V. Exª' seja encaminhada à Se- vida a Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr.
nhora Flora Valadares, Diretora-Presidente do Ban- Ministro de Estado da Previdência e Assistência So-
co da Amazônia S/A, o presente a fim de que Sua cial, no sentido de informar a este Deputado os 100
Excelência esclareça a esta Casa do Congresso Na- (cem) maiores parcelamentos, amortizações e rene-
cional os valores, a modalidade de licitação e quais gociações de dívidas oriundas de contribuições so-
os interesses que levaram o Banco da Amazônia ciais e outras importâncias devidas ao INSS por par-
S/A a fazer publicar na imprensa brasileira, incluindo te de particulares em geral na jurisdição do Estado
jornais e revistas de circulação nacional, a campa- de São Paulo.
nha publicitária denominada -Pegando um Peixe à Requeiro encaminhar-me as particularidades
Unha-, no mesmo período em que, alegando conten- dos negócios jurídicos em questão, corno o nome do
ções de gastos, o instituição fechava várias agências particular, a data do parcelamento, renegociação ou
em estados da região Norte, cujo desenvolvimento amortização, a forma judicial ou extrajudicial do ne-
depende do fomento econômico do Banco da Ama- gócio, o prazo de vencimento e os juros incidentes
zônia S/A. na operação.

Será muito importante, para conhecimento des- Sala das Sessões, 6 de agosto de 1997. - De-
ta Casa, que Sua Excelência informe também sobre putado Arlindo Chinaglia.
as providências que estão sendo tomadas para que Voto
as populações locais não sejam privadas das ativi
dades e serviços que eram prestados pelas agên
cias que foram fechadas.

Sala das Sessões, 6 de agosto de 1997. - De
putado Carlos Aírton.
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os 100 (cem) maiores devedores do Instituto Nacio
nal de Seguridade Social, no Distrito Federal.

11 - Requeiro a V. E~ seja a mim encaminhado
um rol contendo os nomes dos 100 (cem) maiores
devedores do Instituto Nacional de Seguridade So
cial, no Distrito Federal. Na formulação das referidas
informações, peço que seja também explicitado o
valor do débito, bem como a data do vencimento da
obrigação e a data de origem da mesma.

Sala das Sessões, 6 de julho de 1997. - Depu
tado Arlindo Chinaglia.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 12 de agosto de 1997. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referedum da Mesa.

Em 12-8-97. - Heráclito Fortes, Pri
meiro Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nll 2.610, DE 1997

(Do Sr. Deputado Arlindo Chinaglia)

Solicita ao Sr. Ministro de Estado da
Previdência e Assistência Social, infor
mações relativas aos 100 (cem) maiores
devedores do INSS no Estado do Mato
Grosso do Sul, bem como as datas de
origem e vencimento da obrigação.

Senhor Presidente,
I - Com fundamento no art. 50 da Constituição

Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento
Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas
informações ao Sr. Ministro da Previdência Social no
sentido de esclarecer a esta Casa sobre os 100 (cem)
maiores devedores do Instituto Nacional de Segurida
de Social, no Estado do Mato Grosso do Sul.

11 - Requeiro a V.~ seja a mim encaminhado
um rol contendo os nomes dos 100 (cem) maiores de
vedores do Instituto Nacional de Seguridade Social, no
Estado do Mato Grosso do Sul. Na formulação das re
feridas informações, peço que seja também explicitado
o valor do débito, bem como a data do vencimento da
obrigação e a data de origem da mesma.

Sala das Sessões, 6 de julho de 1997. - Depu
tado Arlindo Chinaglia.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 12 de agosto de 1997. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
R9lator.

Defiro, ad referedum da Mesa.

Em 12-8-97. - Heráclito Fortes, Pri
meiro Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 2.611, DE 1997

(Do Sr. Deputado Arlindo Chinaglia)

Solicita ao Sr. Ministro de Estado da
Previdência e Assistência Social, infor
mações relativas aos 100 (cem) maiores
devedores do INSS no Estado do Piauí,
bem como as datas de origem e venci
mento da obrigação.

Senhor Presidente,
I - Com fundamento no art. 50 da Constituição

Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solici
tadas informações ao Sr. Ministro da Previdência
Social no sentido de esclarecer a esta Casa sobre
os 100 (cem) maiores devedores do Instituto Nacio
nal de Seguridade Social, no Estado do Piauí.

11- Requeiro a V. Exª seja a mim encaminhado
um rol contendo os nomes dos 100 (cem) maiores
devedores do Instituto Nacional de Seguridade So
cial, no Estado do Piauí. Na formulação das referi
das informações, peço que seja também explicitado
o valor do débito, bem como a data do vencimento
da obrigação e a data de origem da mesma.

Sala das Sessões, 6 de julho de 1997. - Depu
tado Arlindo Chinaglia.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 12 de agosto de 1997. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referedum da Mesa.



Defiro, ad referedum da Mesa.

Em 12-8-97. - Heráclito Fortes, Pri
meiro Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 2.614, DE 1997

(Do Sr. Deputado Arlindo Chinaglia)

Solicita ao Sr. Ministro da Previdên
cia e Assistência Social, informações re
lativas aos 100 (cem) maiores devedores
do INSS no Estado do Rio Grande do
Norte, bem como as datas de origem e
vencimento da obrigação.

Senhor Presidente,
I - Com fundamento no art. 50 da Constituição

Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solici
tadas informações ao Sr. Ministro da Previdência
Social no sentido de esclarecer a esta Casa sobre
os 100 (cem) maiores devedores do Instituto Nacio
nal de Seguridade Social, no EstadO' do-Rio Grande
do Norte.

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 12 de agosto de 1997. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referedum da Mesa.

Em 12-8-97. - Heráclito Fortes, Pri
meiro Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORft,4ÂÇÃO .
Nº 2.613, DE 1997

(Do Sr. Deputado Arlindo Chimiglia)

Solicita ao Sr. Ministro e:te Estado da
Previdência e Assistência :1:ial' infor
mações relativas aos 100 ( m) maiores
devedores do INSS no Esta do Mara-

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Gasa, voto pelo encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 12 de agosto de 1997. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.
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Em 12-8-97. - Heráclito Fortes, Pri- nhão, bem como as datas de origem e
meiro Vice-Presidente no exercício da Presi- vencimento da obrigação.

dência. Senhor Presidente,
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO I - Com fundamento no art. 50 da Constituição

N!Z 2.612, DE 1997 Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimen-
(Do Sr. Deputado Arlindo Chinaglia) to Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solici

tadas informações ao Sr. Ministro da Previdência
Solicita ao Sr. Ministro de Estado da Social no sentido de esclarecer a esta Casa sobre

Previdência e Assistência Social, infor- os 100 (cem) maiores devedores do Instituto Nacio-
mações relativas aos 100 (cem) maiores nal de Seguridade Social, no Estado do Maranhão.
devedores do INSS no Estado do ceará, 11 _ Requeiro a V. Ex" seja a mim encaminha-
bem como as datas de origem t! venci- do um rol contendo os nomes dos 100 (cem) maio-
mento da obrigação. res devedores do Instituto Nacional de Seguridade

Senhor Presidente, Social, no Estado do Maranhão. Na formulação das
I - Com fundamento no art. 50 da Constituição referidas informações, peço que seja também expli-

Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimen- citado o valor do débito, bem como a data do venci-
to Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solici- menta da obrigação e a data de origem da mesma.
tadas informações ao Sr. Ministro da Previdência Sala das Sessões, 6 de julho de 1997. - Depu-
Social no sentido de esclarecer a esta Casa sobre tado Arlindo Chinaglia.
os 100 (cem) maiores devedores do Instituto Nacio- Voto
nal de Seguridade Social, no Estado do Ceará.

11- requeiro a V. ExA seja a mim encaminhado
um rol contendo os nomes dos 100 (cem) maiores
devedores do Instituto Nacional de Seguridade So
cial, no Estado do Ceará. Na formulação das referi
das informações, peço que seja também explicitado
o valor do débito, bem como a data do vencimento
da obrigação e a data de origem da mesma.

Sala de Sessões, 6 de julho de 1997. - Depu
tado Arlindo Chinaglia.

Voto
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11 - Requeiro a V. EXª seja a mim encaminhado
um rol contendo as nomes dos 100 (cem) maiores
devedores do Instituto Nacional de Seguridade So
cial, no Estado do Rio Grande do Norte. Na formula
ção das referidas informações, peço que seja tam
bém explicado o valor do débito, bem como a data
do vencimento da obrigação e a data de origem da
mesma.

Sala das Sessões, 6 de julho de 1997. - Depu
tado Arlindo Chinaglia.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 12 de agosto de 1997. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referedum da Mesa.

Em 12-8-97. - Heráclito Fortes, Pri
meiro Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 2.615, DE 1997

(Do Sr. Deputado Arlindo Chinaglia)

Solicita ao Sr. Ministro de Estado da
Previdência e Assistência Social, infor
mações relativas aos 100 (cem) maiores
devedores do INSS no Estado da Paraíba,
bem como as datas de origem e venci
mento da obrigação.

Senhor Presidente,
I - Com fundamento no art. 50 da Constituição

Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solici
tadas informações ao Sr. Ministro da Previdência
Social no sentido de esclarecer a esta Casa sobre
os 100 (cem) maiores devedores do Instituto Nacio
nal de Seguridade Social, no Estado da Paraíba.

11 - Requeiro a V. EXª seja a mim encaminhado
um rol contendo os nomes dos 100 (cem) maiores
devedores do Instituto Nacional de Seguridade So
cial, no Estado de Paraíba. Na formulação das referi
das informações, peço que seja também explicitado
o valor do débito, bem como a data do vencimento
da obrigação e a data de origem da mesma.

Sala das Sessões, 6 de julho de 1997. - Depu
tado Arlindo Chinaglia.

Voto

Estando de acordo com o art. SO, § 2º da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 12 de agosto de 1997. - Depu
tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referedum da Mesa.

Em 12-8-97. - Heráclito Fortes, Pri
meiro Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 2.616, DE 1997

(Do Sr. Deputado Arlindo Chinaglia)

Solicita ao Sr. Ministro de Estado da
Previdência e Assistência Social, infor
mações relativas aos 100 (cem) maiores
devedores do INSS no Estado de Per
nambuco, bem como as datas de origem
e vencimento da obrigação.

Senhor Presidente,
I - Com fundamento no art. 50 da Constituição

Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento
Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas
informações ao Sr. Ministro da Previdência Social no
sentido de esclarecer a esta Casa sobre os 100 (cem)
maiores devedores do Instituto Nacional de Segurida
de Social, no Estado de Pernambuco.

11 - Requeiro a V. Exª seja a mim encaminhado
um rol contendo os nomes dos 100 (cem) maiores
devedores do Instituto Nacional de Seguridade so
cial, no Estado de Pernambuco. Na formulação das
referidas informações, peço que seja também expli
citado o valor do débito, bem como a data do venci
mento da obrigação e a data de origem da mesma.

Sala das Sessões, 6 de julho de 1997. - Depu
tado Arlindo Chinaglia.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 12 de agosto de 1997. - Depu
tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referedum da Mesa.

Em 12-8-97. - Heráclito Fortes, Pri
meiro Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N9 2.617, DE 1997

(Do Sr. Deputado Arlindo Chinaglia)



Defiro, ad referedum da Mesa.

Em 12-8-97. - Heráclito Fortes, Pri
meiro Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

Estando de acordo com o art. SO, § 22 da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Réuniões, 12 de agosto de 1997. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.
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Solicita ao Sr. Ministro de Estado da Social no sentido de esclarecer a esta Casa sobre
Previdência e Assistência Social, infor- os ~OO (cem) maiores devedores do Instituto Nacio-
mações relativas aos 100 (cem) maiores nal de Seguridade Social, no Estado de Sergipe.
devedores do INSS no Estado de Ala- 11- Requeiro a V. E~ seja a mim encaminhado
goas, bem como as datas de origem e um rol contendo os nomes dos 100 (cem) maiores
vencimento da obrigação. devedores do Instituto Nacional de Seguridade So-

Senhor Presidente, cial, no Estado de Sergipe. Na formulação das referi-
I - Com fundamento no art. 50 da Constituição das informações, peço que seja também explicitado

Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimen- o valor do débito, bem como a data do vencimento
to Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solici- da obrigação e a data de origem da mesma.
tadas informações ao Sr. Ministro da Previdência Sala das Sessões, 6 de agosto de 1997. - De-
Social no sentido de esclarecer a esta Casa sobre putado Arlindo Chinaglia.
os 100 (cem) maiores devedores do Instituto Nacio- Voto
nal de Seguridade Social, no Estado de Alagoas.

11 - Requeiro a V. ExA seja a mim encaminhado
um rol contendo os nomes dos 100 (cem) maiores
devedores do Instituto Nacional de Seguridade So
cial, no Estado de Alagoas. Na formulação das refe
ridas informações, peço que seja também explicitado
o valor do débito, bem como a data do vencimento
da obrigação e a data de origem da mesma.

Sala de Sessões, 6 de julho de 1997. - Depu
tado Arlindo Chinaglia.

Voto

Estamos de acordo com o art. SO, § 2º da
Constituição Federal, e éom os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 12 de agosto de 1997. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referedum da Mesa.

Em 12-8-97. - Heráclito Fortes, Pri
meiro Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 2.618, DE 1997

(Do Sr. DeplJtado Arlindo Chinaglia)

Solicita ao Sr. Ministro de Estado da
Previdência e Assistência Social, infor
mações relativas aos 100 (cem) maiores
devedores do INSS no Estado de Sergipe,
bem como as datas de origem e venci
mento da obrigação.

Senhor Presidente,
I - Com fundamento no art. 50 da Constituição

Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solici
tadas informações ao Sr. Ministro da Previdência

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
NR 2.619, DE 1997

(Do Sr. Deputado Arlindo Chinaglia)

Solicita ao Sr. Ministro de Estado da
Previdência e Assistência Social, infor
mações relativas aos 100 (cem) maiores
devedores do INSS no Estado da Bahia,
bem como as datas de origem e vencI
mento da obrigação.

Senhor Presidente,
I - Com fundamento no art. 50 da Constituição

Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solici
tadas informações ao Sr. Ministro da Previdência
Social no sentido de esclarecer a esta Casa sobre
os 100 (cem) maiores devedores do Instituto Nacio
nal de Seg~ridade Social, no Estado da Bahia.

11 - Requeiro a V.~ seja a mim encaminhado
um rol contendo os nomes dos 100 (cem) maiores
devedores do Instituto Nacional de Seguridade So
cial, no Estado da Bahia. Na formulação das referi
das informações, peço que seja também explicitado
o valor do débito, bem como a data do vencimentos
da obrigação e a data de origem da mesma.

Sala das Sessões, 6 de agosto de 19.97. - De
putado Arlindo Chinaglia.
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Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 22 da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 12 de agosto de 1997. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referedum da Mesa.

Em 12--8-97. - Heráclito Fortes, Primeiro
Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 2.620, de 1997

(Do Sr. Deputado Arlindo Chinaglia)

Solicita ao Sr. Ministro de Estado da
Previdência e Assistência Social, infor
mações relativas aos 100 (cem) maiores
devedores do INSS no Estado de Amapá,
bem como as datas de origem e venci
mento da obrigação.

Senhor Presidente,
I - Com fundamento no art. 50 da Constituição

Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno, requeiro que, ouvida a Mesa sejam solici
tadas informações ao Sr. Ministro da Previdência
Social no sentido de esclarecer a esta Casa sobre
os 100 (cem) maiores devedores do Instituto Nacio
nal de Seguridade Social, no Estado do Amapá.

" - Requeiro a V. Exª seja a mim encaminhado
um rol contendo os nomes dos 100 (cem) maiores
devedores do Instituto Nacional de Seguridade So
cial, no Estado do Amapá. Na formulação das referi
das informações, peço seja também explicitado o va
lor do débito, bem como a data do vencimento da
obrigação e a data de origem da mesma.

Sala das Sessões, 6 de julho de 1997. - Depu
tado Arlindo Chinaglia.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da Cons
tituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regi
mento Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 12 de agosto de 1997. - Depu
tado Heráclito Fortes, Primeiro VICe-Presidente, Relator.

Defiro, ad referedum da Mesa.

Em 12-8·97. - Heráclito Fortes, Primeiro
Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N!2 2.621, de 1997

(Do Sr. Deputado Arlindo Chinaglia)

Solicita ao Sr. Ministro de Estado da
Previdência e Assistência Social, infor
mações relativas aos 100 (cem) maiores
devedores do INSS no Estado de Rorai
ma, bem como as datas de origem e ven
cimento da obrigação.

Senhor Presidente,
I - Com fundamento no art. 50 da Constituição

Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solici
tadas informações ao Sr. Ministro da Previdência
Social no sentido de esclarecer a esta Casa sobre
os 100 (cem) maiores devedores do Instituto Nacio
nal de Seguridade Social, no Estàdo de Roraima.

1/ - Requeiro a V. Ex!! seja a mim encaminhado
um rol contendo os nomes dos 100 (cem) maiores
devedores do Instituto Nacional de Seguridade So
cial, no Estado de Roraima. Na formulação das refe
ridas informações, peço que seja também explicitado
o valor do débito, bem como a data do vencimento
da obrigação e a data de origem da mesma.

Sala das Sessões, 6 de julho de 1997. - Depu
tado Arlindo Chinaglia.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 12 de agosto de 1997. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente
Relator.

Defiro, ad referedum da Mesa.

Em 12-8-97. - Heráclito Fortes, Pri
meiro Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 2.622, de 1997

(Do Sr. Dr. Deputado Arlindo Chinaglia)

Solicita ao Sr. Ministro de Estado da
Previdência e Assistência Social, infor
mações relativas aos 100 (cem) maiores
devedores do INSS no Estado do Acre,
bem como as datas de origem e venci
mento da obrigação.

Senhor Presidente,
I - Com fundamento no art. 50 da Constituição

Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimen-



Defiro, ad referedum da Mesa.

Em 12-8-97. - Heráclito Fortes, Pri
meiro Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 2.624, DE 1997

(Do Sr. Deputado Arlindo Chinaglia)

Solicita ao Sr. Ministro de Estado da
Previdência e Assistência Social, infor
mações relativas aos 100 (cem) maiores
devedores do INSS no Estado do Pará,
bem como a data de vencimento da obri
gação e a respectiva data de origem da
mesma.

Senhor Presidente,
I - Com fundamento no art. 50 da Constituição

Federal e na forma dos arts. 115 e 116 db Regimen
to Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solici
tadas informações ao Sr. Ministro da Previdência
Social no sentido de esclarecer a esta Casa sobre
os 100 (cem) maiores devedores do Instituto Nacio
nal de Seguridade Social, no Estado do Pará.

11- Requeiro a V. Exª seja a mim encaminhado
um rol contendo os nomes dos 100 (cem) maiores
devedores do Instituto Nacional de Seguridade So
cial, no Estado do Pará. Na formulação das referidas
informações, peço que seja também explicitado o
valor do débito, bem como a data do vencimento da
obrigação e a data de origem da mesma.

Sala das Sessões, 6 de julho de 1997. - Depu
tado Arlindo Chinaglia.

- Voto

Estando de acordo com o art. SO, § 2º da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 12 de agosto de 1997. - Depu
tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Estando de acordo com o art. 50, § 22 da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 12 de agosto de 1997. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referedum da Mesa.

Em 12-8-97. - Heráclito Fortes, Pri
meiro Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N!! 2.623, DE 1997

(Do Sr. Deputado Arlindo Chinaglia)

Solicita ao Sr. Ministro de Estado da
Previdência e Assistência Social, infor
mações relativas aos 100 (cem) maiores
devedores do INSS no Estado de Rondô
nia, bem como a data de vencimento da
obrigação e a respectiva data de origem
da mesma.

Senhor Presidente,
I - Com fundamento no art. 50 da Constitui

ção Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, se
jam solicitadas informações ao Sr. Ministro da Pre
vidência Social no sentido de esclarecer a esta
Casa sobre os 100 (cem) maiores devedores do
Instituto Nacional de Seguridade Social no Estado
de Rondônia.

11 - Requeiro a V. Exª seja a mim encaminha
do um rol contendo os nomes dos 100 (cem) maio
res devedores do Instituto Nacional de Seguridade
Social, no Estado de Rondônia. Na formulação das
referidas informações, peço que seja também ex
plicitado o valor do débito, bem como a data do
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to Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solici- vencimento da obrigação e a data de origem da
tadas informações ao Sr. Ministro da Previdência mesma.
Social no sentido de esclarecer a esta Casa sobre Sala das Sessões, 6 de julho de 1997. - Depu-
os 100 (cem) maiores devedores do Instituto Nacio- tado Arlindo Chinaglia.
nal de Seguridade Social, no Estado do Acre. Voto

11 - Requeiro a V. EXª seja mim encaminhado
um rol contendo os nomes dos 100 (cem) maiores
devedores do Instituto Nacional de Seguridade So
cial, no Estado do Acre. Na formulação-das referidas
informações, peço que seja também explicitado o
valor do débito, bem como a data do vencimento da
obrig~ção e a data de origem da mesma.

Sala das Sessões, 6 de julho de 1997. - Depu
tado Arlindo Chinaglia.

Voto

Estando de acordo com o art. SO, § 22 da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Intemo da Casa, voto pela encaminhamento.

, Sala de Reuniões, 12 de agosto de 1997. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.
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Defiro, ad referedum da Mesa.

Em 12-8-97. - Heráclito Fortes, Pri
meiro Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 2.625 DE 1997

(Do Sr. Deputado Arlindo Chinaglia)

Solicita ao Sr. Ministro de Estado da
Previdência e Assistência Social, infor
mações relativas aos 100 (cem) maiores
devedores do INSS no Estado do Amazo
nas, bem como a data de vencimento da
obrigação e a respectiva data de origem
da mesma.

Senhor Presidente,
I - Com fundamento no art. 50 da Constituição

Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solici
tadas informações ao Sr. Ministro da Previdência
Social no sentido de esclarecer a esta Casa sobre
os 100 (cem) maiores devedores do Instituto Nacio
nal de Seguridade Social, no Estado do Amazonas.

11- Requeiro a V. Exª seja a mim encaminhado
um rol contendo os nomes dos 100 (cem) maiores
devedores do Instituto Nacional de Seguridade So
cial, no Estado do Amazonas formulação das referi
das informações, peço que seja explicitado o valor
do débito, bem como a data do vencimento da obri
gação e a data de origem da mesma.

Sala das Sessões, 6 de julho de 1997. - Depu
tado Arlindo Chinaglia.

Voto

Estando de acordo com o art. SO, § 2º da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 12 de agosto de 1997. - Depu
tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referedum da Mesa.

Em 12-8-97. - Heráclito Fortes, Pri
meiro Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 2.626, DE 1997

(Do Sr. Deputado Arlindo Chinaglia)

Solicita ao Sr. Ministro de Estado da
Previdência e Assistência Social, infor
mações relativas aos 100 (cem) maiores
devedores do INSS no Estado do Tocan
tins, bem como a data de vencimento da

obrigação e a respectiva data de origem
da mesma.

Senhor Presidente,
I - Com fundamento no art. 50 da Constituição

Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solici
tadas informações ao Sr. Ministro da Previdência
Social no sentido de esclarecer a esta Casa sobre
os 100 (cem) maiores devedores do Instituto Nacio
nal de Seguridade Social, no Estado do Tocantins.

11- Requeiro a V. EXª seja a mim encaminhado
um rol contendo os nomes dos 100 (cem) maiores
devedores do Instituto Nacional de Seguridade So
cial, no Estado do Tocantins. Na formulação das re
feridas informações, peço que seja também explici
tado o valor do débito, bem como a data do venci
mento da obrigação e a data de origem da mesma.

Sala das Sessões, 6 de julho de 1997. - Depu
tado Arlindo Chinaglia.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 12 de agosto de 1997. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referedum da Mesa.
Em 12-8-97. - Heráclito Fortes, Primeiro Vice

Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 2.627, DE 1997

(Do Sr. Deputado Arlindo Chinaglia)

Solicita ao Sr. Ministro de Estado da
Previdência e Assistência Social, infor
mações relativas aos 100 (cem) maiores
devedores do INSS no Estado de Mato
Grosso, bem como a data de vencimento
da obrigação e a respectiva data de ori
gem da mesma.

Senhor Presidente,
I - Com fundamento no art. 50 da Constituição

Federal e na fonna dos arts. 115 e 116 do Regimento
Interno, requeiro que ouvida a Mesa, sejam solicitadas
informações ao Sr. Ministro da Previdência Social no
sentido de esclarecer a esta Casa sobre os 100 (cem)
maiores devedores do Instituto Nacional de segurida
de Social, no Estado de Mato Grosso.

11 - Requeiro a V. EXª seja a encaminhado um
rol contendo os nomes dos 100 (cem) maiores deve-



Defiro, ad referedum da Mesa.

Defiro, ad referedum da Mesa.

Em 12-8-97. - Heráclito Fortes, Pri
meiro Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nll2.629, DE 1997

(Do Sr. Deputado Arlindo Chinaglia)

Solicita ao Sr. Ministro de Estado da
Previdência e Assistência Social, infor
mações relativas aos 100 (cem) maiores
devedores do INSS no Estado do Espírito
Santo, bem como a data de vencimento
da obrigação e a respectiva data de ori
gem da mesma.

Senhor Presidente,
I - Com fundamento no art. 50 da Constituição

Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solici
tadas informações ao Sr. Ministro da Previdência
Social no sentido de esclarecer a esta Casa sobre
os 100 (cem) maiores devedores do Instituto Nacio
nal de Seguridade Social, no Estado do Espírito
Santo.

11 - Requeiro a V. Ex· seja a mim encaminhado
um rol contendo os nomes dos 100 (cem) maiores
devedores do Instituto Nacional de Seguridade So
cial, no Estado do Espírito Santo. Na formulação das
referidas informações, peço que seja também expli
citado o valor do débito, bem como a data do venci
mento da obrigação e a data de origem da mesma.

Sala das Sessões, 6 de julho de 1997. - Depu
tado Arlindo Chinaglia.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 22 da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 12 de agosto de 1997. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referedum da Mesa.

Em 12-8-97. - Heráclito Fortes, Pri
meiro Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

Estando de acordo com o art. 50, § 22 da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 12 de agosto de 1997. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 2.628, DE 1997

(Do Sr. Deputado Arlindo Chinaglia)

Solicita ao Sr. Ministro de Estado da
Previdência e Assistência Social, infor
mações relativas aos 100 (cem) maiores
devedores do INSS no Estado de Minas
Gerais, bem como a data de vencimento
da obrigação e a respectiva data de ori
gem da mesma.

Senhor Presidente,
1- Com fundamento no art. 50 da Constituição

Federal e na forma dos ~rts. 115 e 116 do Regimen
to Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solici
tadas informações ao Sr. Ministro da Previdência
Social no sentido de esclarecer a esta Casa sobre
os 100 (cem) maiores devedores do Instituto Nacio
nal de Seguridade Social, no Estado de Minas Ge
rais.

11- Requeiro a V. EXª seja a mim encaminhado
um rol contendo os nomes dos 100 (cem) maiores
devedores do Instituto Nacional de Seguridade So
cial, no Estado de Minas Gerais. Na formulação das
referidas informações, peço que seja explicitado o
valor do débito, bem como a data do vencimento da
obrigação e a data de origem da mesma.

Sala das Sessões, 6 de julho de 1997. - Depu
tado Arlindo Chinaglia.

Voto
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dores do Instituto Nacional de .Seguridade Social, no Estando de acordo com o art. SO, § 2º da
Estado de Mato Grosso. Na fonnulação das referi- Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
das informações, peço que seja também explicitado Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha-
o valor do débito, bem como a data do vencimento mento.
da obrigação e a data de origem da mesma. Sala de Reuniões, 12 de agosto de 1997. - De-

Sala de Sessões, 6 de julho de 1997. - Depu- putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
tado Arlindo Chinaglia. Relator.

Voto
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Em 12-8-97. - Heráclito Fortes, Pri
meiro Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 2.630, DE 1997

(Do Sr. Deputado Arlindo Chinaglia)

Solicita ao Sr. Ministro de Estado da
Previdência e Assistência social, infor
mações relativas aos 100 (cem) maiores
devedores do INSS no Estado de Santa
Catarina, bem como a data de vencimen
to da obrigação e a respectiva data de
origem da mesma.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 da Constituição Fe

deral e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento
Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicita
das informações ao Sr. Ministro da Previdência So
cial no sentido de esclarecer a esta Casa sobre os
100 (cem) maiores devedores do Instituto Nacional
de Seguridade Social, no Estado de Santa Catarina.

Requeiro a V. Ex" seja a mim encaminhado um
rol contendo os nomes dos 100 (cem) maiores deve
dores do Instituto Nacional de Seguridade Social, no
Estado de Santa Catarina. Na formulação das referi
das informações, peço que seja também explicitado
o valor do débito, bem como a data de vencimento
da obrigação e a data de origem da mesma.

Sala das Sessões, 6 de julho de 1997. - De
putado Arlindo Chinaglia.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Intemo da Casa, voto pelo encaminhamento.

8aJa de Reuniões, 12 de agosto de 1997. - Depu
tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referedum da Mesa.

Em 12-8-97. - Heráclito Fortes, Primeiro
Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 2.631, DE 1997

(Do Sr. Deputado Arlindo Chinaglia)

Solicita ao Sr. Dr. Ministro da Previ
dência e Assistência Social, informações
relativas aos 100 (cem) maiores devedo
res do INSS no Estado do Rio Grande do
Sul, bem como a data de vencimento da
obrigação e a respectiva data de origem
da mesma.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 da Constituição Fe

deral e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento
Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicita
das informações ao Sr. Ministro da Previdência So
cial no sentido de esclarecer a esta Casa sobre os
100 (cem) maiores devedores do Instituto Nacional
de Seguridade Social, no Estado do Rio Grande do
Sul.

Requeiro a V. EXª seja a mim encaminhado um
rol contendo os nomes dos 100 (cem) maiores deve
dores do Instituto Nacional de Seguridade Social, no
Estado do Rio Grande do Sul. Na formulação das re
feridas informações, peço que seja também explici
tado o valor do débito, bem como a data do venci
mento da obrigação e a data de origem da mesma.

Sala das Sessões, 6 de julho de 1997. - De
putado Arlindo Chinaglia.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 12 de agosto de 1997. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referedum da Mesa.

Em 12-8-97 - Heráclito Fortes, Pri
meiro Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 2.632, DE 1997

(Do Sr. Deputado Arlindo Chinaglia)

Solicita ao Sr. Ministro de Estado da
Previdência e Assistência Social, infor
mações relativas aos 100 (cem) maiores
devedores do INSS, no Estado de São
Paulo, bem como as datas de origem e
vencimento da obrigação.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 da Constituição Fe~

deral e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento
Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicita
das informações ao Sr. Ministro da Previdência So
cial no sentido de esclarecer a esta Casa sobre os
100 (cem) maiores devedores do Instituto Nacional
de Seguridade Social, no Estádo de São Paulo.

Requeiro a V. Ex" seja a mim encaminhado um
rol contendo os nomes dos 100 (cem) maiores deve
dores do Instituto Nacional de Seguridade Social, no
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Estado de São Paulo. Na formulação das referidas Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha-
informações, peço que seja também explicitado o mento
valor do débito, bem como a data de vencimento da Sala de Reuniões, 12 de agosto de 1997. - De-
obrigação e a data de origem da mesma. putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,

Sala das Sessões, 6 de julho de 1997. - De- relator.
putado Arlindo Chinaglia. Defiro, ad referedum da Mesa.

Voto Em 12-8-97. - Heráclito Fortes, Primeiro Vice-
Presidente no exercício da Presidência.

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 12 de agosto de 1997. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referedum da Mesa.

Em 12-8-97. - Heráclito Fortes, Pri
meiro Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N!! 2.633, DE 1997

(Do Sr. Deputado Arlindo Chinaglia)

Solicita ao Sr. Ministro de Estado da
Previdência e Assistência Social, infor
mações relativas aos 100 (cem) maiores
devedores do INSS no Estado do Paraná,
bem como a data de vencimento da obri
gação e a respectiva data de origem da
mesma.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 da Constituição Fe

deral e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento
Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicita
das informações ao Sr. Ministro da Previdência So
cial no sentido de esclarecer a esta casa sobre os
100 (cem) maiores devedores do Instituto de Seguri
dade Social, no Estado do Paraná.

Requeiro a V. Ex!! seja a mim encaminhado um
I contendo os nomes dos.100 (cem) maiores deve-

.:>res do Instituto Nacional de Seguridade Social, no
Estado do Paraná. Na formulação das referidas in
formações, peço que seja também explicitado o va
lor do débito, bem como a data do vencimento da
obrigação e a data de origem da mesma.

Sala das Sessões, 6 de julho de 1997. - Depu
tado Arlindo Chinaglia.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da
Constituição federal, e com os arts. 115 e 116 do

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 2.634, DE 1997

(Do Sr. Deputado Arlindo Chinaglia)

Solicita ao Sr. Ministro de Estado da
Previdência e Assistência Social, infor
mações relativas aos 100 (cem) maiores
devedores do INSS no Estado de Goiás,
bem como a data de vencimento da obri
gação e a respectiva data de origem da
mesma.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 da Constituição Fe

deral e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento
Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicita
das informações ao Sr. Ministro da Previdência So
cial no sentido de esclarecer a esta Casa sobre os
100 (cem) maiores devedores do Instituto Nacional
de Seguridade Social, no Estado de Goiás.

Requeiro a V. Ex!! seja a mim encaminhado um
rol contendo os nomes dos 100 (cem) maiores deve
dores do Instituto Nacional de Seguridade Social, no
Estado de Goiás. Na formulação das referidas infor
mações, peço que seja também explicitado o valor
do débito, bem como a data de vencimento da obri
gação e a data de origem da mesma.

Sala das Sessões, 6 de julho de 1997. - Depu
tado Arlindo Chinaglia.

Voto

Estando de acordo com o art. SO, § 22 da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno {!a Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 12 de agosto de 1997. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referedum da Mesa.

Em 12-8-97. - Heráclito Fortes, Pri
meiro Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

R~QUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 2.635, DE 1997

(Do Sr. Deputado Arlindo Chinaglia)
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Solicita ao Sr. Ministro de Estado da
Previdência e Assistência Social, infor
mações relativas aos 100 (cem) maiores
devedores do INSS no Estado do Rio Ja
neiro, bem como a data de vencimento da
obrigação e a respectiva data de origem
da mesma.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 da Constituição Fe

deral e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento
Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicita
das informações ao Sr. Ministro da Previdência So
cial no sentido de esclarecer a esta Casa sobre os
100 (cem) maiores devedores do Instituto Nacional
de Seguridade Social, no Estado do Rio de Janeiro.

Requeiro a V. EXª seja a mim encaminhado um
rol contendo os nomes dos 100 (cem) maiores deve
dores do Instituto Nacional de Seguridade Social, no
Estado do Rio de Janeiro. Na formulação das referi
das informações, peço que seja também explicitado
o valor do débito, bem como a data do vencimento
da obrigação e a data de origem da mesma.

Sala das Sessões, 6 de julho de 1997. - Depu
tado Arlindo Chinaglia.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 12 de agosto de 1997. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referedum da Mesa.

Em 12-8-97. - Heráclito Fortes, Pri
meiro Vice-Presidente no exercício da Previ
dência.

•
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO

N2 2.636, DE 1997
(Do Sr. Deputado Roberto Pessoa)

Solicita informações ao Senhor Mi
nistro da Administração Federal e Refor
ma do Estado sobre os projetos de estru
turação e de concessão de gratificação
aos servidores da Advocacia-Geral da
União-AGU.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Exª' seja

encaminhado ao Senhor Ministro da Administração
Federal e Reforma do Estado o seguinte pedido de
informações:

a) Os procuradores autárquicos federais estão
incluídos nos projetos acima mencionados?

b) Existe a elaboração de algum projeto no
Mare que contemple a categoria de Procurador Au
tárquico Federal, no que diz respeito a remunera
ção?

Justificação

Atendendo reivindicação da categoria, nosso
requerimento objetiva obter informações sobre o en
caminhamento de proposta, no âmbito do Mare, que
vise a correção da disparidade salarial dos procura
dores autárquicos federais, existente entre diferentes
órgãos da administração.

Sala das Sessões, 6 de agosto de 1997. - De
putado Roberto Pessoa.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º, da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha- .
mento

Sala de Reuniões, 12 de agosto de 1997. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referedum da Mesa.

Em 12-8-97. - Heráclito Fortes, Pri
meiro Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 2.637, DE 1997

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 50, § 2º da Constituição Na

cional, combinado com o art. 115, inciso I, do Regi
mento Interno da Câmara Federal, requeiro sejam
solicitadas ao Exmº Ministro de Estado da Fazenda,
ao qual a Caixa Econômica Federal é vinculada, as
seguintes informações:

1. Sobre o Programa de Financiamento Indivi
duai à Moradia, através de carta de crédito, com re
cursos do FGTS, que tem como agente operador a
CEF:

- As dotações iniciais e suas reformulações,
por Unidade da federação, nos anos de 95, 96 e 97;

- Os valores contratados, liberados e o número
de famílias beneficiadas nos anos de 95,96, até ju
lho de 1997.



Defiro, ad referedum da Mesa.

Em 12-8-97. - Heráclito Fortes, Pri
meiro Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 2.639, DE 1997

(Do Sr. Cunha Bueno)

Solicita informações complementa
res ao Sr. Ministro da Fazenda sobre a
atuação da American Express Insurance
Services no mercado como empresa se
guradora.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º; da Constitui

ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento In
terno, e tendo em vista o que consta do Aviso MF nQ

534, de 7-7-97, em atenção ao meu Requerimento
de Informação nº 2.334, de 1997, solicito a Vossa
Excelência seja encaminhado ao Sr. Ministro da Fa
zenda o seguinte pedido de informações comple
mentares:

a) está a American Express Insurance Servi
ces, se caracterizado o produto "Amex Drive Assis
tance" como um serviço ou arremedo deste, sujeita
à pena prevista no art. 113 do Decreto-Lei nº 73/66?

b) se positivo, como e quando se dará a instau
ração do competente processo administrativo?

c) se negativo, como será apurada a responsa
bilidade daquela empresa relativamente a esse pro
duto, inclusive frente às disposições do Código de
Defesa do Consumidor?

d) pode e deve a Susep determinar a imediata
suspensão da venda desse produto, até pelo menos
que conclua quanto à sua regularidade?

e) se pode e deve, por que não fez ainda?

Estando de acordo com o art. 50, § 29 da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 12 de agosto de 1997. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice Presidente,
Relator.

Defiro, ad referedum da Mesa.

Em 12-8-97. - Heráclito Fortes, Pri
meiro Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Ne 2.638, DE 1997

(Do Sr. Eraldo Trindade)

. Solicita informações ao Senhor Mi
nistro da Administração Federal e Refor
ma do Estado, Luiz Carlos Bresser Perei
ra, quanto ao efetivo de servidores públi
cos federais não estáveis lotados no Es
tado do Amapá.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 50, § 29, da Constituição Federal e arts. 24, inci
so V e § 2º, e 115, inciso I, do Regimento Interno,
seja encaminhado ao Senhor Ministro da Administra-

Estando de acordo com o art. 50, § 22 da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 12 de agosto de 1997. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.
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2. Sobre o Programa Poupança Vinculada da ção Federal e Reforma do Estado, Luiz Carlos Bres-
Caixa Econômica Federal: ser Pereira, o seguinte pedido de informações:

- Os critérios definidos para o Programa em - Nome completo e locais de lotação de todos
1995 (taxas de juros, percentual de participação do os servidores públicos federais não estáveis, atual-
mutuário, prazos, etc...), suas modificações e os cri- mente trabalhando no Estado do Amapá.
térios atuais. Sala das Sessões, 23 de julho de 1997. - De-

- Os valores contratados e o número de famí- putado Eraldo Trindade.
lias beneficiadas, por Unidade da Federação, nos Voto
anos de 95, 96, até julho de 1997.

Justificação

Lançado em 1995, o Programa de Financia
mento Individual através da Carta de Crédito, visava
atender famOias com renda de até 12 salários míni
mos, mediante a concessão de recursos diretamente
ao mutuário final, pessoa física, através de carta de
crédito. As divergências de informações quanto às
metas alcançadas e a necessidade de acompanha
mento deste e do Programa Poupança Vinculada,
que atende a classe média, justificam o presente re
querimento.

Sala das Sessões, 7 de agosto de 1997. - De
putado Emílio Assmar.

Voto
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f) a Susep fiscalizou ou fiscalizará a USS Uni
dade de SelViços de Seguros, que participa do es
quema de venda desse produto?

g) se positivo, qual o resultado dessa fiscaliza
ção e quais as penalidades a que está aquela em
presa sujeita?

h) se negativo, quais as medidas que devem
ser tomadas para apurar as responsabilidades da
quela empresa?

i) solicito cópia do estudo elaborado pela Pro
curadoria da Susep a respeito do assunto, assim
como das medidas. que foram tomadas a respeito;

j) há ou houve algum contrato, inclusive de
prestação de selViços, entre a American Express In
surance SelVices e a Amex do Brasil S. A. Turismo e
Corretagem de Seguros, que envolve pagamentos
de recursos a qualquer título?

I) se positivo, solicito cópias desses contratos e
os valores pagos por conta deles, mês a mês, desde
o início das respetivas vigências;

m) quando foi realizada a última fiscalização
pela Susep naquela Corretora de Seguros?

n) solicito cópia do relatório dessa fiscalização
e das providências tomadas a respeito;

o) quantas pessoas adquiriram até hoje o
"Amex Drive Assistance" e qual o valor total faturado
pela American Express Insurance SelVices com a
venda desse produto, desde o início da sua comer
cialização? Favor indicar a data do início das ven
das;

p) quanto já foi gasto até hoje com pagamento
dos sinistros e despesas com selViços prestados por
esse produto?

q) que outros produtos similares ou seguros o
Grupo American Express vende no País?

r) quais as seguradoras que pagaram comissõ
es de corretagem à corretora do Grupo American
Express, nos últimos dois anos? Solicito informar
também os valores totais pagos por cada uma des
sas seguradoras.

Sala das Sessões, 7 de agosto de 1997. - De
putado Cunha Bueno.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 22 da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Sala das Reuniões, 12 de agosto de 1997. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presiden
te, Relator.

Defiro, ad referedum da Mesa.

Em 12-8-97. - Heráclito Fortes, 'Pri
meiro Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

COMISSÃO

DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

O Deputado José Priante, Presidente desta
Comissão, fez a seguinte:

Distribuição nl! 9/97

Em 12-8-97
Ao Deputado Aníbal Gomes
Projeto de Lei Complementar nº 39/95 - do Sr.

Hilário Coimbra - que "cria o Território Federal do
Tapajós, na conformidade dos artigos 18, § 2º, e 33
da Constituição Federal, e determina outras provi
dências".

Ao Deputado Francisco Rodrigues
Projeto de Lei nQ 2.431-8/96 - do Senado Fe

deral (PLS nº 88/96) - que "autoriza o Poder Execu
tivo a criar a Escola Agrotécnica Federal de Alto Ale
gre, no Estado de Roraima".

Ao Deputado Paulo Rocha
Projeto de Decreto Legislativo nº 233/96 - do

Senhor Gilney Viana e outros - que "susta o Decreto
nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996, que estabelece
normas sobre a demarcação de terras indígenas".

Sala da Comissão, 12 de agosto de 1997. 
Tércio Mendonça Vilar, Secretário.
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PFL
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1 vaga
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1 vaga
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Bloco (PT, PDT, PCdoB)
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José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Bomhausen
Vic Pires Franco
1 vaga

Carlos Alberto
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Local: Plenário, sala 1, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-fei
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MaréOslima

Teté Bezerra
1 vaga

Ademir Lucas

Carlos Nelson
Marisa Serrano

Nan Souza
Oscar GoIdoni

1 vaga

Carlos Magno
César Bandeíra

Iberê Ferreira
Ney Lopes

Wilson Cunha

Fernando Ferro
Luiz Alberto

Ricardo Gomyde
Serafim Venzon

Antonio Balhmann
Leônidas Cristino
Vanessa Felippe

2 vagas

Duilio Pisaneschi

A1cione Athayde
Cunha Bueno

Herculano Anghinetti
Ushitaro Kamia

PTB

PSB

Bloco (PMDBJPSDIPSL)

PSDB

PPB

PSDB

Albérico Filho
Fernando Gabeira
Regina Lino
Remi Trinta
1 vaga

Antonio Geraldo
Eliseu Moura
Mauro Fecury
MlJrilo Pinheiro
Robério Araújo

Cunha Lima
Jaques Wagner
Luís Barbosa
Ricardo Izar

Adelson Ribeiro
Celso Russomanno
Flávio Palmier da Veiga
Max Rosenmann
Salomão Cruz

Antonio Carlos Pannunzio

GilneyViana
Ivan Valente
Sérgio Carneiro
Socorro Gomes

Luciano Pizzatto

Antonio Brasil
José Chaves
Marquinho Chedid
Simara ElIery
Wilson Cignachi

Aroldo Cedraz
Célia Mendes

'Marilu Guimarães
,Osório Adriano
Vic Pires Franco

Celso Russomano
Franco Montoro

José Carlos Lacerda
Marconi Perillo

Max Rosenmann
Roberto Rocha

Salvador Zimbaldi
VICente Arruda

1 vaga

Luiz Buaiz

Nilson Gibson

Moisés Lipnik
Roberto Jefferson

Adylson Motta
Benedito Domingos

Bonifácio de Andrada
Cleonâncio Fonseca

Jair BoIsonaro
Luis Barbosa

Ricardo Barros
Wigberto Tartuce

PL

PTB

PSB

Adhemar de Barros Filho
Augusto Farias
Darci Coelho
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
José Rezende
Prisco Viana

Rodrigues Palma
Vicente Cascione

Pedro Canedo

Alexandre Cardoso

JoSé Carlos Aleluia
Laura Carneiro
Maria Valadão
Neiva Moreira
Sarney Filho

A1mino Affonso
A1zira Ewerton
Edson Silva
Luiz Máximo
MarconE~ Perillo
Moisés Bennesby
Nelson Otoch
Nicias Ribeiro
Zulaiê Cobra



Bloco (PTf PDTf PCdoB)

Raimundo Gomes de Matos
Simão Sessim
Welson Gasparini
1 vaga

B.Sá
Ceci Cunha

Danilo de Castro
Mário Negromonte

Eraldo Trindade
Humberto Costa
2 vagas

PPB

PTB

GilneyViana
3va~

Walter Pinheiro

Vicente Cascione

PSB

Luiz Eduardo Greenhalgh

Gervásio Oliveira

Secretário: Márcio Marques de Araújo
Local: Sala 185-A Anexo 11
Telefones: 318-8285
Fax: 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

A1ceste Almeida
Darci Coelho

2 vagas

Airton Dipp
João Paulo

Nilmário Miranda
Vânio cios Santos

PTB

PPB

João Mendes
NeifJabur
Ricardo Barros
Silvernani Santos

Fernando Zuppo
José Machado
Nedson Micheleti
Valdeci Oliveira

PV

Emílio Assmar (PPB) 1 vaga

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Local: Plenário 14, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras
10 horas
Telefones: 318-7071n073
Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Presidente: Pedro Wilson (PT)
12 Vice-Presidente: Agnelo Queiroz (PedoB)
22 Vice-Presidente: Eraldo Trindade (PPB)
32 Vice-Presidente: Fernando Lopes (PDT)

Tftumres Sup~nms

PFL

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Presidente: Rubem Medina (PFL)
12 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
2º VICe-Presidente: Neuto de Conto (PMDB)
32 Vice-Presidente: José Carlos Lacerda (PSDB)

írtum~ Sup~ntes

PFL

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Fernando Zuppo
Julio Redecker

Luiz Mainardi
Miguel Rossetto

Barbosa Neto
Dilso Sperafico

Germano Rigotto
Gonzaga Mota

José Chaves

A1zira Ewerton
Anivaldo Vale

Antonio Feijão
Moisés Bennesby

Veda Crusius

Arolde de Oliveira
Carlos Melles

João Mellão Neto
Luiz Braga

Pauderney Avelino

PSDB

Bloco (PTf PDTf PCdoB)

Edison Andrino
Nair Xavier Lobo
Neuto de Conto
Odacir Klein
Paulo Ritzel

Aldo Arantes
Hugo Rodrigues da Cunha
João FassareUa
Marcia Cibilis Viana

Francisco Horta
Lima Netto
Marilu Guimarães
Paulo Bauer
Rubem Medina

Antonio Balhmann
Candinho Mattos
José Carlos Lacerda
Renato Johnsson
Wilson Campos

1 vaga

Aloysio Nunes Ferreira
Freire Júnior

Marcelo Barbieri
Mário Martins
Rita Camata

Álvaro Gaudênoio Neto
Laura Carneiro
Magno Bacelar

Osmir Lima
1 vaga

PSDB

Carlos Melles
Francisco Horta
Marilu Guimarães
Paes Landim
VilmarRocha

De Velasco
Geddel Vieira Lima
Gilvan Freire
Nilmário Miranda
Roberto Valadão

Albérico Cordeiro

Dalila Figueiredo
AavioArns
JoséAníbaJ
Márcia Marinho
Sebastião Madeira

Fernando Gabeira (PV)
Franco Montoro

Welson Gasparini
2 vagas

PPB

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghinetti
João Ribeiro
Lamartine PoseUa

Cunha Lima
FetterJúnior

João Pizzolatti
Márcio Reinaldo Moreira

Bloco (PTf PDTf PedoB) PTB

Agnelo Queiroz
Fernando Lopes
Hélio Bicudo
Pedro Wilson

Alcides Modesto
Eurípedes Miranda

Fernando Ferro
Socorro Gomes

Israel Pinheiro

Ricardo Heráclio

PSB

1 vaga

Pedro Valadares



Bloco PMDBlPSDIPSL)

João Thome Mestrinho Djalma de Almeida Casar
Maria Elvira Edinho Araújo
Marisa Serrano José Luiz Clerot
Maurício Requião Rita Camata
Pedro Vves Wagner Rossi
Severiano Alves (PDT) Zé Gomes da Rocha

PSDB

Secretária: Anamélia Ribeíro Correia de Araújo
Local: Plenário 112, Bloco das Lideranças - quartas-feiras - 10
horas
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E DESPORTO

Presidente: Severiano Alves (POT)
12 Vice-Presidente: Ricardo Gomyde (PCdoB)
22 Vice-Presidente: Esther Grossi (PT)
32 VICe-Presidente: Maurício Requião (PMOB)

Titulares Suplentes

PFL

Dilceu Sperafico
Felipe Mendes
João Mendes

laprovita Vieira
2 vagas

Antônio do Valle
José A1demir

Maria Elvira
Odacir Klein
Paulo Ritzel
Pedro Irujo

Wilson Cignachi
1 vaga

BasílioVillani
Edson Silva
João Leão

Max Rosenmann
Ronaldo Cézar Coelho

Simão Sessim
1 vaga

Suplentes

A1dir Cabral
Alvaro Gaudêcnio Neto

Benito Gama
Expedito Júnior

José Carlos Aleluia
José Carlos Vieira

Magno Bacelar
Valdomiro Meger

PFL

Ari Magalhães
Delfim Netto
Fetter Junior
Julio Redecker
Osmar Leitão
Sergio Naya

Anivaldo Vale
Arnaldo Madeira
Fernando Torres
Firmo de Castro
Luiz Carlos Hauly
Roberto Brant
Veda Crusius

Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Fernando Ribas Carli (PDT) Coriolano Sales (PDT)
Jaime Martins (PFL) João Fassarella (PT)
José Lourenço (PFL) Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Maria da Conceição Tavares (PT) Luiz Gushiken (PT)
Talvane Albuquerque (PFL) Marcelo Déda (PT)
Vanio dos Santos (PT) Sergio Miranda (PCdoB)

PPB

PSDB

Adelson Salvador
Edinho Bez
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Hermes Parcianello
Jurandyr Paixão
Luís Roberto Ponte
Pedro Novais

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Titulares

Augusto Viveiros
João Carlos Bacelar
JúlioCesar
Luiz Braga
Manoel Castro
Osório Adriano
Rogério Silva
Saulo Queiroz

Augusto Farias
Dolores Nunes
José Linhares

1 vaga

Dalila Figueiredo
Itamar Serpa

Marcus Vicente
Osmanio Pereira

Roberto Santos

Claudio Chaves
Jaime Fernandes

Jairo Carneiro
José Jorge

Paes Landim
Raul Belém

Carlos Santana
Humberto Costa (PT)

Lindberg Farias (PCdoB)
Luiz Durão (PDT)
Maria Laura (PT)

PPB

Augusto Nardes
Bonifácio de Andrada
Eurico Miranda
Mario de Oliveira

Bloco (PTI PDTI PcdoB)

Esther Grossi (PT)
Padre Roque (PT)
Pedro Wilson (PT)
Ricardo Gomyde (PCdoB)
Wolney Queiroz (PDT)

Ademir Lucas
Alexandre Santos
AavioAms
João Faustino
Oswaldo Soler

Ademir Cunha
Betinho Rosado
Costa Ferreira
Expedito Júnior
Osvaldo Coelho
Paulo Lima

PTB PTB

Expedito Júnior (PL)

PSB

Paulo Cordeiro Paulo Mourão (PSDB)
silvio Torres (PSOB)

Augusto Carvalho (PPS)
Felix Mendonça

Gonzaga Patriota

Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Plenário 4 - quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-6960/6989/6955

Álvaro Valle (PL)

Secretária: Célia Maria Oliveira
Local: - quartas-feiras - 10:00h
Telefones: 318-6900/69051701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
12 Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
22 Vice-Presidente: Adelson Salvador (PMDB)
32 Vice-Presidente: Augusto Viveiros (PFL)

João Colaço

Eujácio Simões

PSB

PL

Sergio Guerra

Valdemar Costa Neto



Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Aldo Rebelo (PedoB) Chico Vigilante (PT)
Arlindo Chinaglia (PT) Cidinha Campos (PDT)
Fernando Lopes (PDT) Luciano Zica
Paulo Bernardo (PT) Luiz Alberto

PPB

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
111 Vice-Presidente: Aldo Rebelo (PedoB)
2ll Vice-Presidente: José Coimbra (PTB)
3ll Vice-Presidente: José Carlos Vieira (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Affonso Camargo
ÁJvaro Gaudêncio
José Garlos Vieira
Milton Temer (PT)
Pauderney Avelino

Bloco (PMDBJPSD/PSL)

PPS

Jorge Tadeu Mudalen (PPB) Carlos Airton (PPB)

Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: Plenário sala 15-B, quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-6944/6946
Fax: 318-2137

José de Abreu
Luiz Piauhylino

OCtavio Elisio
Paulo Feijó

Vittorio Medioli

Roberto Campos
Silvernani Santos

VadãoGomes
1 vaga

JulioCesar
Murilo Pinheiro
Oscar Andrade

Paulo Bornhausen

Nelson Marquezelli

Dércio Knop
Alcides Modesto (PT)

Haroldo Lima (PedoB)
Walter Pinheiro (PT)

PTB

PPB

PSDB

Bloco (PMDBJPSDlPSL)

Dejandir Dalpasquale
EdinhoBez

Oscar Andrade
Simara Ellery

1 vaga

Fausto Martello
Flavio Derzi
Francisco Silva
Salatiel Carvalho

José Borba

Adroaldo Streck
Antonio Feijão
Danilo de castro
Moises Lipnik (PTB)
1 vaga

Alberto GoIdman
Dilso Sperafico
Marcos Uma
Ricardo Rique
Zé Gomes da Rocha

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Airton Dipp (PDT)
Fernando Ferro (PT)
José Maurício (PDT)
Luciano Zica (PT)

Eliseu Resende
José Carlos Coutinho
José Santana de Vasconcelos
Raimundo Santos

Adylson Motta
Antonio Jorge

Delfim Netto
Jair Soares

Adauto Pereira
Jaime Martins

Lima Netto
Ursicino Queiroz

1 vaga

Alexandre Santos
Arthur Virgílio

Candinho Mattos
Luiz Fernando

Silvio Torres
Wilson Campos

Antônio Brasil
João Natal

Luis Roberto Ponte
Silas Brasileiro

Silvio Pessoa

PSDB

Benedito Domingos
Marcio Reinaldo Moreira
Moacyr Andrade
Pedro Correa

Cipriano Correia
Jayme Santana
João Leão
Luiz Fernando
Rommel Feijó

CoIbert Martins
Confucio Moura
Fernando Diniz
João Magalhães
Rubens Cosac

José Coimbra

PTB

1 vaga
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

E DE DEFESA NACIONAL

Secretário: Jorge Henrique Cartaxa
Local: Plenário 9, Sala 961 - quarta-feira - 10 horas
Telefones: 318-6888 - 318-6887
Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Presidente: Flavio Derzi (PPB)
1Q Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
2Q Vice-Presidente: Antonio Feijão (PSDB)
32 Vice-Presidente: Airton Dipp (PDT)

Titulares Suplentes

PFL

Presidente:
1Q Vice-Presidente: Werner Wanderer (PFL)
22 Vice-Presidente: Mário Cavallazzi (PPB)
32 Vice-Presidente: José Thomaz Nonô (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

Valdemar Costa Neto

Antonio Jorge (PPB)

PL

Giovanni Queiroz (PDT)

Elton Rohnelt

Aldir Cabral
Antônio Ueno
Aracely de Paula
Aroldo Cedraz
Átila Lins
Benito Gama
Ciro Nogueira
Leur Lomanto
Werner Wanderer

Abelardo Luppion
Euler Ribeiro

Francisco Horta
João Carlos Bacelar

Luciano Pizzatto
Luiz Moreira

Rogério Silva
Sarney Filho

Talvane Albuquerque



Bloco (PMDBlPSDIPSL) Titulares Suplentes

Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
12 Vice-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
22 Vice-Presidente: Cláudio Chaves (PFL)
32 Vice-Presidente: Alcione Athayde (PPB)

Femando Lyra Alvaro Valle

Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Plenário, sala 3, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-fei
ras -10 horas
Telefones: 318·826616992 a 6996
Fax: 318-2125

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
E FAMíLIA

Haroldo Urna carlos Cardinal
Helio Bicudo Eduardo Jorge
Joana Darc Haroldo Sabóia
Luiz Gushiken José Genonio
Miro Teixeira Maria da Conceição Tavares
Paulo Delgado Matheus Schmidt
Renan Kurtz Sérgio Cameiro
Sandra Starling Ti/den Santiago

PPB

Adylson Motta Enivaldo Ribeiro
A1ceste Almeida Jofran Frejat
Jair Bolsonaro Jorge Tadeu Mudalen
João Pizzolatti José Rezende
José Teles Salatiel carvalho
Mário cavallazzi Sérgio Naya
Ushitaro Kamia 1 vaga

PTB

Leopoldo Bessone Etevalda Grassi de Menezes
Pedrinho Abrão José Coimbra

PSB

Pedro Valadares Ricardo Heraclio

PL

Cidinha Campos Adão Pretto
Eduardo Jorge AgneJo Queiroz
Humberto Costa Femando Ribas carli
Jandira Feghali Jair Meneguelli
José Augusto Paulo Bemardo
Marta Suplicy Silvio Abreu
Serafim Venzon TeIma de Souza

PPB

A1cione A1hayde Adhemar de Barros Filho
Amaldo Faria de Sá Eurico Miranda
Jair Soares João Iensen
Jofran Frejat Moacyr Andrade
José Unhares Pedro Correa
Nilton Baiano 2 vagas
Sérgio Arouca

PTB

Femando Gonçalves Duilio Pisaneschi
Roberto Jefferson Etevalda Grassi de Menezes

PSB

Vicente Andre Gomes Alexandre Cardoso

PL

Luiz Buaiz José Egydio

Armando Costa
Chicão Brigido
Colbert Martins

Genesio Bemardino
João Henrique

PedroYves
Regina Uno
Remi Trinta

1 vaga

Ademir Cunha
Alexandre Ceranto

Augusto Viveiros
Claudio Chaves
Costa Ferreira

José Carlos Coutinho
Laura Cameiro

RoJand Lavigne
2 vagas

Elias Murad
Ezidio Pinheiro
Jovair Arantes

Raimundo Gomes de Matos
Robson Romaro

Rommel Feijo
Sebastião Madeira

1 vagas

PFL

PSDB

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Ceci Cunha
Dalila Figueiredo
Fátima Pelaes
Márcia Marinho
Osmanio Pereira
Pimentel Gomes
Tuga Angerami
Vicente Arruda

Armando Abilio
Darcisio Perondi
Elcione Barbalho
José A1demir
José Pinotti
Lidia Quinan
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Carlos Alberto Campista
Carlos Magno
Claudio Chaves
Euler Ribeiro
lbere Ferreira
Jonival Lucas
Ursicino Queiroz
2 vagas

Adroaldo Streck
João Faustino
Luiz Femando
Nelson Otoch
Paulo Mourão

Pimentel Gomes
Roberto Brant

Ronaldo Santos
Zulaiê Cobra

Edison Andrino
Hélio Rosas

Jurandyr Paixão
Moreira Franco

Nair Xavier Lobo
Neuto de Conto

Noel de Oliveira
Orcino Gonçalves

1 vaga

PSDB

Cláudio Cajado
De Velasco
Francisco Rodrigues
Genésio Bernardino
Oscar Andrade
Paes de Andrade
RobsonTurna
Wagner Rossi

Amon Bezerra
A1hur Virgílio
Elias Murad
Feu Rosa
Franco Montoro
Hilário Coimbra
Itamar Serpa
JoséAnibal
José Thomaz Nonô

Bloco (PTI PDTlPCdoB)



Secretária: Miriam Maria Bragança santos
Local: Plenário, sala 9, quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156.

COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Osvaldo BioIchi (PTB)
12 Vice-Presidente: Arlindo Vargas (PTB)
2!l Vice-Presidente: Jair Menegueli (PT)
32 Vice-Presidente: Zaire Rezende (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PMDBlPSDlPSL)

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente João Henrique (PMDB)
12 Vice-Presidente Edinho Araújo (PMDB)
2!l Vice-Presidente João Maia (PFL)
32 Vice-Presidente Leônidas Cristino (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

De Velasco
Hermes Parcianello

João Magalhães
Remi Trinta

Roberto Paulino
4 vagas

Affonso Camargo
Eliseu Resende

Francisco Rodrigues
José Mendonça Bezerra

José Santana de Vasconcellos
Mauro Fecury
Mussa Demes

Roberto Fontes
Zila Bezerra

Alberto Silva
Carlos Nelson
Edinho Araújo
João Henrique
Mário Martins
Mauro Lopes
Moreira Franco
Ronaldo Perim
1 vagas

Barbosa Neto (PMDB)
Célia Mendes
JairoAzi
João Tota (PPB)
Lael Varella
Oscar GoIdoni (PMDB)
Paulo Gouvea
Sérgio Barcellos
1 vaga

Armando AbOio
De Velasco

João Almeida
Valdir CoIatto

2 vagas

Hugo Rodrigues da Cunha
Manoel Castro

Osmir Lima
Paulo Bauer

Robério Araújo
Wemer Wanderer

Noel de Oliveira
Paulo Rocha (PT)
Pinheiro Landim
sandro Mabel
Zaire Rezende
1 vaga

Arlindo Vargas (PTB)
João Mellão Neto
Mendonça Filho
Milton Mendes (PT)
Valdorniro Meger
Zila Vezerra

PSDB PSDB

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Agnelo Queiroz (PCdoB) Aldo Rebelo (PedoB)
Chico Vigilante (PT) Gilney Viana
Jair Meneguelli (PT) Renan Kurtz (PDT)
José Pimentel (PT) Waldomiro Fioravante (PT)
Maria Laura (PT) 1 vaga

PPB

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Carlos santana (PT) Arlindo Chinaglia (PT)
Chico da Princesa (PTB) Dércio Knop (POT)
Giovanni Queiroz (PDT) Geraldo Pastana (PT)
João Coser (PT) José Augusto (PT)
Lindberg Farias (PedoB) José Maurício (PDT)
Teima de Souza (PT) 2 vagas
1 vaga

Emerson Olavo Pires
Jovair Arantes
Luciano Castro
Wilson Braga
1 vaga

Benedito Domingos
Eraldo Trindade
Miguel Rossetto (PT)
Valdenor Guedes

Amaldo Madeira
Domingos Leonelli

Feu Rosa
Tuga Angerami

1 vaga

Ari Magalhães
Arnaldo Faria de Sá
Benedito Guimarães

Leônidas Cristino
Marcus Vicente
Mário Negromonte
Nárcio Rodrigues
Paulo Feijó
Pedro Henry
Roberto Rocha
Vittorio Medioli

PPB

Amon Bezerra
BasílioVillani

Candinho Mattos
Emerson Olavo Pires

Flávio Palmier da Veiga
Nícias Ribeiro
Otavio Rocha

Oswaldo Soler

Osvaldo Biolchi

PTB

PSB

Sérgio Arouca (PPS)

Benedito Guimarães
Davi Alves Silva
Dolores Nunes
Felipe Mendes
Osvaldo Reis
1 vaga

A1ceste Almeida
Fausto Martello

Jorge Wilson
NeifJabur

Nilton Baiano
Osmar Leitão

1 vaga Femando Lyra PTB

Secretário (a) Talita Veda de Almeida
Local Plenário sala 11, terças-feiras, quartas-feiras, e quintas-fie
ras - 10 horas
Telefone: 318-6987/6990/7004/7007

Duilio Pisaneschi
Philemon Rodrigues

Gonzaga Patriota

PSB

Femando Gonçalves
Leopoldo Bessone

Vicente André Gomes



PL

José Egydio Welinton Fagundes
Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: Plenário sala 11, quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-6973 a 6976

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 2-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVt' REDAÇÃO

AO ARTIGO 62 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL"
(EDiÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA)

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER

À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
9, DE 1995, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFO

ÚNICO AO ART. 180 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(INCENTIVO AO TURISMO)

Suplentes

Autor: Ricardo Heráclio
e outros

Albérico Filho
Hermes Parcianello

1 vaga

PPB

PMOB

Bloco (PFLlPTB)

Carlos Alberto Campista
Corauci Sobrinho

Roberto Pessoa
2 vagas

Titulares

José Aldemir
Nair Xavier Lobo
Sandro Mabel

Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
12 Vice-Presidente: José A1demir (PMDB)
2ll Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Ricardo Barros (PFL)

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
Hilário Coimbra
Ricardo Barros

Proposição: PEe-9195

Armando Costa
Moreira Franco
Zaire Rezende

Suplentes

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado

José Rocha
Nelson Marquezelli

1 vaga

Bloco (PFLlPTB)

PMOB

Proposição: PEc.2195

Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
12 Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
32 VICe-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

TItulares

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz Clerot
Pedro Novais

Átila Lins
Jairo Cameiro
Paulo Heslander
Saulo Queiroz

PPB
Eurico Miranda
Felipe Mendes

Adylson Motta Flávio Derzi 1 vaga

Márcio Reinaldo Moreira Jarbas Lima
Prisco Viana 1 vaga

PSOB Alexandre Santos

Antônio Carlos Pannunzio Antônio Balhmann
Nelson Otoch

Arthur Virgílio Welson Gasparini

PT Fernando Ferro

Hélio Bicudo Marcelo Déda
José Pimentel

Milton Temer Sandra Starling

POT 1 vaga
Coriolano Sales Enio Bacci

Bloco (PUPSOIPSC)
Pedro Canedo

Eujácio Simões Expedito Júnior

Roberto Balestra
2 vagas

PSOB

Ceci Cunha
Eduardo Coelho

PT

João Coser
Milton Mendes

POT

José Maurício

Bloco (PLlPSOIPSC)

Eujácio Simões

Bloco (PSBJPMN)

1 vaga Alexandre Cardoso

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-6874n067

Bloco (PSBJPMN)

1 vaga Ushitaro Kamia (PPB)

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7063n066



Suplentes

Bloco (PPBlPL)

Corauci Sobrinho
Eliseu Resende

Fátima Pelaes (PSDB)
Robério Araújo

Bloco (PMOBIPSDlPSUPSC)

Henrique Eduardo Alves
2 vagas

Bloco (PFUPTB)

João Almeida
Roberto Valadão
Teté Bezerra

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
22 Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Feij6 (PSDB)
Relator: Roberto Valadão (PMDB)

Titulares

Mendonça Filho
Rodrigues Palma
Saulo Queiroz
Wilson Cunha

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N1l17195, QUE

"ALTERA PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CON~TITUIÇÃO
FEDERAL" (FIXANDO EM NO MINIMO 5 E

NO MÁXIMO 47 O NÚMERO DE DEPUTADOS
EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO)

Proposição: PEC-17195 Autor: Antonio Joaquim

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
22 Vice-Presidente: Cunha Uma (PPB)
32 Vice-Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relator: Felipe Mendes (PPB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Carlos Melles
Hilário Coimbra
Osmir Lima
Paulo Gouvêa

Aroldo Cedraz
José Coimbra

José Mendonça Bezerra
Roberto Fontes

Eujácio Simões
Eurico Miranda
Ibrahim Abi-Ackel

PSOB

A1zira Ewerton
Carlos Airton
José Egydio

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Nilson Gibson

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nl! 22 DE 1995, ELIMINANDO O SEGUNDO

TURNO DAS ELEiÇÕES PARA OS EXECUTIVOS
ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS

Proposição: PEC-22/95

Ivan Valente
1 vaga

Costa Ferreira
Lael Varella

Suplentes

Coriolano Sales

Adroaldo Streck
Firmo de Castro

1 vaga

PT

POT

Bloco (PFUPTB)

Fernando Ferro
Sandra Starling

Koyu lha
Nelson Marchezan
Paulo Feijó
1 vaga

Matheus 5chmidt

PSB
1 vaga Gervásio Oliveira

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefories: 318-7061 e 318-7065

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nll 40, DF 1995, QUE 11ALTERA A REDAÇÃO

DO PARAGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 230
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, A FIM DE
REDUZIR LIMITE DE IDADE DOS IDOSOS

PARA EFEITO DE GRATUIDADE DOS
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS E
DOS SERViÇOS DE DIVERSÃO PÚBLICA"

Proposição: PEC-4OI95 Autor: Marqulnho Chedid

Presidente: Mário Martins (PMDB)
12 Vice-Presidente: Alberto Silva (PMDB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Leônidas Cristino (PSDB)
Relator:

Titulares

Affonso Camargo
Chico da PrincesaAutor: José Janene

Eujácio Simões

PMOB

Carlos ApoIinário
Carlos Nelson

Genésio Bemardino

PPB

Carlos Airton
Emílio Assmar

Pedro Valadares (PSB)

PSOB

Adroaldo Streck
Alexandre Santos

PT

Carlos Santana
1 vaga

POT

ÊnioBacci

Bloco (PUPSD/PSC)

Antônio Brasil
2 vagas

Francisco Horta

Airton Dipp

Benedito Guimarães
Felipe Mendes
Francisco Silva

Cunha Lima (PPB)
Roberto Brant

João Paulo
1 vaga



Paulo Bomhausen
1 vaga

Alberto Silva
Mário Martins
1 vaga

Luciano Pizzatto
Philemon Rodrigues

Bloco (PMDBlPSD/PSLJPSC)
Jorge Wilson (PPB)

Remi Trinta
1 vaga

Rommel Feij6

João Fassarella
João Paulo

PT

POT

1 vaga

2 vagas

Bloco (PPBlPL) Matheus Schmidt Coriolano Sales

PSB
Raquel Capiberibe 1 vaga

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11 - sala 169-B
Telefones: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 43-A, DE 1995, QUE DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ART. 14 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL.

(ALISTAMENTO ELEITORAL)

Proposição: PEc-43195 Autora: Rita Camata e outros

Presidente:
12 Vice-Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
22 Vice-Presidente: Rommel Feij6 (PSDB)
32 Vice-Presidente: Roberto Fontes (PFL)
Relator: Roberto Fontes (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

.A1oysio Nunes Ferreira
Pinheiro Landim

4 vagas

PPB

PMOB
Euler Ribeiro (PFL)
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
2 vagas

Abelardo Lupion
A1dir Cabral
Augusto Viveiros
Carlos Magno
José Carlos Coutinho
José Rezende (PPB)
Lael Varella

PSB

Gonzaga Patriota 1 vaga

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 46,

DE 1991, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA POLICIAL"

Proposição: PEc-46191 Autor: Hélio Bicudo

Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
12 Vice-Presidente: José Rezende (PPB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
Relator: Hélio Rosas (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)
Davi Alves Silva (PPB)

José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

1 vaga

Alcides Modesto
João Paulo

Davi Alves Silva
Ushitaro Kamia

1 vaga

Arnaldo Madeira
José Chaves (PMDB)

Vittorio Medioli

Vicente André Gomes

PSDB

PT

Antônio Carlos Pannunzio
Leônidas Cristino
Mário Negromonte

Serafim Venzon

PDT

carlos Santana
João Coser

Nilton Baiano
2 vagas

Duílio Pisaneschi
Raul Balém
Roberto Fontes
Wilson Cunha

João Almeida
Wagner Rossi
1 vaga

José Santana de Vasconcellos
Paulo Gouvea

Paulo Lima
Rodrigues Palma

Bloco (PMDBJPSD/PSL)
Confúcio Moura

2 vagas

Bloco (PPBlPL)

Fausto Martello
Jair Bolsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Meger (PFL)
Welson Gasparini (PSDB)

Adelson Ribeiro
Feu Rosa
2 vagas

Alcione Athayde
Jarbas Lima

Rogério Silva (PFL)
2 vagas

PSOB
Herculano Anghinetti (PPB)

Mário Negromonte
Nélson Otoch

Sebastião Madeira
Felipe Mendes
Gerson Peres
Luiz Buaiz

Benedito Guimarães
Osvaldo Reis

1 vaga

PSDB

Hélio Bicudo
Nilmário Miranda
1 vaga

PT
Marta Suplicy

Milton Mendes
1 vaga

Aécio Neves
Nelson Marchezan

Flávio Ams
Paulo Mourão Eurípedes Miranda

POT

Magn<J8acelar (PFL)



PCdoB

Ricardo Gomyde Lindberg Farias

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serviço de Comissões Especiais: Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N257,
DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTI
GO 14, PARÁGRAFOS PRIMEIRO E SEGUNDO,

E ACRESCENTA INCISO"
(VOTO FACULTATIVO)

Proposição: PEC-S7195 Autor: Emerson Olavo

Presidente: João Almeida (PMDB)
12 Vice-Presidente: Orcino Gonçalves (PMDB)
22 Vice-Presidente: José de Abreu (PSDB)
32 Vice-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator: Benedito de Lira (PFL)

T~ulares Sup~ntes

Bloco (PSBlPMN)

Adelson Salvador (PMDB)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo li, sala 169-B
Telefones: 318-706317555

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
81-A, DE 1995, QUE "CRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUiÇÃO DE COMBUSTíVEIS LíQUIDOS
E GASOSOS, DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO, E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PEe-81195 Autor: MarCelo Teixeira
Presidente: José Carlos Coutinho (PFL)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Mario Negrornonte (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Roberto Paulino (PMDB)

Wilson Braga (PSDB)

Bloco (PUPSD/PSC)

De Velasco

Gonzaga Patriota

Silvio Abreu

José Egydio

Titulares

Aracely de Paula
Chico da Princesa
Corauci Sobrinho
Duílio Pisaneschi
Eliseu Resende
Jonival Lucas
José Carlos Coutinho

Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Betinho Rosado
José Carlos Aleluia

Lima Netto
Murilo Pinheiro

Werner Wanderer
2 vagas

PMOB

Bloco (PFUPTB) Alberto Silva
Aníbal Gomes

Aracely de Paula Júlio César Antônio Brasil
Benedito de Lira Maria Valadão Carlos Nelson
Expedito Júnior Mendonça Filho Roberto Paulino
Vanessa Felippe Roberto Fontes 1 vaga

PMOB

João Almeida Darcísio Perondi BasílioVillani
Mauro Lopes Udson Bandeira salatiel Carvalho
Orcino Gonçalves 1 vaga 3 vagas

PPB

A1zira Ewerton (PSDB) 3 vagas
Benedito Guimarães
Gerson Peres Antônio Feijão

PSOB Leônidas Cristino
Mário Negromonte

José de Abreu Celso Russomanno Paulo Feijó
Vicente Arruda 1 vaga 1 vaga

PT

João Fassarella João Paulo Carlos Santana
Sandra Starling 1 vaga Fernando Ferro

POT Luiz Mainardi

Matheus Schmidt Coriolano Sales

Bloco (PUPSOIPSC) José Maurício
Eujácio Simões 1 vaga 1 vaga

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Gervásio Oliveira Francisco Horta

Henrique Eduardo Alves
Pedro lrujo

4 vagas

PPB

João Pizzolatti
João Ribeiro

Roberto Campos
2 vagas

PSOB

Cunha Lima (PPB)
Marconi Perillo

2 vagas

PT

João Coser
Luciano Zica

Teima de Souza

POT

Airton Dipp
Fernando Lopes

PL
Eujácio Simões



Suplentes

NanSouza
Roberto Paulino

1 vaga

Hilário Coimbra
Magno Bacelar

Raimundo Santos
Zila Bezerra

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Bloco (PFLlPTB)

Bloco (PPBlPL)

Adelson Salvador
Bosco França (PMN)
Gilvan Freire

Cláudio Cajado
Francisco Horta
Francisco Rodrigues
Valdomiro Meger

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!I!
S9-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇAQ AO

INCISO IV DO ART. 29 DA CONSTITUIÇAO
FEDERAL" (NÚMERO DE VEREADORES)

Proposição: PEe-a9195 Autor: Nicias Ribeiro

Presidente: Ade/son salvador (PMDB)
111 Vice-Presidente: Bosco França (PMN)
2!l Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
311 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator:

Titulares

Socorro Gomes

Suplentes

Ricardo Herác/io

,PSB

PCdoB

Haroldo Lima

Pedro Valadares

Secretária: Angela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais Anexo li, sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N!I!84, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Proposição: PEc-84191 Autor: Nicias Ribeiro

Presidente: cartos Alberto
111 Vice-Presidente:
2!l Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PPB)
3!l Vice-Presidente:
Relatora: Elcione Barbalho

Titulares

Bloco (PFLlPTB)

Carlos Alberto (PSDB)
Hilário Coimbra
Murilo Pinheiro
Osmir Lima

PMOB
Elcione Barbalho
OIávio Rocha (PSDB)
1 vaga

PPB

Jaime Fernandes
Mauro Fecury

Roberto Pessoa
1 vaga

Euler Ribeiro (PFL)
2 vagas

Cunha Lima
Francisco Silva
Lamartine Posella

Nicias Ribeiro
Oswaldo SoIer
Zulaiê Cobra

Luiz Mainardi
1 vaga

PSDB

PT

Benedito Guimarães
Felipe Mendes

1 vaga

Fátima Pelaes
Olávio Rocha

Salomão Cruz

Milton Mendes
1 vaga

Anivaldo Vale
Benedito Guimarães
Raimundo Santos (PFL)

Gerson Peres
2 vagas

1 vaga

POT

Luiz Durão

PSDB PSB

Bloco (PSBlPMN)

Adelson Salvador (PMDB) 1 vaga

Bloco (PUPSDIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB) 1 vaga

secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317555

Aécio Neves Alexandre Cardoso

1 vaga Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7065n052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NS! 96,

DE 1992, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER ,JUDICIARIO"

Autor: Hélio Bicudo
e outros

1 vaga

Proposição: PEC-96J92

Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
111 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Jairo Carneiro (PFL)

Adão Pretto
Alcides Modesto

Wilson Braga

PT

PDT
Wolney Queiroz

Antônio Feijão
Arthur Virgílio

Paulo Rocha
1 vaga



Secretária: Marlene Nassif
Local: servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067n066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2,128, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À
ALlNEA "C" DO INCISO XVI DO ARTIGO 37 DA
, CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

'(ACUMULAÇÃO DE CARGOS - ODONTÓLOGO)

AIyKara Djalma de Almeida César
Gilvan Freire Hélio Rosas
João Magalhães Marcos Lima
José Luiz C1erot Mário Martins
Roberto Valadão Nair Xavier Lobo
Wagner Rossi 1 vaga

PPB

Augusto Farias Alzira Ewerton (PSDB)
Ibrahim Abi-Ackel Ricardo Izar
Jarbas Lima Roberto Balestra
Prisco Viana 2 vagas
1 vaga

PSDB

Nelson otoch Danilo de Castro
Renato Johnsson Luiz Piauhylino
VlCeflte Arruda Paulo Feijó
Zulaiê Cobra Wilson Braga

PT

José Genoíno Miguel Rossetto
Marcelo Dada Nedson Micheleti
Milton Mendes Pedro Wilson

PDT

ênio Sacci Coriolano Sales
Silvio Abreu Matheus Schmidt

PCdoB
Aldo Arantes Haroldo Lima

Bloco (PUPSOIPSC)

De Velasco Francisco Rodrigues (PPB)

Bloco tPSBJPMN)

Nilson Gibson Gonzaga Patriota

Bloco (PFlJPTB)

Presidente: Luiz Moreira (PFL)
12 Vice-Presidente: Fernando GonçaJves (PTB)
22 VICe-Presidente: Adylson Motta (PPB)
32 Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
Relator: Paulo Ritzel (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Átila Lins
Hilário Coimbra

eartos CardInal

Eduardo Jorge
Humberto Costa

Gonzaga Patriota

AntOnio ueno
Mauro Fecury

Philemon Rodrigues
1 vaga

Antônio FeijIo
Amon Bezerra
OIávio Rocha

JoséEgydio
Nilton Baiano

RobérIo Araújo

PT

PDT

PSB

PSOB

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PMDBJPSDJPSIJPSC)

Confúcio Moura
lvandro Cunha Lima

1 vaga

Aníbal Gomes
De Velasco
Paulo Ritzel

Arlindo Chinaglia
WaIdomiro Fioravante

Renan Kurtz

Nilson Gibson

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Servo Como Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDfGENAS)

Proposição: PEc-133192 Autor: Nlclu RIbeiro

Presidente: Antônio Brasil (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
22 Vice-Presidente: Roberto Araújo (PPB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Salomão Cruz (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Alceste Almeida (PPB)
Salomão Cruz (PSDB)

Fernando Gonçalves
Luiz Moreira
RoIand Lavigne
Vanessa Felippe

Ceci Cunha
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro

Aylson Motta
Aleaste Almeida
Jofran Frejat

SUplentes

Antônio dos Santos
Átila Lins

Benedito de Lira
João Iensen (PPB)

Leur Lornanto
Paes Landim

Philemon Rodrigues

Autor: Nicias Ribeiro

PMDB

Titulares

Alvaro Gaudêncio Neto
Cláudio cajado
Corauci Sobrinho
Jairo Carneiro
Paes Landim
Vicente C8sci0ne
1 vaga

Proposição: PEC-128J95



VIc Pires Franco João Ribeiro (PPB) Ivandro Cunha Lima
1 VIIgll Murilo Pinheiro José Luiz Clerot

PMOB
Luiz Fernando (PSOB)
1 vaga

Ant&lio BrasIl Luiz Femando (PSOB)
ConrocIo Moura OIávio Rocha (PSOB)
Joio 1'hom6 Mestrinho 1 vaga Costa Ferreira (PFL)

OoIores Nunes
PPB Gerson Peres

CerIoe Airton Benedito Guimarães Ibrahim Abi-Ackel

JItIr BoIIOfIIII'O Rogério Silva (PFL) Prisco Viana

VIIdenar Guedes 1 vaga

PSOB Oanilo de Castro

RobérIo Aralljo (PPB) Sebastião Madeira Robério Araújo (PPB)

Tuga Angeraml 1 vaga Vicente Arruda
1 vaga

Jorge Wilson (PPB)
José Prlanfe

Nicias Ribeiro (PSOB)
Wagner Rossi

PPB

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque (PFl)
Welson Gasparini (PSOB)

PSOB

Ezrdio Pinheiro
João leão

Saulo Queiroz (PFl)
1 vaga

PT PT

Fernando Ferro
José Machado

Pedro Wilson

Magno Bacelar (PFL)
RenanKurtz

Claudio Cheves
Ounio PisanéSChl

Fátima Pelaes (PSDB)
Jaime Mal1ins

Autores: Eduardo Jatge
e Waldir Pires

PDT

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
12 Vice-Presidente: Ursicino Queiroz (PFL)
22 Vice-Presidente:
Relator: Oarcisio Perondi (PMOB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Proposição: PEC·169193

Cidinha Campos
Silvio Abreu

Bloco (PUPSD/PSC)

Francisco Rodrigues (PPB) De Velasco
Bloco (PSBJPMN)

1 vaga Adelson Salvador (PMOB)
PCdoB

Aldo Arantes Harofdo lima

Secretária: Ângela Mancuso
Local: servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV

DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, E PREVê

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS EM NrVEL DA
UNIÃO, ESTADOS E MUNICrPIOS PARA MANU
TENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COM
O FINANCIAMENTO DAS REDES PÚBLICAS FI-

LANTRÓPICAS E CONVENIADAS"

Carlos Magno
Fernando Gonçalves
JairoAzi
Roberto Jefferson

Ivan Valente Hélio Bicudo
Marta Suplicy Marcelo Oéda

1 vaga

Giovanni Queiroz

Edinho Araújo
João Natal

Aroldo Cedraz
Jaime Femandes

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

Salomão Cruz (PSOB)
Ursicino Queiroz

1 vaga

POT

PMDB

Bloco (PFL/PTB)

EIIon RohneIt

AdaUlo Pereira
Ant6nlo Geraldo
JairoAz/
VIC8flte Cascione
Wilson Cunha
2 vagas

1 vaga

GlneyVlana
1 vaga

No'f*J Nunes Ferreira
Gl1vanFreire

Bloco (PLJPSDlPSC)

Expedito Júnior (PPB)

Bloco (PSBJPMN)

Raquel CapIberIbe Gervásio Oliveira

SecretárIa: EdJa Calheiros
Local: servo Especiais - Anexo 11- Sala 169-B
Telefonei: 318-7062617067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nt 155, DE 1993, QUE "ALTERA A

REDAÇÃO DO PARÁGR~FO 12 DO
ARTIGO 53 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL"

(IMUNIDADE PARLAMENTAR)
PropoeIçIo: PEC-155JD3 Autora: Cldlnha Campos

PreaIdente: Vicente Csscione (PTB)
1· Vice-PresIdente: Aloysio Nunes Ferreira (PMOB)
2l' Vice-PresIdente: VIcente Arruda (PSOB)
:fi Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: IbmhIm Abj-Ackel (PPB)

TItu.... Suplentes



PCdoB.

Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretária: Marlene Nassif
local: servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067n066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À C0!:t'STITUIÇÃO
N2 169-A, DE 1995, QUE "DISPOE SOBRE A

REMUNERAÇÃO DE VEREADORFS E
PREFEITOS MUNICIPAIS"

Proposição: PEC>169195 Autor: Fernando Gomes

Presidente: Darclsio Perondi (PMDB)
12 VICe-Presidente: José Luiz C1erot (PMDB)
22 VICe-Presidente: José Teles (PPB)
3l! Vice-Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
Relator:

TItulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

PDT

PT

PPB

Carfos Nelson
Nan Souza (PSL)
Pinheiro Landim

Sandro Mabel
2 vagas

João Mellão Neto
Rubem Medina

Jaime Fernandes
João Carfos Bacelar

José Carfos Vieira
José Mendonça Bezerra

Mauro Fecury
Rodrigues Palma

1 vaga

PMDB

Bloco (PFLJPTB)

Hugo Rodrigues da Cunha
João Mellão Neto
Paes Landim
Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
Vicente Cascione
1 vaga

Aloysio Nunes Ferreira
Elcione Barbalho
Geddel Vieira lima
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco

Costa Ferreira
Rogério Silva

Bloco (PMDBlPSD/PSLJPSC)

Darcísio Perondi Orcino Gonçalves
José Luiz Clerot Paulo RitZe/
Marquinho Chedid Roberto Paulino

Bloco (PPBlPL)

José Teles Valdomiro Meger
2 vagas 2 vagas

PSDB

Antônio Carlos Pannunzio Arthur Virgílio
2 vagas Celso Russomanno

Oswaldo SoIer

PT

Luiz Mainardi José Machado
Paulo Bernardo Tilden Santiago

PDT

José Maurício Matheus SChmldt

PSB

Nilson Gibson Bosco França (PMN)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
local: Servo Com. Especiais - Anexo li, sala 169-B
Telefone:31B-7~055

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N1! 173 DE 1995, QUE
MODIFICA O CAPíTULO DA ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA, ACRESCENTA NORMAS ÀS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GER~IS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSIÇAO

ProposlÇáo: PEC>173J95 Autor: Poder executivo

Presidente: João Mellão Neto (PFL)
12 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFl)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira Franco (PMDB)

TItulares Suplentes

1 vaga

Pedro Canedo

Anlbal Gomes
Elcione Barbalho

Rita Camata
3 vagas

Arlindo Chinaglia
Marta Suplicy

1 vaga

José Coimbra
Luiz Moreira
Maluly Netto

Giovanni Queiroz
Wilson Braga

Alexandre Ceranto
Antônio Geraldo

B.Sá
Pimentel Gomes

Robério Araújo (PPB)
Sebastião Madeira

Alcione Athayde
Fausto Marte/lo

Talvane Albuquerque (PFL)
2 vagas

PSDB

PMDB

Bloco (PSBlPMN)

Alexandre Cardoso

Serafim Venzon
Vicente André Gomes

Bloco (PUPSDIPSC)

A1ceste Almeida
Célia Mendes

luizBuaíz

Adylson Motta
Jofran Frejat
José Unhares
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

Ursiclno Queiroz
Vanessa Felippe
1 vaga

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

CeclCunha
Jovair Arantes
Osmânio Pereira
1 vaga

Armando AbfJio
Confúcio Moura
Darclsio Perondi
José PInottI
saraiva Fe/ipe
1 vaga



Proposição: PEC-175195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Jurandyr Paixão (PMDB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PFL)
Relator: Mussa Demes (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

PCdoB

Agnelo Queiroz Aldo Arantes

Secretária: Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Esp. -Anexo li, Salas 169-B
Telefone: 318·687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 175,

DE 1995, QUE "ALTERA O CAPITULO DO
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

1 vaga 1 vaga

PPB

Flávio Derzi A1zira Ewerton (PSDB)
Gerson Peres Luciano castro (PSDB)
Jair Bolsanaro Márcio Reinaldo Moreira
Roberto Campos Mário Cavallazzi
VadãoGomes Prisco Viana

PSDB

Almino Affonso Alexandre Santos
Leônidas Cristino João Leão
Roberto Brant Marconi Perillo
1 vaga 1 vaga

PT

Marcelo Deda Ivan Valente
Maria Laura Miguel Rossetto
Teima de Souza Waldomiro Fioravante

PDT

Euripedes Miranda Fernando Zuppo
Matheus Schimidt SnvioAbreu

Suplentes

Elton Rohnelt
Jonival Lucas

José Mendonça Bezerra
1 vaga

Bloco (PFUPTB)

Osmir Lima
Paes Landim
Paulo Heslander
1 vaga

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706717066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR, PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N!! 188-A, DE 1994, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFOS 62 E 72 AO ARTIGO 89 DO

ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, DISPONDO SOBRE

ANISTIA QUANTO ÀS PUNiÇÕES APUCADAS,
ATRAVÉS DE ATOS DE EXCEÇÃO, .

A SERVIDORES MILITARES"

Proposição: PEC-188194 Autor: lalre Rezende

Presidente: Ary Kara (PMOB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMOB)
22 Vice-Presidente: Tuga Angerami (PSOB)
32 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator:

Titulares

Carlos Nelson Hélio Rosas
José Luiz Clerot Lídia Quinan
José Priante Paulo Lustosa
Jurandyr Paixão Rubens Cosac

PPB

Enivaldo Ribeiro Felipe Mendes
João Pizzotatti Fetter Júnior
laprovita Vieira Flávio Derzi
Paudemey Avelino VadãoGomes
Renato Johnsson 1 vaga

PSDB

Firmo de Castro Fernando Torres
Luciano Castro Veda Crusius
Luiz Carlos Hauly 2 vagas
Roberto Brant

PT
Maria da Conceição Tavares José Machado
Vânia dos Santos Paulo Bernardo
1 vaga 1 vaga

PDT

Airton Dipp Fernando Lopes
Matheus Schmidt Fernando Zuppo

Bloco (PUPSDIPSC)

Francisco Horta Eujácio Simões

Bloco (PSBJPMN)

Sérgio Guerra 1 vaga

PCdoB

Haroldo lima Sérgio Miranda

1 vaga

Nilson Gibson

Antônio Brasil
Edinho Bez

Betinho Rosado
Jaime Fernandes

Júlio César
Luiz Braga

Osmir Lima
Osório Adriano
Osvaldo Biolchi

PMDB

Bloco (PSBJPMN)

Bloco (PUPSDJPSC)

Alexandre Cardoso

Alberto Goldman
Antônio do Valle

Benito Gama
Eliseu Resende
Félix Mendonça
Mussa Demes
Paulo Cordeiro
Paulo lima
Rubem Medina

Eujácio Simões



Suplentes

Ademir Cunha
Claudio Chaves

Costa Ferreira
Jonival Lucas

José Carlos Vl6ira
Osvaldo Coelho
Paulo Cordeiro

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Marquinho Chedid
5 vagas

Secretária: Maria Auxiliadora
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-705617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PEC N2 37o-A,

DE 1996, QUE "MODIFICA O ARTIGO 207
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES)

Proposição: PEe-370196 Autor: Poder Executivo

Presidente: Marisa Serrano (PMDB)
12 Vice-Presidente: Emerson Olavo Pires (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Unhares (PPB)
32 Vtee-Presidente: Feu Rosa (PSDB)
Relator: Paulo Bornhausen (PFL)

Titulares

Darci Coelho Hugo Biehl
Jair BoIsonaro Jorge Tadeu Mudalen
Jorge Wilson José Rezende
Osmar Leitão Pedro Corrêa
Valdenor Guedes 1 vaga

PSDB

Antônio Feijão Elias Murad
Celso Russomanno LeOnidas Cristino
JoséAnibal Nelson Marchezan
Nicias Ribeiro Pimentel Gomes
Rommel Feij6 Vicente Arruda

PT

Chico Vigilente Jaques Wagner
Luiz Eduardo Greenhalgh João Coser
Marcelo Déda José Genoíno

PDT

SiMoAbreu Matheus Schmidt

PSB

Gonzaga Patriota Nilson Gibson

PCdoB

Haroldo Uma Aldo Rebelo

Betinho Rosado
Claudio Cajado
Osvaldo BioIchi
Paes Landim
Paulo Bornhausen
Paulo Lima
1 vaga

José Luiz CIerot
UdlaQuinan
Maria Elvira
MarIsa Serrano
Mauricio Requllio
Nair Xavier Lobo

Suplentes

Cunha Uma

De Velasco
Fernando Diniz

Marquinho Chedid
Sandro MabeI

2 vagas

Elton Rohnelt
Francisco Rodrigues

Jaime Fernandes
José Borba
Luiz Braga

Luiz Moreira
Roberto Pessoa

Bloco (PPBIPL)

Bloco (PFLJPTB)

Bloco (PMDBlPSDlPSl)

PMDB

AryKara Rita Camata
Elcione Barbalho 2 vagas
Roberto Valadão

PPB

Augusto Nardes Anivaldo Vale
Jair Bolsonaro Arnaldo Faria de Sá
1 vaga Renato Johnsson

PSDB

Tuga Angerami Feu Rosa
1 vaga Roberto Brant

PT

GilneyViana Inácio Arruda (PCdoB)
José Pimentel Pedro Wilson

PDT

Eurípedes Miranda Silvio Abreu

Bloco (PLJPSOIPSC)

Eujácio Simões Expedito Júnior (PPB)

Bloco (PSBlPMN)

Abelardo Lupion
Maria Valadão
Osório Adriano
Paes Landim
Sérgio Barcellos
Vicente Cascíone
Werner Wanderer

AntOnio do Valle
AryKara
HélioRo~

Orano Gonçalves
Sílas Brasileiro
Símara Ellery

Benedito Domingos

1 vaga Raquel Capiberibe

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li, Salas 169-B
Telefones: 318-706117062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
N2 338-A, DE 1996, QUE "DISPÕE SOBRE O

REGIME CONSTITUCIONAL DOS MILITARES"
(REGIME DOS MILITARES)

Proposição: PEC-33M16 Autor: Poder executivo
Presidente: SUas Brasileiro (PMDB)
12 VICe-Presidente: Hélio Rosas (PMDB)
2!l VICe-Presidente: Valdenor Guedes (PPB)
32 VICe-Presidente: AntOnio Feijão (PSDB)
Relator: Werner Wanderer (PFL)

Titulares



PCdoB

Undberg Farias Ricardo Gomyde

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li, sala 169·B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC N2
407196, QUE ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO

100 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL
(PRECATÓRIOS)

Proposição: PEc-407J96 Autor: Luciano Castro

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
12 Vice-Presidente: José Rocha (PFL)
32 Vice-Presidente: Flávio Derzi (PPB)
32 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator: José Luiz Clerot (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

AbIardo Lupion Expedito Júnior
Carlos Melles Luciano Pizzatto
José Rocha Nelson Marquezelli
Paulo Cordeiro Silvemani Santos

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

José Luiz Clerot Fernando Diniz
Luis Roberto Ponte Pinheiro Landim
1 vaga Roberto Valadão

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Giovanni Queiroz Fernando Zuppo

PSDB

Luciano Castro Danilo de Castro
Luiz Piauhylino José Thomaz Nonô
Zulaiê Cobra Vicente Arruda

PT

Marcelo Deda Chico Vigilante
Milton Mendes 1 vaga

PDT

Fernando Ribas carli Silvio Abreu

PSB

João Colaço Gervasio Oliveira

Secretária: Angela Mancuso
local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169·B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 449, DE 1997, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS

DOS ARTIGOS 71 E 72 DO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, INTRODUZIDOS

PELA EMENDA CONSTITUCIONAL
DE REVISÃO NS! 1, DE 1994

(FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL)

Proposição: PEc-449197 Autor: Poder Executivo

Presidente: Luciano pazzatto (PFL)
12 VICe-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Paulo Bernardo (PT)
32 Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relatora: Veda Crusius (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

Jurandyr Paixão
Luis Roberto Ponte

Marisa Serrano
Ricardo Rique
Robson Tuma

Wilson Cignachi

A1ceste Almeida
Carlos Alberto Campista

Francisco Rodrigues
Luiz Braga

Maria Valadão
Oscar Andrade

Anivaldo Vale
Amon Bezerra

Ceci Cunha
Firmo de Castro

Raimundo Gomes de Matos
Sílvio Torres

PSDB

Bloco (PMDBI PSDI PSL)

Adroaldo Streck
Arnaldo Madeira
BasílioVillani
Luiz Piauhylino
Roberto Brant
Veda Crusius

A1exandro C8ranto
Iberê Ferreira
Júlio César
Luciano Pizzatto
Rogério Silva
saulo Queiroz

Aníbal Gomes
Fernando Diniz
Hélio Rosas
Maria Elvira
Roberto Valadão
Sandro Mabel

Sérgio Carneiro

Luiz Buaiz
5 vagas

1 vaga

Esther Grossi
Miguel Rossetto
Walter Pinheiro

Alexandre Santos
RávioAms

Osmânio Pereira
Vicente Arruda

Welson Gasparini

BasílioVillani
Francisco Rodrigues

Roberto Campos

PT

PDT

PSB

PSDB

Bloco (PPBlPL)

Rávio Derzi
João Ribeiro
Nelson Meurer

Severiano Alves

Gervasio Oliveira

Ivan Valente
Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

Feu Rosa
Marconi Perillo
Nelson Marchezan
Octavio Elísio
Roberto Santos

Alvaro Valle
Augusto Nardes
Bonifácio de Andrada
José Unhares
Roberto Campos
Valdomiro Meger (PFL)



1 vaga

1 vaga

Elton Rohnelt

Bosco França

José Pimentel

Pedro Canedo

Suplentes

Carlos Santana
Jair Meneguelli

Paulo Lustosa
2 vagas

Femando Zuppo

Antônio Balhmann
Roberto Brant

Cleonâncio Fonseca
2 vagas

Álvaro Gaudêncio Neto
carlos Magno

Félix Mendonça
Júlio César

PPB

PT

POT

PSDB

PMOB

POT

Bloco (PSBlPMN)

Bloco (PUPSD/PSC)

Eujácio Simões

Bloco (PFUPTB)

Presidente: Miro Teixeira (POT)
12 Vice-Presidente: Sandro MabeI (PMDB)
211 Vice-Presidente: Miguel Rossetto (PT)
3ll Vice-Presidente: Célia Meneies (PFL)
Relator: carlos Alberto (PSOB»

Titulares

Ademir Cunha
Benito Gama
Carlos Alberto (PSOB)
Manoel Castro

Luiz Durão

1 vaga

1 vaga

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Serv. Can Esp. - lw»D li, Sala 169-8
Telefones: 318-755517063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ANALISAR A QUESTÃO
DO DESEMPREGO

Maria da Conceição Tavares
Miguel Rossetto

Albérico Filho
Luis Roberto Ponte
Sandro Mabel

Domingos Leonelli
José Aníbal

Miro Teixeira

Célia Mendes (PFL)
Francisco Silva
José Rezende

1 vaga

Gonzaga Patriota

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: SelV. Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-755517063

Bloco (PUPSDlPSC)

Bloco (PSBlPMN)

Eujácio Simões Luiz Buaiz

Secretária: Rejane Marques
Local: SaIV. Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-687417067 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS FEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E

RECURSOS HrDRICOS E APRESENTAR PRO
POSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,

NO SENTIDO DE VIABILIZAR A
EXECUÇÃO DOS MESMOS

Presidente: José Rocha (PFL)
111 VICe-Presidente: Júlio César (PFL)
2ll VICe-Presidente: João Leão (PSOB)
3ll VICe-Presidente:
Relator: Nicias Ribeiro (PSOB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

JairoAzi Adauto Pereira
José Rocha Betinho Rosado
Júlio César Cláudio Cajado
Roberto Pessoa Luiz Braga

PMOB

Paulo Lustosa Pinheiro Landim
Simara Ellery 2 vaga
1 vaga

PPB

Enivaldo Ribeiro José Unhares
Felipe Mendes Marconi Perillo (PSDB)
Sérgio Naya Moacyr Andrade

PSOB

João Leão Ceci Cunha
Nicias Ribeiro Mário Negromonte

PT

Ivan Valente Alcides Modesto

Humberto Costa Inácio Arruda
Paulo Bernardo João Coser
Sérgio Miranda José Pimentel
Telmade Souza Miguel Rossetto

PPB

Benedito Guimarães Gerson Peres
Enivaldo Ribeiro Larnartine Posella
Eurico Miranda Laprovita Vieira
Felipe Mendes Mareio Reinaldo Moreira
Romel Anízio . Roberto Balestra

PTB

José Borba Chico da Princesa

PSB

Alexandre cardoso Gonzaga Patriota

PL



COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR PARE
CER SOBRE.O PROJETO DE LEI 846, DE 1995,
DA SENHORA DEPUTADA SOCORRO GOMES,
QUE "REGULAMENTA O PARAGRAFO ÚNICO
DO ARIGO 178 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

E A SEUS APENSADOS.
(TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - CABOTAGEM)

Poroposlção: PL 0846J95 Autor: Socorro Gomes
Presidente: Alberto Silva (PMDB)
12 Vice-Presidente: Genesop Bernardino (PMOB)
2!l Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
32 Vice-Presidente: Leonidas Cristino (PSDB)Relator: José car
los Aleluia (PFL)

Titulares

Bloco PFLJPTB

Suplentes

PCdoB

Socorro Gomes Jandira Feghali

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI
N2 1.151, DE 1995, QUE "DISCIPLINA A

UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO
SEXO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposlçio: PL 1.151195 Autora: Marta Suplicy

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Undberg Farias (PCdoB)
2l' VICe-Presidente: Jorge Wilson (PPB)
3'2 VICe-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
Relator: Roberto Jefferson (PTB)

Chico da Princesa
José Carlos Aleluia
José Carlos Coutinho
José Carlos Vieira
Lael Varella
Philemon Rodrigues
sergio Barcellos

EliseuMoura
João lesen (PPB)

Magno Bacelar
Mauro Fecury

Mauro Lopes (PMDB)
Rubem Medina

1 vaga(s)

TItulares

Iberê Ferreira
Marilu Guimarães
Roberto Jefferson
ZUaBezerra

Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Fernando Gonçalves
Magno Bacelar

Ursicino Queiroz
1 vaga

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Undberg Farias (PCdoB) Femando Gabeira (PV)
Maria Elvira Lídia Quinan
1 vaga 1 vaga

PSDB

Osmânio Pereira
Philemon Rodrigues (PTB)

1 vaga

Bloco PMD8JPSDlPSL

Alberto Silva
Genesio Bernardino
João Thome Mestrinho
José Pinotti
Mario Martins
Moreira Franco

Bloco PPB,lPL

Benedito Guimarães
Fausto Martello
Fetter Junior
Francisco Silva
Jair BoIsonaro
José Egydio

PSDB

Antonio Brasil
bire Rezende

4 vagas

Cunha Lima
Eujacio Simões
João Pizzolatti

Laprovita Vieira
Ushitaro Kamia

1 vaga

Bloco (PPBlPL)

A1z1ra Ewerton (PSDB)
Jorge Wilson
1 vaga

Celso Russomanno
Salvador Zimbaldi
Tuga Angeraml

Amaldo Faria de Sá
Herculano ARghinetti

Wagner Salustiano

Leonidas Cristino
Mario Negromonte
Veda Crusius
2 vaga(s)

PT

Carlos Santana
João Coser
Teima de Souza

PDT

Miro Teixeira

Koyu lha
Luiz Carlos Hauly

Roberto Rocha
2vaga(s)

Arlindo Chinaglia
2vaga(s)

José MaurIcio

Jair Meneguelli
Nilmário Miranda

Sérgio carneiro

Fernando Lyra

PT

PDT

PSB

José Genolno
Marta Suplicy

Vicente André Gomes

Raquel Capiberibe

PSSB

Gervasio Oliveira Pedro Valadares

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: serv. Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-68741706617067



COMIS$ÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR TODAS AS
MATÉRIAS, EM TRÂMITE NESTA CASA,

-QUE VERSAM SOBRE AS ELEiÇÕES DE 1998
E, ESPECIALMENTE, O PROJETO DE LEI

N2 2.695, DE 1997, DO SENHOR DEPUTADO
EDINHO ARAÚJO, QUE "ESTABELECE

NORMAS PARA AS ELEiÇÕES
DE 3 DE OUTUBRO DE 1998

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
(ELEiÇÕES DE 1998)

Proposição: PL 2.695197 Autor: Edinho Araújo

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Affonso Camargo (PFL)
22 VICe-Presidente: Roberto santos (PSDB)
3l! VICe-Presidente: Padre Roque (PT)
Relator: Carlos Apolinário (PMDB)

Tüu.~ Sup~nres

PFL

Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Djalma de Almeida César
Marçal Filho
PedroYves

Robson Tuma
Zaire Rezende

1 vaga

Suplentes

Pedro Valadares

Antônio dos santos
Arolde de Oliveira

João carlos Bacelar
Luiz Braga

Maria Valadão
Osório Adriano

1 vaga

Ademir Lucas
Celso Russomanno

João Leão
Paulo Feij6

Simão Sessim

carlos Santana
Nilmário Miranda

Pedro Wilson

Arnaldo Faria de Sá
Cleonâncio Fonseca

Cunha Bueno
Cunha Lima

José Rezende
Pedro Canedo

Carlos Nelson
Fernando Gabeira (PV)
João Thomé Mestrinho

Nair Xavier Lobo
Paulo Ritzel

Rubens Cosac

PT

PSB

PSDB

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PMDBlPSOJPSL)

Fernando Lyra

Bloco (PFLJPTB)

PL

Valdemar Costa Neto Luiz Buaiz

Secretária: Angela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318·706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER AO
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO

DE LEI N2 3.710193 QUE "INSTITUI
O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO"

Proposição: PL-3.710193 Autor: Poder Executivo

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
12 Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Pedro Henry (PSDB)
Relator: Ary Kara (PMDB)

TItulares

Arlindo Chinaglia
GilneyViana
Paulo Bernardo

Adelson Salvador
Ary Kara
Barbosa Neto
Mário Martins
Max Rosenmann
1 vaga

A1dir Cabral
Carlos Alberto campista
Claudio Chaves
Chico da Princesa
José Carlos Vieira
Paulo Gouvêa
Zila Bezerra

Antônio Feijão
Jovair Arantes
Leônidas Cristino
Mário Negromonte
Pedro Henry

Jarbas Lima
João Ribeiro
Roberto Balestra
Salatiel Carvalho
Welinton Fagundes
Wigberto Tartuce

José Janene
4 vagas

Adelson Ribeiro
Ademir Lucas

Cipriano Correia
Emerson Olavo Pires

Nícias Ribeiro
Paulo Mourão

Álvaro Gaudênio Neto
Osmir Lima

sameyFilho
Valdomiro Meger

Vilmar Rocha
1 vaga

Haroldo Lima
João Paulo

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marta Suplicy

1 vaga

PPB

PSDB

Affonso Camargo
Benedito de Ura
Corauci Sobrinho
Mendonça Filho
Ney Lopes
Saulo Queiroz

Jayme santana
Nelson Marchezan
Paulo Feijó
Pimentel Gomes
Roberto Santos
Silvio Torres

Benedito Domingos
Bonifácio de Andrada
Gerson Peres
Laprovita Vieira
Prisco Viana

carlos Apolinário
Edinho Araújo
Fernando Diniz
Pedro lrujo
Wagner Rossi
1 vaga.

Aldo Rebelo
João Almeida (PMDB)
Padre Roque
Sandra Starling
Silvio Abreu

PTB PDT

Leopoldo Bessone Israel Pinheiro Renan Kurtz Fernando Zuppo



Proposição: PL-4.425194 Autor: senado Federal

Presidente: Euler Ribeiro (PFL)
12 Vice-Presidente: Talvane Albuquerque (PFL)
22 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Pinheiro Landim (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFL/PTB)

PCdaB

Sérgio Miranda Aldo Rebelo

secretária: Edla Bispo
Local: servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI

N2 4.425/94, DO SENADO FEDERAL, QUE
"PRoíBE A EXCLUSÃO DE COBERTURA
DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE

DETERMINADAS DOENÇAS EM CONTRATOS
QUE ASSEGURAM ATENDIMENTO

MÉDICO-HOSPITALAR PELAS EMPRESAS
PRIVADAS DE SEGURo-SAÚDE OU

ASSEMELHADAS" E DEMAIS
PROPOSTAS EM TRAMITAÇÃO NESTA

CASA QUE VERSAM SOBRE
"PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE"

Rommel Feijó
Tuga Angerami

JoãoColaço

Suplentes

Sérgio Arouca (PPS)
2 vagas

Femando Ribas Carli

Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha

Paulo Cordeiro
Roberto Pessoa

PT

POT

PSB

PCdoB

Bloco {PFL/PTB~

Augusto Viveiros
Francisco Horta
Osvaldo Biolchi
Raul Belém

Robson Romero
Zulaiê Cobra

Agneto Queiroz Jandira Feghali

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706117062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI N!! 4.376193, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FALÊNCIA,

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE

EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Sérgio Guerra

Vicente André Gomes

Proposição: PL n2 4.376J93 Autor: Poder executivo

Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PTB)

Titulares

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Humberto Costa

Nilson Gibson

Claudio Chaves
Elton Rohnelt

Fernando Gonçalves
José Rocha

Luciano Pizzatto
Osvaldo Biolchi

Rogério Silva

PSB

Bloco (PMOBJPSOIPSL)

Euler Ribeiro
Iberê Ferreira
Lima Netto
Roberto Jefferson
Silvemani santos
Vanessa Felippe
1 vaga

Gonzaga Patriota

Darcísio Perondi
Genésio Bemardino
José Pinotti
Moreira Franco
Pinheiro Landim
Saraiva Felipe

José A1demir
José Luiz Clerot

Paulo Lustosa
3 vagas

Dilso Sperafico
Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
José Luiz Clerot

PMOB

Femando Oiniz
Gilvan Freire

Oscar GoIdoni

PPB

Herculano Anghinetti (PPB)
Nelson Otoch

Bloco (PPBIPL)

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
José Egydio
José Linhares
Pedro Correa
Talvane Albuquerque (PFL)

PSOB
Ceci Cunha
Elias Murad
Jovair Arantes

Eurico Miranda
Jofran Frejat

Luiz Buaiz
Moacyr Andrada

Nilton Baiano

Márcia Marinho
Osmânio Pereira
Pimentel Gomes

Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
Valdomiro Meger (PFL)

Danilo de Castro
Jovair Arantes

Milton Mendes
Sandra Starling

PSOB

PT

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta

Raimundo Santos (PFL)

Miguel Rossatto
Waldomiro Fioravante



PDT

Eurípedes Miranda Fernando Lopes

Bloco (PUPSOJPSC)

De Velasco Francisco Rodrigues (PPB)

PedaB

Aldo Arantes Aldo Rebelo

Secretária: Rejane Marques
Local: Serv. de Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
POL(TICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO ELEITO
RAL E MODIFICAÇÕES NA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL-PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS A!-TERAÇÕES NA
CONSTITUIÇAO FEDERAL

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
2!l Vice-Presidente: Jayme Santana (PSOB)
39 Vice-Presidente: A1zira Ewerton (PSDB)
Relator: João Almeida (PMOB)

Titulares SUplentes

Bloco (PFlHrB)

PDT

Coriolano SaJes Enio Bacci
Matheus SChmidt Eurípedes Miranda

Bloco (PL/PSDIPSC)

Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid

Bloco (PSBJPMN)

secretária: Brunilde Liviero carvalho de Moraes
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7067/6874

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE
LEI, EM TRÂMITE NESTA CASA,

QUE VERSAM SOBRE MATÉRIAS RELATIVAS
AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Gonzaga Mata (PMDB)
12 VICe-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
22 VICe-Presidente: Marconi Perillo (PSDB)
3lI VICe-Presidente: Vilmar Rocha (PFL)
Relator: saulo Queiroz (PFL)

Tltu~ Sup~nws

Bloco (PFLJPTB)
Benito Gama Augusto Viveiros
Félix Mendonça Carlos Melles
Manoel castro Jonival Lucas
Ney Lopes José Coimbra
Paes Landim Uma Netto
saulo Queiroz Osório Adriano
VilmarRocha Roberto Pessoa

PMDB
EdinhoBez Antônio do Valle
Germano Rigotto Marcos Lima
Gonzaga Mota Paulo Ritzef
Jurandyr Paixão 3 vagas
Pedro Novais
Silas Brasileiro

PPB
Delfim Netto Cunha Bueno
Fetter Júnior Herculano Anghinetli
José Janene Laprovita Vieira
Júlio Redecker Márcio Reinaldo Moreira
Osmar Leitão Roberto Campos

PSDB
Firmo de Castro Antônio Feijão
Luiz carlos Hauly Femando Torres
Marconi Perillo Octávio Elísio
Veda Crusius 1 vaga

PT
José Pimentel João Coser
Luiz Gushiken Maria Conceição Tavares

Haroldo Lima

Pedro Valadares

PedaB
Aldo Arantes

Fernando Lyra

Iberê Ferreira
Paes landim

Pedrinho Abrão
Ricardo Barros

Roberto Pessoa
Rodrigues Palma

VllmarRocha

Aécio Neves
Cipriano Correia

Paulo Feijó
2 vagas

Barbosa Neto
Mansa Serrano

Maurício Requião
Tetê Bezerra

2 vaga

AmaIdo Faria de Sá
Cunha Bueno
José Unhares

Ricardo Izar
1 vaga

José Genolno
Padre Roque

Waldomiro FIOravante

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada (PPB)
Corauci Sobrinho
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Paulo Gouvea
Vicente Cascione

PT

PSDB

PPB

PMDB

Feu Rosa
Jayme Santana
Roberto Santos
Silvio Torres

João Almeida
Marcelo Barbieri
Nicias Ribeiro (PSDB)
Roberto Valadão
2 vagas

A1zira Ewerton
Jarbas Lima
José Janene
Prisco Viana
Romel Anízio

João Paulo
Paulo Delgado
Sandra Starling



Vânio dos Santos

Coriolano Sales
Fernando Lopes

Nedson Micheleti

PDT

Márcia CibiJis Viana
Paulo Bemardo (PT)

Bloco (PLlPSD/PSC)

A1cione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
A1zira Ewerton
D%res Nunes
Herculuano Anghinetti

PPB

5 vagas

Francisco Horta Eujácio Simões PTB

Bloco (PSBlPMN) Etevalda Grassi de Menezes José Coimbra

Sérgio Guerra Ricardo Heráclio PSB

PCdoB

Ségio Miranda Milton Temer (PT)

Secretário: Sílvio Sousa da Silva .
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706117052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS MEDIDAS LE
GISLATIVAS QUE VISEM IMPLEMENTAR, NO
BRASIL, AS DECISÕES DA IV CONFERÊNCIA

MUNDIAL DA MULHER

Presidente: Rita Camata (PMDB)
12 Vice-Presidente: Fátima Pelaes (PSDB)
22 Vice-Presidente: Marta Suplicy (PT)
32 VICe-Presidente: D%res Nunes (PPB)
Relatora: Marilu Guimarães (PFL)

Ttitulares Suplentes

PFL

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
12 Vice-Presidente: carlos Melles (PFL)
22 Vice-Presidente: Nair Xavier Lobo (PMDB)
32 Vice-Presidente: Hélio Bicudo (PT)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

Raquel Capiberibe Pedro Valadares

Secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706717066 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR A QUESTÃO DA
SEGURANÇA PÚBLICA NO PAís, COM A
FACULDADE DE, AO FINAL, OFERECER
PROPOSiÇÕES VERSANDO SOBRE O

ASSUNTO, PARA TRAMITAÇÃO NO ÂMBITO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO

CONGRESSO NACIONAL

Célia Mendes
Femando Gabeira
Maria Valadão
Marilu Guimarães
Ursicino Queiroz
Zila Bezerra

Darcísio Perondi
Elcione Barbalho
Maria Elvira
ReginaLino
Rita camata
Tetê Bezerra

Ceci Cunha
Dalila Figueiredo
Fátima PeJaes
Marcia Marinho
Marinha Raupp
Zulaiê Cobra

Eduardo Jorge
Jandira Feghali
Marta Suplicy
Sérgio carneiro
Teima de Souza

Carlos Magno
Cláudio Chaves

Costa Ferreira
Euler Ribeiro

Iberê Ferreira
Vanessa Felippe

Bloco (PMDBlPSDJPSL)

Marisa Serrano
Nair Xavier Lobo

Pedro Novais
Simara Ellery

2 vagas

PSDB

A1zira Ewerton
Tuga Angerami

Vanessa Felippe
Veda Crusius

2 vagas

Bloco (PTIPDTJPedoB)

Esther Grossi
Humberto Costa

Marcia CibiJis Viana
Sandra Starting
Socorro Gomes

Abelardo Lupion
A1dir Cabral
Benedito de Lira
Carlos Melles
Cláudio Chaves
Luiz Moreira

Antônio do Valle
Hélio Rosas
Marcelo Barbieri,
Nair Xavier Lobo
Robson Tuma
Silas Brasileiro

Feu Rosa
Jovair Arantes
Luiz Piauhylino
Nelson Otoch
Paulo Feijó
Zulaiê Cobra

Euripedes Mirandà
Haroldo Lima
Hélio Bicudo

Ciro Nogueira
Francisco t10rta

Hugo Rodrigues da Cunha
Roberto Fontes
Roberto Pessoa

Vanessa Felippa

Bloco PMDB; PSD, PSL

De Velasco (PRONA)
Mauro Lopas

Orcino Gonçalves
Valdir Colatto

2 vagas

PSDB

Adelson Ribeiro
A1zira Ewerton
Amon Bezerra

Dalila Figueiredo
Renato Johnsson

Roberto Rocha

Bloco PT, PDT, pedaB

Chico Vigilante
Fernando Ferro

Femando Zuppo

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



Suplentes

José Genofno José Pimentel
Luiz Alberto . Luiz Eduardo Greenhalgh

PPB

Adylson Motta Adhemar de Barros Filho
Carlos Airton Jarbas Lima
Jair BoIsonaro João Pizzolatti
Jorge Wilson VadãoGomes
Mário Cavallazzi Wigberto Tartuce

PTB

Vicente Cascione Nelson Marquezelli

PSB

Gonzaga Patriota Nilson Gibson

secretário: Mário Brausio Coutinho
Local: Serv. de Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A APURAR DENUNCIAS
DE EXPLORAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO

ILEGAL DE PLANTAS E
MATERIAL GENÉTICO NA AMAZÔNIA

Presidente: Socorro Gomes (PCdoB)
Vice-Presidente: Confúcio Moura (PMDB)
Relator: Antônio Feijão (PSDB)

Titulares

PFL

Suplentes

Francisco Rodrigues Cláudio Chaves
Vic Pires Franco Murilo Pinheiro

Bloco PMDB, PSD, PSL

Confúcio Moura Pinheiro Landim
José Priante Regina Uno

PSDB

PL

Pedro canedo Luiz Buaiz
secretária: Brunilde Uviero C. de Moraes
Local: Serviço de Com. Especiais - Anexo li, SI. 169-B
Telefones: 318-7067/6874

COMISSÃO ESPECIAL

COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR
E PARTICIPAR DA DISCUSSÃO PARA.
IMPLEMENTAÇÃO DA ÁREA DE LIVRE

COMÉRCIO DAS AMÉRICAS - ALCA
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
Relator: Francisco Horta (PFL)

Titulares

PFL

Antônio Feijão
Salomão Cruz

GilneyViana
Socorro Gomes

JoãoTota
Valdenor Guedes

A1zira Ewerton
Moisés Bennesby

Bloco PT, PDT, PCdoB

Aldo Rebelo
Matheus Schmidt

PPB

Carlos Airton
Luís Barbosa

1 vaga

Átila Uns
Francisco Horta
José Lourenço
SameyFilho

Gennano Rigotto
MarçaJ Filho
1 vaga

José Aníbal
Nelson Marchezan
Octávio Elísio

Aldo Rebelo
Carlos Cardinal
Luiz Gushiken

Ali Magalhães
Delfim Netto
Júlio Redecker

Arlindo Vargas

Uma Netto
Paulo Gouvêa
Rogério Silva

Werner Wanderer

Bloco PMDB, PSD, PSL

José Chaves
Neuto de Conto

1 vaga

PSDB

Amon Bezerra
Feu Rosa

José Thomaz Nonô

Bloco PT, PDT, PCdoB

Geraldo Pastana
Haroldo Lima

Maria da Conceição Tavares

PPB

José Teles
Ushitaro Kamia

1 vaga

PTB

Paulo Cordeiro

PTB

José Coimbra

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Serv. Comissões Espec. - Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-706717052

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS
OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL

Coordenador: Deputado Carlos Alberto (PSDB)
AroIdo Cedraz (PFL) Femando Ferro (PT)
Carlos Alberto (PSDB) Simara Ellery (PMDB)
Cunha Bueno (PPB)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Serviço de Comissões Especiais - Anexo I, Sala 169-B
Telefones: 318-706117062

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A ACOMPANHAR OS PROCEDI
MENTOS RELATIVOS À DEMARCAÇÃO DAS

TERRAS INDfGENAS E ÀS QUESTÕES
DECORRENTES DESTE PROCESSO

Coordenador: Sarney Filho (PFL)

Benedito Guimarães (PPB) Salomão Cruz (PSDB)



Sarney Filho (PFL)
Sebastião Madeira (PSDB)

Silas Brasileiro (PMDB)

Luiz Fernando (PSOB)
Osmir Lima (PFL)

Paudemey AveUno (PPB)
Socorro Gomes (PedoB)

Suplentes

Autor: Presidência

Miro Teixeira (PDT)
8elém(PFL)

Socorro Gomes (PedoS)
Tuga Angerami (PSDB)

COMISSÃO EXTERNA

SEM ÔNUS PARA CÂMARA DOS DEPUTA
DOS, PARA EXAMINAR, OS TERMOS E AS

CONDiÇÕES GERAIS DO PROCESSO DE DE
SESTATIZAÇÃO DA COMPANHIA VALE DO

RIO DOCE - CVRD, INCLUSIVE OS DADOS E
DOCUMENTOS DISPONíVEIS NA CENTRAL DE

INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA,
DESIGNADA OFICIALMENTE
"SALA DE INFORMAÇÕES"

Proposição:

Coordenador: Miro Teixeira (PDT)

Titulares

Antônio Brasil (PMDB)
Jair Bolsonaro (PPB)
Haroldo Sabóia (PT)
João Fassarella (PT)

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-706617067

Coordenador: Gilney Viana (PT)

Antônio Brasil (PMDB)
Fernando Gabeira (PV)
Gervásio Oliveira (PSB)
Gilney Viana (PT)
Luciano Pizzatto (PFL)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Corn. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

Carlos Airton (PPB)
Davi Alves Silva (PPB)
Gilney Viana (PT)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Serviço de Comissões Especiais - Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO EXTERNA

PARA AVERIGUAR, NO PERíODO
DE 17-10-96 A 30-6-97, A AQUISiÇÃO DE

MADEIREIRAS, SERRARIAS E EXTENSAS
PORÇÕES DE TERRAS BRASILEIRAS

POR GRUPOS ASIÁTICOS



CÂMARA DOS DE~UTADOS _
CENTRO DE DOCUMENTACAO E INFORMAÇAO

Coordenação de Publicações

NOVOS TíTULOS (*)
Agricultura e
Sociedade: uma
abordagem a partir
do Parlamento 
1996

Autor: Com. de
Agricultura e Politica
Rural

R$2,OO

o Brasil Visto.do
Ceará - vai; 2 ~ ..
1996

Autor: Cofnissão de
Finançase·
Tributação

Constituição
Federal·
Emendas de 1192
a 15196 -1996

cR$ 6,00

Homenagem ao
Arcebispo de São
Paulo Dom Paulo
Evaristo Ams 
1996

Autor: Hélio Bicuclo

R$1,50

Anais do Forum de
Debates - Reforma
Tributária - 1997

Autor:
Comissão de
Finanças e
Tributação

R$4,OO

o Brasil Visto de
Pernambuco
vaI. 3 -1996

Autor: Comissão de
Finanças e
Tributação

R$1.SO

CPI destinada a
investigar
irregularidades na
fabricação de
medicamentos 
1996

Autor: CPI
medicamentos

.R$1,SO

Legislação
Interna, Volume X
-1996

Araguaia: Epopéi~
da luta pela . -' .
liberdade - 1996

Autor. Comissão de
Direitos Humanos

R$1,50

o Brasil Visto do
Rio Grande do Sul
-vaI. 4 -1996

Autor: Comissão de
Finanças e
Tributação

R$1.50

Debate
Econômico:
Audiências
públicas 1995, vaI.
11-1996

Autor: Comissão de
Fiscalização
Financeira e
Controle

R$8,OO

Legislação
Interna, Volume XI
- 1997

o Brasil Visto da
Bahia - vaI. 1 
1996

Autor: Comissão de
Finanças e
Tributaç60

R$1,50

o caso Vale do
Jequitinhonha:
audiências
públicas 1996,
VoI.IV-
1997

Autor: Comissão
Fiscalizaç60 e
Controle .

R$3,~

Endereços dos
Deputados,
1995-1999
50a legislatura 

28 edição - 1997

R$ 8,00

Lei de Imprensa:
Projeto de Lei n°
3.232/92 - 1996

Autor: Com. de
Ciência e Tecn.,
Comunicação e
Informática

R$4,OO

*Locais de venda:

Informaç6es:

Bancas de Revistas do subsolo do Ed. Principal e Térreo do Anexo IV da Câmara dos
Deputados, telefones 318-6477 e 318-7271

Coordenação de Publicações - Anexo 1- 23° andar- Telefone: 318-6865



CÂMARA DOS DEPUTADOS _
CENTRO DE DOCUMENTACÃO E INFORMAÇAO

Coordenação de Publica~s

PUBLICAÇÕES À VENDA (*)

A Mulher no
Mundo do
Trabalho - Em
busca da
igualdade, 1996
Autor: COmissão
Trabalho, Admin. e
serviço Público

R$1,50

Constituição
Federal, 1996
Emendas de 1/92
a 15/96

R$6,OO

Legislação
Interna, Vol. X,
1996

sem preço

o Brasil Visto do
Rio Grande do Sul
-vo\.4
Autor: COmissão
de Finanças e
Tributação,
1996

R$1,50

Seminário sobre
Violência, Drogas
e'Porte de Armas 
1996
Autor: Comissão
de Defesa
Nacional

R$6,OO

Agricultura e
Sociedade: uma
abordagem a partir
do Parlamento,
1996
Autor: Com. de
Agricultura e
Política Rural

R$2,OO

CPI destinada a
investigar
irregularidades na
fabricação de
medicamentos,
1996
Autor: CPI
medicamentos

RS1,50

o Brasil Visto da
Bahia -vol. 1
Autor: Comissão
de Finanças e
Tributação,
1996

R$1.50

Perfis
Parlamentares - n°
45 - Roberto
Morena,
1996
Autor: Francisco
Inácio de Almeida

R$6,OO

Solidariedade à
Luta pela
Independência do
Povo do
Timor-Leste, 1996
Autor: Aldo
Arantes

R$1.00

o caso Vale do
Jequitinhonha:
audiências
públicas,
1996
Autor: Comissão
Fiscalização e
Controle

R$3,OO

Debate
Econômico:
Audiências
públicas 1995, vol.
li,
1996
Autor: Comissão
de Fiscalização
Financeira e
Controle

RS8,OO

o Brasil Visto do
Ceará-vol. 2
Autor: Comissão
de Finanças e
Tributação,
1996

R$1.50

Processo
Legislativo:
contribuição ao
debate,
1996
Autor: Régis
Fernandes de
Oliveira

R$3,OO

Tribunal
Internacional:
Julgamento dos
massacres de
Eldorado do
Carajáse
Corumbiara, 1997
Autor: Comissão
de Direitos
Humano's

I~~

R$3.00

Anais do Forum de
Debates - Reforma
Tributária, 1997

Autor:
Comissão de
Finanças e
Tributaçáo

R$4,OO

Homenagem ao
Arcebispo de São
Paulo Dom Paulo
Evaristo Ams,
1996

Autor: Hélio
Bicudo

R$1,SO

O Brasil Visto de
Pernambuco· vol.
3
Autor: COmissão
de Finanças e
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