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Mensagem n.1I 268, de 1998 (Do Poder Exe
cutivo) - Encaminha o Excelentíssimo senhor Pre
sidente da República o demonstrativo das emis
sões do Real referente ao mês de janeiro de
1998, as razões delas determinantes e a posição
das reservas internacionais a elas vinculadas.•••.•

Mensagem n.1I 269, de 1998 (Do Poder
Executivo) - Submete à apreciação do Congres
so Nacional o texto do Acordo sobre Isenção de
VIStos, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil -e o Governo da República
Argentina, em São Borja, Rio Grande do Sul, em
9 de dezembro de 1997 ..

Mensagem n.1I 272, de 1998 (Do Poder
Exeutivo) -"Submete à consideração do Con
gresso Nacional o texto do Acordo de Coopera
ção entre os Governos Integrantes da Comunida
de dos Países de Ungua Portuguesa (CPLP)
pára a Redução da Demanda, Preitnção do Uso
Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico mci
to de Entorpecentes e Substância Psicotrópica,
assinado em Salvador, em 18 de julho de 1997...

Mensagem n.1I 300, de 1998 (Do Poder
Executivo) - Solicita seja cancelada a urgência
pedida para o Projeto de Lei n.1I 4.070, de 1998...

Mensagem n.lI 301, de 1998 (Do Poder
Executivo) - Solicita seja cancelada a urgência
pedida para o Projeto de Lei n.1I 4.071, de 1998...

INDICAÇÕES

Indicação nll 1.1n, de 1998 (Do Sr. Confúcio
Moura) - Sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério do Meio Ambiente, dos Re
cursos Hídricos e da Amazônoia Legal, a criação
de linha de crédito para financiar atividadds de
manejo sustentável de recursos florestais e de
processamento industrial desses recursos .

Indicação nll1.178, de 1998 (Do Sr. Confúcio
Moura) - Sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério Extraordinário de PoIrtica
Fundiária, que sejam estendidos a beneficiários
de projetos fundiários os créditos concedidos a
beneficiários de projetos de assentamento .

Indicação n1l 1.179, de 1998 (Do Sr. Simão
Sessim) - Sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério dos Transportes, que se dê a
denominação ·Porto de ltaguar ao Porto de Se-
petiba, no Estado do Rio de Janeiro .

Inclicação nll1.180, de 1998 (Do Sr. Gonzaga
Patriota) - Sugere ao Poder Executivo o adita
mento à Medida Provisória nll 1.587197, no senti
do de estender a Gratificação de Desempenho de
Atividade Fundiária - GAF, aos Técnicos em
Cadastro Rural, Agrícola e em Contabilidade, de
nível intermediário do Incra .
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Indicação nIl 1.181, de 1998 (Do Sr. Edison
Andrino) - Sugere ao Poder Executivo que solicite
informações ao Dr. Caio Luiz de Carvalho, Presi
dente da Embratur, referentes as despesas des
sa Instituição em investimentos regionais, estru
tura hoteleira, bem como programas de Incentivo
ao Turismo, durante o ano de 1997 ..

Indicação n.1I 1.182, de 1998 (Do Sr. Col
bert Martins) - Sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério dos Transportes, a ad0
ção de medidas emergenciais para duplicação da
BR-116 ..

Indicação n.1I 1.183, de 1998 (Do Sr. Inácio
Arruda) - Sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério das Comunicações, que de
termine aos presidentes da ECT e Telebrás a
emissão de selo e cartão telefônico comemorati
vos no transcurso do Sesquicentenário de aniver-
sário do Manifesto Comunista. ~ ; .

Indicação n.1I 1.184, de 1998 (Do Sr. Inácio
Arruda) - Sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério das Comunicações, que de
termina aos presidentes da ECT e Telebrás a
emissão de selo e cartão telefônico comemorati
vos no transcurso do centenário de nascimento
do dramaturgo e poeta alemão Bertolt Brecht......

Indicação n.1I 1.185, de 1998 (Do Sr. José
Carlos Vieira) - Sugere ao Poder Executivo, por
intermédio da Presidente do Conselho do Progra
ma Comunidade Solidária, a criação de um pro
grama especial para atenção aos desemprega
dos em situação crítica que já tiveram vencidos
seus seguros-desemprego e que não possuem
no corpo familiar nenhuma renda para o mínimo
sustento digno, pessoal e familiar .

Indicação n.1I 1.186, de 1998 (Do Sr.
Mendonça Filho) - Sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Banco Central, a análise crite
riosa e a observância da legisla~o vigente nos
processos de privatização de empresas controla
das pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.

Indicação n.1I 1.187, de 1998 (Do Sr.
Mendonça Filho) - Sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério do Planejamento e
Orçamento, análise criteriosa e a observância da
legislação vigente nos processos de privatização
ele empresas controladas pelos Estados, Distrito
Federal e Municípios .

Indicação n.1I 1.188, de 1998 (Do Sr.
Mendonça Filho) - Sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Fazenda, a análise
criteriosa e a observância da legislação vigente
nos processos de privatização de empresas c0ntro
ladas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios••

Indicação n.lI 1.189, de 1998 (Do Sr. Júlio
Redecker) - Sugere ao Poder Executivo, por in-
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termédio do Ministério da Fazenda, a redução de Projeto de Lei n.'2 4.231, de 1998 (Do Sr.
alfquota do Imposto sobre Produtos Industrializa- Wagner Rossi) - Dispõe sobre a matrícula de alunos
dos (IPI) incidente sobre desperdícios, resíduos e a partir cios seis anos de idade no ensino fundamen-
aparas de plásticÇ> :................................... .06426 tal público................................................................ 06437

Indicação ,A.
ll 1.190, de 1998 (Do Sr. José Projeto de Lei n.1l 4.232, de 1998 (Do Sr. Chico

Aldemir) - Sug~re ao Pod~r. Executivo a criação Vigilante) - Altera a redação do art. 44 do DecreterLei
de Comissão E~pecial para apreciar os efeitos da n.ll 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
seca do Nordeste e apontar mecanismos em de- Penal) relativo às penas restritivas de direito. 06440
fesa da populaçã() , 06427 Projeto de Lei n.1l 4.233, de 1998 (Do Sr. Valeir

Indicaçãon.ll .1.191, de 1998 (Do Sr. Marconi CoIatto) - Dispõe sobre a isenção do Imposto sobre
Perillo) - SU~~!i9 Poder EXecutivo, por intermé- Produtos Industrializados (IPI) nas aquisiçÕés de'
dio do Ministério dos Transportes, a manutenção automóveis feitas pelas auterescolas :......... 06440
do traçado original da rodovia BR-080, que .atra~ Projeto de Lei n.ll 4.234, de 1998 (Do Sr.
vessa o povoaqo de AssuÓção de Goiás, no Mu- Jair Soares) - Altera a redação do número 1 da
nicípio de Vila: Propício, Esta~o de Goiá~ ...:.:.:.,.;.. , 064?B alínea 8, inciso I, § 1li, do art. 61 do Código 'de'.

PROJETOS APRESENTADOS, Trânsito Brasileiro ;............. 06441

Projeto de Lei n.ll 4.021, de 1997 (Do Sr. Projeto de Lei n.ll 4:235, de 1998 (Do Sr.
Koyu lha) - All:éraa Lei n.ll 9.099, de 26 de setembro Eraldo Trindade) - Dispõe sobre os preços dos
de 1995, que "Dispõe sobre os Juizados Especials serviços prestados pelas instituições finànceiras. 06442
Cíveis e Criminais e dá outras providências"......,.. .06428 Projeto de Lei n.ll 4.236, de 1998 (Do' Sr.

Projeto de Lei n.S! 4.096, de 1998 (Do Sr. Eraldo Trindade) - Acrescenta inciso ao art. 27
Inocêncio Oliveira) - Dispõe sobre alterações no . da Lei n.1l 9.394, de 20 de dezembro de 1996. ..... 06442
texto da Lei'Ií.1l 9.503, de"23 de setembro de Projeto de Lei n.ll .4.237, de 1998 (Do Sr.
1997 (Código dá Trânsito Brasileiro) · 06430 Eraldo Trindade) - Autoriza o Poder Executivo a

Projeto de Lei n.ll 4.136, de 1998 (Da SrI alienar os imóveis que menciona :........... 06443
Socorro Gomes) - Altera a Lei n.ll 6.494, de 7 de Projeto de Lei n.ll 4.238, de 1998 (Do Sr.
dezembro de,1917, que dispõe sobre os estágioS- Wigberto Tartuce) - Dispõe sobre as condições
de estudantes de estabelecimentos de ensino su- para a venda de anabolizantes para uso humano. b6444
perior e de ensino profissionalizante do '22 Grau ê Projeto de Lei' n. o 4.239, de 1998 (Do Sr.
Supletivo, e as Leis n.ll 8:212,e 8.213, de 24 de Nelson Harter) - Acrescenta dispostivo à Lei n.O

julho de 1991, e determina outras providências: .. ' 06432 9.434, de 4 de fevereiro de 1997 que "dispõe ser
de Lei nlÍ 4.171, de 1998 (Do Sr. Colbert bre a remoção de órgãos, tecidos e partes do

Martins) Dispõe sobre isenção do Imposto sobre corpo humano para fins de transplante e trata-
Produtos Industrializados (IPI) nas aquisições de mento e dá outras providências". ,......................... 06444
automóveis feitas pelas auto-'escolas....:..:........... 06434 Projeto de Lei n.O 4.240, de 1998 (Do Sr.

Projeto d,e Lei nll 4.224, de 1998 (Do Sr. Vânio dos Santos) - Altera a Lei n.o 9.503, de 23
Aldo Rebelo) Proíbe a instalação de bombas de de setembro de 1997, que institui o Código de
auterserviço nós postos de, abastecil1Jento de Trânsito Brasileiro.................................................. 06445
combustíveis êdá outras providências................. 06434 Projeto de Lei n.o 4.241, de 1998 (Do Sr.

Projeto de Lei nll 4.226, de 1998 (Do Sr. Elias Murad) - Altera a Lei n.o 9.434, de 4 de fe-
Enio Bacci) Dispõe sobre a obrigatoriedade das vereiro de 1997, que dispõe sobre a remoção de
casas noturnas em distribuir camisinhas aos fre- órgãos, tecidos e partes do corpo humano para
qüentadores edá outras providências. 06435 fins de transplante e tratamento e dá outras provi-

Projeto, de Lei nll 4.227, de 1998 ( Do Sr. dências................................................................... 06446
Enio Bacci) Dispõe sobre a inclusão obrigatória IV - Pequeno Expediente
da disciplina "Política" no currículo escolar, a par· GERSON PERES (Como Líder) - Combate
tir da 51 série.......................................................... 06435 às causas geradoras do desemprego no Brasil.

Projeto de Lei nll 4.229, de 1998 ( Do Sr. Adoção de políticas públicas para a área social.
Márcio Fortes) Dispõe sobre o estabelecimento Razões do fracasso do Programa Nacional de
da hora de verão no País em datas determinadas Fortalecimento da Agricultura Familiar -
e nas regiões específicas...................................... 06435 PRONAF - e do Programa de Geração de

Projeto de Lei nll 4.230, de 1998 ( Do Sr. Emprego e Renda - PROGER. Prioridade à
José Pinotti) Dispõe sobre o processo de auto- educação profissionalizante. Realização de in-
rização de novos cursos de Medicina e Odonter vestimentos no setor produtivo para geração de
lagia . 06436 novos empregos. 06448
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'AUGUSTO CARVALHO (Como Uder) - V - Grande Expediente
Defesa de maior objetividade do Governo Federal PAES LANDIM - Considerações acerca da
na extinção do imposto sindical. 06449 construção da Barragem do Rangel, no Estado

WELlNTON FAGUNDES - Solicitação ao do Piauí. .•............................................................... 06458
Ministério da Justiça de providências para o com- ALBÉRICO CORDEIRO (Como Líder) - Vi-
bate à incitação à violência no Município de Ja- sita do Presidente do Tribunal Superior Eleitoral,
ciara, Estado do Mata Grossa. Lançamento, pela Ministro limar Galvão, ao Estado de Alagoas, para
Fundação de Apoio à Pesquisa Agropeéuária de anúncio ofICiai da informatização das eleições
Mato Grosso e Empresa Brasileira de Pesquisa alagoanas de 1998. 06460
Agropecuária - EMBRAPA, do programa Tecno- FERNANDO GONÇALVES _ Crescente
campol98. Sugestão ao Governo Federal de as-
sentamento de trabalhadores rurais no Estado preocupação popular com a melhoria da qualidade

de vida, com destaque para as questões do em-como forma de combate ao desemprego. 06450 , bás' ~~_IA.....: do
prego, saúde e saneamento \co. r=.~""a

MAGNO BACELAR - Aprovação, pela so- desempenho do Ministro da Saúde, Carlos A1bu-
ciedade maranhense, da gestão da Governadora querque. Realizações do Prefeito Municipal de
Roseana Sarney, segundo pesquisa de opinião Nova Iguaçu, Nelson Bomier, na área de saúde e
pública realizada no Estado. 06451 saneamento básico. Conveniência de adoção da

MARIA LAURA - Perspectiva de sucatea- sistemática de trabalho desenvolvida pelo Secretá-
mento do serviço público com a aprovação da re- rio de Saúde de Nova Iguaçu, José Roberto Pinto
forma administrativa. Protesto contra negativa, Barbosa, pelos demais municípios brasileiros..... 06461
pelo Supremo Tribunal Federal, da concessão de BENEDITO DOMINGOS _ Conveniência
reajuste aos servidores públicos do Poder Execu- de aprovação da Proposta de Ernenda à Consti-
Uvo. Rejeição, pela Casa, de emendas apresen- tuição nll 171, de 1993, sobre imputabilidade pe-
tadas pelo bloco oposicionista minimizadoras dos I' do d .. d'd d ~na a partir s ezessels anos e I a e. vu.uo
efeitos negativos da reforma da Previdência na
aposentadoria dos professores e demais servido- EFRAIM MORAIS (Pela ordem) - Urgente
res públicos............................................................ 06452 adoção, pelas autoridades federais e estaduais,

de medidas a favor das populações atingidas
. FEU ROSA (Como Líder) - Refle~o dos pela seca na região de Alto Piranhas, Estado da

constantes atrasos do pagamento da remunera- 06470
ção das Polícias CMI e Militar do Espírito santo na Paraíba ..
escalada da violência no Estado. Anúncio da reali- GERMANO RIGOnO - Balanço positivo
zação de marcha, encabeçada pela Associação de do primeiro aniversário do lançamento, pelo Mi-
Cabos e Soldados da PoUcia Militar Estadual, em nistro Cartas Albuquerque, da Pasta da saúde, do
protesto contra a prática governamental. Recorde Plano de Ações e Metas Prioritárias para o biênio
do Estado no índice de violência contra a mulher. 06453 1997/1998. Sucesso da mudança na política de

EURípEDES MIRANDA - Encontro dos mi- financiamento da saúde pública brasileira. 06471
litantes do Partido Democrático Trabalhista - VI- Comunicações Parlamentares
PDT - na cidade de Guajará-Mirim. Cumprimento GERMANO RIGOnO - Realização da fei-
aos militantes pedetistas pelo entendimento so- ra de móveis MOVELSUL, no Município de Bento
bre a necessidade de coligações partidárias para Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul. Redu-
a vitória no pleito eleitoral rondoniense. Realiza- ção do Imposto sobre Produtos Industrializados -
ção de convenção municipal do partido em Nova IPI- incidente sobre o setor moveleiro. 06474
Mamoré, Estado de Rondônia............................... 06455 AGNELO QUEIROZ - Manifestação de es-

PAULO LUSTOSA - Crise econômica bra- tudantes e líderes sincfteais contra a redução dos
sileira. Fechamento da Mat!'tmidade Escola Assis valores de bolsas de estudo destinadas ao finan-
Chateaubriand, no Estado do ceará. Dificuldades ciarnento do Programa Especial de Treinamento
financeiras enfrentadas pelo empresariado cea- - PET, instituído para universitários da área
rense. Implementação de medidas necessárias de pesquisa. Reivindicações apresentadas ao
para o efetivo combate ao desemprego. Apresen- Ministério da Educação e do Desporto pela
tação de propostas geradoras de novos postos Associação Nacional dos Docentes do Ensino
de trabalha............................................................. 06456 Superior - ANDES. Apoio à luta de entidades

OSÓRIO ADRIANO (Como Líder) - Refle- representativas do setor educacional em
X'O do baixo faturamento das empresas e da alta prol da manutenção e da valorização do en-
taxa de juros na escalada do desemprego no sino público e gratuito nas universidades fede-
País. Pauta de sugestões para minimização do rais e estaduais. Defasagem salarial da classe
prablema ~.......................................... 06457 docente e do pessoal técnico-adminilltrativo



Março de 1998 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 14 06381

da9 instituições públicas de ensino superior. Re
púdio à política econômica adotada pelo Governo
Fernando Henrique Cardoso. 06475

WELSON GASPARINI- Apoio às propos
tas governamentais de reforma administrativa e
da Previdência Social. Conveniência de renego
ciação, pelo Governo Federal, das dívidas dos
municípios. Defesa da devolução dos recursos
do Fundo de Estabilização Fiscal - FEF, às
Prefeituras :...................... 06476

JOSÉ COIMBRA - Necessidade de cons
trução de passarela sobre a Rodovia Presidente
Dutra na altura .dos bairros Nova· Detroit, São
.\Íic~nte eMotorama, em São José dos Campos,

Estado de São Paulo. Aplauso aos alunos do C0
légio Unidade Avaré de Ensino Fundamental e
Médio, de Avaré, Estado de São Paulo, pelo de
senvolvimento de campanha de esclarecimento
da comunidade e de projeto de despoluição da
Represa de Jurumirim. Participação dos estu
dantes na 11 1 Reunião em Química Ambiental
no Congresso Latino-Americano, em Montevi-
déu, Uruguai. 06478

VII- Encerramento

2-MESA

3 - LfoERES E VICE-l1oERES

4 - COMISSÕES

Ata da 19ª Sessão, em 13 de março de 1998
Presidência dos Srs.: Gerson Péres, Osório Adriano, Feu Rosa, Paulo Lustosa,

Adylson Motta, § 2º do art. 18 do Regimento Interno

O SR. PRESIDENTE (Gerson Péres) - Não
havendo quorum regimental para abertura da ses
são, nos termos do § 3" do art. 79 do Regimento
Interno, aguardaremos até trinta minutos para que
ele se complete.

O Sr. Gerson Péres, § 22 do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Osório Adriano,
§ 22 do art. 18 do Regimento Interno.

1- ABERTURA DA SESSÃO
(9 horas e 18 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Osório Adriano) - Ha
vendo número regimental.

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

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

sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA

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

O SR. PRESIDENTE (Osório Adriano) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

O SR. FEU l:tOSA, servindo como 112 Secretá
~o, procede à leitura do seguinte

111- EXPEDIENTE

OFíCIOS

Do Sr. senador Nabor Júnior, no exercício
da Primeira Secretaria do Senado Federal, nos
seguintes termos:

OF.SFINº 195/98

Em 6 de março de 1998.

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

Senhor Primeiro Secretário,
Em aditamento ao Ofício n2 512 (SF), datado de

14 de maio de 1997, que encaminhou autógrafos refe
rentes às emendas aprovadas pelo Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n.º 44, de 1995 (n.12 3.051, de 1989,
nessa Casa), comunico a V.Exa. que, por erro datilográ
fico, constou nos referidos autógrafos, especificamente
na Emenda n2 2 (correspondente à Emenda nº 1-CAS),
equívoco quanto aos incisos a serem suprimidos.

Em anexo, encaminho a Vossa Excelência no
vos autógrafos devidamente corrigidos, a fim de
substituir os anteriormente encaminhados. Senador
Nabor Júnior, no exercício da Primeira Secretaria.

Substitua-se.
Em 13-3-98 - Michel Temer, Presidente.
EmendES do Senado Federal no Projeto de

Lei da Câmara nll 44, de 1995 (n1l 3.051, de 1989,
na Casa de origem) que "dispõe sobre as Colô
nias, Federações e Confederação Nacional dos
Pescadores, regulamentando o parágrafo único
do art. 811 da Constituição Federal".

EMENDAN12 1
(Corresponde à Emenda nll 1 - CAS)

Dê-se ao art. 111 a seguinte redação:
Art. 112 As colônias de Pescadores, as Federações

Estaduais e a Confederação Nacional dos Pescadores
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Brasília, 10 de março de 1998

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

nos termos regimentais, os Deputados Márcio Fortes e
Alexandre Santos, como membros titulares, e os Depu
tados Candinho Mattos e Itamar Serpa, como membros
suplentes, para integrarem a Corrissão Externa destina
da a -apurar responsabilidade quanto às interrupções
de energia elétrica no Estado do Rio de Janeiro-.

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves,
Líder do PSDB

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

Ofício n2 52198

Brasília, 5 de março de 1998

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos tennos do caput

do art. 52, da Resolução nº 2, de 1995-CN, para inte
grarem a Comissão Mista de Planos, Orçamentos PÚ
blicos e Fiscalização, como titulares os Senhores Depu
tados Rodrigues Palma (PTB - M1), Israel Pinheiro Filho
(PTB - MG) e Philemon RodrigueS (PTB - MG), infor
mando que o suplente será indicado posteriormente.

Ao ensejo renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e apreço. - Deputado Paulo Heslander,
Líder do PTB.

Ofício nº 53198

Brasília, 5 de março de 1998

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regi

mentais, os Senhores Deputados Roberto Jeffersol}
(PTB - RJ) e Israel Pinheiro Filho (PTB - MG), para
integrarem, na qualidade de titular e suplente, res
pectivamente, a Comissão Externa destinada a
-apurar responsabilidade quanto às interrupções de
energia elétrica no Estado do Rio de Janeiro-.

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência
protestos de consideração e estima. - Deputado
Paulo Heslander, Líder do PTB.

Do Sr. Deputado Alexandre cardoso, Líder
do PSB, nos seguintes termos:

OF.lAlPSB/ nº 24/98

BrasrJia, 5 de março de 1998

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, de acordo co'

os termos do caput do art. 5º, da Resolução n2 2, ,

EMENDANº2
(Corresponde à Emenda n2 2 - CAS)

Suprima-se os incisos 11I e VI do art. 32•

EMENDANº3
(Corresponde à Emenda n2 3 - CAS)

Suprima-se o art. 52 e seu parágrafo único.
Senado Federal, 6 de março de 1998 - Senador

Antonio carlos Magalhães, Presidente do Senado
Federal.

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

Ofício n2 365-L-PFU98

são reconhecidas como órgãos de classe dos tra- OF. PSDB/IINQ 529198
balhadores do setor da pesca, com forma e natu-
reza jurídica próprias, obedecendo ao princípio da
livre organização previsto no art. 8~ da Constituição
Federal.

Brasília, 5 de março de 1998.

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os nomes dos De

putados que integrarão a Comissão Externa para
-apurar responsabilidade quanto às interrupções de
energia elétrica no Estado do Rio de Janeiro-.

Titulares:

Deputada LAURA CARNEIRO
Deputado RUBEM MEplNA

Suplentes:

Deputado AROLDE DE OLIVEIRA
Deputado ALDIR CABRAL
Atenciosamente. - Deputado Inocêncio

Oliveira, Líder do PFL .

Ofício nº 446-L-PFU98

Brasília, 11 de março de 1998

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado PAU

DERNEY AVELlNO para integrar, como membro su
plente, a COmissão Especial que analisa a PEC nº
175-A/95 que -Altera o Capítulo do Sistema Tributá
rio Nacional-, em substituição ao Deputado Jaime
Fernandes.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli
veira, Líder do PFL

Defiro.
Em 13-3-98 - Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado Aécio Neves, Líder do
PSDB, nos seguintes termos:
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1995-CN, a indicação dos Deputados Gonzaga Pa
triota e Femando Lyra (titulares), para integrarem na
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.

Atenciosamente, - Deputado Alexandre
Cardoso, Uder.

Do Sr~ Deputado Valdemar Costa Neto,
Lrder do Partido Liberal, nos seguintes termos:

Of. n2 70/98-LPL

Brasnia, 10 de março de 1998

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a V. ExA o Deputado

Antônio Joaquim Araújo, como titular, para integrar a
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
os meus protestos de elevado apreço e distinta con
side,ração. - Deputado Valdemar Costa Neto, Líder
do Partido Liberal.

Do Sr. Deputado Sérgio Arouca, Uder do
PPS, nos seguintes termos:

Of. PPSlI/n2 52198

Brasnia, 5 de março de 1998

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência minha designa

ção para integrar, como membro titular, a Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Atenciosamente, - Deputado Sérgio Arouca,
Lfder do PPS.

Do Sr. Deputado Joio Henrique, Presidente
da Comissão de Viação e Transportes, nos se
guintes termos:

OF. P- n2 169/97

Brasília, 26 de novembro de 1997

Senhor Presidente,
Solicito a V. ExA elidir esta Comissão do despa

cho inicial aposto ao Projeto de Lei n2 2.056-A/96, do
Sr. Leõnidas Cristino, que ·dispõe sobre a obrigato
riedade de mensagem de advertência em garrafas
de bebidas alcoólicas·, por não se tratar de matéria
da competência deste órgão técnico.

.Cordialmente, - Deputado Joio Henrique,
Presidente

Nos termos do art. 141, do RICD, defiro a
solicitação de redistribuição da proposição, e re
vejo o despacho inicial aposto ao PL nll 2.056196,
para excluir a CVT e incluir a CEie.

, Oficie-se ao requerente.
Em 13-3-98- Michel Temer, Presidente.

Do Deputado ~nioBacci, nos~in188 tBnno8:

OF.1.098

Brasnia, 4 de março<le 1998

ExmºSr.
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Venho por meio deste requerer que seja oficia

do junto ao Ministério da Justiça a concessão e agili
zação do meu porte de arma, cujos dados seguem
em cópia anexa.

Certo de contar com sua compreensão, agra
deço antecipadamente.

Atenciosamente. - Ênio Bacci, Deputado Federal.
Defiro.
Oficie-se ao Senhor Ministro de Estado

da Justiça, ao Requerente.
Em 13-3-98. - Michel Temer, Presidente
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REQUERIMENTOS

Do Sr. Deputado Aldir Cabral, nos seguintes
termos:

REQUERIMENTO
(Do Sr. Aldir Cabral)

Requer a retirada de tramitação do
Projeto de Lei nll4.159 de 1998, que "altera
a Lei nll9.503, de 23 de setembro de 1997 e
dá outras providências".

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 104 do Regimento Interno,

requeiro a retirada de tramitação do Projeto de Lei nll
4159 de 1998, que ·altera a Lei nll 9.503, de 23 de
setembro de 1997 e dá outras providências·.

Sala das Sessões, 5 de março de 1998. - Aldir
C8bral, Deputado Federal PFURJ.

Defiro.
Em: 13-3-98. - MichelTemer,·Presidenle

Do Sr. Deputado Confúcio Moura, nos
seguintes termos:

REQUERiMENTO
(Do Sr. Confúcio moura)

Requer à Comissão da Amazônia e
de Desenvolvimento Regional que solici
te à Superintendência de Desenvolvimen
to da Amazônia - SUDA informações so
bre a aplicação de recursos financeiros
sob sua responsabilidade.

Senhor Presidente,
Nos tennos dos arts. 100 e 102 do Regimento Inter

no da Câmara dos Deputados, requeiro a V.Ex" seja anca
ninhada à Superiltendência de Desenvolvimento da
Amazônia - SUDAM solicitação de informações sobre as
apl"1C8ÇÕeS de racursos orçamentários daquela instituição
por Unidade da Federação, com dscriminação dos Municí
pios beneficiários dos convênios firmados e dos respecti
vos programas orçamentários, no exercício de 1997.

Adicionalmente, requeiro seja solicitado à Su
dam que ilforme os lT1OI11aIies dos i'Neslinentos reaizcdJs
com base nos arts. 52 e f:P da Lei rP 8.167, de 16 de janeiro
de 1991, com as aIerações das Leis nOs 9.126, de 10de no
varrbrode 1995,e9.532, de 10de dezerrbro de 1997.

sala da Comissão, 11 de fevereiro de 1998. 
Deputado Confúcio Moura.

Encaminhe-s8- à Comissão da Ama
zônia e de Desenvolvimento Regional.

Em 13-3-98. - Michel Temer, Presidente.
Do Sr. Deputado Talvane Albuquerque, nos

seguintes termos:

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Pedro TaIvane Luís Gama AIluquerque, Deputado
Federal, carteira 172, vem requerer de Vossa Excelência,
a revogação do SGMIP 1041 (anexo) datado de 22 de ou
tLbro de 1997, alterando o atual nome par1amentarde Pe
cio Luís Ab.qJertpJe e retomando-o poroonsegune para a
forma i1k:iaI, ou seja, TaIIIane Ab.qJertpJe. AjustiIi;ativa de
tal pIelo 00saa se no fak> da sociecB:je aIagoana. como um
todo, não haver absoNiOO an:ta a nu:Iança <XlIlCretizada ro
ato suprcdajo; além dos translomos C811Sados no da. a ela
da viia p(tb, traduzido em confusões nas pesquisas e1ei
torais realizadas onde figuram os nomes de Pedro Luís No
buquerque e TaJvane AbJquerque como pessoas cisli1Ias.
Outros faDes que geram oonsIrar1ginerE fa1iJém, são
aconIecinentos diáOOs em MilisléOOseórgOOs PIÜXlS.

Deste modo, reitero o pedido acima formulado
a Vossa Excelência, pedindo respeitosamente as
naturais escusas pelos contratempos causados.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.
Brasnia, 5 de fevereiro de 1998. - Pedro Talvane

Luís Gama Albuquerque, Deputado Federal 
PFUAL.

Defiro.
Em 13-3-98. - Michel Temer, Presidente.

SGMIP N.2 1041

Brasília, 22 de outubro de 1997

Senhor Deputado,
Em atenção ao Ofício Gab. Nll57/97, de 2 de

outubro de 1997, que encaminha sentença prolatada
pelo Juiz da 3ft Vara da Comarca de Arapiraca - Ala
goas que ratifica seu nome parlamentar, comunico
lhe que exarei o seguinte despacho:

Defiro. Altere-se o nome par1arnentar
para Pedro Luís Albuquerque (§ 1ll do art. 3º do
RICO). Publique-se. Ao Senhor Diretor-Geral.

Colho o ensejo para expressar a Vossa Exce
lência protestos de alta estima e distinta considera
ção. - Michel Temer, Presidente.

Df. Gab. Nll 20/98.

Brasma, 5 de fevereiro de 1998.

Senhor Secretário,
Através do presente, levo ao conhecimento de

V. Ex.· o teor do requerimento ao Excelentíssimo
Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, pro
tocolado nesta data (anexo), bem como fotocópia do
SGMIP Nll1041, de 22 de outubro de 1997 (anexo).



Justificação

Tenho conhecimento de diversos casos em
que consumidores brasileiros foram lesados por
companhias internacionais de viagens aéreas, cujos
bilhetes de embarque foram emitidos por compa
nhias aéreas nacionais, mediante convênios firma
dos entre ambas as companhias.

Em um exemplo, o consumidor adquiri um bi
lhete que lhe permite viajar na repartição de 1·
classe, e na hora de embarcar, mesmo tendo vaga
confirmada para ida e volta, este descobre que a
sua está ocupada por passageiro de outra compa
nhia, e é obrigado a viajar em urna classe inferior
àquela cujo bilhete determinou, mediante pagamento.

Outros casos como inversão de horários sem
prévio aviso, multas demasiadamente pesadas de
correntes da troca de data de embarque, caso em
que, durante a fase de resel;Va do passageiro, e este
efetuando a troca da data, não incide multa. Mas,
urna vez efetuado a compra de um bilhete, a multa
terá de ser paga.

Outros fatos ocorrem sem que tenhamos co
nhecimento. Desta forma toma-se necessário que
tenhamos atenção ao uso de má-fé pelas compa
nhias conveniadas, urna vez que o acesso é restrito
à companhia que emitiu o bilhete.

Venho solicitar a aprovação deste Requerimento
de Informação, de forma a tomar os Parlamentares des
ta Casa cientes do real tratamento empreendido pelas
corTl>8flhias de viagens aéreas conveniadas, aos seus
consumidores e o que tem sido feito para fiscalizar estas
COrTl>8flhias que fazem uso destes convênios.

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1998. 
Deputado Pimentel Gomes.

Devolva-se a proposição, por c0ntra
riar o disposto no art. 50, § 22, da Constitui
ção Federal (art.137, § 12, inciso 11, alínea b,
elo RICD). Oficie-se ao requerente.

Em 13-3-98. - Michel Temer, Presidente.
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Ao mesmo tempo que informo, solicito com a usuários, sobretudo os brasileiros, estão sendo as-
máxima brevidade a alteração do nome parlamen- segurados.
tar de Pedro Luís Albuquerque, para sua forma ini
ciai ou seja Talvane Albuquerque, tanto no painel
eletrônico do plenário desta Casa, bem como nos
demais atos da mesa da Câmara do~ Deputados.

Sem outro particular no momento, reitero a V. Ex..
os mais altos protestos de estima e consideração, pedin
do as naturais escusas pelos transtornos causados.

Respeitosamente, - Pedro Talvane Luís Gama
Albuquerque, Deputado Federal- PFUAL.

DIRETORIA-GERAL
Processo n.ll: 102.175/98
Interessado: Deputado Pedro Luís Albuquerque
Assunto: Substituição de nome parlamentar
Em 16-3-98.

Ao Departamento de Pessoal para os devidos
fins. - Adelmar Silveira Sabino, Diretor-Geral.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO

Do Sr. Deputado Pimentel Gomes, nos
seguintes termos:

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N.23.167, DE 1998

(Do Sr. Deputado Pimentel Gomes)

Solicita ao Diretor do Departamento
de Aviação Civil - DAC, Tenente-Briga
deiro-do-Ar Marsal Kawanami, informaçõ
es acerca dos convênios de parcerias de
aeronaves entre companhias nacionais e
internacionais de viagens aéreas.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex", com base no art. 50 da

Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116
do Regimento Intemo que, ouvida a mesa, sejam so
licitadas informações ao Senhor Diretor do Departa
mento de Aviação Civil- DAC, Tenente-Brigadeiro
do-Ar Marsal Kawanami, acerca dos convênios de
parcerias de aeronaves entre companhias nacionais
e intemacionais de viagens aéreas, se o direito dos

MENSAGEM NQ 268, DE 1998
(DO PODER EXECUTIVO)

Encaminha o Excelentíssimo Senhor Presidente da República o
demonstrativo das emissões do Real referente ao mês de janeiro
de.1998, as razões delas determinantes e a posiçao das reservas
internacionais a elas vinculadas.
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(AS COMISSOES DE ECONOMIA, INDOSTRIA E COM~RCIO; E DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇr.O (PARA CONHECIMENTO»

Senhor Presidente da Câmara dos Depntados,

Nos termos do inciso 11 do art 7' da Lei n' 9.069, de 29 de junho de 1995,

encaminho a Vossa Excelência o demonstrativo das emissões do Real referente ao mês de janeiro

de 1998. as razões delas detenninantes e a posição das reservas internacionais a elas vinculadas.

Brasflia, ,27 de fevereiro de 1998.

~-~
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS • CeDI

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TÍTULOVl
Da Tributação e do Orçamento

CAPÍTULO 11
Das Finanças Públicas

SEÇÃO I
Nonnas Gerais

Art. 164 - 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
doTesouro 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.

LEI 9.069 DE 29 DE JUNHO DE 1995

DISPÕE SOBRE O PLANO REAL, O
SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL,
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. 3° - 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.

§1° - As reservas internacionais passíveis de utilização pll{a
composição do lastro para emissão do REAL são os ativos de liquidez
internacional denominados ou conversiveis 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 o disposto nos artigos anteriores, o Banco
Central do Brasil deverá obedecer, no tocante às emissões de REAL,
o seguinte:

§ 2° - O Conselho Monetário Nacional, para atender a situações
extraordinárias, poderá autorizar o Banco Central do Brasil a exceder
em até 20% (vinte por cento) os valores resultantes dos percentuais
previstos no "caput" deste artigo.
.......: .

§ 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 11
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 - anãlise 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 Federal.

§ 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
limitar- se-á à aprovação ou rejeição "in totum" da programação
monetãiia, 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 tennos 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 fInal 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:
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I - relatório trimestral sobre a execução da programação
monetária;

II - demonstrativo mensal das emissões de REAL, as razões
delas determinantes e a posição das reservas internacionais a elas
vinculadas.

RESOLUÇÃO N. 002082

DISPÕE SOBRE OS LIMITES 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
Presidente do CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, por
ato de 30.06.94, com base no art. 8°., parágrafo l°., da
Medida Provisória n. 542, de 30.06.94, "ad referendum"
daquele Conselho, tendo em vista o disposto no art. 4°.
inciso II da referida Lei n. 4.595/64, e arts. 3°. e 4°. da
citada Medida Provisória n. 542,

RE S O L V E U:

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

1 - 30.09.94, R$ 7,5 bilhões;
II - 3 I.l2.94, R$ 8,5 bilhões;
UI - 31.03.95, R$ 9,5 bilhões.
§ 1°. 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
moedas estrangeiras e em ouro, expressas por suas
equivalências em dólares dos Estados Unidos.

§ 1°. Respeitado o disposto no "caput" deste artigo, o
Banco Central do Brasil podera aplicar o valor de reservas
internacionais vinculado para fins de lastro, inclusive
arbitrando os ativos que o compõe, preservando, sempre, sua
Iiquidez 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$ 1,00 (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 vinculadas.

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 limites de
emissões autorizadl's 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.

§ 10. Base Monetária e conceituada como o resultado
da adição da moeda em circulação (papel-moeda mais moeda
metálil.:a) 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.

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

RESOLUçAo N' 2.458, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1997
Dispõe sobre o direcionamento dos recur
sos captados em depósitos de poupança pe
las entidades integrantes do Sisteaa Bra
sileiro de poupança e Empréstimo (SBPE).

O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na fansa do art. 9- da Lei n·
4.595, de 31.12.64, torna público que o CONSEIJlO MONETÁRIO NACI:OHAL, ••
.essio realizada em 18.12.97, com base nos arts. 7' do Decreto-Lei n'
2.291, de 21.11.86, e 24 da Medida Provisória n l 1.635-16, de 12.12.97,
resolveu:
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direcionamento ~;t~ec~;80:P~~~~~dO~=~~a:~~râa~~:Xi~t~~a~~:;i~~i~rs~
tema Brasileiro~.po~~anÁ~it~~~ré:~~:apcl~~:~)~ temporariamente, que o
direcionamento dos recursos captados em depósitos de poupança, nos ter
mos do Regulamento anexo a esta Resoluçáo possa ser cumprido com base
no menor dos seguintes valores:

I - exigibilidade apurada para o mês de referência;
II - exigibilidade apurada para o mês de outubro de

1997 ajustada, pela remuneração dos depósitos de poupança com. data de
aniver!:ário no dia primeiro, para o mês de referência.

Art •. 3' Na hipótese de utilização da faculdade de
que trata o art. 2', inciso lI, a instituiç6.o deverá recolher ao Banco
Central do Brasil, em espécie, a diferença entre a exigibilidade apura
da, nos termos do Regula.ro~nto anexo a esta Resolução, para cumprimento
no mAs de referência e o montante efetivamente aplicado - observado o

~;~~m~jU;~;a:S~~~d~~;:o: ~~ii;~~}~~:~~ ~l~~~itl:~~ o mês de outubro de
Par6qrato único. Os recursos recolhidos na forma deste

artiqo ter60 remuneraçAo dos depósitos de poupança com data de aniver
s4rio no di. 15 (quinze).

medidas e baixa~r;~ n~;masOne~:~~'ri;:n~~:~e~~ç:~a~~ld~~;~oa~~;~~ R:~
.olução.
publicação. . Art 4 .5 11 Esta RelloluçAo. entra em vigor na data de sua

An:' ~II Ficam revogados os arts•• ' alO, 18, 35 a
48, 51 a 57 • 1,1 1nciso !"II do art. 29 do Requlamento anexo à Rêsolução
n' 1.980, de 30.04.93, 0:-: arts. 3' e 4' da Resolução n' 2.130, de
21.12.94, as Resoluções n's 1.981., de 30.04.93, 2.011, de 28.07.93,
2.029, de 25.13.• 93, 24093, de 27 .07.94, 2.190, de 23.08.95, 24198, de
04.09.95, 2.261, de 28.03.96,2.386, de 22.05.97, 2.442, de 12.11.97,
8S Circulares n's 2.308, de 19.05.9'3, 2.337, de 14.07493, 2.372, de
19.10.93, 2.379, de 11.11.93, 2.385, de 26411.93, 2.395, de 22.12.93,
2.418, d. 06404.94, 2.758, de 23.05497, o art. 2' da circUlar n ll

2.551, de 22.03.95, e as cartas-circulares n's 2.377, àe OL07.93, e
2.573, de 28.08.954 . GUSTAVO H4 B. FRANCO

Presidente

Regulamento anexo A Resolução n' 2~4.58, de 18.12.97, que disciplina o
d.irecionamento dos recursos captados em depósitos de poupança

Do Direcionamento dos Rêcursos
Art. l' o direcionamento dos recursos captados em

dep6sitos de poupança pelas entidades integrantes do Sistema Brasileiro

de poupança e E~p:é~~~m(S~~:~~~ ~~~ác~n~~i~i~~e:mínimo, etl- operàções de
fimmciâmento imobiliário, sendo:

a) 30\ (trinta por cento), no 1ll.1nimo,. do percentual
acima em operações de financiamento habitacional no âmbito do sistema
Financeiro da Habitação (SFH):

b) 50\ (cinqüenta por cento1, no ttínimo, do mencionaço
percentual em operações de faixa especial:

•••••••••••••••• 4 ••••••••••••••••••••••44 4 .

RESOLUÇÃO CNSP N" 00419.7

. A SUPERlN'fEND:ÊNCIA DE SEGUROS PIUYAJ)()S. strs~; ~o .uso
da atribuiçiíQ qUe lhe «amore ó § 10 do art. 33 do Decreto-lei n' 73;de 21 de nQveinbrQ de
1966, com a rcc.açlo. que lhé foi dada pelo art:-2" da Lei n' 8.127. de 20 de d~in1>ró de
1990, combinado com o ~jspoilto no art. 26 do ReiFento Interno ilprovado pel~ R~lüçao
CNSP n' 014, de 3 de dezembro de 1991, toma publico que O CONSF:LHO Ni\cIONAL
DE SEGUROS PRJYAnos-. CNSP, em Scssllo Ordinária teali>;ada nesta da~ t~nM em'
vista o disposto no art. 3', § I', do Decreto-lei n' 261, de 28 de fevereirp do 1967,
combinado çom os arts. .,. e 32 do Decreto-lei n' 73, d. 21 de novembro de: 1.~1\6, .bem
como o que cónsta. ~ÍJs Processos CNSP n' 014, de 14 de agosto de 1991, é SUSEP n'
15414.000753/97.08, de 24 de IlllIfÇO de 1997, .. ...

RESOLVEU:

Art I' - O lIIt, 28 da Resolução CNSP n' 15, d. 3 de dezembro de 1991, é
acre,cido de parágrafo quico Com a seguinte re<Úlção: . .

"Art. 28 : " 1•••••••••• ; .

Patigrafo único - Para os resgates soli~t.do' fora da 4.ata de .a!U1l!\zaç1o
mensal, /iça exjJressatncnte vedado o paglllllento de rendimento pro rp14 di. t1l~~ t dilta dá
últimli:mu~l(o mensal c a data da 5Olicltaçllo do resgate."

Art. 2' - E5t~ Resolução entra em vigor na data de ~a. pubIiQ;lç~o.

Brll8Uia- DF, 25 de junho de 1997.

:UNISTtRIO DA FAZENDA

Exposição de Motivos

Nó' 206. de 30 &, junho de 1994. "1Je llCCll:tb, fOQ! "" infOl:lllOÇÕes. flll 30.06.94".

Excelent:1ssimo Senhor P!'esiõem:.e áa. República,

Tenho li. honra de 5ubme~er à elevada consideração de Vossa
~cel6ncia, em obediência .ao disp08l:0 n08 55 412 e 5'1 do are. 3'1 e no g
3Q da art. 41 da Medida Provisória, n12 542, de 3D de junho de 1994, os
çri':l!rios li. .serem. adotad.aa pela con8e~ho Honet:~rio Nacional na regula
;nenl:aç~o: ti) do la.t:remnem:o da. elU5sões de Real: (li 1- da ac1mi.ni.s
~aç40 ,da. reservas internacionai!! oue compor~o o !aBt:ro dali emissões
de Y.eal; (iil) da paridade entre o Real e o dólar das ::stadolJ Unidos
da Amtlirica li. ser adotada na relaç40 de equivalência en~re o lallt:ro e
as emlROe. de Real; e (iv) e dOR j!vent:uais ajust:es nOB ·limite. de
emls.40 nece••4rioll a atender cireunat:Ancias excepcionais.

24 Tal como di15poflto na Medida provisória nO 542 , um novo re

.g1m7 :nonet6rio est4 gendo eJ5tabelecido segundo o qual o Congresso
Nac~onal exercerá o mandato consagrado no dispositivo cons'Citucional
que a ele atribui compet:!ncia, mediante sançã.o do ?resident:e da
República, para dispor sobre moeda e f;ttUS ~imites de ~miSgAo (inciso
:CIV. art:4 48 de nosall Cart:a MlIgnaJ.

:3. • • A Medida Provisória nO 542 determina que as e!n1.ss0es de Real
sejam ::e-!-'Cas pelo Banco Cent:ral do Br8s~l, a quem cabe. ?or ~orça de
~~::ad:e~ni~~io~r~a~~itl:4~o:da:.ut:l,o exercicio da compet~ncia priva-

44 Os limites de emissão fixados na MedidA Provisória nO 542 to
ram calculados tomando em. conta a necessidade de se aSlõeatirar a esta
bilidade da moeda, preservando-se o processo de crescímenéo econOmico.
Esses cálculos tomarmn em conta previsões çuidadosas sobre aa otlera
ções lItivas do Banco Central do Brasil, A saber; ali operaçõe!l as.õcia
das ao setor eXt:,::rno, as operações com inst:ituições ~lnanceiraB e o
rttsuitado da mo,:".unentação datl contas do .Tesouro NacionaL E.pecial
atençl\o .foi ded~cada à quet!ltAo da remone7izaç!o da economia, ou seja,
o cresc~mento nat1;1ral da demanda por mel.O circulante ;:lrovocado pela
queda abrup~a ~a J.ntlaç.!o, que impacta sobre os depósitos A vist:a e,
por consequénC1.11, sobre a. reserva. banc4rias. Dessa ::laneira, est~"

previsto maior crescimento da oferta de moeda no pri."lleiro trimestre •
seguindo-se ao inicio das emi5s0es do Real. . .

54 A luz dessas conlSideraçOee, julgou-se aoronriado fixar o li
mite de ellliss6:o' para o período julho-~etembro de 1994 em RS 7,5 bi
:!.hi5es, que corresponde a aproximadamente o dobro do valor at:ual da
base monee6ria4 Este crescimento reflete o procesao de =emoneeizaç~o

acima aludido, que se imagina n40 elStar exaurido ao final de setembro,
de tal sorte que o limite de emi988.o para dezembro -- fixado em R$ 8,5
bilhões - se mostre superior ao fixado para setembro. ~ de se notar
que, tanto para um caso como para o outro existe substancial dase de
incerteza quanto à precis3.o dessas estimativas: no caso do limite para
setembr~ em função da dificuldade em. se aferir a extensi10 do procesBo de
remonet12aç40 e,. n~ caso do l~~e p~ra dezembro em funç60 das fortes
pres~õe8 expans10n-!-stlu~ sazona1S tlp1.CllS de fim de ano. Assim, est4
pr,:v1sto que, a cr1tér10 do CMN, os limites possam ser ajustados, para
ma~s ou para menos, em 2D , (vinte por cento) dos totais fixAdos na
Medida Provisória. O mesmo vale, evidentemente, para o limite
~TI~~:;~vtul1ente fixado para março de 1995, no valor nominal de R$ 9,5

Expn~:;ÃODE MOTIVOS N' 99/MF, DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998, DÕ
SR. MINISTRO DE ESTADO, INTERINO DA FAZENDA

Excelentissimo Senhor Presidente d.a República,

Encaminho à consideraç~o de Vossa Excelência, de

acordo com o que estabelece o inciso II do Art. 72 da Lei n2

9.069, de 29.6.95, o anexo demonstrativo das emissões do real

relativo ao mês de janeiro de 1998, as razões delas

determinantes e a posição das reser~aB internacionais a elas

vinculadas, para que seja o referido demonstrativo enviado

também aos Excelentissimos Senhores Presidentes das duas Casas

do Congresso Nacional.

~ELlúOUVE
u~

PEDRO PARENTE
Ministro de Estado da Fazenda, Interino
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Senhor iVlinistro,

Brasília, 26 de fevereiro de 1998

I i\ilit\lISTÉRiO D.{\ f.-\Z::NDtl.
GAB. DO MINISTRO

21FEVl998 i~''13

i .~10(}. coJ'ú é'/~i.Q·',(}d.(t:·

__ P'C1roCOLOBPf,síUAU

Em Clllnpnl11c?nto ao disposto no inciso I! do A11. 7° da Lei nO 9.069, de 29.6.95.
e no Ar!. 6" da Resolução n° 2.032 do Consc?Ulo.i\'lonetário Nacional, de 30.6.9'-l, que estabeleceram
as condições para emiss;1O do real, a t<"'lfIl1ula de apuração das cmissões realizadas e as bases para
o aC\)l11panhamento e controle monetálío, encaminho a V.Exa. o anexo dcm()nstrativo das emissões
rdcrentes ao mês de janciro de 1993, as razões delas determinantes e a posição das reservas
internacionais a elas vinculadas, para que seja enviado ao Excelentíssimo Senhor Presidente da
República c aos Excclentissimos Senhores Presidentes das duas Casas do Congresso Nacional.

Respeitosamente;.. _.

GlI~~~'~ H. f3~'Fianco
Presidente

A Sua Excelência o Senhor
Pedro Sampaio Malan
rdinistro de Estado da Fazcnda
Esplanada dos Ministérios, l3lóco "P"
70Q·jH·900 - Brasília·DF

Anexo ao Ofício Presi-98/ 0493, de 26.2.98

Demonstrativo das emissões do real- janeiro de 1998.

I.

rI.

nr.

rv.

v.

A base monetária restrita e a emissão

A base monetária ampliada

Os meios de pagamento (Ml) e o multiplicador

Os meios de pagamento amplos

Anexos
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,DEMONSTRATIVO DAS EMISSÕES DO REAL

I. A base monetária restrita e a emissão

Sábado14 06j91

Em janeiro" a base monetária registrou expansão de 4% (+ 62,90/0 em 12 meses), considerado o

critério de média dos saldos diários. O papel·mo~a emitido reduziu-se 6, I%, refletindo a menor

demanda sazonal pormoeda para téansações, eo saldomédio de reservas bancárias aumentou 20,5%,

ainda sob o impacto do maior volume de depõsitôs à vista em dezembro.

Demon.ttativo dê eilll.s68li do reá. '
'JaneiIQ~I_ -'

Dlicrimiria~,'

A·1.aItro m~(nioÓMIlinlernacionú vineu"'-l
'B· 'l!miHio ""","*ia ..-lImado poio o l'lriméotrollll

(Valo CMN n' 21M7)

C.l!ml....mo~ ,oollzoda 11

0.1,.U- ...1cIo5 11

0.1.1 P~I~.mitidà
0.12 "-"oo~

o.2·Fonteo

02.1 saldoum 31.12.97
0.2.1.1 Popof-moodoomitido
0.2.1.2 R_I bonciriol

0.2.2 FllIXO& em janI98 21
0.2.2.1 0penaç6ea com oT....IO Noclonol
0.2.2.2 0penaç6ea com tituloo públlcoo Iede1aiI
0.2.2.3 Ope<oçõft com o ..toe oxlemo
022.4 Operayóel com o "_ma finl_

O • Saldo do ..mlario (B· Dl

lI_ia doi ..!doi noI diolllWll.
2I_io dOi fiuxooICumulodoo noo dial olIois.

, ftf.l>ilhlíu

~,040

21.040

33,58

33.58

"18.75
::,4,8of'
'33,5a

31~
20,25
,".58

:-1.75
'O,1l5
_3,39
'0,74
~1,73

_....11

Com basenos fluxos acumulados no mês, asopemçõe5 como sistema financeiro constituiramo principal

fator deexpansão monetária, com impacto de R$ 3,4 bilhões, refletindo, principalmente, as Iiberaçães

para assistência financeira de 1iquidez(RS3,2 bilhões). Os pagamentos para cobertura de frustração

de safra (Proagro), e as devoluções de recolhimentos obrigatórios sobre depósitos de poupança,

explicadas pelas regras definidasna Resolução n° 2.458, de 18.12.97, responderam, em conjunto,

pela emissão d~ R$ 28 I,milhões. Essa emissão foi compensada, em parte, pelos recolhimentos

compulsórios sobreos FlF (R$ 219 milhões) e sóbre os depósitos a prazo (R$ 45 milhões).

Asoperações do setorexterno constituíram outro importantefator deexpansãomonetária, com impacto

~iquido de R$ 855 milhões, como resultadodas compras liquidas efetuadas peloBan()() Central no
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Base.nionetárlá e componentes
M6dia dos Saldos nos dias úteis

.R$rniIh6H....- ~ := ftIeIivn v--. . eu. Vatillçlo_. .........~ - parcontuol
....- MIe 12_ MIe 12_ MIe 12_

1.·Jan 12.234 -71).; 'IO,~ 121& 11,0 1,4 20510 -1,1 21,fi

".. 11.10' -3,5 .;4· .llll8. -11M -8,0 1114711 -8,lI lS,lI

!M' 11_ -3,2. 41,3 fi.512 -1,1 -12,1 la 0211 -2.4 15,1
N>r 1141f1. 0,4 42,1 5_ -lI,5 -7,S 17_ -3,2 20.0
MoI 115M 11)· '41,7 .011 0,8 .7,1 17tlO5 0,1 22,0 .

;Jun . 12Daa 4,3 0,1 5Xl -10,11 -13,11 174W -o,lI ll1,O
..... 124111 2.7 ... 5211 -t,5 -111,8 17_· 1,4 15,1

190 12fi17 l,fi 40,2 42211 -ll1,1 -211,3 lS_ -oI.a 12,5
SeI 13010 . , 3,5 '311,7 4183 -1,1 -25,3 1720 Ú 14,11
Ou! 1331. 2,0 37;1. 4337 3,7 -33,1 17fi53 2,4 II,S
NO't 1311lZ 2.5. ' '34,5 3207 -21.1 ~1.4 lSll5ll ' -01.5 .0,7
Dez lfi?110 22,1 27,8 3321' 3,7 ~;1. 20105 ll1,3 -3,1

llWJan 112es . -3,1 33,0 4354 3O,lI -47;4 20520 . 2,a .0,5"... ,.013 ~1" 35,' .97 51,5 -1,1.', 22810 9,7 22;4
Mor ,1513ll. -1,1 35,5 '1. 34,3 ,34;4 24111l7' 1I,z' • 37,0
N>f ' 15'471 ·2,3 34,1 "93 . '.3,a 54,,1 24'172 -0,1 ~i,4
MoI 15540 0,4 34,0 1911 ,-3,1 ,04$;1.. 24450 -o;ll' 35,1
Jun lU14 0,5 2U 9014 2,1 .... 24"107. ' 1,1' 41,5
..... 15es7 i,' 27.8 '121 11;1. 85,0 257ll4, 4,~ "~,7

190 15_ ' -0,1 25,7 1-\30 ..,O 115,1 24_ ' -3,1 ~,3'

SeI 15.1 0,7 22;1. 101110 11,' 10" 21151 4,7' '51,7
Ou! ",20 1,0 21,1 10535 3,4 142,1 21fi5S 1,9 5,',0.- "_ 1,5 lU ,..... ",4 200,1 21017 -2,4 54,3
De" '1172 22,0' ",0 12311 27,. 270;1 32283 24,1 89,S

111N ".... 11748 ",1 i5,2 14_ 20,5 240,7 33581 4,0 12,1

.c.doo~

mercado decâmbio, movimento inverso ao observado nosquatro meses precedentes.

.As operações como Tesouro Nacional foram contracionistasem RS 978 milhões, ressaltando-se que

a transferênciade recursos tributários paraaConta Únicaemjaneiro (R$ 10,1 bilhões) foi superior à

registrada em qualquer mês do ano precedente, àexceção de dezembro, quando aarrecadação federal

é sazonalmente maior. Vale observar que esse resultado deveu-se, em parte, ao ingresso de R$ 1,1

bilhão referenteà tributação sobreos rendimentosdos fundos derenda fixa, porcontadanova sistemática

utilizada paraesse recolhimento.

O ajuste da liquidez do mercado de reservas bancàrias foi efetuado mediante colocação liquida de

títulos públicos federais, no valor de R$ 4,5 bilhões, sendo RS 2,7 bilhões no mercado primário e

R$ 1,8 bilhão no mercado secundário.

Março de 1998
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Fatores condicionantes da base 'monetária
'Flul<Os acumulados no mês

R$mllh6K
Perlodo 0peraç6es Ope<ações Operações ~ Variaçio

,oomo 'oom_ oomo como da

Tesouro ptlblieos ' selor ."""a -Nacional 11 federais _mo financeiro _rl;,

1996 Jan 2_ -31149 2238 S2 753
Fov 687 ·11133 2212 .193 -5427
Mor 231 ·1953 -25 925 • lI22

Abr ·1715 ·1 asa 1131 12Sl1 ·11M
Moi 4923 10274 20es 4535 1270
Jun 279 - 66ll 230 tIS 63S

JuI ·889 ·2985 872, 41142 11141
Ago ·SM S78 51 ·3103 .3OQ

Sei . 283 4246 ·1130 1 SS3 4952
Ou! ·5Il3 ·3705 1«* -185L ·5073
Nov 3S .3279 1023 2321 104
Dez """ 2309 234, 1140 4127

1997.1on 2175 • S6ll -1305 3710 40M
Fov - SIlO ' 11M .7$ -4105 ·3575
Mar -328 ·1 S65 .811 "541 2039
Abr ·2043 1237 -14M 72Sl1 49S7
Moi ·28n • M4 2Sl5S ·4~1 .5551

Jun 187 1215 -1389 ass 2946
Jut - 310 -183 2397 -2318 ·472
Ago ·'727 ·2310 2872 ·1113 ·2341l
Sei 2241 3350 -1889 ·1009 2832
Ou! 342 3779 -7923 5246 1447
Noy - 478 7040 -1778 ·79S2 ·3175
Dez ·1814 9732 - 883, 1392 8 asa

1998.1on· - 978 -4520 ass 3379 -1284

11 Nio inclui operaçõesoom lilulos,
• Dados preUminares

oComitê qe Política Monetária - COPOM reduziu as taxas dejuros incidentes sobre as operações
I

de assistência financeira de liquidez, resultando em TBC e TBAN médias, em janeiro, de 37,66%

a.a. e 42,90% ao ano. Ataxa over/Selic, que alcançara média de39,79"10 a.a. em dezembro, encerrou

o periodo com taxa média de 37,19% ao ano,

n. A base monetária ampliada

o saldo da base monetária ampliada cresceu 1,7% emjaneiro (+ 53,1% em 12 meses), com o estoque

de títulos federais aumentando 2,5% (lU 5,4 bilhões).

Os saldos de títulos do Banco Central e do Tesouro Nacional evoluíram de forma inversa no mês

refletindo, basicamente, a troca de LFT-A da carteira das instituições financeiras envolvidas no

processo de renegociação da dívida do Estado de São Paulo por LBC, no valor de R$ 37 bilhões.

,Sábado 14 06393
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a-moneürla _pilada
e.ldos em final de peI'lodo

M"'-.... ... ~ T......"*"-_ TaIII ......- -....-- .......
lIIlIIl

_ ......11
T",*-"ICI TIIIoIoa_T_~ TaIII -.12_

........ ,. ......- TaIII ......- TaIIIftIlIIll!Ie--- _ti -- _ti
.... ....11 ....

1_ ". :124M 117117 11111 3UIII ·2. 30213 11113 .- SU14 .017 121_ S,7 10,1
.... 17007 11~ UI7 .111 m 37.7 .1121 o 11721 .1111 1341. 3,1 14,7
... 1.1. 11_ .140 .247 2m 40M '2212 o' 12:l12 103132 137_ 2,1 71.7
,. 11llOZ 11121 17'12 ... 2121 41. • JOZ o •• 1111170 140_ 2.0 77.0
MIl 11m 1130 7023 0120 2173 41_ 73010 o 73010 111103 154241 1,1 11,3
". 111117 11117 7071 41111 o 41_ 74220 o 74220 122m 1&7432 2.1 11,1
..... 1.7. I. 1171 1200 ·1. 10174 71471 ·1M ~. 124312 111221 2,4 11,1
,.. 11117 1411 I_ 11172 ·1122 100Ill 71124 ·371 71241 121211 112117 0,1 Sl,l
.. 20.. IIClI 1171 IUIII 4011 ••7 77771 0201ll 75. 125m 115105 1,5 54,1
ClIIl 11_ 12000 10211 53044 ·2_ 10.. 101117 .- 71 • 130141 1•• 2.0 52,4
... 11_ 14477 11114 12_ 4114 .01 .407 ·12 ... 1•• 177141 U 51,4
C. li.,.. 1.114 12711 IOS1. ·221l1 .112 .270 ·1003 .7217 131.371 114080 3,7 10,1

1117". 23M 171. 107U 47275 ..C 4041S 14_ ·100 13" 134371 1.112 1.1 44,0.... 20211 1... 71&7 44" .- 44241 177111 ·12 17~ 141142 1.7170 1,0 40.1... 2U24 1.l1li .117 41107 41. 47321 •• ·14 .414141710 114171 3,3 41,1,. 27211 21141 1,.7 47414 4714 OM .713 ·1131 .112 141142 115. 0,7 31,3
MIl 21740 22C

I_
IOOU ·0 10041 101 012 o 101 012 111137 200 117 2,1 30,3... "'... 23m 1011 10113 ·1. .117 101M ·101. 100144 141701 2Il3227 1.1 21.1..... 24211 21173 37. 41074 ·231 47137 1111110 .- 101127 113414 207101 2,2 21",.. 21_ 21111 35111 10771 .41 10734 1111121 o 1111121 11112tI 212253 2,2 30,1

li! 247DO 271. s. 10110 o 111M 117. o 117. 111145 223111 U :1/5,7
ClIIl .147 21111 3. 473M ·1711 41171 120111 4121 111712 112330 220_ ·1.4 31,2
... :12172 21170 4213 41241 .10 41211 117m o 117371 113l1li 211141 -0,5 m
c.l1lZ1 30217 4_ 31" ·414 31472 171001 4171 174431 213110 210070 27,4 52,2

,..... 3O~ 30732 4314 111403 ·1. 71.. 145233 -4114 140 171 21t317 214127 1,7 53,1

"......................................,...."..........-..~._,llotáDjudlClIlo.llotáD.,..,..,....._).
.....LIOI,
• ,...,... .......__.........: ...~J.....r;_(+)._(o).........ouol6dIlIeoIt._.23OI,.2.......
~ TIIillIIlI'IIIlIIIIIII ..... _ ..__lIo ...... {CfMrIe_..-.ImW).-.... -.lllIIloeernilldae....................
·lIIIIII ............

DL OI meios de paRamento e o multiplicador

O. meios de pagamento (M1), emtennos médios, decresceram 2,4% (+ 47,7010 em 12 meses), sob

intlu&lcia da retraÇio sazonal da demanda por moeda manual.

o saldo médio do papel-moeda em poder do público apresentou retraçio de 6,1%, enquanto os

depósitostvista mantiveram-se estáveis.

omultiplicadormonetário, com basena média dos saldos diários, alcançou 1,33 emjaneiro, face à

recomposiçIo das reservas bancárias de instituiçãoenvolvida no processo de renegociação de dívic!as .

com a UniIo. De fato, as reservas bancárias apresentaram expansão de 20,S%, enquanto os depósitos

• via mantiveram-se estáveis no mês.

Março de 1998
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Maio. de Pllllamento (M1) a componentes
M6dia dos saldos nos di8S ateis

Il$IlIiNoa- .......- VortoçIo ~ VortoçIo - lIariIII'io
.... poder -- *- -- de ....-.• NoIIIh I!m12 No_ I!m12

__ No_
I!m12

polIIIIco - - -,...~

,...... 10110 'U <11,3 1<1875 -3,1 11,1, 252<15 -5,0 2".

". 101113 .3,1 <13" lSI53 ~,1 17,' . 24101 ~,5 27,5
Mor 1122 ·2,3 45,7 13621 -3,1 20,2 214<13 '2" 21,1
Nttt .... -0,5 <17,5 l!1n 3,<1 21,1 21 .... 1,7 31,4
Moi 10077 2,1 53,3 13351 ~,4 21" 23433 '1,7 37,0
Jun 10441 3,7 47,1 13<171 0,1 27,3 23124 2,1 .,2
.IlIl 10125 3,' 44,0 13411 0,0 21" ·,24- 1,' 3D.I
Ago 11007 .1,7 44,1 12513 ·7,2 15,a 23J21 -3,2 27,5
s.t 11_ .3,5 42" 12173.. 2,' 15,4 "24. 3,2 " 21.7
0lIl 11571 1,5 40" lS4II. 4,' .10,2 ,25D 3,2 2U- 11111 ,:. 2,1 37,1 12'm ·7.0 -o,. ·24333 -2" 14,1
Doe :'4~1 • ~4,O 21,2 1~352 ,14,1 -5,1 )!I1I3 ",1 1,1

...
1117 .....• 14254 -2.. ,3<1,1 lU21 10,1 U 3D 175 4,1 ,lU

"... 13_ ·2,2 37,3 22202 3'" SI.l ,"'41 ,... 41,1- 13713 .1,2 31" 23101 .' 4,1 70,1 .... 2.1 57,4- 13lOS ~2,O ... 22 lOS -0,1 113,1 .'.. ,1,1 12.7.... lU. 0,4 3<1,5 23001 .0,5 72,3 .113 0,4 _.o...... 13_ 0,7 3D,7 23104 0,4 71,1 .TII 0,5 5S,I
Jur 1310S 1,1 21,5 23~1 -0,1 71,2 •• o.. 52,2
Ago' 1~182 ., -0,1 21,2 24000 4,0 ",, 0

37112 2.4 ' a1,1- 13. 0,1 22" 2.4714 3,3 12,' 31712 2,4 51"0lIl" 14114 1,3 22.. 2s~ ),2 51" 31717 2,5 ~..... 14324 1.0 21,3 24102 ·2,7 lU ;11221 ·1,4 11,2
Doe" • 17140 .22.4 lU 2a_ 12" 15,7 45121 11,1 .57,4.

.. :, .' "
lM1Jeo' ,.417 .-a,1 15,5 2.017 0,0 75,4 44554 ·2,4 47.7

'1loIa prolimlnores.

Multlplicac!.or a coeficientes de comportamento moneürlo 11
, M'dia do08ldosnos dias útei5

....- CCInpaIta.-lID • polIIIIco
CGmporlo__ boncae

~

PMPP DV CJ(' RB I ....\lJc--- D-- RI--
R] - DI' K... C+D;Rt +~) BAli UI DV

,.Jon 0,42 O,tII 0,11 0.51 1,23.... 0.42 O,tll 0,12 o.... 1.so
Mor 0,42 0,11 0.11 o... l.so
Nttt 0,41 0,11 0.12 0.<13 1,37
Moi 0.<13 0,57 0.11 0,45 ,'-..... 0,44 O,tll 0,12 0,40 1,37
JuI 0,45 O,tll 0,12 o,. 1,37
Ato 0.47 0,53 O,lS 0,34 1,40
s.t 0,47 0,13 0,13 0,32 1.41
Oul 0,41 0,54 0,11 0,32 1.42- o.... 0,51 0,15 0,21 1.44
Doe o.eo 0.50 0,15 0,23 1.44

1117 Jon 0,47 0,53 0,13 0,27 1,411

".., O.. 0'" 0,08 O.so 1,10
Mor 0,37 0,53 0.08 0,3ll 1,.
Nttt' 0,37 0,lS 0.08 0,40 1,41
MoI 0,37 0,lS 0,01 0,3ll 1,50..... 0,37 0,53 0,01 O.. 1,.
JuI 0,3lI 0,12 0,01 0,<13 1,43
Ato 0,37 0.113 0.01 0,3ll 1,52
s.t 0,3ll O.M 0,01 0,41 1,'"
0lIl 0,3ll 0,14 0,01 0,41 ,....- 0,37 --0,13 0,01 0,3ll 1,51
Doe 0,31 0,12 0,01 0,44 1,41

,.Jon 0,37 0.13 0.01 0.53 1,33

Sibado14 06395

11 Oolde:
C· ........... dol"illllcapar........
~·...,....-... poderllopllllllco
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IV. Os meios de pagamento amplos

o saldo do conceito amplo de moeda (M4) registrou crescimento de 1,2% (+ 21,7% em 12 meses),

mantendo a relação com o PIB em 43,8010.0 estoque de titulos federais em poderdo público aumentou

1,4%, representando 35,7% doM4.

o estoque de títulos privados fói· o componente do M4 que apresentou maior expansão no mês

(3,9%), elevando para 24,3% a participação no total desse agregado. Os depósitos de poupança,

com acréscimo de 2,4%, preservaram a condição de segundo componente mais representativo do

M4 (pÍUticiPe:ção de 25%).

H_t1n_lroa
saldos em final de período

ftS_....- M1 "". T1LtIod._ T1l.ooWmuft. MZ Dep6IIIoe TIluIoo Me Ynçio
~ poder 110 lIIl poder 110 ele M3 ...- ....--..... ..-.. polIlIIco JlOIII*lÇIl

• 010- 010- No I!m 12
I'P_ tInencetfo ~ .... -ti fI 11.....I. Jen 21<112 14_ 111711 • GIZ 101711 ... 233 172144 .,271 254215 1,4 31,11

".. 21011 11715 11413 •• 114,., ... 713 ,78',4 81117 280531 2,5 31,8.... 22t81 18071 70137 12711 118272 "'757 153028 82301 281330 '" 41,0,. 21271 18143 75243 7m 122_ ....74 187_ .1218 mll7 1,3 41,1
MoI 22712 ,.12, 82121 7442 13DD54 ... 231 114_ 81137 2751122 2,1 43,2..... 211" 171M .,86 7110 134122 ...078 ,.200 81.7 2101.7 1,1 40,'
JIII 21107 18082 10120 8,... 140413 13114 204317 ., .... 2115111 2,1 31.0,. 23477 18. 82107 •• 144382 13754 208111 82141 2tD_ 1,1 3D.l
Itt 21143 ". 14513 .715 148137 ...-21"01 142M 217:117 2,1 21,1
Oul 23171 11743 11718 1014D 150274 ..218 215481 17113 303175 1,1 21,7
Nev 24 :JI3 21tD1 100382 10110 ·,57201 .- 2241. .,82 312351 3,0 21,2
Del: 21107 22132 102155 11113 '''.7 72024 238712 1342t 322140 3,1 21,5

1117 Jen" 3UD8 14271 115173 104D3 173tH 71420 25D375 71124 321100 1,4 28,4

"... 31301 10115 120757 11011 171242 78D13 251215 75178 331473 1,5 27,2..... 37135 1318 124M! 10782 110_ 711314 280280 71121 331:112 1,5 2U-31., 7111 121t34 10.. 114012 10241 214211 75112 331173 1,0 21,4..... 3lI544 U'7 131131 11211 '''- 11071 211544 111121 343:J7D 1,0 24,4...... 37 <112 1015 132 701 11 ... 1171t2 82241 211140 11382 351302 2,3 25,4
Jur. 3lI143 5_ 131137 11114 112710 82133 2751t2 82170 357182 1,1 25,1,.." 37t03 5412 131107 1,. 114714 14331 271048 14217 313:145 1,1 25,2
Sol" 31240 1414 142741 12127 ,.1711

_.
211482 li. 373821 2,1 25,7

0Ia" 311472 .111 1411St 12382 2DOl11D .n. 217147 12.,. 330315 '.. 25,1,.... 402S5 Im 1:Jll070 12114 115710 12.,7 211317 14124 313022 0,7 22,1
Del:" 47721 .212 140011 1731 2D27t1 87012 2MaeD 12llt4 3t2 754 2,5 21,i

1.'_ 42 .... 7D13 142047 .317 201420 11412 300132 11103 317335 1,2 21,7

11.!lIolul_......-.._ ....~__,doa"".doal'ftl'_...-.doal'P__.
21.1ncIul cIep6oIlM.~ _ ele_._ hlpolocártM, _...,-_ poder doa "". doa l'IU'oCOlIIO prazo,

.... l'lI'oCOlIIO...-..._ ....~_.. DelIoe,.-
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Notas explicativas referentes ao demonstrativo de emissões do real
9. As operações com instituiçõesfinanceiras ~globam todas asmovimentações dereservas

especial do Banco Central, obedecendo a paridade cambial de US$ 1.00 = R$ 1,00, conforme estipula

?§ 2° do Artigo 3° da Lei n° 9.069, de 29.6.95.

I.

2.

o Lastro Monetário é representado por parcelas internacionais, vinculadas em conta

A Emissão Monetária Autorizada estâ estabelecida no Artigo 4° daquela lei, que diz:

lIObservado o disposto nos artigos anteriores, o Banco Central do Brasil deverá

obedecer. no tocante asemissões de Real. o seguinte'

monetárias entre o Banco Central e o sistema financeiro, decorrentes do cumprimento de normas

regulatórias estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, tais como:

- encaixes. em c~pécicsobre depósitos de poupança:

- encaixes em espécie sobre limdos de invcstimcnto:

~ assislência financeira de liquldcz~

- recolhimentos cOll1pulsórios sobre dcficiênci<t:-õ em aplicaçiics dccrédilo rural: c

~(Jtltrm;C()lllm;

(I) limite de crescimento para o trimestre outubro~dezembro/94 de 13,33% (treze

vírgula trinta e três por cento) para as emissões de REAL sobre o saldo de 30 de

setembro de 1994;

(lI) limitede crescimento percentual nulo no quàrto tómestre de 1994para as emissões

de REAL no conceito all1pJiado~

10 ,\:,; {)pcrnç<le~ do Tesouro Naci<lIlall'cl1Clcl11 O~ pagamento:; C: rL"CL'llirnclllos de recursos

InilThirius do Tesouro. nno incluindo. por conseguinte. as opernçÔL'5 cOl11lirulos de cmisstiu do TC50Uro.

Por dispositivo da COllslituição - Artigo 11" 16-1. § JCl - esses recurso::; dc::vcl11 estar depositados no

banco ('elllral do Brasil

Aviso n° 288. SUPARlC. Civil.

(III) nos trimestres seguintes, obedecido o objetivo de assegurar áestabilidade da

moeda. a programação monetária de que trata0 art. 6" desta Lei estimamos percentuais

de alteração das emissões de REAL em ambos os conceitos mencionados acima."

Brasllia, 27 de feverei ro det998.

Senhor Primeiro Secretário,

No mesmo Artigo 4°~ em seu § 2"~ foi e.xplicitado que o Conselho Monetário Nacional~

para atendera situações extraordinárias. poderá autorizar o Banco Central do Brasil a exceder em até

2QD.Io (vinte por cento) os valores resultantes dos percentuais previstos.

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelcntissimo Senhor Presidente da
República relativa ao demonstrativo das emissões do Real referente ao mês de janeiro de 1998, as
razões delas determinantes e a posição das reservas intemacionais a elas vinculadas.

Atenciosamente,

apurado pela média dos saldos diários da base monetária.

dos eventuais ajustes nos limites deemissão necessários para atender circunstânciasexcepcionais.

República fixou os critérios a serem adotados peJo Conselho ~1ol1etârio Nacional na regulamentação

nO 84/94, que deu origem à Resolução n° 2 082, de 30.6.94, dispôs sobre os limites de emissão ea

forma de lastreamento da nova unidade do Sistema Monetário Brasileiro1detenninando que para

efeito do cumprimento dos limites de emissões autorizadas o volume de emissões realizadas será MENSAGEM No 269, DE 1998
(DO PODER EXECUTIVO)

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primci{Q Secretário da Câmara dos Deputados
BRASILIA-DF.

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

Ministro de Estado Cbefe da Casa Civil
da Presidência da República

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

Em conformidade com o expresso no § 4" do artigo 4" da Lei 0"9.069, o Voto.CMN

3.

4.

isto é. os reais que estão fora do Banco Centrai do Brasil.

5. o papel-moeda en~tido é a unidade do Sistema Monetário Nacional em circulação, Submete à apreciaçAo do Congresso Nacional o texto do Aco d
;a~re I~ençao de V~stos, celebrado entre o Governo da Repúbl~c~

e eratlva do BrasJ.l e o Governo da Repóblica Argentina em S:io
Sarja, Rio Grande do Sul, em 9 de dezembro de 1997. I

6. As reservas bancárias e~pressam os depósitos compulsórios, e possíveis excessos,

em espécie sobre depósitos à vista, mantidos pelo sistema bancârio no Banco Central do Brasil. (AS· COMISSõES DE RELAÇõES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAçnO)

7. As operações com thulos federais referem-seao resultado liquido das compras e vendas Senhores Membros do Congresso Nacional,

de titulos públicos federais, bem como aos financiamentos tomados edoados pelo Banco Central com

lastro em titulos de emissão do próprio Banco Central do Brasil e do Tesouro Nacional. Oconjunto

dessas operações visa o controle da liquidez, a administração das ta,as dejuros no cuno prazo e ainda

a rolagem da divida pública federal.

De conformidade com o disposto no artigo 84, inciso VI!!, da e-ltuiçlo FcdaIJ,
submeto à elevada consideraçilo de Vossas Excelências, acomponhodo de Expooiçlo de MoIivos do
Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do AconIo lObrc bcnçio de ViJlos,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da~icaArpatinla,

em Silo Botia, Rio Grande do Sul, em 9 de dezembro d~ 1997.

8. As opl'l!rações do setor externo referem~se1 principalmente, às compras e vendas de

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

importação. pagamentos e recebimentos de serviços, edas entradas e saídas de recursos de origem

financeira. isto é, das aplicações edos resgates dos investimentos de estrangcirosnos lIlerl:lldos finonceiro

ede capitais, bem comO dos rendimentos obtidos nessas aplicações.

Brasília, 27 de f..,oreiro de 1991.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

Sua implementação propiciará, assim, maiores facilidades

trânsito de pessoas entre o Brasil' e a Argentina, contribuindo

para solidificar o crescente relacionamento entre os cidadãos dos

países membros do MERCOSUL em seu processo de integração regional.

Respei tosamente,

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

1"""--" ,
Yé. _ ;::J.~ e::
LUIZ FELIPE LAMPREIA

Ministro de Estado das Relações Exteriores

CAPíTULO 11
Do Poder Executivo ACORI)Q ENTRE O gOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIV.A DO BRASil, E Q

QOVERNO DA REPÚBUCA ARGENTINA SOBRE ISENCAO DE VISTOS

SEÇÃO 11
Das' Atribuições do Presidente da República o Governo da República Federativa do Brasil

Art. 84 - Compete privativamente ao Presidente da
República: '

I - nomear e exonerar os Ministros de Estado;
11 - exercer, com o auxilio dos Ministros de Estado, a

direção superior da administração federal;
111 - 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 estrangeiros e

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

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

e

o Governo da República Argentina
(doravante denominados "Partes"),

Tendo presente o manifestado pelos Presidentes de ambas as Partes no
Comunicado Conjunto assinado em Brasília, em 11 de novembro de 1997, sobre a
necessidade de facilitar 80 máximo o crescente trânsito de nacionais entre as Partes,
110 âmbito do processo de consolidação e aprolimdamenlo da integrução regional;

Com o objetivo de lortalecer os fraternais vinculos existentes entre as
Partes e de lIInnentar a lIuidez da circulação e dns contatos entre os beneficiários do
presente Acordo.

Acordam o seguinte:

ARTIGO 1°

O presente Acordo aplica-se às pessoas pertencentes ás seguintes
categorias: artistas, prolessores, cientistas, desportistas, enlpresários ou gente de
negócios, jomalistas, profissionais e técnicos especiaIi7~dos, Técnicos
especializados silo aqneles trabalhadores de nivel de instrução médio, seja
secundário ou técnico, ou outorgado por uma entidade de capacitação profissional.

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS N° 69/MRE, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998, DO
SR. MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

ARTIGO 2°

ARTIGO 3"

I. Os nacionais de qualquer das Partes, mencionados no ~rtigo 1° do
pre!ente Acordo, com o intuito de desenvolver atividades ~o 11mblto ,d: ,suas
categorias respectivas, remuneradas ou nlo, teria acesso sem VIsto ao temtono da
outra Parte, por estadas inferiores ou iguais a 90 (noventa) dias, prorrogàveis por
igual periado, bastando para tanto a apresentação de documento de identidade ou de
viagem válido no pafs de origem.

2. A documentação para a República Federativa do Brasil é a seguinte:
Passaporte ou Cédula de Identidade expedida pelos Estados, com validade nacional.
A documentação para a República Argentina é a seguinte: Passaporte, Cédula de
Identidade expedida pela Policia Federal Argentina, Documento Nacional de
Identidade, "Libreta de Enrolsmiento" ou "Libreta Clvica".

3. As Partes obrigam-se a comunicar mutuamente, por via diplomática,
qualquer alleraçllo feita à lista mencionada no parágrafo anterior.

quebrasileiros Q argentinos,entre turistas

países.. Nesse sentido, comple.enta ele o reqiu de isenção já
não No caso dos técnicos especializados, a prorrllgaçilo do prazo de 90

(noventa) dias prevista no Artigo 2° poderá ser outorgada apenas quando seu vinculo
empn;gaticio esleja estabelecido em seu pais de origem.

praticado

necessitam de vistos para viajarem de um para outro país.

o texto do "Acordo sobre Isenção de Vistos", celebrado entre o

2. O Acordo tem por objetivo li isenção de vistos consulares

para as diversas categorias de profissionais que viajam antre os

dois

Excelentissimo Senhor Presidente da República,

El~evo A consideraçào de Vossa Excelência o anexo projeto

de Mensagem pelo qual é submetido à aprovação do Congresso Nacional

GOverno da República Federativa do Brasil e o Governo da República

da Arqentina, e. São Sarja, Estado do Rio Grande do Sul, em 9 de

dezembro de 1997.
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ARTIG04D

1. A isençlio de vistos eslabelecida pelo presente Acordo n~ exi!ne se~s
beneficiários do cumprimento das demais leis e ~gulll/tlentos em matena migratória
vigentes em cada uma das Parles, concemenlc5 80 ingresso, pennan!ncia e salda dos
respectivos palses.

2. Os demais requisitos vigentes em cada Parte para o exercicio de
qualquer atividade profissional não poderão ser obstáculo 011 impedimento p~ o
desempenho de ~Ias 8Il1paradllS pelo presente Acordo, com exceçllo dos ol1clos
00 profissões regulamentadas, cujas IIOflI1OS deverílO ser ~~itadas em seu
exercido.

MENSAGEM NO 272, DE 1998
(DO PODER EXECUTIVO)

Submete ã consideraçao do Congres· N .
~e· Cooperação entre os Governos I~~eg~~~~:l ~ te~o ?dO Acordo
Países de Língua Portuguesa (CPLP) a mun~ ade dos
Prevenção d~Uso Indevido e Combatepa~a: Rdeduç~o da Demanda,
Ilícito 'tll!'""1mtorpec t . ro uçl!o e ao Tráfico
Salvador, em 18 d~ j~l~~ ~eS~~~~~nC1a Psicotrópicas, assinado ~

ARTIGOSD

Os beneficiários do presente Acordo que ~xerÇ8lll, COtn vinculo
empregatlcio ou como autônomos, a1ividades cuja remuneraçlo pro'.'~a.dc pessoas.
I1sicas ou juridicas estabelecidas no pels de·in~, de'l'erIo cU11ll'nr com todas os
contribuições devidas, nos termos da legislaçlio interna dcslc último pais. salvo nos
CMOS cm que um Cynvênío bilateral disponha em contnlrio.

ARTlOO6°

Os nacionais de um e outro pais que desejem ingressar no território da
outra Parte, por prazos superiores aos mencionados no Artigo 2" do presente
Acordo, deverto obIer o visto correspondente.

Senhore.s Membros do Congresso Nacicnal,

De confonnidade cOm o disposto no artigo 84, inciso VIII, da Constituição Federa!,
submeto à.e:evad& consideraçoo de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do

Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo de Cooperaçoo entre os
Governos Integrantes da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) para a Redução da

D.man~a,:rcv~çãod~ Uso Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico Ilícito d. Entorpecentes
e Subslãnclas PSICOtróPICas, assinado em Salvador, em 18 de julho d. 1997.

ARTIGQ7"

Cada PIII1e poderá sus.(lCllder lotai ou parcialmente a execuçlio do
presente Acordo por razões de segurança ou de ordem pública. Em tal caso, a
suspendo sen imedialarnentc notificada à outra Parte, por via diplomática.

Brasnia, 2 de março de 1998.

ARTIGOS"

I. O presente Acordo entrará em vigor 30 (trinta) dias após o recebimento
da segunda das nolificações que comunique à outra Parte o eumpritnenlo das
formalidades internos necessárias a sua vigência.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS _ CeDI

2. Qualquer das ParlcS poderá denunciar o presente Acordo mediante
ROtiliCIIÇíIO escrita dirigida à outra Parte. A denúncia surtirá efeito 6 (seis) meses
depois da data de notilicaçlo.

Feito na cidade de SIo Borja, Rio Grande do Sul, República Federativa
do Brasil, em 09 de dezembro de 1997, em dois exemplllfe5 originais, 1105 idiomas

ponuglb e es
P

8l1,hoc' _do~'" ~ .........z""~.-
\(~) (~

=PE=LO"';""OO=V"'E:::R:7NO=D=-+=R=F.PU~B:7L.'+IC~A /""~ NO DA REPUBLlCA
FEDERATIVA BRASIL. _ ARGENTINA

. , CONSTITUIÇÃO
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
..................................................::- -.. ••• .i .

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

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

CAPÍTULOU
Do Poder Executivo

Aviso n' 289 - SUPARIC. Civil.
.............................................................................................................

Senhor Primeiro Secretário,

Em 27 de fevereiro de 1998.

Atenciosamente,.

Encaminho a eosa Secretaria Mensagem do Excelentlssimo Scnhor Presidente d.

República relativa ao texto do Acordo sobre Isenção de Vistos, celebrado entre o Govemo da

República Fe<\erativa do Brasil e o Govemo da República Argentina.

SEÇÃO II
Das Atribuições do Presidente da República

Art. 84 - Compete privativamente ao Presidente da República:
I - nomear e exonerar os Ministros de Estado'

. II - éxerc~r: com o auxilio dos Ministros d: Estado, a direção
supenor da adminIstração federal;

. III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos
prevlstos .nesta Constituição; .. ._

.IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como
expedIr decretos e r~gulamentos 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 estrangeiros e acreditar seus
representantes diplomáticos;

~L~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Ministro de Estado Chefe da CasaCivil
da Pr:;id!ncia da RqlIlbIiea

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Pritnei\O Secretário da CãInara dos Deputado!
BBASILlA-DF.
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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;

ACORDO DE COOPERACÃO ENTRE OS GOVERNOS INTEGRANTES DA COMUNIDADE
OOS PAISES DE L1NGUA PORTUGUESA ICPÇf» PARA A REDUCÃO DA PEMANDA

PREVENCÃO DO USO INDEVIDO E COMBATE A PRODLJCÃO E AO TRAFICO
lI.icrro DE ENTORPECENTES E SUBSTANCIAS PSICOTROPICAS

Os Governos da

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS NO ~72JMRE, DE 27 DE FEVEREIRO D~ 1998.

DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

.Excelentissimo Senho): Presidente da República,

Tenho a honra de submeter à aIta consideração de Vossa

Excelência o anexo Acordo de Cooperação entre os Governos

Integrantes da Comunidade de Países de Lingua Portuguesa (CPLP)

para a Redução da DeJ21anda I Prevenção do Uso Indevido e Combate à

Produção e ao· Tráfico Ilícito de" Entorpecentes e Substâncias

Psicotrópicas, assinado pelos países membros da CPLP durante a

Reuniiio do Conselho de Ministros da CPLP I ocorrida em Salvador, em

18 de fevereiro de 1997.

da CPLP de que o uso indevido ~ o tráficC).. de entorpecentes e

substAncias psicotrópicas representam grave ameaça à saúde, ao

bea-estar dê seus povos e um problema que afeta as estruturas·

politicas, econômicas, sociais e culturais de seus países.

3. Os Estados meMbros propõem-se a harmonizar suas pol1ticas,

e a realizar programas coordenados para a prevenção do uso de

drogas I a reabílitação do farmacodependente e ri coabate à produção

e ao tráfico ilícitos de entorpecentes e substâncias psicotrôpicas.

4. O Acordo, respeitadas as legislações nacionais e as

obrigações internacionais, pJ;:escreve, entre outras, as seguintes

responsabilidades:

2. o referido Acordo resulta do reconhecimento dos membros

Rep~blica de Angola.

República Fcdcraliva do Brasil.

República dc Cabo Verde,

República da Guiué Bissau.

República dc Moçambiqilc,

Rcpública Portugucsa. c

República de São Tomé c Príncipc
(dofllvante dcnominados ""artes Contralantcs"),

Conscicntes dc quc o uso indcvido e o trlilico ilícito de entorpccentes e
subslâncias psicolrópicas rcprescnlam uma gmve llIneaçll li saúde, an bem-estar dc
scus p,;vos C um problcma quc alela as estruluras políticas, cconômicas, sociais e

. culturais de seus paises;

Guiados pelos objctivos e principios que rcgem os tratados vigentes
sobre liscalização de entorpecenles e de substâncias psicotrópicas;

Cientes de que a dimensão global da questão dos entorpecentes e suas
crescentes implicações de criminlllidade exigem a ação concertada dos (Iovernos, a
partir de crilérios consensuais, que respondam de lanua equilibrada ao problema das
drogas,

Acordum:

a) intercâmbio de informações sobre programas de

prevenção e de reabilitação;

b) informa.,.ções relacionadas à práticas de controle de

precursores e substâncias quimicas especificas, utilizadas na

fabricaçào de entorpecentes;

c) intercâmbio dé informação e experiências sobre suas

leqislações em matéria de entorpecent:es;

d) intercâmbio de informação e dados sobre delitos

relacionados à lavagem de dinheiro;

As Partcs Contratantes, rcspciladas as leis e regulamcnlos em vigor em
scus' rcspectivos paíscs, propõcm-se a banuonizar sÍlas políticas e a realizar
~rogramas coordenados pam a prevcnção do uso de drogas, a reabilitação do
larntacodcpendente e o combate li produção c ao tráfico ilícitos de cntorpecentes e
substâncias psicolrópicas.

ARTIGO 11
elaboração de planos para prevenção do uso indevido e

coordenada do tráfico ilicito de entorpecentes e

e)

a repressão

substâncias psicotrópicas e para a reabilitação de

I. Para alingir os objelivos delinidos no panígrafo antcrior, as.auloridades
dcsignmlas pclus Parfes Cuntratantes tlcscnvolvcr.lu as seguintes nlivitIudcs.
obedccidas as disposiçõcs dc suas lcgislaçõcs cspccílicas: .

farmacodependentes.

do Acordo de Cooperação entre os Governos Integrantes da

5. Tendo em vista a relevãncia dos principias e propósitos

Comunidade

a) intercâmbio dc inlonnação 'policialc .indiciai sobrc rotas ulili72das.
produtores. processadores. Iraticanles dc c'n1orpeCenles e snbstiàlcias
psicolrÍlpicas c participantcs ell! dclitos conexos;

dos Paises de Língua portuguesa (CJ?LP) para a Redução da Demanda,

Prevenção do Uso Indevido e Combate à produção e ao Tráfico I11cito

de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas e a efetiva utilidade

da cooperação internacional nas ações preventivas e repressivas,

submeto a Vossa Excelência o anexo projeto de Mensage~ ao congr!.sso

Nacional para que o referido Acordo seja encaminhado à apreciação

do Poder Leqislativo.

Respeitosamente,

~~~
Ministro de Estado das Relações Exteriores

bI inlcrc,imbio dc inlilllullção e dad6s sobre delilltS relllcil\Il111los com
lavllgcm dc ,linhciro dc lucros ilíçitos, meios dc illvestigaçilo c'
mcdidas para a sua dclccção; I

c) intercâmbio dc informação sobre programas de Ilrevellçi!O do uso
indevido dc drogas c de reahililaçiio de litrmacodcpendcnlcs:

d) intcrc.imbio dc inli1rnlação sobre prâticas de conlrole de precursorcs
e suhsllincias quimicas ulilizad'l~ na Ihbricaçilo dc enlorpeccnlcs c
(roca dc in fonnaçâo em matéria de sistemas de controle nacional do
mercado licito dc precursores;
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e) intercâmbio de inlnnnação e experiências sobre suas respectivas
legislações em matéria de entorpecentes e substâncias psicotrópicas;

I) fornecimento. por solicitação de uma das Partes Contratantes, de
antecedentes sobre narcotraficantes e autores de delitOll conexos;

g) intercâmhio de limeinnáriosde seus serviços competentes para o
estudo das técnicas especialil.udus utilil.udus em cada pais: c

h) estabelecimento. de comum acordo, de mecanismos'-que se
considerem necessários para a adequada execução dos compromissos
assumidos pelo presenlC Acordo.

ARTIGO 111

Para os efeitos do presente Acordo. entende-Se' por "serviços
competentes" os órgãos aliciais encarregados. no territÍlrio de cada uma das Partes
Contratantes, da prevenção do nso indevido de drogas, da reubililação do
farrnacodepende,nle, do ,combate li produção e ao tráfico i1icitos de entorpecentes e
subStilncins psic(ltrópicas e toda outm instituição que os respectivos Governos
designem em casos específicos, que serão indicados pur via diplomática.

ARTIGO IV

ARTIGOV"

o presente Acordo poderá ser modílicado. por miltuo consentimenlo
pelas Partes Contratantes. por troca de Notas diplomáticlt~. Tais emendas entrarão
em vigor de conlimnidade com as respectivas legislaçõCs nacionais.

ARTIGO VIII

/, O presente Acordo lerá duração indelinida e entrará em vigor 30 (trinta)
dias após a dala do depósito do terceiro instrumento de ratificação. O presente
Acordo e seus instrumentos de ratificação serão depositados ,ante I> Govemo da
República Federativa do Brasil,

2. b Governo daRepiÍblica Federativa do Brasil noti(icará aos Governos
dos demais EslaMs Partes a dala 00 depósito 'dos instrumentos de ratificação e da
entrada em vigor'da presente ACórdll. ' •

3. O presente Acordo poderá ser denunciado por qualquer lima das Panes
Contratantes, mediante camunicação, por via diplamática, com 6 (seis) meses de
antecedência.

Feilo em Salvador, em 18 de. julho de 1997, em um original.

Com viMos ;,. consecução dos ohjetivos do preseote Acordo.
representllllles dos GovernoS da ('I'LI' reunir-se-ão. por solicitação de uma das
I'artcs Contratantes, para: '

a) recomendar 80S Governos. no marco do presente Acordo, programas
ro.njuntos de ação que serão desenvolvidos pelos órgãos competentes
de cada pais;

b) avaliar o cumprimento de tais programas de ação;

cl elaborar planos ~ara a prevenção do uso indevido e a repressão
coordenada d4> tráfico i1icito de entorpecentes e substâncias
psicotrópicas e para a reabilitação d4> fannucodependente;

d) propor aos respectivos Governos as recomendações que considerem
pertinentes para a melhor aplicação do presente Acordo, e

-,/~t__ d'_

peWGOYERNO DA RepUBLlCA
De ANGOLA

I ,~/~/@-,' ...--.-' ')iJEw ClOve NO [lA RBP( B .iCÃ
DeCAllOv Roe '

~..-::.6.:___.......
pelO veRNO DA REPiíiiiJCA

PORTUGUllilA

el as decisões, aprovadas por mútuo consentimento, poderão ser objeto
de Protocolos Complementares ao presente Acordo a serem
celebrado!; entre as I'anes Contratantes.

ARTIGO V

As "artes Contratantes designam os respectivos Ministérios das
I{elações EXleriores para coordenar as atividades previstas no Artigo 11.

ARTIGO VI

Para efeitos do presente Acordo, serão consideradas siníinimas as
seguintes expressões:

PeLOGove ~DAaUBLlCADE
SÃO ME E PRiNCIPe

Aviso n° 291 • SUPARlC. Civil.

Brosllia, 2 de março de t998.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da
República relativa 80 texto do Acordo de Cooperação entre os Governos Integnmtcs d.
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLPI, para. Reduçlo d. Deman<la, Prevenção do
Uso Indevido e Combate à Produçi\o e ao Tráfico Ilícito de Entozpccentes e Substãnci..

Psicotrópicas.

demanda· procura

elllorpecentes • estupclitcienles

liumacodcpendentes -loxicodependentes

narCOlralicantes -tralicantcs de drogas

Atenciosamente,

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
PrimeiJ;o Secretário d. Câmara dos Deputados
BRASILIA-DF.

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

Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República
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MENSAGEM NO 300, DE 1998
(DO PODER EXECUTIVO) Federal para o Projeto de Lei n' 4.071, de [998, que "Dilpõe lObrc a Ibranllenela du..mcnçu

prolatadas em açiles de caráter coletivo e a execuçlo contra a Fucnda Pllblica", enviado ao
Congresso Nacional coI1) • Mensagel1) n' 44, de 1998.

Solicita seja ~ cant::elada a urg6ncia pedida para O Pro.jeto de
nO 4.070, de 1998.

(DEFIRO. PUBLIQUE-SE.)

Senhores Membros do. Congresso Nacional,

Lei

Aviso n' 321 - SUPARlC. Civil.

Bruflll,5 do março do 1991•.

Dirijo-me ~ Vossas Excyl~nci3S ~ ~m de so~icitar seja consid~~. s:cm er~it~, C
,

portanto, cancelada, ~ ;"'~ê9Ci. podida "\'11) apoio no parágrafo. I' do artigo 64 da COnstItuIçãO

Federal para o projeto de lei n' 4.070, de 1998, que "Dispõe sobre o processamento de recursos no.
ambito dos Tribunais Superiores", enviado ao Congresso Nacional com a Mensagem n- 43, de

1998.

Bruflla, 5 do março do 1991.

Senhor Primeiro Secredrio.·

Encaminho a essa Secretaria Meníasol1) na qualo Exeélenllulmo ilenlior Presidente
da República sollci.. sejacancelnda a uigeni:ià pCdlda para li Proj~ ele Lei n' 4,Ó71. do 199i. ' ,

Aviso n' 320 - SUPARlC. Civil.

Brasilia, de marÇO de 1998. Atenciosamente,

c =c.~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Ministro de Estado CheCe da Casa Civil
da Presid!ncia da Repllbllca

Em 5 de março de 1998. ASua Excelência Senhor
Deputado UB[RATAN AQUlAR
Primeiro Secretârio da Câmar. dos Deputados
BRASILIA-DF. - ,

- +o--.J.--I-i

INDICAÇAO NR 1.177, DI 199B
(DO SR. CONF~CIO MOURA)

Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual o Excc:lcntíssimo Senhor Presidente
da República solicita seja cancelada a urgencia pedida para o Projeto de Lei n° 4.070, de 1998.

Atenciosamente,

c---C:. c:::x..."-,-"-,,,,
CLOV[SDE BARROS CARVALHO
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

da Presidência da República .

ASua Excelênci. Senhor
Deputado UB[RATAN AQU[AR .
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
BRASíLIA-DF

MENSAGEM NO 301, DE 1998
(DO PODER EXECUTIVO)

Solicita seja cancelada a urgência pedida para o Projeto de Lei
nO 4.071, de 1998.

~RO. PUBLIQUE-SE.)

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Dllijo.m. I VOI... BxcllInclu I fim de sollcllll seja consIderado 11m O!'ello, o,
portanto, ClI\Colada, a Ulllencla pedidl com lpolo no parillrafo I'. do artlso 64 da ConaUlUI9IO

Sugere ao Poder Executivo, por intarM6dio do Hiniat'rio do Heio
Ambiente, dos Recursos H'dricos e da ~.Onia Lagal, a criaç!o
de linha de crédito para financiar atividades .de ..nejo
sustentável de recursos florestais a da proce.saMento industrial
desses recursos.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

E_lenUssimo Senhor Ministro do Meio Ambiente, doi Recursos
Hídricos e da Amazõnia Legal:

Na. termos do Ir!. 113, Inciso I e f I' do RellÍmento [ntemo da

Câmara dos Depll1ados e respildado nOl artigos 21', 216 e respeclivos incisos e
parâgraCos, de noua ConalitulçDo Federal, bem como no Dccrelo-Lei n' 25/37, propomos
que o MinlstCrio do Melo Ambionte, doi RocUllOt Hldricos e da Am_il Leral, através
do Instituto do Meio Amblonte o dcn RocllllOl Naturais Renovávois • mAMA, proÇCC!a a
ellUdol e análiscs, junllmente com o Baneo NlCion.1 de Desenvolvimento Econõmico e
Social • BNDES, que visem á crilÇlo de uma linha de cnldito especial que financie o
clcsenvolvimento de projelos de manejo sustentável de recursos fiorestais e de

procassamento industrial desses lOCUlIOS.

roSTIFICAC'\O

A imprensa leIO constantemente diwlgado matéria. relativas li
invulo da AmazónJa pelos madcirelrcn da M.lãsia, levantando a questlo da
impreselndibilldlulc do manejo sustentável para a explomç&o dos rcelllSOS florestais.
VAriu deSIlS reporllgenslêm sido ilustradas por exemplos de destruiçlo e de ptCscl\'lÇ1o
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desses recursos. quando explorados inadvertidamente ou por meio de tecnologias
apropriadas respectivamente.

Importa lembrar que a iniciativa de explolar madeira das florestas
tropicais de forma a preservar sua biodiversidade. apesar de louvável. implica o

investimento' de tec~or c~nsíd.erávei$. n~ ,maioria das vezes indisponíveis para os
madeireiros brasileiros, ao contrário da real'idade observada por empresas multinacionais,
o que coloca os primeiros em situação desigual de competitividade.

Importa também lembrar que o procesSainenío dos recursos
naturais em local próximo ao de sua extração é uma das diretrizes constantes da

Agenda-21 e principio indispensável á implementação do modelo de desenvolVimento

sustentável. Essa premissa garante um maior valor agregado ao produto resultante,
proporcionando, destarte, uma distribuição mais equânime das riquezas geradas a partir
da exploração desses recursos.

Para . a concretização deste preceito .no . setor madeireiro,
entendemos imprescitidivel a implantação do incentivo ora propostf'''. a abertura, pelo
Governo Federa~ de linha de creditQ especial que financie a exploração racional dos
recursos flore'stàis e'suaconseqilente industrialização.

càberia ao IBAMA estabelecer os criICrios pera a concessão do
financiamento•. relativos aos modelos de projeto de manejo florestal ou projeto industrial,

ao licenci:im~nto ambiental dos empreendimentos, assim como proceder à fiscalização
das atividades incentivadas pelo cirado credito especial.

Por conside.rarmos ser este o caminho capaz de adequar a
atividade madeireira aos. pan\metros de sustentabilidade necesSários ao nosso
desenvolvimento, requeremos ao Exmo. Minístro do Meio Ambiente, dos Recursos

Hídricos e. da~nia I,.egal, a necesSária colaboração deste Mini5tcrio pera a execução
da medida proposta.

. Sala das Sessões, eronde. ''l-P1 de 1998.

-hA d4.'
~OCO.f~Moura

REQUE~ENTO N° ,DEI~8

(Do Sr. Co.rócio Moura)

Requer o encaminhamento de Indicação as> .
Ministro de- Estado do Meio Ambiente, dos
Recursos Hidricos e da Amazônia Legal pera que
se iniciem estudos com vistas á criação de linha de
credito especial para financiar atividades de
manejo suatentável de recursos florestàis e de
processamento industrial desses recursos.

Senhor Presidente:

Requeiro a V. Exa., nos lermos do art. 113, inciso I e § 1° do
Regimento Interno, seja encaminhada ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos'
Hídricos e da Amazônia Legal a Indicação anexa que propõe a concessão de
financiamento para projetos de manejo sustentável de recursos florestais.

Sa1~das Sessões, emJDde;1/W"'de 1~8.

l!gtkP/
DeputadoCo';lCúcio Moura

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTllDOS LEGISLATIVOS· CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULOVlU
Da Ordem Social

.... ~ ; .

CAPÍTULO lU
Da Educação, da Cultura e do Desporto

......; .

SEÇÃO H
Da Cultura

Art. 215 - O Estado garantirá a todos o pleno éxercício dos
direitos culturais e acesso às fontes da cultúra nacional, e

.apoiará. e. incentivará a valorização e a difusão das
manifestações culturais.

§ 1° - O Estado protegerá as manifestações das culturas
populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos
participantes do processo civilizatório nacional. .

§ 2° - A lei disporá sobre a fix~ção de datas cOI?emo~at~vas

de alta significação para os diferentes segmentos etmcos
nacionais.

Art. 216 - Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens
de natureza material e imaterial, tomados indiviçlualmente ou em
conjunto, p~rtadores' de referência à ídentídade, à ação, à
memória dos diferentes grupos fonuadores da sociedade
brasileira, nos quais se incluem:

I - as fonuas dé expressão;
11 - os modos de criar, fazer e viver;
lU - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais
espaços destinados às manifestações artístico·culturais;

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico,
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e
científico.

§ 1° - O Poder Público, com a colaboração da comunidade,
promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio
de inventários, registros, vigilância, tombamento e
desapropriação, e de outras fonuas de acautelamento e
preservação. .

§ 2° - Cabem à admivistração pública, na fonua da lei, a
gestão da documentação governamental e as providências para
franquear sua consulta a quantos dela necessitem.

§ 3° - A lei estabelecerá incentivos para a produção e o
conhecimento de bens e valores culturais.

§ 4° . Os danos e ameaças. ao patrimônio cultural serão
punidos, na fonua da lei. •.

§ 5° - Ficam tombados todos os documentos e os Sltlos
detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos.
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DECRETO-LEI N° 25, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1937
INDICAÇllO k' 1.178, DE 1998

(DO SR. CONFOCIO'MQURA)

ORGANIZA A PROTEÇÃO
PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ARTÍSTICO NACIONAL.

CAPÍTULO I
Do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

DO
E Sugere ao Poder Executivo, por interMédio dó 'Ministário

ExtraordinArio d. Política Fundiária, que $ejam estendidos a
benefici'rioa de projetos fundiários os créditos concedidos a
beneficiArias de projetos de assentamento.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Sala das Sessõe~. em f'lde 1/>\ "'de 1998.

A re8lllarizaçào fundiária promovida em tenas dominiais da
Unilo consiste numa das mais importantes ferramentas auxiliares na implementação do
programa nacional de refoooa agrária.'

Moooente nos Estados da Região Norte, em que abundam tenas
devolutas da União. posseiros que se sacrificam no duro trabalho de expltlrar tcnas
incultas, gernlmente em rincões isolados, após atendidos os rigidos requisitos previstos
nos arts. 29 e 30 da Lei n° 6.383, de 7 de dezembro'de 1976. que dispõem sobre a
legitimação de posses sobre tenas devolutas. são con.empl3dos com tltulos de' do":'inio.
conferidos pelo Governo Federal. "

Na esteira das àçlles do programa de regularização dominial.
foram implantados, principalmente na Arnll2Ôllia. inúmeros projetos que se denominaram
-projetos fundiários", nos quais, até hoje, vivem e trabalham milhares de agricultores. A
legitimação de posse continua a ser, na Região, uma das principais formas de acesso a
terra dos agricultores que não a possuem.

A quase totalidade dos posseiros cãdastrados nos projetos
fundiários. apesar de la estarem a anos, com cultura efetiva e morada habitual. não

recebeu do Instituto Nacional de Colonização e Refoooa Agrária o titulo definitivo de
dominio. o que lhes impede o acesso aos financiamentos de crédito agricola.

Considerando que tais posseiros não são contemplados com os
créditos concedidos aos !SS"ntados nos projetos tradicionais de refonna agrária. e que.
como estes. tratam-se de pequenos agricultores, sujeitos, freqüentemente, a dificuldades
mais severas. decorrenle$ da localização desfavomvel de suas glebas, sugerimos que lhes
sejam estendidos os créditos concedidos no àmhito do prograina de refoooa agniria,
especificamente do Programa Especial de Crédito para Refonoa Agrária _ PROCERA _,

destinado a custeio e investimento, e do CRÉDITO IMPLANTAÇÃO, destinado à
alimentação, fomento e habitação.

Sugerimos, por fim. que os recursos sejam repassados aos
produtores dos projetos fuodimos sob as mesmas condições em que são concedidos aos
beneficiários dos assentamentos tradicionais.

Art. 1° - Constitui o patrimônio histórico c: artístico nacional
o conjunto dos bens móveis e m,v,cis existentes no país e cuja
conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a
fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu exçepcionàl
valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico.

§ ]0 _ Os bens a que se refere o presente artigo só serão
considerados parte integrante do patrimônio histórico e artístico
brasileiro, depois de inscritos separada ou agrupadamente num
dos quatro livros do Tombo, de que trata o art. 40 desta lei.

§ 20
- Equiparam-se aos be.ns a que se refere o presente

artigo e são também sujeitos a. tombamento os monumentos
naturais, bem como os sítios e paisagens que importe conservar
e proteger pela feição notável com que tenham sido dotados pela
natureza ou agenciados pela indústria humana.
......................: ' .

REGIMENTO INTERNO
DA

cÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

....................................................~ ; .
rÍTULOIV

Das Proposições

•• ••••••••••••••••••••••••• •••••••••• ••••• ••••••••• 0 ••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.Fundiária:
Excelentissim.. Senhor Ministro Extraordinário de' Politic,,.

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 adm·inistrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a maté
ria de sua iniciativa exclusiva;

II - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca
de determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre maté
ria de iniciativa da Câmara.

§ lONa hipótese do inciso I a indicação será objeto de reque
rimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no Diário do
Congresso Nacional.

- ·h -:"-7 ( /) /" •

~ (.C ~. "'--,
Deputado Confúcio Mõura

REQUERIMENTO

(Do Sr. Deputado ConflÍeio Moura)

Requer o envio de Indicação ao Ministro
Extraordinário de. Politica Fundiária, relativa a
extensão, aos beneficiários de projetos fundiários,
dos créditos concedidos a beneliciários de projetos
de assentamento. .

Senhor Presidente:

Nos teooos do ar!. 113, inciso I, e § )', do Regimento Interno,
req~iro a V.Ex&. seja encaminhada ao Poder Ex~utivo a Indicação em aselO, sugerindo
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a extensão a beneficiários de projetos fundiários dos crêditos concedidos a beneficiários

de projetos de assentamento.

Sala das Sessões, em!Vde V>(J,1de 1998.

L"'G' ., "

(CL~~C:- - \'--"
- Deputado Confticio Moura

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 6.383, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1976

DISPÕE SOBRE O PROCESSO
DISCRIMINATÓRIO DE TERRÃS'
DEVOLUTAS DA UNIÃO,E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO IV
Das Disposições Gerais e Finais

Art. 29 - O ocupante de terras públicas, que as tenha
tomado produtivas com o seu trabalho e o de sua família, fará
jus à legitimação da posse de área contínua até 100 (cem)
hectares, desde que preencha os seguintes requisitos:

1- não seja proprietário de imóvel rural;
11 - comprove a morada permanenfe e cultura efetiva, pelo

prazo mínimo de 1 (um) ano.
§ }o _ A legitimação da posse de que trata o presente artigo

consistirá no fornecimento de uma Licença de Ocupação, pelo
prazo mínimo de mais 4 (quatro) anos, findo o qual o ocupante
terá a preferência para aquisição do lote, pelo valor histórico da
terra nua, satisfeitos os requisitos de morada permanente e,
cultura efetiva e comprovàda a sua capacidade para desenvolver
a área ocupada.

§2° - Aos portadores de Licenças de Ocupação, coricedidas
na forma da legislação anterior, será assegurada a preferência
para aquisição de área até 100 (cem) hectares, nas condições do
parágrafo anterior, e, o que exceder esse limite, pelo valor-atual
da terra nua.

§ 30
- A Licença de Ocupação será intransferível inter vivos

e inegociável, não podendo ser objeto de penhora e arresto.

REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

................................................................................................................
TÍTULO IV

Das Proposições

••••••••••••••••••• n •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••

CAPÍTULO III

Das IndicaÇÕes

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:

I -. s~ger~ a outro Poder a adoção de providência, a realização
de ato admInIstrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a maté
ria de sua iniciativa exclusiva;

II - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca
de detenninado assunto, visando a elaboração de projeto sobre maté
ria de iniciativa da Câmara.
. § 1~ Na hipótese do inciso I a indicação será objeto de reque-

rimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no Diário do
Congresso Nacional.
................................................................................................................
••• •••• ••••• ••••••••• ••••• ••• ~ •••••••••••••••••••••••••• o••••••••••••••••••••••••••••••• o••••

INDICAÇAO NO 1.179, DE 1998
(DO SR.' SIMJlo SESSIM)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério dos
Transportes, que se dê a denominaçao "Porto de Itaguaí" ao Porto
de Sepetiba, no Estado do ~io de "Janeiro.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

. Desde o inicio de suas atividades, o Porto de Sepetiba vem
cum~~~ uma função de extraordinária importância para o Estado do Rio de Janeiro,
POSSI~lhtando, a um só tempo, movimentação expressiva e mais econômica de carga,

espeClal.mente produção mineral, de interesse para importantes indústrias, Como a siderúrsica
e a de CImento, e o descongestionamento do porto da capital.

. Recentemenle, com os trabalhos de expansão das facilidades
O~=Jdas pel~ porto, projeto que vem sendo conduzido com a participação da iniciativa

P:vada, Sepet.bacom~u a d":"pcrtar a atenção de todo o pais. Não poderia ser diferente, já
q o complexo portuário estani apto a movimentar, brevemente, 25 milhõcs de toneladas de
cargas e a receber, o.que ainda é raro mundo afora, navios de até ISO mil toneladas.

Art. 30 - A Licença de Ocupação dará acesso aos
financiamentos concedidos pelas instituições financeiras
integrantes do Sistema Nacional de Crédito Rural.

§ 10 - As obrigações assumidas pelo detentor de Licença de
Ocupação serão garantidas pelo Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - INeRA.

§ 20
- Ocorrendo inadimplência do favorecido, o Instituto

Nacional de colonização e Reforma Agrária - INCRA cancelará
a Licença de Ocupação e providenciará a alienação do imóvel,
na forma da lei, a fim de ressarcir-se do que houver assegurado.

Padilha:
Excelentissimo Senhor Ministro de Estado dos Transportes, Eliseu
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A expressão de magnitude que começa a alcançar o Porto de
8epctiba vem reforçar uma antiga aspiraçio da populaçio de ltagual, mlDliclpio que abriga o
complexo portuário: a alteração da denominaçiO do porto. Em vez de "Porto de Sepellba',
que é apenas wtl& ref~ia;, baia ali existente, "Porto de 1tagúaI., nome com muito maior

repreJelllalividade, porquanto signo do intenso vinculo daqueles moradores com a

infta-estrutura em questlo, fonte de empregos e riquezas pen a municipalidade.

Esta indica(:io é uma tentativa, portanto, de fazer valer o dete.io
c!aqueles que, cotidianamente, relacionam-se com o porto, dele fazendo ntan:a de referência
em suas vidas. Entendo, e essaj;, foi. oÍJiniioe~ pela bancada f1umi_ do PPB, que
uolícitaçlo é inteiramentejusta., ' ,

.' , ,Espeí-ando, i>o~ conbr ~o 'aPoio de V;;" Excclblcia i
,m.edida,renovlmosnossos prntést05 de alta estillláe consideraÇio:' . ,

de 1998.

REQUERIMENTO N' , DE 1998
(Do Sr. SIMÃO SESSIM)

Requer o envio de IndiClÇio ao Poder
Executivo , relativa à alteraçio da c!enominaçlo do
Porto de Sepetiba.

Senhor Presidente:

Requeiro a V. E.... nos termos do an. 113, incOO I e § I" do
Regimento Intemo, seja encaminhada ao Poder Executivo a Indica(:io em anexo, sugerindo '
que se promova a a1teraçio da denomilllÇio do Porto de Sepetibo, no Estado do Rio de
J_ira.

Saladas Sessões, em /~de M--f'1 de 1998.

,~.
Deputado Simlo /

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS. CeDI"

REGIMENTO INTERNO

DA

cÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA OREGIMENTO IN'IERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

.......................; .
TíTULON

Das PropOsiçlies

................................................................................................................
CAPíTULOm

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 maté
:ria de sua iniciativa exclusiva;
, II • sugere a manifestação de uma OU mais Comissões acerca
de detenninado assunto, visando a elaboração de projeto sobre maté
,ria de iniciativa da Câmara.

. § lONa hipótese do inciso I a indicação será objeto de reque
'rimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no Diárió do
Congresso Nacional. .

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

INDICAÇ.ll.O N2 1.180, DE 1998
(DO SR. GONZAGA PATRIOTA)

Sugere ao Poder Executivo o aditamen .
1.587/97, no sentido de estender to ~ .Med1da Provisória n2
atividade fundiária _ GAF a Grat~f~caçao de Desempenho de
Agricola e em Contabilidad~ ~~s ~Técln~cos em Cadastro Rural

, n~Ve ~ntermediário do INCRA. '

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

. Segue o envio de veemente apelo ao ExmO

Senhor PreSidente da República, no sentido de enviar a esta Casa, n
próxima ~dição da .MEDIDA PROVISÓRIA n° 1.587/97, os itens IV, ;
e VI. ab~lxo especIficados, dando nova redação ao Art. 3° da Medida '
Provlsõna n° 1.587/97.

. "Art. 3° - Fica instituída a Gratificação de
Desempenho de Atividade Fundiária - GAF, que será concedida aos
?cupante~ ?OS seguintes cargos efetivos, de nível superior e nível
mtennedlário, quando lotados no Instituto Nacional de Colonização e
Refonn~ Agrária - INCRA e no desempenho de atividades voltadas para
a colOnIzação e refonna agrária, especialmente as relativas à fiscalização
e cad?Stro rural e do zoneamento agrário, a projetos de assentamento e ao
planeJ~~nto da organização rural nos aspectos fundiários de
comerCialização e de associativismo rural: '

I - de Fiscal de Cadastro e Tributação;
li - de Orientador de Projeto de Assentamento:
III - de Engenheiro Agrônomo; .
IV. de Técnico em Cadastro Rural;
V. de Técnico Agrlcola;
VI· de Técnico em Contabilidade

JUSTIFICAÇÃO

Essa Emenda visa a extensão da Gratificação de
Desempenho de Atividade Fundiária· GAF aos ocupantes dos cargos de
Técnico em Cadastro Rural, de Técnico Agrícola e de Técnico em
Contabilidade, de nível intennediário do INCRA para corrigir uma
grande injustiça feita aos referidos profissionais que atuam em atividades
correlatas ao Fiscais de Cadastro e Tributação Rural e no caso dos
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Técnicos Agrícolas em atividades correlatas aos Engenheiros Agrônomos
e Orientadores de Projeto.

Trata-se de categorias especificas do INCRA que
comprovadamente desempenham atividades típicas de Estado, como já
reconheceram os dirigentes da Autarquia e próprio Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado - MARE.

A categoria de Técnico em Cadastro Rural
remonta à implantaçãO do Estatuto da Terra e sempre efetuou todos os
recadastramentos de imóveis rurais do pais, atuando efetivamente em
todo processo de fiscalização da propriedade rural, compondo a equipe
para ação fundiária, inclusive com elaboração de normas, além da
criação e emissão do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural • CCIR,
documento legal que traz a classificação do imóvel rural, sem o qual
nenhum proprietário poderá, em hipótese alguma, negociar com a
propriedade, nos termos da Lei n° 4.947/66 e 5.868/72, regulamentada
pelo Decreto nO 72.106174, Lei n° 6.746179 e seu regulamento, o Dc:creto
nO 84.685/80, e Lei n° 8.629/93.

A categoria de Técnico Agrícola, está amparada
pela Lei n° 5.524 de 5.11.68, regulamentada pelo Decreto nO 90.922 de
6.02.85, reconhecida pelos CRENCONFEA. Considerando as
atribuições da categoria dentro da Instituição, em razão dc:sta ser
registrada nos· Conselhos ·acima mencionados, a mesma responde pelas
falhas profissionais que por ventura acontecer. . .

Esta categoria desempenha atividades correlatas
aos EngO Agrônomos e Orientadores de Projeto, a saber: - Vistoria Rural,
para efeito de desapropriação; Vistoria e Avaliação em lotes rurais,
gerando documentos provisórios e definitivos para Regularização.

Fundiária; acompanhamento na aplicação e execução dos créditos para
Reforma Agrária; criação de Projetos, organização e monitoramento.

Ressaltamos ainda, que este Instituto conta
.atualmente com centenas· de Projetos de Assentamento/Colonização
criados e em fase de consolidação, com aproximadamente 400.000
famílias beneficiárias, para um contingente de apenas 437 Técnicos
Agrícolas e 171 Técnicos em Cadastro Rural, concomitantemente
atuando diretamente na organização e acompanhamento dessas famílias.

Finalmente, face a importância das atribuições
dessas categorias aliadas ao alto grau de responsabilidade que exigem o
seu desempenho no que se refere ao cumprimento das metas
estabelecidas pelo Governo para execução do programa de reforma
agrária, é imprescindivel a adoção de mecanismos de valorização dessas
categorias.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

MEDIDA PROVISÓRIA 1.587-7 DE 05 DE MARÇO DE 1998

INSTITUI AS GRATIFICAÇÕES DE
DESEMPENHO DE FUNÇÃO ESSENCIAL À
JUSTIÇA - GDF, DE ATJVIDADE DE

~O~~~;EE~~ix~:~A~ ~Ac;?~

PROVISÓRIA - GP,'E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

•• " u •••• ~ •••••••••••••••••

Art. 3° - Fica instituída a Gratificação de Desempenho de
Atividade Fundiária - GAF, que será concedida 'aos ocupantes dos
seguintes cargos efetivos, quando lotados no Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - !NCRA e rio desempenho de
atividades voltadas para a colonização e reforma agrária,
especialmente as relativas à fiscalização e cadastro do zoneamento
agrário; a projetos de assentamento e ao planejamento da organização
rural nos aspectos fundiários, de comercialização e de associativismo
rural: . .

I • de Fiscal de Cadastro e Tributação Rural;
11 - de Orientador de Projeto de Assentamento;
III - de Engenheiro Agrônomo.

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

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

LEI N° 4;947, DE 06 DE ABRIL DE 1966

FIXA.. ,NORMAS . DE DIREITO
AGRÁRIO, DISPÕE SOBRE O SISTEMA
DE, ORGANIZAÇÃO . E
FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO
BRASILEIRO DE REfORMA AGRÁRIA, .
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPíTULO I
Disposições Preliminares

Art. l° -Esta Lei estabelece normas de Direito Agrário e de
ordenamento, disciplinação, fiscalizl\ção e controle dos atos e fatos
administrativos relativos ao planejamento e à implantação da Reforma
Agrária, na forma do que dispõe a Lei número 4.504, de 30 de
novembro de 1964.

Parágrafo único. Os Atos do Poder ExecJtivo que na forma da
Lei número 4.504, de 30 de novembro de 1964, aprovarem os Planos
Nacíonal e 'Regionais de Reforma Agrária, fIXarão as prioridades a
serem observadas na sua execução pelos órgãos da administração
centralizada e descentralizada.

CAPÍTULO II
Da Terra e dos Imóveis Rurais

Art. 2° - Compete privativamente ao IBRA, nos termos do art.
147 da Constituição Federal, com a redação que lhe deu a Emenda
Constitucional número 10, e dos artigos 16, parágrafo único, e 22 da
Lei número 4.504, de 30 de novembro de 1964, selecionar, para fins
de Reforma Agrária, os imóveis rurais a serem desapropriados nas
áreas prioritárias fixadas em decreto do Poder Executivo.
•• •• ••••• u ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

LEI N° 5.868, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1972

CRIA O SISTEMA NACIONAL DE
CADASTRO RURAL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - É instituído o Sistema Nacional de Cadastro Rural, que
compreenderá:

I - Cadastro de Imóveis Rurais;
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n-Cadastro de Proprietários e Detentores de Imóveis Rurais;
m-Cadastro de Arrendatários e Parceiros Rurais;
IV - Cadastro de Terras Públicas.
Parágrafo único. As revisões gerais de cadastro de imóveis rurais

a que se refere o § 4° do art. 46 da Lei número 4.504, de 30 de
novembro de 1964, serão realizadas em todo o País nos prazos fIxados
por ato do Poder Executivo, com efeíto de recadastramento, e com
fInalidade de possibilitar a racionalização e o aprimoramento do
sistema de tributação da terra.

Art. 2° - Ficam obrigados a prestar declaração de cadastro, nos
prazos e para os fms a que se refere o artigo anterior, todos os
proprietários, titulares de domínio útil ou possuidores a qualquer título
de imóveis rurais que sejam ou possam ser destinados à exploração
agrícola, pecuária, extrativa vegetal ou agroindustrial, como defInido
no item I do art. 4° do Estatuto da Terra.

§ 1° - O não-cumprimento do disposto neste artigo sujeitará o
contribuinte ao lançamento ex officio dos tributos e contribuições
devidas, aplicando-se as alíquotas máximas para seu cálculo, além de
multas e demais cominações legais.

§ 2° - Não incidirão multa e correção monetária sobre os débitos
relativos a imóveis rurais cadastrados ou não, até 25 (vinte e cinco)
módulos, desde que o pagamento do principal se efetue no prazo de
180 (cento e oitenta) dias, a partir da vigência desta Lei.
................................................................................................................
................................................................................................................

DECRETO N" 72.106, DE 18 DE ABRIL DE 1973

REGULAMENTA A LEI N. 5.868, DE 12 DE
DEZEMBRO DE 1972, QUE INSTITUI O
SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO
RURAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO I
Do Sistema Nacional de Cadastro Rural

Art. 1° - O Sistema Nacional de Cadastro Rural, instituído com o
objetivo de promover a integração e sistematização da coleta,
pesquisa e tratamento de dados e informações sobre o uso e posse d~
terra, compreenderá a implantação e manutenção dos seguintes
cadastros, previstos na Lei número 5.868, de 12 de dezembro de 1972,
e legislação complementar:

I - Cadastro de Imóveis Rurais;
n-Cadastro de Proprietários e Detentores de Imóveis Rurais;
li - Cadastro de Arrendatários e Parceiros Rurais;
IV - Cadastro'de Terras Públicas.
Art. 2° - Os cadastros a que se refere o artigo anterior, integrantes

do Sistema Nacional de Cadastro Rural, têm como fInalidades
primordiais:

I - o levantamento sistemático dos imóveis rurais, para
conhecimento das condições vigentes na estru~ fundiária das várias
regiões do País, com o objetivo de:

a) fornecer dados e elementos de orientação na programação dos
instrumentos de Política Agrícola, a ser promovida e executada pelos
órgãos federais, estaduais e municipais, atuantes no setor da
agrícultura;

LEI N° 6.746 DE 10 DE/12/1979

ALTERA O DISPOSTO NOS ARTIGOS 49 E
50 DA LEI N. 4.504, DE 30 DE NOVEMBRO
DE 1964 (ESTATUTO DA TERRA), E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - Os artigos 49 e 50 da Lei número 4.504, de 30 de
novembro de 1964 (Estatuto da Terra) passam a ter a seguinte
redação:

*As alterações determinados por esta lei já se acham inseridas no texto do &tatuJo
da Terra.

DECRETO N° 84685 DE 06 DE MAIO DE 1980

REGULAMENTA A LEI N. 6.746, DE 10
DE DEZEMBRO DE 1979, QUE TRATA
DO IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
- ITR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 10 - Para cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural aplicar-se-á, sobre o valor da terra nua, constante da declaração
para cadastro e não-impugnado pelo Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA, ou resultante de avaliação
feita pelo mesmo órgão, a alíquota correspondente ao número de
módulos fIscais do imóvel, de acordo com a Tabela adiante:

LEI N° 8.629, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1993

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO
DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS
RELATIVOS À REFORMA AGRÁRIA,
PREVISTOS NO CAPÍTULO li, TÍTULO
Vil, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Art. 1° - Esta Lei regulamenta e disciplina disposições relativas à
reforma agrária, previstas no Capítulo m, Título Vil, da Constítuição
Federal.

Art. 20 - A propriedade rural que não cumprir a função social
prevista no art. 9" é passível de desapropriação, nos termos desta Lei,
respeitados os dispositivcs constitucionais.

LEI N° 5.524, DE 05 DE NOVEMBRO DE 1968

DISPÕE SOBRE O EXERCÍCIO DA
PROFISSÃO DE TÉCNICO
INDUSTRIAL DE NÍVEL MÉDIO.

Art. l° - É livre o exercício da profIssão de Técnico Industrial de
nível médio, observadas as condições de capacidade estabelecidas

.nesta Lei.

Art. 2° - A atividade profIssional do Técnico Industrial de nível
médio efetiva-se no seguinte campo de realizações:

I - conduzir a execução técnica dos trabalhos de sua
especialidade;
................................................................................................................
. .
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DECRETO N° 90.922, DE 06 DE FEVEREIRO'DE 1985

REGULAMENTA A LEI N. 5.524, DE 5
DE NOVEMBRO DE 1%8, QUE DiSPõE

.SOBRE O EXERCíCIO DA PROFISSÃO
DE TÉCNICO INDUSTRIAL E
TÉCNICO AGRÍCOLA DE NíVEL
MÉDIO OU DE~GRAU.

Art. 1~ - ,Para efeito do ~jsposto ne~te Decreto, entendem-se por
Técnico Industriál e Técnico Agrícola de 20 Grau ou, pela legislaçllo
anterior, de' nível médio, os habilitados nos termos das Leis números
4.024, de 20 de dezembro de 1961,5.692, de 11 de agosto de 1971 e
7.044, de 18de outubro de 1982. , .

Art. 20
- É assegurado o exercício da profissão de Técnico de ZO

Grau de que trata o ilrtigó anterior, a quem:
I -·tenha concluido um dos cursos técnicos industriais e agrícolas

de 2° Grau, e tenha sido diplomado por escola autorizada ou
reconhecida, regularmente constituída, nos termos das Leis números
4.024, de 20 de dezembro de 1961,5.692, de 11 de agosto de 1971 e
7.044, de 18 de outubro de 1982;

11 -' seja portador de diploma de habilitação especifica, expedido
por instituição de ensino estrangeira, revalidado na forma da
legislação pertinente em vigor; ,

m-sem habilitaÇão especifica, conte, na data da promulgação da
Lei número 5.524, de 5 de novembro de 1968, 5 (cinco) anos de
atividade como Técnico de 20 Grau.

Parágrafo único. A prova da situação referida no inciso mserá
feita por qualquer meio em direito permitido, seja por alvará
municipal, pagamento de impostos, anotação na Carteira de Trabalho
e Previdência Soeial ou cOmprovànfe de re.Cplbimento de
contribuições previdenciárias.
....................................................................~ ..
.................................................................................................................

REGIMENTO INTERNO

DA
C~ DQS' DEPUTADOS

~SQl-UçÃ~ N° 17 DE 1989
APROVA OREGIMENTO INrERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

TITULON
Das Proposiçlies

CAPíTULOm

Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:

I • sugere a outro Poder a adoção de providencia, a realização
de ato administrativo ou de gestllo, ou o envio de projeto sobre a maté
ria de sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca
de determinado assunto, visando a elaboraçlo de projeto sobre mat6
ria de iniciativa daC~

§ l- Na hipótese do inciso I a indicaçlo será objetO de reque
rimento escrito, despachado pelo Presidenteepublicado no Diário do
Congresso Nacional.
................................................................................................................
..................................................................................................................

INDICAÇAO N2 1.181, DE 1998
(DO SR. EDISON ANDRINO)

Sugere ao Poder Executivo que solicite in~ormações ao Dr. Caio
Luiz de Carvalho, Presidente da EMBRATUR," referentes as despesas
dessa Instituiçao ea investimentos -regionais, estrutura
~~e~:i~;97~emcomo P10graaas de Incentivo ao Turismo, dur~te o

(DEVOLVA-SE A PROPOSIÇAO NOS TERMOS DO ART. 137, S 12, INCISO
II, AL1NEA "C" DO RICO. OFICIE-SE AO AUTOR, SUGERINDO-LHE A
FORMA DE REQUERIMENTO pE INFORMAÇAO (RICO, ARTS. 115 E 116).
PUBLIQUE-SE) , ,

Senhor Presidente

CumprimentandG-o. levamos ao conhecimento -de Vossa
Excelência que em 18 de dezembro de 1.997 endereçamos O!iciP 'o Excelentissimo Senhor
Dr. Caio Luiz de Carvalho, Presidçn~ d'a Embnltur (cópia aJ)O~a). solicitando as seguintes
infonnllÇÕes:

I.P.b1icidade patrocinada pela Embralur. Toda... despesa.
de 1997 e investimentoa Regionais ( Norte, Nordeste, Sul,
Sudeste e Cenlro-Oeste r •

1.Estrutura Hoteleira, considerando os Programas Incentivos
ao T.rismo, quais 0& iAvestimentos Regionais em 1997?

. J' ~

3.Outras citlções que fore.. julgadl' impomnl...

. . Muito embora pessoalmente e· por lelefone, nesse lapso de
tempo. tenhamos procurado obter as mencionadas informações. A Embratur ate agora nada
informou: . .

Em razão disso, e entendendo que eslã havendo uma
desconsideração, pois não acreditamos que I referida Instituição,não lenha tido condições de
nos alender, apelamos no sentido de que Vossa Excelência possa exigir a concretização desse
"noS50 pedido de informações',

Nessa expectativa antecipamos sinceros a,gradecimentos.

~iaJmente .
~..,r ~----:::,..<---

DOE~Rl
PMDB/SC

EXMO.SR.
DEPUTADO MICHEL TEMER
PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
BRASiLlA - DF

Brasília, 10 de março de J.998

Senhor Presidente

Cumprirnentando-o, na fonna do regimento Interno,
encaminho a Mesa Indieaçio, solicitando infonnações do Dr. Caio Luiz de
Carvalho, Presidente d!\ EMBRArUR, referente as despesas daquela Instituição
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em investimentos RegiQn~is" estrutra hoteleira.. bem como Programas de
Incentivo ao Turismo d~r~lei,ano~de 1.997, ,", . Excelerití.ssimo Senhor Min~stro dos Transportes

Cordialmente

EXMO,SR.
DEPUTADO MICHEL TEMER.
PRESlpENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
BRASlLIA - DF

"LEGISLA(',:\O CITADA ANEXÀDA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

, ,

De acordo com o' art. t13 do Regimento Interno, reitero a

V. Excia., a importância da urgência, no sentido da'duplicação da Br. 116.

Em razão da grande quantidade de acidentes com vítimas

fatais, inclusive na ultima semana uma família de 04 pessoas desapareceu em

colisão automobilística, solicito li duplicaçãb da BÍ' 11'6 Sul, (RiolBáhia)
, j ' ••

entre a ponle sobr~ o Rio Paraguassu, municipio de Sanlo Eslevão e.Feira de

Santana. Rodovia de alta intensidade ue trafego pesado (caminhões, ônibÚS,.

carretas, etc.) e aproximidade de convergência do entron~ento rodoviário, '

um dos maiores d~ país, entre o norte e o sul, a sucessão de acidentes i!Dp3e'

a duplicação do trecho da Br 116, visando poupar vidas tão importantes de

homens, mulheres'e crianças do nosso pàís.

Sala de Sessões, 1i de março de 1998 '

~~,~:,
0d;~utado COLBERT MARTINS PPS I BA

RESOLU.ÇÃO N° l7.DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
, J I '''i..?~ , 1 I •

..........................................................•••• •••• •• •••••••••••••••• u ••••••••••••••••••••••••••

.. TÍTULO IV

'. Das Proposições.

CAPÍTULO 111

Das Indicações

Art. 113. Indicaçãd 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 maté·
ria de sua iniciativa exclusiva;

II - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca
de determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre maté
ria de iniciativa da Câmara.

§ lONa hipótese do inciso I a indicação será objeto de reque
rimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no Diário do
Congresso Nacional.

INDICAÇAO NO 1.182, DE 1998
(DO SR. COLBERT MARTINS)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério dos
Transportês, a adoçXo de medidas emergenciais para duplicaç50 da
BR-1l6.

PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO"DA cÂMARA nos D~PUTADOS

....................................................... :.····~t···························;···~····· ..··········

TÍTULO IV
DAS PROPOSiÇÕES

Capitulo 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;

Il - 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.
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INOICAÇAO N' 1.183, OE 1998
(DO SR. IN!CIO ARRUDA)

r intermédio do Ministério das
Sugere ao poder Executiv~, pc residentes da ECT e TELEBRAS a
Comunicações, que dete~1~el:~~nlco comemorativos no transcurso
emissão de selo e cart o i e Ario do Manifesto Comunista.'
do Sesquicentenário de an vers

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Senhor Presidente,

o deputado Inãcio Arruda (pCdoB-CE) se dirige a V.Ex.a, nos termos do Art. 113 o
Regimento Intemo, para expor e requerer o seguinte:

I)Transcorrerá, em 1998, o Sesquicentenário de aniversário do Manifesto Comunista,
uma das mais importantes obras da literatura politica moderna. A industrializaçio, as
transformações sociais - decorrentes da fundação do Capitalismo - sia analisados
pioneiramente por eSse texto de sentido hist6rico.

2) A repercussio de seus pressupostos no século passado, SUl visio de mundo e seu
método provocaram um grande impacto no pensamento da intelecnWidade e na açIo
política dos trabalhadores. Elaborado por Karl Marx e Friedrich Engels, em 1948, é a
primeira e mais contUndente critica a 16gica do desenvolvimento capitalista, que encerra
úm grande rastro de desigualdade

3 ) O manifesto chamou atenção para a hist6ria do papel estratégico dos trabalhadores na
construção do futuro. Denunciou o caráter excludente da "nova sociedade" do século
XIX, surgida dos escombros da "velha sociedade feudal" .

4) Pelo significado teórico do Manifesto para a humanidade, proponho que seja
encaminhado ao Ministro das Comunicações, a emissão de selo e cartão telefõnico, para
que prestemos um justo registro desse significativo documento em nosso pais.

Sala das Sessões, 11 de março de 1998

-~~"i JJ<oj>u";CdoBlCE

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 DaS DEPUTADOS

TíTULO IV
DAS PR,oPOSIÇÓES

.....................................................\ .

Capítuloill
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.

§ la Na hipótese do inciso I a indicação será objeto de
requerimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no
Diário do Congresso Nacional.

INDICAÇAO N' 1.184, D~ 1998
(DO SR. IN!CIO ARRUDA)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério das
Comunicações, que determine aos presidentes da ECT e TELEBRAS a
emíssao de selo e cartão telefônico comemorativos no transcurso
do centenário de nascimento do dramaturgo e poeta alemao Bertolt
Brecht.

(PUB~IQU~-SE. ENCAHINU~-S~)

Senhor Presidente,

o d~putado Inácio Arruda (PCdoB-CE) se dirige a V.Ex.a, nos termos do Art. 113 °
Regimento Interno. para expor e requerer o seguinte:

1. Transcorre~ em 1998, o centenário de nascimento de Bertolt Brecht, um dos mais
~mportant"l poetas e drama~~rgos. deste século. Sua obra foi um dos grandes
tnstrumentqs que afagou o eaplOto e IUcentivou gerações de lutadores contra todo o
tipo de arbitrio e autoritmsm<> em todo <> mundo.

2. A poesia virou trincheira em defesa dos perseguidos, banidos e amantes da paz. .
T11lI\Sfonnou-se em suas mãos numa poderosa bandeira contra a guerra expansionista
e destruidora da Alemanha Hitlerista.

3. Influenciou em profundidade gerações de dramaturgos com sua visão marxista de
mundo. A arte expressa com ele o mundo dos oprimidos. Destacam-se na lUa
dramaturgia .. peças: .. Os Fuzis da Senhora Carrar" e " A Irresistivel Ascensão de
Arturo Ui", criadas num cenário de nazismo, que predominou em govemos europeus e
latino-americanos na década de 30 e 40 deste século.

4. Pelo significado que ..sume a obra desse significativo pensador da contemporaneidade,
proponho .ao Ministro das Comunicações, que seja encaminhada ao. presidentes da
TELEBRAS e ECT, a emissão de selo e cart!O telefõnico, no _tido de que prestemos
em nosso país uma justa homenagem a um dos inspiradores de um mundo livre e mais
justo para todos .a ","os.

~
Saladas~~es,~

Deputado Inácio Arruda
PCdoB-CE

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

~~ ••••••••••••••••••••••• •••••• ••• ••••••••••••••••• u •••• '.0
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TÍTULO IV
DAS PROPOSIÇÕES

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

Capítulom
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.
0.0 ~ .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

INDICAÇAO NQ 1.185, DE 1998
(DO SR. Jost CARLOS VIEIRA)

,~ugere ae .poder" Executivo, por intermédio da Presidente do
Conselho do Programa Comunidade Solidâria~ a criaç~o de um
programa especial para atenção aos desempregados em situaçao
critica que já t~eram vencidos seus seguros-desemprego e que
nao possuem no corpo familiar nenhuma renda para o mínimo
sustento digno~ pessoal e familiar.

municipais, é que a'lém de enviarmos esta ~ugestilo. gostaríamos de que o assunto
merecesse a análise e opinião de Vossa Senhoria. -

Sala das Sessões. em 11 de março de 1988.

QQ?&
Deputad~ C~rlqS Vieiré!, (PfL-&C)

Requerimento N.o , de 1998.
(Do Senhor José Carlos Vieira)

Requer o envio de indicação à Presidente do Conselho do
Programa Comunidade Solidária. Dona Ruth Cardoso. relativa a
sugestões para criação de um programa especial para atenção
aos desempregados em situação critica que já tiveram vencidos
seus seguros-desemprego e qüe não possuem no corpo familiar
nenhuma renda para o mínimo sustento digno, pessoal e familiar.

Senhor Presidente.

Requeiro a Vossa ExcelênCia. nos termos do artigo 113, parágrafo 1°, do
Regimento Interno, que seja encaminhada à Presidente do Conselho do Programa
Comunidade Solidária, Dona Ruth Cardoso, a anexa indicação, relativa a
sugestões para criação de um programa especial para atenção aos
desempregados em situação critica, que já tiveram vencidos seus seguros
desemprego e que não possuem no corpo familiar nenhuma renda para o minimo
sustento digno, passoal e familiar.

(RECEBO COM INDICAÇAO AO PODER EXECUTIVO.
ENCAMINHE-SE)

Prezada Senhora.

PUBLIQUE-SE. Os cidadãos que comprovarem junto ao Ministério do Trabalho que se
enquadrem nessa situação serão cadastrados no municípiO de sua residência para
se beneficiarem da contratação temporária especial, -com recursos oriundos do
FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador (salário contratual), e com contrapartida
do município, que assumiria todos os encargos sociaís da referida contratação.

Cumprimentando-a cordialmente, venhO mui respeitosamente a sua
presença, em função dos graves problemas que estamos enfrentando com
crescente taxa de desemprego no pais.

Considerando nossa preocupação comum com o- assunto, perrnita-me
sugerir a criação de um programa especial para atenção ao desempregado em
condição mais critica.

Trata-se da situação de pessoas desempregadas que I~ tiveram vencidos
seus seguros-desemprego e que não poss~m no corpo familiar ·nenhuma renda
para o mínimo sustento digno, pessoal e familiar.

Os cidadãos que comprovarem junto ao Minis!é~io do Trab~lho ~ue se
enquadrem nessa situação serão cadastra~os no m~mclplo de sua resld~ncla para
se beneficiarem da contratação temporária especial, com recursos Oriundos .do
FAT _ Fundo de Amparo ao Trabalhador (salário ~ntratual), .e com contrapartida
do municlpio, que assumiria todos os encargos SOCIaiS da referida contrataçao.

A contratação se daria com a apresentação de projeto específico pelo
município, amparado pala Lei 6019174, corr possibilidade de prorrogação,
proporcionando a contratação de qualquer tipo de mão de obra (inclusive
profissionais liberais especializados), para atender as demandas sociais
emergentes.

Sala das Sessões, em 11 de março de 1988.

Q(7JJQ
Deputadoetar~~ira (PFL-SC)

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 6.019, DE 03 DE JANEIRO DE 1974

Art. 10 - É instituído o regime de trabalho temporário, nas
condições estabelecidas na presente Lei.

Art. 20
- Trabalho temporário é aquele prestado por pessoa

fisica a uma empresa, para atender,à necessidade transitória de

A contratação se daria com a apresentação ~e..projeto específico pelo
municipio, amparado pala Lei 6019174, com POSsibilidade de pro':09a~o.
proporcionando a contratação de qualquer tipo de mão de obra (Inclu~lV.e
profissionais liberais especializados), para atender as demandas sociais
emergerttes.

A nossa intenção é procurar atender famílias que estilo em situação dificil.
até de manutenção alimentar, além de contribuir com os municfpios que se
encontram em dificuldades financeiras para contratação de pessoal para
solução de problemas urgentes, principalmente no atendimento de obras e serviços
básicos à população.

Considerando que essa Comunidade Solidária, detém os conhecimentrns
dessa realidade. tanto da necessidade do emprego, quanto dos problemi'"

DISPÕE SOBRE
TEMPORÁRIO
URBANAS, E
PROVIDÊNCIAS.

O
NAS

DÁ

TRABALHO
EMPRESAS

OUTRAS
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. substituição de seu pessoal regular e permanente ou à acréscimo
extraordinário de serviços.

Art. 30
- É reconhecida a atividade da empresa de trabalho

temporárió que passa a integrar o plano básico do
enquadramento sindical a que se refere o art.. 577, da
Consolidação da Leis do Trabalho.
.......................................................................................................
.......................................................................................................

~GIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

TITULO IV
DAS PROPOSIÇÕES

processadas sem a'devida observância 'das resoluções do Senado Federal relativas ao
endividamento público, requeri ao Presidente da ComiJlio de Trabalho de'
Administração e Setviço Público o envio de pedido de infutmações aoT~ de
Contas da Uniio sobre a possibilidade de se efetuar • contrataçio das operaçlles citadu
sem os pareceres do Banco Central do Brasil e d. Comissio de Aaunto. Ecooômicos do
Senado F~era1 e sem. aprovação do Senado Fedem, em cada caso (\'Ir I.pie _Ia).

2. Indico como cauu de estnnheza o proceuo de.
d~o da Compan!ú. Energética de Pernambuco - CELPE, principa1mente em
razio das recentes e negativas experiências com • prívatiz&çio do setor elétrico de
grande repercussão nacional. '

.. .. 3. Diante do exposto, venho reivindicar a V.Sa, ESPccw
e~pe~o e cntenosa anáhs~ d?s processos de prívatização de emprCSllS sob'contÍ'ole
aClonano dos Estados. do D1stnto Federal e dos Municípios, de foona a que se atendam
a todos os requisitos da legislação vigente. .

Sala das sesT' em ,'.--: de ;4/l>:! "':.J de 1998.

REQUERIMENTO

(Do Sr. Mendonça filho)

Requer o envio de Indicação ao Banco Central,
relativa à privatização de empresas controladas
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.

Nos tconos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regimento .Int~o ~a Cimar&
dos Deputados, requeiro a V.Sa. seja encaminha~a ao P~er E"",,?l1vO a mdicação em
anexo sugerindo análise criteriosa e a observânCIa da legislação VIgente nos.~
de pri~tizaçãode empresas controladas pelos Estados, Distrito Federal e MWUClpIOS.

Capítulo III
DAS INDICAÇÕES

Art..II3. 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.

§ lONa hipótese do inciso I a indicação será objeto de
requerimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no
Diário do Congresso Nacional.

INDICAÇ!O N2 1.186, DE 1998
(DO SR. MENDONÇA FILHO)

Sala das Sessões, em fi! de ,1..<.+-.t.,,- de 1998.

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Banco Central, a
anAlise criteriosa e a observância da legislação vigente nos
processos de prlvatizaç50 de empresas controladas pelos Estados,
Distrito Federal e Municípios.

(RECEBO COM INDICAÇ!O AO PODER EXECUTIVO. PUBLIQUE-SE.
ENCAMINHE-SE)

Ilustríssimo Presidente do Banco Central:

Dirijo-me. V.Sa: para expor e reivindicar o seguinte:

1. Tendo chegado ao meu conhecimento que operações de
c:ródito de antecipação de receitas provenientes do processo de d....tatizaçio de"
lIftlIIC"SU controladas pelos Estados, DiJtríto Federal e Municipios estio sendo

Brasília. 11 de fevereiro de 1998

Sr. Presidente,

Tendo em vista o disposto no art. 210, I, do Regimento
~temo do Tnounal de Contas da União, que só pemIite àquela Corte responder
as ~onsultas fOmIuIadas, no âmbito da Câmara dos Deputados, por seu
PresIdente ou por Pre~ldente de Comissão técnica ou de inquérito, requeiro a
V.Ex.a fOmIular ao Tnbunal de Contas da União a seguinte consulta:

.. .. .. ~ do nosso .conhec~ento que o Governo Federal, por
mtemIedlO de mslltUlções fmancerras oficiaIS, especialmente do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social, vem concedendo aos Estados Distrito
Federal e Municipios créditos com o objetivo de antecipar receitas~
do processo de desestatização de empresas controladas por estes entes fetlerldos
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C que estas operações estão sendo encaminhadas sem a observação das
Resoluções n° 69 c 70, de 1995, e 12, de 1997, todas do Senado Federal, que
disciplinam o endividamento público.

É lícito contratar as operações da espécie sem os pareceres
do Banco Central do Brasil e da Comissão de Assuntos EconôDÚcos do Senado
Federal, e sem a aprovação do Senado Federal, em cada caso? Quais as normas
que asseguram este procedimento'especial.

Exmo. Sr.
gePutado Osvaldo Bio1chi
Prêsidcnte da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público
Câmara dos Deputados
~

RF};OLUÇÃO N! 70, DE 1995

Autoriza 05 F.stados a contratar operações de erédito prevls.
tas no Programa de Apoio à Reestruturação e AO Ajuste Fiscal de
Estado,,;.

o Senado Federal resolve:
Art, I. São os Estados autori7'ldos a contratar as operações de crédito. inclusi·

ve os compromissos r aCi c(mdiçnc~, prcvistac; no Progrmn:l de: Apoio à Rcc.'itrulurn
ção e ao Ajuste Fiscal d" Eslados e SU:l' alterações.

Parágrafo único. O montanle e o serviço dus operações de crédito de que Ira
lu e'le arligo não serão computados, uo exercfcio financeiro em que forem celebra·
dos os respcclivos t:Olllralos, IlUli limites pTcvislos 110 arl. ti", I c 11 tia Resoluçüo rt!
(,l). de 1995.

An. 2! NfKI se aplicuJllu esta Resolução os seguintes dispositivos da Resolu·
ção n" 69. de 1995, do Senado Federal:

1,- arl. 13. IV, VI e VIII. e § I·:
1J.-art,18.
Art. 3" Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 14 de dezembro de 1995. - SenadorJosé Samey. Presidente.

nSf.d.I~·12·9~.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO
PúBLICO

Atendendo a pleito formulado pelo nobre Deputado
Mendonça Filho, membro desta CODÚssão, venho formular a essa Cone de
Contas, com base no art 210, r, do Regimento Interno do Tribunal de Contas
'da União, a seguinte consulta:

Objetivando promover a privatízação de empresas sob
controle acionário dos Estados, do Distrito Federal e dos Muniéipios, o
Governo Federal tem, por intermédio das instituiçães financeiras oficiais
federais, especialmente do Banco Nacional de Desenvolvimento EconÔDÚCO e
Social, concedido, a estes entes federados, créditos com o objetivo de
antecipar receitas provenientes do processo de desestatização de suas
empresas.

Tendo chegado ao nosso conhecimento noticias de que
estas operações estão sendo processadas sem a observação das Resoluções nO
69 c 70, de 1995, e n° 12, de 1997, todas do Senado Fedcral, que disciplinam
o endividamento público, consulto se é licito contratar operações da espécie
sem os pareceres do Banco Central do Brasil e da Comissão de Assuntos
EconôDÚcos do, Senado Federal e sem a aprovação do Senado Federal, em
cada caso, c quais as !Wlffi3S que asseguram este procedimento especial. ,---

~.:-'~ase Vencimento Ouantldade \, Tino

1-1"-11-95 '2·6-1997 75.000.000 P
__!··1!:95 1·-6-1998 75.000.000 P

~!-95 '··6-1999 75.000.000 P

'·-11·95 1"-6-2000 76.0ó0.44O P

--TOTAL
0'-

301.623.440 ._'-'-

g) fomlR de eolocação: através de orerla pública IIOS t~mlOs da Re.soluçilo rit
565, de 20 de selembro de 1979. do Banco Central do Brasil;

h) autorização legislativa: Lei n'5.743. de 6 de outubro de 1995.
I'arállrafo único. Os Ululos emitidos na forma prevista na a1Ú1ea r serão re

gistrados no Celip, por se tralarem de tflnlos emitidos para pagarnento de precató
rios judiciais,

Arl. 32 O prazo para o exercleio da aUlorização é de cento e oitenta dias conta·
do a parlir da data de suu publicação.

Art. 4. Esla Reso'ução entra em vigor na data de sua publicação.
Selladll Federal. 15 de dezembro de '995. - Senador José Sarney. Presidente.

RESOLUÇÃO N. 71, llE 1995
Autorizn o E.,tado de Alagoas A emitir 301.623.440 (trezentos

e um mUhões, sel<eentos e vinte e três mO e quntrocentos e qunren.
ta) de Letra< Finnncelras do Tesouro do Estado de Alagoaç - LFf-

AL, clljos recursos semo destinados à 1iquldaçio do 7! oitavo p·reca.
lfírios judiciais pendentes, bem como de olidOl requisitórios eOlO'
plernent:ires por decisão de Ac6rdio do Tribunal de JustIça do Es.
tado.

O Senado Fedeml resolve:
Art. I. É anlorizado 11 Estndo de Alagoas, nos temlOs da Resolução n! 11, de

1994, do Senado Federal, a emitir Letras Financeillls do Estado de Alagoa.s - LFT·
AL. cujos recursos serão destinados II liquidação do 7" oitavo de precltórios judio
ciais pendelltes, bem como de ofícios requisitórios complementares por dceisfto de
Ac6rdão do tribunal de Justiça do Estado.

Ârf. 22 A emissão aulorizada no art. r" será rCàlizada sob as seguilllc.s condi·
ções:

a) qllnntidade: 301,623.440 (trezelltos c um milhõcs, seiseenlos e villle e três
mil e quatrocen(os c qUllIentn);

b) modalidade: nominativa·transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro - LFT, eriada pelo

Decreto-Lei n· 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: alé einco anos;
e) valor nominal: J,00 (um rcal), nas respeclivas datas·base;
Ocaracterísticas dostitul05 a serem emitidos:

~tof-./
Osvaldo Biolchi

Presidente

Brasilia, 11 de fevereiro de 1998

Sr. Presidente,

Of./n',7198

Ela:cIcntissimo Senhor Homero Santos
.PIaidcnte do TriblJllll1 de Contas da União
8nIslIía·DF
tSa1I

que Irala o an. 2" da Lei n" 8.727, de 1993, serão deduzidos os dispêndios com as
IlIIortI7.açõc.s, jurus e demais encargos das dlvida.s ali Olencionada.s, erelUados no
II"'~ InlCriar 11) do pagamento da rc~"rida prestação.

, Art. 28. O disposlo nesla Resolução não se aplica 1\.s aluais aUlarquias finan·
Felrn.<.
, ArL 29. A inobservância da.s disposiçõcs da presente Resolução sujeitará os
'&tados. O Disti'ito Federal. os Munidpios e sua.s respeelivas aUlarquia.s 1\.s sanções
rrcvistalt em lei nesta Resolução.

Arl. 30. fisla Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31. Revogam.se 3' disposições em conlnlrio, c'l'ecialmeole a Rosolução

n! 11. de 1994.
Senado Federal. 14 de dezemhro de 1995. - Senador José Samey. Presidenle.

nSf,dc J~·12·9~. DSF. de 16·12·95,
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1864 SECÃO I DIARIO OFICIAL ~/~. 22 SEXTA-FEIRA. 31 JAN 19<;1

Senado FederaL. em 30 de )ane1.ro de 1997

Senador JOSe SARNEY

Presldence ao Senaao Federal

Art... - Esta
pUbl,lcacâo.

r.esoJ.uc.1:: '!:"ltra e:r. V10'O:' cat.a ae 5ua cl COnlorovac.lo ao CUt;:orlmem:o ao dlSPOSto nos arts. ~7 e 212 d.
Const:l tu~c.to FeaeraJ.. e na Le.:. Compleaumcar r:. !Z. de 27 ae marco OI

1995. a551U1 como c'.:: pleno exerClc.:.e 001. cOl:lPee*nc1.,a :r:..!JutilrJ:
conterl.da ~eU. Ccn.stltUJ.;::Ao Federa':'.

Are. 4· Esta Resoiucao entr. em vigor roa data ae su..
publlcacAo.

Senado Federal. em 30 de ,ane1ro de 19'9;

faco saber que o Senaao Federal. dprovou. e eu. Josê Sarney.
Presidente. n05 cermos ao ar:;. 48. item 28 do F\eg'lmento Interno.
promulQ'o .. sequ1nte

Senador J'cst SARNEY

PreS10ente ao Senaao Feoera.i.

RclioLuCÁo
NO 11, :tE: 1997

Face sacer ace o Senado Federa.:. aprovou. e eu. Jose Sarney.
Preslaen'[.e~ nOS t::rm05 ,;:.:: art. ':5. ltttm 2e co Req1mentO Interno.
promu.1.qo a seçulnte

o Senado Fea..ral resolve:

Autorl.Z.a o Estado ce Rondónla a cont:ratar
operacao de credl to sc~ o amparo co
ProQr..... ae AD010 OI Reestru'[.uracâo e ao
AJuste Flsca.L de Lonqo Prazo aos Estaaos.

o~ Federal re:so.1ve:

Art.. l- t o "Estado aI! Rond6nl.a aucoil.::aao a CO:ltratar operac.to
de cr6di.to sob o ~ro ao ProQ'ra.:u ae .N>01Q a_..Ree~t.rUI:UrAçaO e ao
Ajuste 1'13c.1 de Lonqo Prazo aos ESt"i"cfos-:~' .. -

Par&qrafo UnlCO. O contratO autorlzado nos ter=05 de:5te artiQ'o
ser' Subaec'ldo .,. COllissAo de Assuntos EconOm.1cos. para apreclac;lo no
prazo ae qu1nze d..1....s. éUJo parecer ser. obJeto de aellDeracaO peLO
P1en'r~o do SenAdo Feaeral.

Art .. 2- A operaca.o de credltO reten.da no art1.qo ilO1:erlor tera
• 3 _eqU.iiCCS CO'.1e••• ['*floe:~.'.''''------ _

aI v.alor: s.aJ.ao dos ecpre.stl:os e il::anc:~amencos ,unto a C.U.X4
EconOZ!l:lca Federal. lncluslve os concedlOOs ao amparo dos Votos QIN

162/95. 175/95 e 122/96. e 10 Banco ao Bras1l S .A. _concea1ao CO:ll base
no Voto 001 31/96. at.ual1.zaao na torma aas clausulas e.!lt:lpuladas no
retroaencl0naao Proeocoio ae AcorCo:

b 1 encarqo.s:
- juros: " ..... IseL. por cento ao anol:
- aeual1.zacAo ao Sa.idO aeveaor: ::l.ensa.J.lI.ence pelo IG?-DI:
c) prazo: quluze anos:
dl qaranCla: recelCas prOprJ.as. as transferenc1i1s

constltucl0na1.S e os créd1tos Qe que trata a i.el COJ:Iplemencar n- 81.
de 13 de seceabro ae 1996:

eJ condlCOes de paquento:
- .-ortiZ&cAo eXtraord1Darla: 20\ (vlnt:e por cent.OI do valor ao

retin.ncJ....nco d& Dlyida. por ocaS.1ao do Lel.U,o de Pr1Vat1zaCAo das
Cenerals El'trlcas de RondOnla - CEROM. nas cond1COes prevlseas no
Protocolo de Acordo:

- A.onizaca.o: em parcelas ll.enSa1S~ pel.... tabela pri.c. e
11.J11t:aesos a 15' Cq.U.D2.. por cenco) da Receu:a Llqulaa R.al - R..La 
aelWal do EstadO.

AR. 3- O Estado devera. por ocas110 da aSS1natura do contorato
d. r.t.t.nanCi....nto. apresentar.. para enc&.tunn...nto ao Senado red.aral ..
o. ..quinta doc:uaaal:Os:

a. aucor1zacaO leqi.lat.lva para r.a11zac:ao do
rat1nanc1aaento:

b) cert1dao' neqac1Ta de d~bito Junt.o ao INSS. certlCl.ao de
qu1taclo de cr1but.os tedera1.s. cerclticada ae, requl..r1,d.de de SJ.tu.cAo
do I'GTS • declarac:.&o de aduaplt:ncJ.A·- Ju..;t.o .0 51St.... fl.nanCalro
Nac10D.&l.;

RCSOLUCÁO
NQ 12. DE 1997

Altera ia ResoJ.uc.to r.~ 10, de 1995. QC

Senado Fe~en.l. que aut:orIZ.a 05 Estac10s ...
coneratarem operacOes af! credito prtYlst,as
no ProarUla ae ApolO j, Ree.trut.u;.~ça.p~.ao ~

AJuste FIsca"l dos· Est.aos

\.
Art. 1- O .ro: :.. a. ResoluCAo n· 10. de 1'95. do s"rt'ao

Federal.. p.ssa a vlqorar. ilcresC1.do doa: sequlnt.es paraqratos.
transformanao-se o ... 'Cu.l par.qrato un.1Co ea S 1-:

"'S 2- Os Contratos aUtOrlz.ado5 n05 termos desce artlqo•
C::::lO nos termos 00 Proarama de Reesrru:ur.ac.1o e .0 AJUst... E'~sc.J

Lanqo Prazo aos ESt.ild05. serão s~et.laos a COIli.slo ae Assunt.u.
EconOmlCOS. para apreCl..C,lo no prazo ae q1UnZfl Q1.... CUlO parecer ser"
oOJeto de del.lber,acao pelo Plenarlo do 5ena':l0 Federal ..

S 3- Em nennuma. nlDOt.e~e ser. exaalnaao pe.LO Senado Federa.L
pedlCO de aut.or~zac~o para a contratac.io ae operação de CreQlt.o. nol.
cond1cOes desta Re50!UcaO. sere que o =eSJlO conteMa as sequlnteS
informacoes:

.1 recelca Uqu1da mensal do Estado:
bl aonc.nte das d1Vldas que se pretende neqociar. ..
A.z't. 2- Esca ResoJ.ucao ent:ra em vlqor na dato. de sua

publicac:ao.

S.....cIor JOSr: SARIfJ:r

Pr••idence ao Senado Federal

II.C&OLUCÁO
NQ 13. DE 1997

Retifica • alinea "e" do art. ~. da.
Resolucao n- 5. de 1996. ao Sen..ao

_oi

139.39 211.10 113.13

56.71 104,21 51."
14U6 27U2 14'-1'pM

DUriodaJ~
s.-I s.-1 SecleJ

27"" 562,20 221,56

2!lU' 102.H
543.14 29U2

IIJ.SI

223,02

102.16
291.32

37.17

74.]4

58.01
147.14

111.48

moS6
291.32

nU6

J-~ os OtlftlNtI daem ser cntrq:UCJ .. Sec:ict de ScMcllo e RC!'JB'D ........... M 111 lOntitl iI: I~.
~r-::~dl:YclCr'~porc1uuo•• Div.....JorDId06cilil. .. pcuo*c.coÜil pUl~

A~ valem a pulH" De sua cfcuvacio c nlo Incluem os Iupiemencos.. que podem ~ 1JdqUIriéoI~.

ev....... eM RSl m-ért••: .Mt3)

Diirio Oficial Dlúio da Jastiça
ScçIo 1 ~ 1 ~<Çio J s.- 1 SeçAe 1 Sc.J

ECf
~ (."tMdIdcl 56,71 29,04 51.41
r.-'__I 149.16 73.92 149.16

•••'!119M."I·.a··pa·'·'··..'.,·,

ImpretÍsa Nacional
A_raA..al

Imprensa Nacional
.uu..ac..n Sc.acr:al

CATARINA ACIOU DE FIGUEIREDO
Cbe&: da Divido de JornaiS olidais

CATARINA ACIOU DE FIGUEIREDO
r

DIÁRIO OFICIAL~ J
ÓrJIo cItstinado. pub1icaçjo de aiOS IIIXIIWivos

ANTÓNlO EUSTÁQUIO CORREA DA COSTA
Dirctor-Gc:ral

JOSÉ GERALDO GUERRA
eoamc..dor-Gcral de Produçio IndUSlrial

MINISTERIO DA JUSTIÇA
ImpretlU Nacional
SIG Quadra 6. Lote 800. CEP 70604-900. Brasília-DF
Telefone: PABX (061) 313-9400
CGCJMF: 0039449410016-12
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. .

RESOLUÇÃO DO SF N° 70, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995

............................. . : ~ ,

A
DE
NO

OS ESTADOS
OPERAÇÕES

PREVISTAS
APOIO À
AO AJUSTE

AUTORIZA
CONTRATAR
CRÉDITO
PROGRAMA DE
REESTRUTURAÇÃO E
FISCAL DE ESTADOS.

Art. 1° - São os Estados autorizados a contratar as operações
de crédito, inclusive os compromissos e as condições, previstos
no Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de
Estados e suas alterações.

Parágrafo único. O montante e o serviço das operações de
crédito de que trata este artigo não serão computados, no
exercício financeiro em que forem celebrados os respectivos
contratos, nos limites previstos no ARTA, I e TI da Resolução n.
69, de 1995.

Art. 2° - Não se aplicam a esta Resolução os seguintes
dispositivos da Resolução n. 69, de 1995, do Senado Federal:

I - Art. 13, IV, VI e VITI, e § 1°;
TI - Art. 18.
Art. 3° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua

publicação.

Altera a Resolução n lll 70,. de 1995, do
Senado Federal, que autoriza os Estad;os a
contratarem operações de crédito prev1.stas·
no Programa de Apoio à Reestruturação ao
Ajuste Fiscal dos Estados.

RESOLUÇÃO
N9 12, DE 1997

§ 2° - Considera-se financiamento ou empréstimo a emissão
ou aceite de títulos da dívida pública e a celebração de contratos
que fixem valores mutuados ou financiados, ou prazos ou
valores de desembolso ou amortização, bem como seus
aditamentos que elevem tais valores ou modifiquem tais prazos.

§ 3° - A assunção de dívidas pelos Estados, pelo Distrito
Federal, pelos Municípios e por suas respectivas autarquias
equipara-se às operações de crédito definidas neste artigo, para
os efeitos desta Resolução.

.............................................................._ ••_ .. __ r ••••_ '.·_·· ..····_-_·

Consulta

LEGISLAÇÃO CrrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI \'"

Sa'Q>looG

Art. 210. O PlenArl0 decidirA .obre . consultas, quanto a
dl1vida suscitada na aplicaçAo de diapositivos legais e requlamentarea
concernentes ... IWltêria de sua competência, que lhe forem foxmulada.

'pela!! ••guint.s aut:0ridad•• ,

I - Pr••identes dA Repl1blicA, do Supremo. Tribunal Federal,
do Senado Federal, da Clmara doa Deputados, de Comiaelo técnica ou da
inqu6rito de qualqu.r dae Casas do Congresso Kacional, de Tribunal
superior, d. Partido pol!tico1 ..

RESOLUÇÃO DO SF N° 69, DE 14 DE DEZEMBRO DE 199~

DISPÕE SOBRE AS OPERAÇÕES DE
CRÉDITO INTERNO E EXTERNO DOS
ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL,
DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS
RESPECTNAS AUTARQUIAS,
INCLUSNE CONCESSÃO DE
GARANTIAS, SEUS LIMITES E
CONDIÇÕES DE AUTORIZAÇÃO, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLUÇÃO ADIIIIlISTRAT:rvA N9 15. DE 15 DE JUNHO DE 1993

. .' . . '~rov~: o' R.9iJae~t6~.~n~~~do Tribunal.
~'/ ,d~ Con1;as da ~niao., ~ ..

O TRIBUNAL DE CON'l'AS DA UNlÂo, n~ 'uso'da, a.tribuiçao que lhe
confereM os "artigos ·73 e 96, inciso Ir. al1nea -4", da Constituiçio
Federal e os artigos la, inciJIoX, _ 99 da Lei 'na 8.443, de 16 de julho
de 1992,resolve: . .

Art. la t aprov":do o Req.imento rnterno do Tribunal d.
Contas da Uniio, cujo inteiro teor·se publica ti. 'se~~r.

Árt •. 2a Ficàm ~ev~gadas a Resoiuçio Adainistrativa n- 14,
d. 12 d. dez.lIbro de 1977, • suas alterações, bem como !os demais
disposições em contr6rio. -

Art. 311' E.ta Resolução. entra e:ll v~qo.r em la de julho de

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

. CARLOS AULA ALVARES DA SILVA LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA

......~.:.· :.~~:~~~ ~ ~.. ~ ~ _r~._ ..~.~:~~~.:~::~:.~:~._----
:!mz.o IV

JIJLQAJIEIml ]E PISCALIIAÇM

[ Tribun"l de ContasdaJJnião.

CAPÍTULO I
Das Operações de Crédito

Art. 1° - As operações de crédito interno e externo
realizadas pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos Municípios
e por suas respectivas autarquias são subordinadas às normas
fixadas nesta Resolução.

§ 1° - Para os eféitos desta Resolução, compreende-se como
operação de crédito toda e qualquer obrigação decorrente de
financiamentos ou empréstimos, inclusive arrendamento
mercantil, e a concessão de qualquer garantia, que representem
compromissos assumidos com credores sítuados no País ou no
exterior.

o Stlnado Federal resolve:

Art. 1 8 O art. 10 da Resolução n lll 70, de 1995, do Senado
Federal, passa a vigorar, acrescido dos •.,seguintes parágrafos,
t f mando-se o atual parágrafo l1nico em § 1 •
rans o "'S 2 111 05 contratos autorizados nos termos deste artiqo, 1 b~

nos termos do Programa de Reestruturaç.lo e ao Ajuste F sca e=0 Prazo dos Estados, serl.o 5ubmetid~s A comissl~ d:re~;~;~:
EconOmico~, para apreciação no prazo de q1.11.nze dias, cuj P
objeto de deliberação pelo Plenário doáSena.do. F~~rpealio Senado Federa.l

S 3111 Em nenhuma hipótese ser exanuna
pedido de autorização para a contrataçlO de oP~~~~~':m~e'ac:é~~~in~::
condições desta ResoluçAo, sem que o mesmo

intomaç~~S:eceita l1~ida mensal do Esta~; "
b} montante das dividas que se pretende negociar •.
Art. 28 Esta Resoluç!.o entra em viqor na data de SUa"

publicac30.

senado Federal, em 30 de 'janeiro de 1997

Senador Jost SARNEY

presidente do senado Federal
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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 a proposição através da qual o Deputado:
1- 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.

, § l° Na hipótese do inciso I a indicação será objeto de
requerimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no
Diário do Congresso Nacional.

INDICAÇAO NO 1.lB7, DE 199B
(DO SR. MENDONÇA FILHO)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do
Planejamento e Orçamento, a análise criteriosá e a observancia
da legislação vigente nos processos de privatizaçAo de eApresas
controladas pelos Estados, Distrito Federal e "unicípios.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentissimo Senhor Ministro do Planejamento e do
Orçamento:

Dirijo-me a V,Exa, para expor e reiviodicar o seguinte:

I. Tendo chegado ao meu conhecimento que operações de
crédito de anteeipaçio de receitas provenientes do processo de desestatizaçio de
empresas controladas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios estio seodo
processadas sem a devida observância du resolUÇÕes do Se!lIdo Federal relativas ao
eodividarnento público, requeri ao Presidente da Comisslo de Trabalbo, de
Administraçio e Saviço Público o envio de pedido de informayões ao TnõunaJ de
Contas da Uniio sobre a possibilidade de se efetuar a contrataçio das operações citadas
sem os pareceres do Banco CentraI do Brasil e da Comissio de Assuntos Econômicos do
Senado Federal e sem a aprovaçlo do Senado Federal, em cada caso (ver cópia anexa).

2. Indico como causa de esuanheza o processo de
desestatizaçIo da Companhia Energética de Pernambuco • CELPE, principalmente em
ruio das recentes e negativas e>eperiências com a privatizaçio do setor elélrico, de
grinde repercusslo nacional.

3. Diante do exposto, venho ,reiviodicar a V.Exa. Especial
empenho e criteriosa amilise dos proces!os de privatiiação de empresas sob controle
acionário dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de forma a que se atendam
a todos os requisitos da legislaç!o vigente.

e ~"rY">de 1998.

REQUERIMENTO

(Do Sr. Mendonça Filho)

Requer o envío de Indicação ao Ministério
do Planejamento e Orçamento relativa à
privatízação de empresas controladas pelos

,Estados, Distrito Frderal e Municípios, '

Nos termosdo ar!. 113, inciso [ e § 1°, do Regimento Interno da
Câmara dos. J;>eputados, requeiro a V.Exa. 'seja encamínhada ao Poder Execurivo a

indicação em anexo. sugerindo anãlíse criteriosa e a observincía da legislação vigente nas
processos de privatizaçio de empresas controladas pelos Estados, Distrito Federal e
Municípios.

Sa1adasSessões.em /?de1 1I~.r...> de 1998.

> Ir-~

Sr. Presidente,

Tendo em vista o disposto no art. 210, 1, do Regimento
Interno do Tribunal de Contas da União, que só pennite àquela Corte responder
às consultas fonnuladas, no mnbito da Cmnara dos Deputados, por seu
Presidente ou por Presidente de Comissão técnicl ou de inquérito, requeiro a
V.Ex.a fonnular ao Tribunal de Contas da União a seguinte consulta:

É do nosso conhecimento que o Governo Federal, por
intennédio de instituições fmanceiras oficiais, especialmente do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social, vem concedendo aos Estados, Distrito
Federal e Municipios créditos com o objetivo de antecipar receitas provenientes
do processo de desestatização de empresas controladas por estes entes federados,
e que estas operações estio sendo encaminhadas sem a obsetvação das
Resoluções n° 69 e 70, de 19.95, e 12, de 1997, todas do Senado Federal, que
disciplinam O endividamento público.

É IicitoCOlltratar as operações da espécie sem os pareceres
do Banco Central do Brasil e da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado
Federal, e sem a aprovação do Senado Federal, em cada caso? Quais as normas
que asseguram este procedimento especial.

Exmo. Sr.
PePutado Osvaldo Biolchi
Presidente da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público
ctmara dos Deputados
l':fD
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO
PúBLICO . .

Atendendo a pleito formulado pelo nobre Deputado
Mendonça Filho, membro desta Comissão, venho formular a essa Corte de
Contas, com base no art 210, I, do Regimento Intemo do Tribunal de Contas
da União, a seguinte consulta:

Objetivando promover a privatização de empresas sob
controle acionário dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, o
Govemo Federal tem, por intermédio das instituições fmanceiras oficiais
federais, especialmente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social, concedido, a estes entes federados,: créditos çom o objetivo de
antecipar receitas· provenientes' do proêess<i'de desestatizaçlo de suas
empresas.

OUn',?198

Sr. Presidente,

Brasilia, Ii de fevereiro de.l998

o SCl\lldo Federal resolve:
Art. I! São os E~tados oUlori7.1dus a conlratar as opcraçõc.< de crédito, inclusi.

ve os cumpromissus c llS condiçflC~, previslllS no Progrrnnll de Ap"i" 11 Rec.<ll1lturn.
çilu c in Ajuste Fiscal de f\Slndos e sua. n!lernçóes.

Parágrafo único. O Ilumlnnle c o serviço dns opcrações de crédilo de que tra.
III esle artigo não serão compulndos, no exerclcio I1nancciro em que forem celebra.
dos os respectivos cuulrnllls. n()~ Iimitcs previstos no nrt. 4', I c 11 da Rc..oluçilo n!
ti9, de 1995.

Art. 2' Nill'se aplicarn li eslll Re..olução os seguinles dispo.•itivns da Resolu.
çãu n! 69. de 1995, doScnado Federn!:

I·-art. n.IV, VleV1I1,c§ I!;
11- art. 18.
ArI. 3! Esta Resolução enlra em vigor na dala de sua publieaçilo.
Scnildo Federal, 14 de dezembro de 1995. - Senador José Sarney, Presidente.

II~F, de I~·IH~.

RESOLUÇÃO N! 71,llE 1995
Autorizn o &<"'do de Alal\oas á emitir 301.623.440 (trcuntos

e um milhões, seiscentos e vinte e três mil e quatrocentos e quaren.
111) de Letrll5 Financeiras do Tesouro do Estado de Alagoas - LFr _

Tendo chegado ao nosso conhecimento noticias de que
estas operações estão sendo processadas sem a observação das Resol~ n°
69 e 70, de 1995, e nO 12, de 1997, todas do Senado Federal, que disciplinam
o endividamento público, consulto se é ücito contratar operações da espécie
sem os·pareceres do Banco Ccnttal do Brasil e da Comissão de Assuntos
Econômicos do Senado I:edcral e sem a aprovação do Senado Fedetai, em
cada caso, e quais as normas que asseguram este procedimento especial.

~M-/
Osvaldo Blolchi

Presidente :--r-e-u-.,-a-f-s'"
R.c_tl • rri:'"11

r,..:!}::J!.l:.l191!.
. ::;;--

Excelentissimo Senhor Homero Santos
Presidente do Tnbunal <!c Contas da União
Brasilia-DF
~

quc Irala o art. 2! da Lei n! 8.727, dc 1993, serão dedu~idos os disp!ndios com as
amorli7.ações, juros e demais encargos das drvida.~ ali mellciolloolll, efellmdos 110

mês aruerior ao do pagamento da refcrida prestaçlo.
Art. 28. O disposto ncsla Rcsoluçilo nno se aplica às aluais aUlarquias linan.

ccirn.-:.
Art. 29. A inobscrvlnci. das disposições da presente Re$Olução .sujeitar4 os

E.~lados. o Dislrito rcderal, os Municfpios c sua.~ rC:~pcclivas nutnrquias iI.~ sanções
prcvista. em lei nc~la Resolução.. .

Art. 30. Esla Resolução colTa em vIgor na data de sua publicação. '.
/\rI. 31. Revugarll·se a. di~po~ições em contráriu. especiallllcnle a Rcsoluçilo

n! li, de 1994.
Scnoou rcderal. 14 de de1.embro de 1995. - Sen.dor Jfl$é Sarney, Presidente.

IJ~"', ck 15·'2·9.1.

R&'lOLUÇÃO NI 70, DE 1995

Autoriza os Estados a eontralllr opcra~ d~ eridlto prevI&
tas no Programa de Apolo à ReatnJluraçio e ao Ajuste FIIaI'de
Estad!,lI,

AI., cuJns recursos serio destinados à IIquldação do" oitavo preca.
!lírios judlelais pendentes, bem como de oltcloc requlslt6rios com·
plemeum...s por declsio de Ac6rd1o do Tribunal de Justiça do Es.
tado.

OScilado rederal resolve:
Art. li É .utori7.ado () Estado de Alagoas. nos termos di Re.~olução li' li, de

1994. do Sellado Federal. a emitir Letras Financeiras do Estado de Alagoa.. - LfT·
AL, cujo~ reeur~os serão destinados à Iiquidaçilo do 71 oitavo de precatórios judio
ciais pcndellle.., bem como de ofícios requisitórios complcmentares por decisão de
Ac6rdão do Trihunal de Justiça do Estado. .

Ârt. 2" A eutissão aUlmi7.ada no art. (I ser4 realizada sob as seguintes condI·
ÇtICS:

a) qunlltidnde: 301.623.440 (tre7.clltos e um milhões, seiseentn~ e vinle e três
mil e qlllllruccnlu~ c qunreIlL1);

b) lIlodalidnde: nomin.tiva·trMsfcrlvel;
e) renditnelllo: ignal ao das Letras Financeir*' do Tesouro - LFT, criada pelo

Decreto-Lei n' 2.376. de 2S de novemhro de 1987;
d) prazo: alé cinco anos;
e) valor nominal: 1,00 (um reai), .nllS respectivas datas·base;
ncamcteristlcas dos lfIu/os a serem emitidos:

Data·Base Vencimento Ouantidade Tino

_1".11.95 1".6.1997 75.000.000 P

1!·11-95 1!·6·1998 75.000.000 P

~:'.11·95 1!-6-1999 75.000.000 P

1!·11·95 1!-6-2ooo 76.000.440 P

,---~J.A'" 301.623.440

g) forma de eoloCllção: alravO!S de oferta pública nos lermos da Re.solução n!
565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do Brasil;

h) autorização leglslalha: Lei n! 5.743. de 6 de outubro de 1995.
Parágrafo único. Os Utulos emitidos nl forma prevista na alÚlea r serlo re

gislrados no Celip, por se tralarem de Ululos emitidos para plgamento de precat6-
rios judIciais. .

Art. 3! O prnzo pora " exercfeio da autorizaçlo é de cento e oilenta dias conla·
do I partir da data de sua publicaçlo.

Art. 4! Esta ResoJuçio entrl em vigor na datl de SUl publicaçio.
Scu.do Federal, \5 de dezembro de 1995. - Senador JoséSamey, P;esidenle.

DSF,de 16·12·95.
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.Art4 •• Est.. rteso.luca:: entr~ en: vlqor :la dac~ de su.a
publ.lcaeao.

Senado Federal.. em JQ de )aneJ.ro aI!! 1997

S.nad.or .ICS! SARNEY
Presldent.e do Senl.oo FederAl.

CJ comprov.lc.ao ao cu:Jlorl.laentO do d1.spOSCO nos ares. 2i tl 212 dI.
Const1t~lC.a0 f"eaera.... e !la Lel Comtüetllentar r.. 9=~ ce 2' ae 3arco ae
199!J, a:S5~m co.=o c::: pleno eXerc~cu: aa cocpecénC14 =rl,butarl.a
confer.lda oela ConstJ.t1.U;:io fec:iera:'.

Art:~ 4.. Es':a Resolucão entra ém vlqor na datol.
publl.cac.&.o.

SenAào Feàeral. e. 30 de 'Ane~ro de 19'9;

FAÇO saber que o Senado Federal c\provou. e eu. Jose Sarney.
Pre~u.dent.e. nos termos ao ..r~. 48. ltem 2B do Req1men'to Int.erno,
promulqo a sequ1nt.1!!

Senador "C5~ SARNEY
PreSlOente Cc Se-n,J:do Feaeroll

RESOLUÇÃO
N9 11, DE: t997

Faco saDer CUI!! o Sen...do Federa':' aprovou. f:: ",t.1, Jose Sarney,
PreSIdente. nos termos ~= art.. ,;õ. ltem 2e co Fl.equ1enc.o Interno.
promulqo a 5eqUl.nt.e

O a.nada F-S-ral resolve:

Auto:raz..a o Estado de R.ondOn1.a a contratar
operacl.o de crecU to 5CP amparo co
Proqrama ae ADolO a Reestrut;uraclo e ao
A)usee F15Ca.l de Lonqo Prazo a05 Est.ados.

o lIenadQ Federal resolve:

Art. 1- t O .E:st.&do de Rondónl& aut.orl;;ado a contrat.ar operac.6o
de crêdito SOb o ..mparo ao ProqrUl.& o.l!! A;l010 a Rees't.ru'CuracAo e ao
Ajust.e f"lscal de Lonqo E'ra%o dos EstadOs ..

P,ar&qrafo un.1Co. O c:ontra'to autor.1%~do nos termos deste artlqo
ser. subaaet.tdo .t CO• .ts....o de Assuncos ECOnÓDu,co5. para apreClaç,jo no
prazo ae qu1nze dJ.as.. cUJo parecer sera obJeto de aellDeracio peJ.o
Plen,i,r.1o do S.n.aào Federal.

.A.re. 2- A ope:rac.ao de cred1to referlda no artloO antt:r.lor tera
as aeqaxuccs eOildt1etcII i~~ilIa' -

ai vaJ.or: saláo dos empres't1.tlOoS e f.lnanc1.Amencos Junto a Ca.lxa
E.conOJlU.c.a Federal, lnciu.:u.ve os concedl00,5 ao amoaro OD5 Votos O!N
162/95. 175/95 e 122/96. e ao Banco 00 Bra51.1 S.A.' conceOld.o co: case
no Voto 0iN 31/96, atual1.%aao na iorm.. aas c:lau5ul~5 esc.lpu.lacas· no
!'etromenC10nacso Protocolo Qe Acorao:

b J encargos:
- Juros: 6' ..... 15• .13 por cento ao ilnol:
- .eu&lizacao do sal,ao Oeveaor: :nenSilJ.lllence pelo ICP-OI;
c) pr..%c: qu.1uze anos;
d) qArant1.i1: :'ecel.tas prOprl~5. as tranaferénclas

consC1tuClonal.S e 05 credl.tos ce que tratil a Lei COClplemen'tar n- 87.
d.e 13 de setembro de 1996:

el condicoes de p&q,aaento:
- aDOrCl.zaClo extraorOl.naru,: 20\ (vl.nte por cenCOJ do VAlor do

r.{i.n.nC~Amen'to da D1vl.ca, por ocasl..to do Lel1io ae Pr.lvaCl.zacAo d...s
Cent.ra,ls Elétr1.c.ill5 de l\ondOnl.... - CEJl.ON. nas cond1.COe5 preVl.5't&S no
Proeocolo de AcordO:

- a-ort1z&c&0: em parcela5 :nen3&1.S. pel... ca.bela pr~c. e
U ...U:ados a 15' (quUlZ.. por centol dA ReCCl.ta LiquIda Real - P..LR. 
aen-al do Estado ..

Mt. 3- O Estada de",er&. por ocasi.lo d ... &551naCura do contrato
de refinanc1.a:su:nco • .apresencar. pAra enca=l.nnuu!nto ao Senado Feder..l.
o•••qul.nte doe:uaeotos:

a) aueor,l%&ÇaO leq.hlacl.9'a para re-.lizac:lo do
retin&nCl...nco:

b) cert.1cllo· neqac1va de d'b1to Junco .1.0 INSS. cerC1~o de
qu1tacao de tr1b:utOS tedCC&ls. certlficoIdO de requl.arl.d&ac ele slt.uacAo
do FGTS e declarae.t.o de adlçJ.tnC.la Junto "'0 51ste.IU Fl.n&nce.tro
Nacional.;

RESOLUÇÃO
Y'i" 12. DE 1997

Altera a ResoluCAo r.;J 10. d.e 1995. do
Senado Feder,J:L que .utorlZ.a os Estiloos a.
concrataretb operacOes aI! credlCO oreVlstas
no Proqr.a.ma c:ie ApolO a. Reest.ruturacao ao.
A1Uste F~5cal dos EsCcaos.

~~
Art:. 1- O art.. ~. aa. ResolucAo n- '0. de 1995. do S~n.do"

Federal. paSSA a vlqorar.. acre5cldõ dos saquJ.ntes p.r"qrato5~
transtor::1anQo-:5~ o atu... l paraqrafo unlCO ea S 1-:

"5 2- 05 contratos autor1.Zaa05 nos tenDOs de.sre Artlqo..
como n05 te,::aos ao P:oqrA.l:l.a ae Reestru~uraclo • i1Q AJusee fl.sca-i
Lonqo P:,azo dos Est.aQos. ser40 stJ.:)QeC1ao,s a C0A1SS&O de MsuntU$
l:conOml.Cos. para aprec1.acào no prazo ae Cf\1.1nze 01..5. CUJo parecer serA
ODJeto Oe dell.b.racilo pelo PlenarJ..o dO Sena~ Federal.

S 3- E=:1 nennuma hlPOtese sera exuu.niloo pelo Sen..do Federa i.
pedl.do de autor.l:acão par... a contrata.cão ae operac:.ao de crealtO, nas
~~:~~~es~e5ca Rf!~Oluc.ao. sem que o JleSIIQ con'tenna ~$ sequl.nces

.J reCelta 11qu.lda mensaL do Estado:
bJ IIlOnC&nte das dlvldas que se pret.ende negoC.lar ~ ..
AJ:1:. 2- Esta Resoluc:,jo entra em. vl.qor na datA de sua

publicaCilo.

SenAdo Federal. eza 30 de Jane1ro de 1997

Senador .1051: SARNEY

Presl.dente ao Senado Federal

RESOLUCÃ.O
H9 13. Dl: 1997

Retifica oi. ill10e. "e" do art. :- da
Resolucão n- 5. de 1996. do Sen..ao
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A
DE
NO

LEGISLAÇÃO errADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· C.DI

.Tribunal de· Contàs daUnião

llESOLllÇ!O lIDMI!ll:S'rBAUVA 119 15, DII 15 DII .:JUNsà DII 1993

. . •~:rovA . o Regimento ,Interno do Tribunal
/ ,de con~all da t!ni!o_,

'O 'tRIBUNAL DE conAS OA UMIXO, 'no UIO da atribuição quo lhe
confer.. OI ·artiqOI '13 • 96, inciso L,. a11nea -a-, da Conatituiçáo
I'ecleral'. oa Artiqo. la, inciso -X•• 99 da Lei ·na 8'.'443, d. 16 de julho
4e 1992,resolve: . . r'

, ~. lt:t ~ aprovado o ReqiJMnto Interno" do' Tribunal de
ContAI da Uniio, -ujo inteiro teor'le publica ,. .••~ir.

Art., 2G F1c~~ revogadas a Resoluç!o Aclmi.nistrativa nQ 14,
d. 12 dQ: dezembro de 1971, fi IUAII altoraçõfJlI, bem como !tI demai8
dilpoliçl5•• ali coner6rio~ .

." .:. ~ . - Art o" 311 Eata Re1501uçb.o ene:; em Tigor em la de julho de
1993. .

...
. CARLOS l\TILA JlLVAR1IS DA SILVA . LUCIANO BIlANIlÃO ALVES DE SOUZA

presidente Ministro-Relator
... • ~ •• , •••••••. a a ~._··_ .. ·_..·_--_ -_ --- •••• ~.---

._..... ~_ ..._k._...- -_.-- _-_ ------~--_ _---_ ..-'- .._.--.- __ .

COnsulta

Art. 210 .. O Plenlirio decidirs' sobre consultzlli, quanto oll
dllvida suscitada na aplicaçAo de dispo:sitivos legais ., regulamentares
concernentes A mat6ri.s de sua competência, que lhe forem formuladas
pêlas seguintes autoridades J

I - Presidentes da Rep6blica, do Supremo Tribunal Federal,
do Sanado P'edBrl1l, da Camara dos Deputados, de Comiuu!o tAcnica. ou de
inquérito de qualquer das Casas do Congresso Nacional, de Tribunal
Superior, de PArtido poU.tico;

RESOLUÇÃO DO SF N° 69, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995

DiSPÕE SOBRE AS OPERAÇÕES DE
CRÉDITO INTERNO E EXTERNO DOS
ESTADOS, DO DiSTRiTO FEDERAL,
DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS
RESPECTIVAS AUTARQUIAS,
INCLUSIVE CONCESSÃO DE
GARANTIAS, SEUS LIMITES E
CONDIÇÕES DE AUTORIZAÇÂO, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO I
Das Operações de Crédito

Art. 1° - As operações de crédito interno e externo
realizadas pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos Municípios
e por suas respectivas autarquias são subordinadas às normas
;;""u,,~ IJc::.La Resolução.

§ l° - Para os efeitos desta Resolução, compreende-se como
operação de crédito toda e qualquer obrigação decorrente de
financiamentos ou empréstimos, inclusive arrendamento
mercantil, e a concessão de qualquer garantia, que representem
compromissos assumidos com credores situados no País ou no
exterior.

§ 2° - Considera-se financiamento ou empréstimo a emissão
ou aceite de títulos da dívida pública e a celebração de contratos
que fixem valores mutuados ou financiados, ou prazos ou
valores de desembolso ou amortização, bem como seJls
aditamentos que elevem tais valores ou modifiquem tais prazos.

§ 3° - A assunção de dívidas pelos Estados, pelo Distrito
Federal, pelos Municípios e por suas respectivas autarquias
equipara-se às operações de créditó definidas neste artigo, para
os efeitos desta Resolução.
....................................................................................................................
...... ~ .

RESOLUÇÃO DO SF N° 70, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995

AUTORiZA OS ESTADOS
CONTRATAR OPERAÇÕES

. CRÉDiTO PREVISTAS
PROGRAMA . DE APOIO À
REESTRUTURAÇÃO E AO AmSTE
FISCAL DE ESTADOS.

Art. 1° - São os Estados autorizados a contratar as operações
de crédito, inclusive os compromissos e as condições, previstos
no Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de
Estados e suas alterações.

, ~arágrafo único. O montante e o serviço das operações de
credIto de que trata este artigo não serão computados no
exercício financeiro em que forem celebrados os respec;ivos
contratos, nos limites previstos no ARTA, I e rr da Resolução n.
69, de 1995.

. A~: 2° - Não se aplicam a esta Resolução os seguintes
dISPOSitIVOS da Resolução n. 69, de 1995, do Senado Federal:

I - Art. 13, IV, vr e VIII, e § 1°;
rr -Art. 18.
Art. 3° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua

publicação.

RESOLUÇÃO
N9 12, DII 1997

Altera. a Resolução nO 70,. de 1995, do
Senado Federal, que autoriza os Estados a
contratarem operações de crédito previstas
no Programa de Apoio à Reestruturação ao
Ajustá Fiscal dos Estados.

o Senado Fadaral resolve:

Art. la O art. 10 da Resolução nO 70, de 1995, do Senado
Federal, passa a v~qorar, acrescido dos seguintes parágrafos,
transformando-se o atual parágrafo l1nico em § lO:

"'9 2° Os contratos autorizados nos termos deste artigo, bem
como nos termos do Programa de Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de
Longo Prazo dos Estados, serão submetidos à Comissão de Assuntos
Econômicos, para apreciação no prazo de quinze dias, cujo parecer serA
objeto de' deliberação pelo Plenârio do Senado Federal.

S 3° Em nenhuma hipótese será examinado' pelo Senado Federal
pedido de autorização para a contratação de operação de" crédito, nas
condições desta Resolução, sem que o mesmo contenha as seguintes
informações:

a) receita liqtIida mensal do Estado;
b) montante das dividas que se pretende negociar. N'

Art. 2° Esta ftesolução entra em. vigor na .data de' SUa"
publicaçã.o.

Senado Federal, em.30 de -janeiro de 1997

Senador JOS2 SARNEY

Presidente do Senado Federal
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REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O RÉOIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEP.illADOS

TiTULO IV
DAS PROPOSIÇÕES

Capítulo !lI
DAS INDICAÇÕES

Art. I13. 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;

li - sugere a manífestação de uma ou mais Comissões acerca
de determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre
matéria de iniciativa da Câmara.

§ lONa hipótese do inciso I a indicação será objeto de
requerimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no
Diário do Congresso Nacional.

INDICAÇAO N~ 1.lBB, DE 199B
(DO SR. MENDONÇA eILHO)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da
Fa~enda, a análise criteriosa e a observância da legislaçao
vigente nos processos de privatizaç~o de empresas controladas
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentissimo Senhor Ministro da Fazenda:

Dirijo-me a V.Exa. para expor e reiviodiear°seguime:

I. Tendo chegado ao meu conhecimento que operaÇões de
crédito de antecipação de receitas provelÚentes do proce..o de desestatizaçio de
empresas controladas pelos Estados, Distrito Federal e MUlÚcipios estio sendo
processadas sem a devida observância das resoluções do Senado Federal relativas la

endividamento púbEco, requeri ao Presidente da Comissão de Trabalho, de
AdmilÚstração e Serviço Público o envio de pedido de infonnaçlles ao Tribunol de
Contas da União sobre a possibilidade de se efetuar a contratação das operações citadas
sem os pareceres do Banco Central do Brasil e da Comissão de Assuntos Econômicos do
Senado Federal e sem a aprovação do Senado Federal. em cada caso (E !!:!g;:Nli ,.

2. lodíco como causa de estranheza o prOCCSlO de
desestatização di Companhia Energética de Pernambuco - CELPE. principalmente em
razão das recentes e negativas experiências com a privatizaçio do setor elétrico, de
grande repercussão nacional.

3. Piame do eXposto. veriho reiviodicar:a: V.Exa. Especia1
. empenho e criterio5a análise dos processos de privitizaçio de empresas sob controle
acionãrio dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios' de forma a que te atendam
a todos OI requisitos da legislação vigente.

de ~rV de 1998.

REQUERIMENTO

(Do Sr. Meodonça Filho)

Requer O envio de IndicaçãO ao Mini.teno da
Fazenda, relativa à privatizaÇio de empresas controbda$
pelos Estados, Distrito Federal e Município•.

Nos tct'mos do art. 113, ínciao I e § 1°, do Regimento Interno da Cim&ra
dos Deputados, requeiro a V.E~. seja encaminhada ao Poder Executivo a indicaçlo em
anexo, sugeriodo anilíae criteriosa e a observância da legislação vigente llOI proceIIOI
de privatizaÇIo de empresu controladas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.

Sala das SmÕC5, em I1 de /!'""1 '7...:> de 1998.

Brasília, I I de fevereiro de 1998

Sr. Presidente,

Tendo em vista o disposto no art. 210, I, do Regimento
Interno do Tribunal de Contas da Unido, que só permite àquela Cone responder
às cOllSu1tas fonnuladas, no âmbíto da Câmara dos Deputados, por seu
Presidente ou por Presidente de Comissdo técnica ou de Inquérito, requeiro a
V.Ex.a. fonnu1ar ao TriblUlal de Contas da Unido a seguinte consulta:

É do nosso conhec.imento que o Goveriw Federnl, por
Intermédio de instituições fmanceíras oficiais, especialmente do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social, vem concedendo aos Estados, Distrito
Federal eMunicipios créditos com o objetivo de antecipar receitas provenientes
do processo de desestatização de empresas controladas por estes entes federados,
e que estas operações estão sendo encaminhadas sem a observação das
Resoluções n° 69 e 70, de 1995, e 12, de 1997, todas do Senado Federal, que

.dillciplínmil o endividamento.público.

É lícito contrlltar. as operações da espécie sem os pareceres .
do Barico Central do Brasil e da ComissilD de Assuntos EcoÍlômiC()s do Senado
Federal, e sem a aprovação doSenado Federal, em cada caSo? Quai! as normas
que asSegUram este procedimento especial. .

Exmo. Sr.
!?aPutado Osvaldo Biolcm
PreSidente da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço PúbliC()
Câmara dos Deputados
Nem
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RESOI,UÇÃO N',71, DE 1995
Autoriza o F..wdo de Ali1lloas a emitir 30I,fi23.440 (Irezeulos

e um mUhiHis, sclleentos e viole e t~s mU e qWllroCl:nlos e quaren.
ta) de Letra.~ F1nahCl:lriIs'doTesouro do Estado de AlagollS - LFr-

IlSY. d. 1.5·12-95....,

aSe,nado redeml ~esll1ve:'
An. 11 510 il5 ESUldos uulorilJldos a corllfalár as opcraçõcsde crédito, inclusi

ve os cóil1jlroll1iliso~ c as condlçies, previstas no ProgrlUnu de Apnio h Ree,strutura-
çüo e an Ajuste riscill de EsL1ÚOS e sun., altcrações. '

ParállratlJ único, O nKllltanle e o,serviço das opcr,ações de crédilo de ql1e tra·
tu'cste artigo nftolÍcrão computlidos, no exercfdo f1nanceiroem que forem celebra
dos lIS respectivos contralos, Uos limites plevl~t(Js no arl. 4", I e 11 da Re.loluçüo nO
tl9, de 1995., ' _ ' " ' '

-An. 2t Não se aplicwlÍ nesta Re.lolução 05 seguinlcs dispn~itivos da Resolu·
tilo,I" 69;di! 1995.,'do Sena40 Pedcral: '

1"l\rt,I:\IV, VleVIIl,c§ I~;

11- aIt. 18.
M 31 ESta Re.lolução entra em,vigor na dala de sua publicação.
Senado fcileral, 14 de dezembro de 1995... Senador José Sarney, Presidente.Objetivando promover a privatização de empresas sob

controle acionário dos Estados, do Disttito Federal e dos Municipios, o
Governo Federal tem, por intermédio das instituições fmanceiras oficiais
federais, especialmente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social, concedido, a estes entes federados,' créditos çom. o objCtívo: de
antecipar receitas, provenientes do, processo de desestatízação, de suas
empresas.

Atendendo a pleito formuladó pelo, nobre Deputado
Mendonça Filho, membro desra C~sslfo, venho formular'a essa Corte de
Contas, com base no 3rt. 210, r, do Regimento Interno do Tn"bunal de cOntas
da União, a seguinte consulta:

Of./no,1198

Sr. Presidente,

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO
PÚBLICO' " ,

Março de 1998

, ,

Tendo chegado ao nosso conhecin:íerito noticjas -dC que
estas operações estão sendo processadas sem a observação das'Resdtuçi:\es nO
69 e 70, de 1995, e nO 12, de 1997, todas do Senado Federal, que disciplinam
o endividamento público, consulto se é lícito contratar operações da espécie
sem os pareceres do Banco Central do Brasil e da Comissllo de Assuntos
Econômicos do Senado Federal e sem a aprovação do Senado Federal, em
cada caso, e quais as normas que assegimun este procedimento especial.

8)MV-/
Osvaldo,Biolehi

Presidente ....-T-~-'-U-.-,.-"-~-s-..
R'Cltl o 'friGilnl1

~"~J.~.~",1!.. ::;-'-

Excelentissimo Senhor Homero Santos
,Presidente doTribunal de Contas da União
Brasília· DF
~

,AI" cujos n!CUJ'Sos serão deslinados à liqulda~o do 7! oilavo preea·
liírilis jndlcials pendentes, bem cômo de ortclos req' :isitórios com;
plementnrn pordeelsãode Ae6tdio do Tribunal ele Justiça do Es·
lado.

OSeoadol'edernl re.lo!ve:
, , 'Art, I" É antorilJldo n Estado de Alagoas, nos termos da Rc.<llluçüo n2 11. de

1994, do Senado Federal; a emilir Letras finlUlceíras do EstadO de Alagoa.< - LIT·
AL, cujns recursos serão de~tinados h liquidação do 7* oilavo de precat6rio~ judi
ciais pendentes, bem como de orrcios requisil6ríos complementares por decisão de
Acórdão da Tribunal de Justiça do Estado.

tirl. 2' A emissão autorizada no art. I~ será realizada sob as seguintes condi·
çõc.<: .

a) ',"a"tirlarlr: 3lJl.tl23A40 (Irezcnlos e um milhões, seiscento.s e vinle c três
mil e qnalrocentos e quarenla);

li) modnlidllde: nomioaliva-trlUlsferivel;
c) rendimento: ignal ao das Letras Financeiras do Tesouro - LIT, crimla pelo

Decrelo-Lei n!2.376, de 25 de novembro de 1987;
'el) pra7AI: até cinco anos;
e) valor nominal: 1,00 (um real), nas respectivas datas-base;
Ocaraeter/slleas dos títulos a serem emitidos:

que trala o art. 22 da Lei n2 8.727, de 1993, serão deduzidos os dispêndios com as
all1oflizações, juros c demais encargos das dividas ali mcncioll,;d'L', cielUados no

•Inês anterior ao do pagamenlo da referida prestação.
Arl. 28. O disposto nesla Resolução não se aplica às, aluais autarquias f1nau.

-cciral\.
Ar!. 29. A inotiservância das disposições da presente ~esolução' sujeitará os

Estados; o Distrito federal. o. Municfpios e sual rc.lpecliv"-I auíitrqnia.I 11.1 sançlles
, previstal em lei,hesta Resnlução. -

Arl. 30. E.~la Resolução entra em vitl0r na data de sua publicação:
Arl. 31. Revogam-se aI disposições ellÍ contrário, especialmcnte a Resolução

n2 11, de 1994. ' '
Senado Pedeml, 14 de dezembro de 1995. - Senador José Sarney, Prc.lidente.

IJS~-,d.I~·12·9~,

R~::-<;OLUÇÃO N!70, DE 1995

Autoriza os Estados a eontl'lllar operações de cn5illto prevw
tal lIn J'r"llnlmn de Apoio à Recstrnh,,"çlío e no MILsle Fiscal de
Rliados.' ,

~'

Dala-I,!~ Vencimento °uaotldade Tino

1-1'·11-95 I' -6-1997 75.000.000 P
12 -11.95 1'-6·1998 75.000.000 P

1'-11-95 1~-6-I999 75.000.000 P

"·11-95 J'-6-2ooo 76.000.440 P

L....-TI-!!.AL-'-. _ 301.623.440 --
g) fonna deeolocnçiio: atrav6s de oferta pública nos termos da Re.,oluçüo nO

565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do Brasil;
11) autorlzaçlío Icgl.lativa: Lei n' 5.743, de 6 de outubro de 1995.
I'anlgrafo único. Os tilUlos emitidas na forma prevista na aJÚlea Cserão re·

gistrados no Celip, por se tralarem de Ululas emitidos para pagwnenlo de precató
rios judiciais,

Art. 32 O prazo para o exercido da autorização é de cenlo e oitenta dias conta·
do a partir da data de sua puhlicação.

Art. 4~ Esla Re..olução entra em vigor na data de sua publicação.
Senmlo federal, 15 de dezembro de 1995. - Senador José Sarney, Presidente.

OSY, de 16-12·9~_
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1864 SEÇÃO 1 DIÁRlú OfiCIAL N'22SEXTÁ~FEIRA:31JAN 199/

.Art. •• t.st.~ r.~50J.UCa~ e.nt.ra e~ VlGOr :ia dat.& d~ su.a
pUbllC&c:âo.

Senado Federa!. em 30 de ,aneJ.ro de t 997

s.na<lor JOst SAIU(EY
PreSlaen"e ao Sen.ao FederAl

CI comprOVolc4o ao cumorlme.nto ao duspost.o nos ar'ts. ,"r e 21,'2 -da
Con.elt~J1CaO Feaera.L. e na Lel ComOLeSentar n- 94:. a~ .2:7 oe marco oe
1995. assun co:o cc pleno 'l!XerC1c• .: .,a competéncla :.::t'lbutar.La
conftr1.aa ~e.U. Const.1.t\llcio reder..~.

Art;. c" Es:a Resolucao en~ra em vlqor roa data oe sua
publJ.coICãO.

Senado Federal. eM 30 de )ane1.ro de 199;

raço saber que o Senado Federal aprovou, e «lO. Jose Sarney,
Pr_a1aent.e. nos t.eraos ao ar:.. ca. l.tem 2& do fi..qlmaneQ Ineemo.
promulqo ... sequlnte

Sanador J'cst SARNey

PreS1C1en,&e ao Senaao fea~ra.i

kltllOLUÇ~O
NO 11. :lE 1997

Faco saber O'l.:e o Senado Federa~ 3provou. e eu. Jose Sarney.
Presldente. no:5 termos .:= art.. ,;Õ. lt:em 2e 00 Reqlment.o Interno.
procu.lqo A sequlnt.e

o a.nado F.o.ral resoive~

Autorl:. o Estaao ae ftondOn,u. .. cont1'at:ar
operacão de c=.cu to 5C~ c .JJDParo do
Proqr&lll.& de 1oDo10 ,. Reestrul:uracao e &0

AJuste Fi.scal ae l.onqo ~r.z.o aos, EstadOs.

'0 a.n&et.o' "~l re301.ve;

Ar1:. 1- t o Estatto de Rond6nl& ,IU[Or1;:&(10 .. COntratar operacao
de c:rad1t:o sob o <lJ:ll)aro do ProqrUlA de ApoIQ a fleescruturacilo e ao
AjU.te fiscal de 1.onQ'o Pr.:o dos Estlido:l.

Parâqrato únleo. O contrato aUtorlZoIOO nos ~ermos deste at"tlqo
l.r4 subael:.1do a CoalSS&O de Assuntas EconO:u.cos. para aprec.lac:&o no
prazo ac qulnze dJ.....s. cUJo parecer serol ObJeto de del.lberacao peJ.o
Pl.narlo do Sen...óo Feeteral ..

Mta 2- Ao oper..cao de créd.ll:O reter.1C1a no arclqo .n~er.1or tera
•• ••YUXi1CES eonas:c6•• t~"ftCe<__'''.''O'''L--------'':'' _

01) valor: s.alao do,;; ellpresclllOs e h:t&ncu.mentos )unco a C.LX.a
EconOUJ.ca Federal.. 10clu51ve 0:5 COnCedlQOS 110 amparo .dos Vot:o.s 001
162/95. 175/95 e 122/96. e 010 Banco ao 9:01511 S.A.. concecU.C1o co= bAse
no Voto Q(N 31/96. oIcual1.:ado 001 forma Qas clausuJ.as est1.pul.ad&s no
retroaenCl.onaao Pro'tocol.o ae Acorao;

b) encarqos:
.. Juros: 6' a .. A. 15e1.. por cento ao ..no I :
.. atu&ll.zac:ao do saldo oeveaor: c&mSoI.1mente pelo IG?-DI;
cJ prazo: qul.D:e ..nos;
dI q.arant101: :-eceita5 prOprlo1s. as t:'oInsterénc1.as

Canselt.UClon.&lS e os cr*d.itos ce que tratol 01 "al Coep.Lellem:ar n- 87.
de 13 de seCemDro ae 1996:

e' condicOes ae p&q....nt:o:
... a.aort:.l'Lae&o exc.raoralna.ru,: 20\ (Vlnte por cento I do valor do

ret1nanCl&menco d. D1v:i.dol. por ocaS110 do Le11lo de Pr1V&tl.:ac&o etas
CentralS EU:triC.5 ae RondOnia - CtRON. nas Cont11çOes preVl.tC"'s no
~rotoeolo ae AcordO;

... ...-ort1:oIcao: e= parcelas ll.ens&1.s. pal.. t.l.bela prJ.ce e
l1a1~.do.... 1S\ (quUls.e por cento) ta ReCe1t& L1C{U.1C& Real .. PU 
.aDlal do I:stado.

AR. 3- O Estado de.era. por ocaJl1.lo doi oISSlnoltura cio contrato
d.e retinanc1.aaent:.o. apresentar. pilra e.ncuU.MlUltnt.o ao Senaao Federal,
os ••qulnt.e doc:UaentOJl: -

&1 aueorlsac&o leq1s1atlva p&r& . a r ••l..i.zac;:lo eto
r:etinanc:1UtntO;

bl cert:ld.1o· neqatlVoI de d'b1to jt:.nto 010 INSS. cert1dJ.o de
qu1cacao de tr1butos federalS. certlticoIQO de reqularl.dolde de sltuolC'o
do FGTS e óeclaraç.AO de oId1.ÇlenClo1 Ju...-.tO ..o Sisttaa Fl.nanceJ.ro
Nac1ona.l;

AESOLUÇ.\O
NO 12. DE 1997

Altera a Resoluc.Ao r.- 7C. de 1995_ ao
Senado Federal • .:r..te oIut.orlZA 0$ Escadas a.
contratarem aperolcOes oe credltO prev'!.stas
no Proarama de ApOlO á ReescruturaCAo ao.
AJuste f1.sca.J. dos &St.I.C1OS ..

~~
Art:. 1- O ilr:. : - aa Resolucão n- 70. de 1995, do S~n.do ~

Federal. pA~.a vlqorolr. acresc1do aos sequlnces parolqroltos.
transtor=.llnao-sf! o acu0I1 paraqrolfo unlco em S 1-:

"s 2- 0:5 contratos aUtor1ZoIQOS nos termos deste art:lqo •
COla0 nos cer:os ao P:oqrolmol a~ Reest:ru,:uracao e ao A]Ust:e F1SC&.1
Lonqo P:azo aos Escados. ser.o Stml:1etlao5 oi ComlssAo de Assuntos
EconOm1COs. para oIprec1acilo no prazo ce qulnza d1ÁS. cu10 parecer sera
OD).CO ce del.Lberacao cel0 P1enarlo do Sena~o Federal..

S 3- E= nennwu nlDot:e~e :$era eX&alnaao pelo Senado Federal.
pedJ.do ae autorl.zac,lo par.. a contratacAo Q4t operação ae c:rea.l.to. nas
~~:~~:es~esta Resolucao. sem que o mesmo cont.enhil as sequ1nte5

.J recel.ea 11.qulda mensal do [,stildo:
bl DOnt:ant.e aas dlv1.da:$ que se pret:.ende neqoc.lar. ..
Art_ 2- Estil Resoluc;io entra em v1qor na data de sua

publicac.lo.

Senado Federal. em la de. Jane'-ro d~ 1991

Senac10r Jost SARNEY

Pretudente ao Senado Federal

AESOLUÇ~O

NO IJ. DE 1997

Reti.fica. a .. llne. "e" da .rt:.. :. da.
Resoluc.1o n-. S. de 199&. do Senaoo

lIJ.BJ

SI.4.
149.16
Ht"

281.10

104.:u
271.92

139.39

56.71
149.16

111.5137.17UI.48

,dIítt:«:tNr. os DO«lnalS 4c'\r:mser C!1tr'CJUCs na Scc:io .a Sclrdo C' ReRtIlfO de Matmu. no honno cid7h 30m", as 16h,
Q'IIIJqucrm:~ dcYC ta" lIDCaQ'W1Mda. oor n:ruo. á DiYlS60 di: Jom.ats Oficiais. DO ptUO de CUICCII .... 1lUas~. pu!litc-=*
.....1IN:r. valem. paRu oe sua eiC1tvar;to It do Incluem os sup~mc:ruo!. que podem ser 'ldqmrido1 ~er.t.e.

(V.In... tftII RSl ..,..,.. Dá!j1l'1a: 1.0093)

Diino Oficial Diário da Justica
~o I ScçIo 1 ScçIo 3 Soçio I SeçIo 1 .&ç.io 3

Imprensa Nacional
.rUUaIIc.... Sc"'''''l

Ecr
Parto (ouperlldel S6.7I 29.04 SI.48
ra-Coé_1 149.16 73.92 149.16·.···-IZ'UP'.',·.,'f··yji·,.,·'·••@I'.'·,

ANTÕNlO EUSTÁQUIO CORREA DA COSTA
Diretot-Gctal

JOSÉ GERALDO GUERRA
Coonienador-G..... de Produçio IndUSlriaI

•

MINISTERIO DA JUSTIÇA
. Impren.a Nacioaal
• . SIG Quadra 6. Lote 800. CEP 7Q6O.1-90D. Bl2Siüa-DF
I. "Telefone: PABX(()61)313-9400

;;-:, CGCIMF: 00394-49410016-12

236,96 74,341 223,02 271,7. 562,20 227,66

113.56 SI.OI 102.96 1IJ.56 201,S6 102.96
291.32 147.14 291.32 291.32 543,14 2902-_ ......... _TUfOAII

FAX IFONEI FAX FONEI FAX IFONe
lUU·M7IIIIC1l31ut11n1IUIUlIIII011 31Ut1l1Il111U'UNeIIlll1l3l:l4513

IlIIprensa NacioDaI
"_111.."...1
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LEGISLAÇÃO crrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

Tribunal de Contas .da União.

A
DE
NO

AUTORIZA
CONTRATAR
CRÉDITO

OS ESTADOS
OPERAÇÕES

PREVISTAS
PROGRAMA DE APOIO À
REESTRUTURAÇÃO E AO AmSTE
FISCAL DE ESTADOS.

§ 2° - Considera-se financiamento ou empréstimo a emissão
ou aceite de títulos da divida pública e a celebração de contratos
que fixem valores mutuados ou financiados, ou prazos ou
~Iores de desembolso ou amortização, bem como seus
aditamentos que elevem tais valores ou modifiquem tais prazos.

§ 3° - A assunção de dívidas pelos Estados, pelo Distrito
Federal, pelos Municípios e por suas respectivas autarquias
equipara-se às operações de crédito definidas-neste artigo, para
os efeitos desta Resolução.

RESOLUÇÃO DO SF N° 70, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995

LUCIANO BRANnÃO ALVES DE SOUZA
Ministro-Relator

ClIRLOS ATILA ALVARES DA SILVA
Presidente

1993.

ReSOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NO;> 15, DE 15 DE JUNHO DE 1993

. ~rova o Ràqiment~'.Inte~o do Tribunal
/ d~ Con~a5 da União.. , . .

O 'l'IÚBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, n~ uso da a.tribuiçia que lhe
conferem. os -artigos 73 e 96, inciso I" alínea "a", dia Constituição
Federal e os artigos 11l " inciso X, Q 99 da Lei -na 8.443, de 16 de julho
de 1992,resolve: ..

Art. iR t aprova.d.o o Regimento rnterno do Tribunal d.
Contas da União, cu.jo inteiro teor-se publica a -seguir.

Art. 2t:1 Ficztim ~ev~qadas <li. Resaiução AdmlniBtrativa na 14,
de 12 de dezembro da 1977, • suas alteraçõelS, bem como !lfJ demais
d.isposições em contr6.rio.

Art. 3g esta: Resoluçã.o, entra em viqor em lJl de julho da

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

CAPt= IV

Art. 210. O PlenArio decidirA sobra· consultas, quanto a
dllvida lIuscitada na aplicaçlo do dispositivos legais fi regulamentares
concernentes 4 Rl4téri4 de sua competência, que lhe forem fozmulacla8
,pelas sequintea 4\1toridadea:

I - Presidentes da Repilblicll, do Supremo Tribunal Federal,
do Senado Yedoral, da C&m.ara doll DfiJputado8, de Comiasão t4icnica ou de
inqu4rito de qualquer das Casas do COnqrdsso NacíoJl41, de Tribunal
Superior, de Partido Polltico;

RESOLUÇÃO DO SF N° 69, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995

Art. 1° - São os Estados autorizados a contratar as operações
de crédito, inclusive os compromissos e as condições, previstos
no Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de
Estados e suas alterações.

Parágrafo único. O montante e o serviço das operações de
crédito de que trata este artigo não serão computados, no
exercício financeiro em que forem celebrados os respectivos
contratos, nos limites previstos no ART.4, I e II da Resolução n.
69, de 1995.

Art. 2° - Não se aplicam a esta Resolução os seguintes
dispositivos da Resolução n. 69, de 1995, do Senado Federal:

I - Art. 13, IV, VI e VIII, e § l°;
II - Art. 18.
Art. 3° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua

publicação.

DIS~ÕE SOBRE AS OPERAÇÕES DE
CREDITO INTERNO E EXTERNO DOS
ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL
DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS
RESPECTIVAS AUTARQUIAS,
INCLUSIVE CONCESSÃO DE
GARANTIAS, SEUS LIMITES E
CONDIÇÕES DE AUTORIZAÇÃO, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RESOLUÇÃO
N9 12, DE 1997

Altera a Resolução nO 70,. de' 1995, do
Senado Federal, que autoriza os Estados a
contratarem. operações de crédito previstas'
no Programa de Apoio à Reestruturação ao
Ajuste fiscal dos Estados.

CAPiTULO I
Das Operações de Crédito

Art. 1° - As operações de crédito interno e externo
realizadas pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos Municípios
e por suas respectivas autarquias são subordinadas às nonnas
fixadas nesta Resolução.

§ 1° - Para os efeitos desta Resolução, compreende-se como
operação de crédito toda e qualquer obrigação decorrente de
financiamentos ou empréstimos, inclusive arrendamento
mercantil, e a concessão de qualquer garantia, que representem
compromissos assumidos com credores situados no País ou no
exterior. .

o Senado Fedaral resolve:

Art. 1- O art. 10 da Resolução nO 70, de 1995, do Senado ~
Federal, passa a vigorar, acrescido dos seguintes parágrafos,
transformando-se o atual parágrafo OOico em S 10 t

"s 2- Os contratos autorizados nos temos deste artigo, bem
como nos termós do programa de Reestruturação e ao Ajuste Fi:scal de
Longo Prazo dos Estados, serão submetidos à Co1l1Í.5são de Assuntos
EcOnôm.lcos, para apreciação no prazo de quinze dias, cujo parecer será
objeto de' deliberação pelo Plenário do Senado Federal.

S 3° Sm nenhuma hipótese será examinadd pelo Senado Federal
pedido de autorizaçao para a contratação de: operação de· crédito, nas
condições desta Resoluçâo, sem. que o mesmo contenha. as sequiptes
infornações:.. I

a} receita liquida mensal do Estado:
b} montante das dividas que se prefende negociar. ~

Art. 2- Esta Resolução entra em vigor na· data de sua'
publicação.

senado Federal, em 30 de ·janeiro de 1997

Senador JDSt SARNEY'

Presidenté do Senado Federal
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saladass~eões,~ ~ ~':998'
~d REDECKER

'.

.-I

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

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

TiTULO IV
DAS PROPOSiÇÕES

Capitulam
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.

§ 1° Na hipótese do inciso I a indicação será objeto de
requerimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no
Diário do Congresso Nacional.

INDICAÇAO Na 1.189, DE 1998
(DO BR. ",OLIO RIIlI:CKERI

Sugere ao Poder Executivo, por interMédio do Ministério da
Fazenda, a reduçlo de el!quota do I~orto sobre Produtos
Induatrialiaadoa (IPI) incidente .obre deaperd!cioa, reaíduos •
aparas de plAatico.

(PUBLIQUE-BE. ENCAMINHE-SE)

EKCllentluimo Senhor Ministro de Estado da Fazenda:

o set"r calc;adista, l'eSl"'nsável l"'r um dos principais produtos de
exl"'rtação de nossa pauta, depara·se com descompasso na tributação do IPI ora vigente,
capaz de reflelir negatlvam.nt. em leU desempenho.

As (om... para ealçados feitas em maléria plástica encontram-se
submetidas à allqUOll O(zero). Curiosamente. ao se traJUformarem em inserviveis • quer
pelo dClgasl~. quer pelo desulO 'lOfrem a incidancia de alíquota de 12% (doze por cento).
sob a !Ubrica de desperdlciol, rcslduos ou aparas, de acordo com a interptÍ:tação adotada
pela Secretaria da Receita Federal.

Considltllldo·1e que a composiçio de tais bens só permitem sua
transfonnaç40 em novu formu pItI calçados, e que CItes encontram-se desonerados do
iml"'.to. cláro eslá que o valor do CUSto adicionai resullallte da tributaçio acabll por ser

tepwodo ao preço de venda do produto final. com prcjul20 para os adquirentes.

Diante de tal fato e da inobservância dos aspectos de preservação
ecológica. por meio do desestimulo à reciclagem, sugerimos seja reduzida a zero a a1iquota
incidente sobre os resíduos, desperdícios e aparas de plástico, como ocorre com demais

materiais, com vistas a sanar distorção capaz de tributar o lixo como produto
industrializado.

REQUERIMENTO

(Do Sr. JÚLIO REDECKER)

Requer o encaminhamento de Indicaçiio ao
Ministério da Fazenda, referente à mudança de
tributação do Imposto sobre . Produtos
Industrializados incidente sobre desperdícios,
resíduos e aparas de plásticos.

Senhor Presidente:

Nos tennos do art. 113, inciso I e § 1° do Regimento Interno da

Câmara dos Depu~dos. requeiro a V. Exa., seja encaminhada ao Poder Executivo a

Indicação àIlCXa, em que se sugere aiteração do tratamento tributário dispensado a
desperdícios, resíduos e aparas de plástico.

. '" 1"3(f.~tI t- t·

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 a proposíção através da qual o Deputado:
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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;

TI _sugere a manifestação de uma ou mais Comiss~es acerca
de determinado assunto, visando a elaboração- de projeto sobre
matéria de iniciativa da Câmara

§ 10 Na hipótese do inciso I a in~icação será ~bjeto de
requerimento escrito, despachado pelo PresIdente e publIcado no
Diário do Congresso Nacional.
~.u ·.········································ .
................................................................................................................

INDICAÇãO N2 1.190, DE 1998
(DO SR. Jost ALDEMIR)

Sugere ao Poder Executivo a criaçao de Comíssao Especial para
apreciar os efeitos da seca do Nordeste e apontar mecanismos em
defesa da populaçao.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentissimo Senhor Presidente da República,

A região nordestina encontra-se sob novo impacto da seca, que desta vez
traz conseqüências mais graves dianle do quadro de desemprego que se registra
na área. O Nordeste é a região que possui menor potencial hidrico de todo o
pais, situando-se em 3,3% das reservas brasileiras, ao contrário de 6,5% do .
Sudeste; 15,7% do Centro-Oeste e '68,5% do Norte. Quando as precipitações
pluviométricas atrasam ou rareiam, o quadro se toma insustentável para a sua
população. No fmal do ano que passou, caíram algumas chuvas, que levaram
os agricultores a plantarem suas sementes. Mas não houve continuidade nas
precipitações e os homens do campo perderam todo o seu estoque de sementes
porque a plantação não vingou. Sem sementes para plantar, sem água para
beber, sem emprego e com suas numerosas famílias passando necessidade, os
agricultores estão ameaçando invasões às cidades sertanejas dos quatro Estados
mais atingidos ( Paraiba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará),
causando grande apreensão entre as autoridades desta imensa região
conflagrada. Nos últimos dias tomamos conhecimento da realização de
invasões, perpetrada por flagelados, às feiras de diversas cidades paraibanas, e
para evitar a repetição desse quadro triste que se repete a cada ano seco, vimos
à presença do Sr. Presidente da República 'para sugerir a criação de uma
Comissão Especial reunindo os Ministros do Planejamento, Fazenda,
Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo; Secretaria de Políticas Regionais,
superintendente da SUDg,NE e Diretores do. DNOCS, BNB e CHESF, para
visitarem os municipios de Patos, Sousa, CajaZéiras; São José de Piranhas, São
João do Rio do Peixe e Uiraúna, na Paraíba, apreciarem os danos causados
pela seca no Nordeste e para estudarem os mecanismos que possam ser
aplicados visando minimizaresse~.

Dentre as propostas concretas para enfrentar a situação, sugerimos à
Comissão a ser criada, estudar a possibilidade da criação de um Ministério
Extraordinário para Assuntos do Nordeste, subordinando.à sua ação a
SUDENE, o BNB, o DNOCS e a CHESF, para criar programas eficientes e
capazes de superar as crises periódicas causadas pela seca na região.

A situação é muito grave e exige um posicionamento imediato das
antoridades federais.

Ciente de Que Vossa Excelência saberá, através de seus Ministérios
Secretarias de Desenvolvimento e Órgãos Federais, encaminhar esse grav~
problema à sua devida solução, reitero os agradecimento em nome daquele

~"-~:iL~~~'~-;-

REQUERIMENTO
(Do Sr. José AIdemir)

Requer a constilUi~ão de Co,?issão
Especial para aprecIar os efeitos da
seca ho Nordeste e apontllr meIos de
combate à fome e li miséria ma região.

Nos termos do art. 113, inciso I e parà~fo I: do Regimento
uterno da Câmara dos Deputados, requeiro a V. Exa. seja ~nvlado ao.E~o. Sr.
Presidente da República a Indicação em anexo, sugenndo ~. c~~ção ~e
Comissão Especial composta de repr~se?tantes .do.s Mml~ten~s o
Planejamento, Fazenda, Agricultura e Industrla, ComercIO e Tunsm~, e do
Secretário de Politicas Regionais, Superintendente da SUDENE e os dIretores
do DNCS e BNB, no sentido de apreciarem os danos ca~ados pela rec~n~e
estiagem que se abate sobre o Nordeste e apontarem mecanIsmos emerg~nclals
que possam minimi~ o quadro de pânico e desespero que domma os

habit~tes daquela regIão. .., . . .
Sugere ainda que a Comissão visite os .munlcIP.IOS de. P~tos,

Sousa, Cajazeiras, São José de Piranhas, São João do RIO do PeIxe e U~rauna,
na P aiba, áreas mais castigadas pela ausência de chuvas na regtão do

Polígono das Secas.

f;~_:~:988

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

REG~ENTOINTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

•••••••u •••u •••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• .

rÍTULOIV
DAS PROPOSIÇÕES

............................" " .

Caoítuloill
DAS INDICAÇÕES

Art. 113. Indicação é a proposição através da qu~l o Dep~tad~:
1_sugere a outro Poder a adoção de pr~vidêncta,.a reahzaçao

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 Comlss~s acerca
de determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre
matéria de iniciativa da Câmara. .

§ lONa hipótese do inciso I a indicação será objeto de
requerimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado nl'
Diário do Congresso Nacional.
•••••••" u •••••••••••••••••• ..•••••••••

..u ···u ····..·················· .



06428 Sábado 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 1998

INDICAÇAO N~·1.191, DE 1998
(DO SR. MARCONI PERILLO) que se manlenha o traçado original da rndovia BR • 080, que atravessa o povoado de

A5sunção de Goiás, no Municipio de Vila Propício - GO.

Sala das Sessões, em I z. de rJl ~ ...",oSugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério dos
Transportes, a manutenç~o do traçado original da rodovia
BR-oao que atravessa o povoado de Assunçao de Goiás, no
MuniCí~io de Vila Propício, Estado de Goiás.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Dep
J,~

ado Marcom PenHo
'-...--

de 1998.

Excelentissimo Senhor Ministro de Estado dos Transportes, Eliseu
Padilha:

Encaminhou-nos, a Prefeitura Mwúcipal de Vila Propicio, no Estado
de Goiás, reivindicação no sentido de que colaborássemos para a manutenção do traçado

original da rodovia BR - 080, no trecho que atravessa o território do citado município, mais

especificamente no que passa pelo interior do povoado denominado Assunção de Goiás.

Segundo o Prefeito Municipal, Sr. Teodoro de Araújo Aragão Filho,

o Depanmnento de Estradas de Rodagem do Estado de Goiás (órgão que administra

transitoriamente o trecho da BR • 080 que se estende do DistritO Federal até o cruzamento

com a BR - 153, na cidade de Uruaçu.GO), em virtude de projeto realizado por um seu

funcionario, engenheiro, estaria disposto a alterar o traçado da rodovia em causa, fazendo

com que o mesmo não mais cortasse a vila de k.sunção de Goiás senão fosse desviado para a

zona rural. em área que, afirma, vem a ser propriedade do pai do próprio engenheiro que:

propôs a modificação. Tal medida, continua a autoridade municipal, facilitaria ao

beneficiario e à sua familia a construção de um posto de abastecimento e serviços, inclusive
com restaurante, desejo que parece já ter sido externado àquela comunidade.

o fato, decerto, causa~nos estranheza, pois parece se tratar, salvo
melhor juizo, de uma clara sobreposição do int~resse individual ao coletivo. A pavimentação

da BR - 0&0 em trecho OUtro que nio o hoje aberto à circulação no povoado de Assunção de

Goiás colocará em risco a sobrevivência ..dessa comunidade, cerca de mil pessoas que
dependem economicamente do fluxo viário propo,cionado pela referida estrada.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - Cem

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

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

TÍTULO IV
DAS PROPOSIÇÕES

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

Capítulo IH
DAS INDICAÇÕES

Esperando, portanto, contar com o apoio de Vossa Excelência à
solicitação, renoVamos nossos protestos de alta estima e consideração.

&..n!zQes técnicas irremoviveis assim não determinarem, julgo que
se deve respeitar o apelo dos cidadãos de Vila Propicio, mantendo.se, por ocasião de sua
pavimentaçio, o traçado original da BR _080.

Saladas Sessões, em /2 deM ~L"í'"

REQUERIMENTO N' , DE 1998

(Do Sr. MARCONI PERlLLO)

de 1998.

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

PROJETO DE LEI N!! 4.021, DE 1997
(Do Sr. Koyu lha)

Altera a Lei 02 9.099, de 26 de setembro de 1995, que "Dispõe
sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras
providências u •

Requer o envio de Indicação ao Poder
Executivo, relativa manutenção de traçado da
rodovia BR - 080.

Senhor Presidente:

Requeiro a V. Exa., nos tennas do alt. 113, inciso I e § 1° do
Regimento Interno, seja encaminhada ao Poder E.xecutivo a Indicaçlio em anexo, sugerindo

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 3.283, DE 1997)

o Congresso ~J.cional decreta:

Art. [' O arts. ". 8'. 10 e 55. lodos da Lei n' 9.099. de 26 de

setembro de 19Q5. passam a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 3° o JUiZ3do Espedo.l Cível tem competênci;J. absoluta
para a concilin.ç5.iJ. processo. julgamento ~ execução das causas
dveis dt: menor complexidade. i.lssim con:iid~radas:

II ~ 3S t!numeradas no art. :;75. inciso U. do Código de
Proc~sso CiviL ~~~é sessenta \·czcs o salário mínimo:

111 - l.l nçào de despejo para uso próprio ..rle valor nfio
excedente no lixado no inciso anterior. que poderá ser cuniülãda
com a de cobrança do respectivo aluguel:

"...................................................................................................... ,

Com ~stas modificações. acreditamos que os Juizados Especiais

Cíveis esrar.1o melhor r.:grados. ti tim de alcançaren. os altos propósitos pam os quais

túram concebidos.

Por isso t.:ontamos ~om t) endosso de nossos Pares para a

aprovação d~ste projeto.

"Art.SO ..................................................•..............•..................
Sala das Sessões. em de de i99.

§ 10 Somente as pessoas tisicas capazes e os condomínios
serão admitidos a propor ação perante o Juizado EsPecial.
excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas.

n •......................................................................................................

·'Art. 10. Não se admitirá. no processo. qualquer forma de
imen·enção de terceiro nem de assistência. salvo a denunciação da
lide à seguradora. nós casos de indenização"por' acli:lenle de
trânsito. Admitir-se~áo litisconsórcio.": .

"Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o
vencido em custas e os honorários de advogado serão limitados a
10% (dez por cento) do valor da causa. ressalvados os casos de
litigância de má·fé. Em segundo grau.. o recorrente. vencido.
pagará as custas e honol".irios de advogado. que serão lixados ~ntre

10% (dez por cenlO) e 20% (vinte por cento) do valor da
condenação ou. não havendo condenação. do valor corrigido da
causa.

".......................................................................................................

Art. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Are. 3') Revogam-se as disposições ~t1l contrário..

JUSTIFICAÇÃO

A criaç,ão dos Juizados Especiais. de acordo com o ano ,98 da

Constituição Federal. representou importante avanço no s~õtido de garantir à toda a

população. notadamente aos menos abastndos. o acesso ao Poder Judicidrio.

Cumpre. 10dã\:ia. aperfeiçoar ri lei. pam ::;edimenUU' de vez essa

conquista.

Em primeiro lugar. ~ paro t:spancar divergencias doutrinárias ~

Jurispmdenciais. propomos alteração ao art. 3n da lei nU 9.099. Trata..se de fixar como

absoluta a compet~ncia dos Juizados Especiais Cíveis nas hipóteses previstas. afastando

qualquer outra interpretação que: possa levar ao entendimento de que a ida ao Juizado e
uma opção do autor da ação. que poderia entender mais apropriad:o bater âs ponas da

chamada Justiça Comum. Ainda nesse artigo. alteramos os incisos II e III. alargando o

espectro de abrangência da lei.

No art. 8°. conferimos legitimidade ativa aos condomínios. que.

c.::omo se sabe. não sào dotados de personalidade júridica e tampouco se assemelham a

pessoas tisicas. R~cordn111os que a lei jã admite Jigurar o condomínio como autor no

Juizado E!-ipeciaJ. na hipótese do art. 275. lI. "b". do CôrJigo de Processo Civil.

Qmmro <Ia i.1rl, 10. trata-sl1' dl1' reconhecer hipótese de denunciação

da lide que se apresema comumente no Jia~a-dia 10rense. de: sorte que sua ausência do

texto legal causa embaraços 30 funcionamento adequado dos juizados.

. Finalmente. no nrt:, 55. homenag~amos a tigura do advogado. ao

prevermos. mesmo em primeira instândà. a condenação do vencido em honorãríos. porém

em percemual interior ~tO usual. Não se deve llIvidar que. em làce do art. 133 da

Constituição Federal. o advogado é indispensâvel :i administração da Justiça.

~
<C ,;;;;:kdo :O;.. Iha '

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

.........................................................................................................
CAPÍTULO III

Do Poder Judiciário

SEÇÃO I
Disposições Gerais

.......................................................................................................
Art. 98 - A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os

Estados criarão:
I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou

togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e
a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações
penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos
oral e sumaríssimo, pennitidos, nas hipóteses previstas em lei, a
transação e o julgamento de recursos por tunnas de juízes de
primeiro grau;

fI - justiça de paz, remunerada, composta de cidadãos
eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de
quatro anos e competência para, na fonna da lei, celebrar
casamentos, verificar, de oficio ou em face de impugnação
apresentada, o processo de habilitação e exercer atribuições
conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras previstas
na legislação.

CAPÍTULO,IV
Das Funções Essenciais à Justiça

SEÇÃOlIl
Da Advocacia e da Defensoria Pública

Art. 133 - O advogado é indispensável à administração da
justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no
exercicio da profissão, nos limites da lei.
............._ .
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CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

LEI 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Institui o Código de Processo Civil.

LIVRO I
Do Processo de Conhecimento

TÍTULO VII
Do Processo e do Conhecimento

CAPÍTULO III
Do Procedimento Sumário

Art. 275 - Observar-se-á o procedimento sumário:
*Artigo, "WPUI", com redação dada peJa I.ei número 9.245, de 2611211995.

I - nas causas, cujo valor não exceder 20· (vinte) vezes o
maior salário mínimo vigente no País;

* Inciso I com redação dada peJa Lei númerO 5.925. de I de outubro de 1973.

. II - nas causas, qualquer'que seja o valor:
a) de arrendamento rural e de parceria agrícola;
b) de cobrança ao condômino de quaisquer quanti~ devidas

ao condomínio;
c) de ressarcimento por danos em prédio urbano ou rústico;
d) de ressarcimento por danos causados em acidente de

veículo de via terrestre;
e) de cobrança de seguro, relativamente aos danos causados

em acidente de veículo, ressalvados os casos de processo de
execução;

LEI 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995

DISPÕE SOBRE OS JUIZADOS
ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULon
Dos Juizados Especiais Cíveis

SEÇÃO I
Da Competência

Art.·3° - O Juizado Especial Cível tem competência pará
conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor
complexidade, assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o
salário mínimo;

II - as enumeradas no art. 275, inciso lI, do Código .de
Processo Civil; .

TU - a ação de despejo para uso próprio;
IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não

excedente ao fixado no inciso I deste artigo.

§ 1° - Compete ào Juizado Especial promover a execução:
I - dos seus julgados;
II - dos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até

quarenta vezes o salário mínimo, observadó o disposto no § 1°
do art. 8° desta Lei.

§ 2° - Ficam excluídas da competência do Juizado Especial
as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse
da Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes de
trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda
que de cunho patrimonial.

§ 3° - A opção pelo procedimento previsto nesta Lei
importará em renúncia ao crédito excedente ao limite
estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação.

SEÇÃO III
Das Partes

Art. 8° - Não poderão ser partes, no processo instituído por
esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito
público, as empresas públicas da União, a massa falida e o
insolvente civil.

§ 1° - Somente as pessoas fisicas capazes serão admitidas a
propor ação perante o Juizado Especial, excluídos os
cessionários de díreito de pessoas jurídicas.

§ 2° - O maior de dezoito anos poderá ser autor,
independentemente. de assistência, inclusive para fins de
conciliação.

Art. 10 - Não se admitirá. no processo, qualquer forma de
intervenção ae terceiro nem de assistência. Admitir-se-á o
litisconsórcio.

SEÇÃO XVI
Das Despesas

Art. 55 - A sentença de primeiro grau não condenará o
vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os
casos de litigância de má-fé.

Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e
honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e
vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo
condenação, do valor corrigido da causa.

Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas,
salvo quando:

I - reconhecida a litigância de má-fé;
11 - improcedentes oS embargos do devedor;
III • tratar-se de execução de sentença que tenha sido objeto

de recurso improvido do devedor.

PROJETO DE LEI N!! 4.096, DE 1998
( Do Sr. Inocêncio Oliveira )

Dispõe sobre alterações no texto da Lei n2 9.503, de 23 da
setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

(AS COMISSOES DE VIAÇAO E TRANSPORTES; E DE COHSTITUIÇAO E
JUSTIÇA E DE REDAÇI\O (ART. 54) - ART 24, U)
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o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° - Dê-se ao nO 1 da alínea a do inciso /I do § 1D do Art. 61, ao

inciso VI do Art. 10S e ao Art. 338, da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, as

seguintes redações:

"Art 61- .

§ 1° ~ ..

I - .

n" ..
a) .

1) cento e dez quil6metros por hora fJlJra automóveis,

CIImionetas e motocicletas;

"•••••••n ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"Art.10S ..

VI - para as bicicletas, sinalização notuma dianteira, traseira,

fttteral e nos pedais.

"Art. 338. As montadoras, encarroçadoras, os importadores e

fabricantes. ao comerciarem velculos automotoros de qualquer categoria, são

obrigados a fornecer, no ato da comercialização do respectivo veiculo, manuat

contendo nOl17las de circulação. infrações, penalidade, direção defansiva. primeiros

socorros e Anexos do Código de Trlmsito Brasileiro. "

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

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

1I1snFICATIVA

Com as modificações que introduzimos no PLC nO 04198, por

meio do presente projeto, pretendemos corrigir distorções latentes no texto do

Código de Trânsito Brasileiro (Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997), em seus

arts. 61, 105 e 338, todas elas relacionadas com o segmento dos veículos de duas

ou três rodas.

No tocante ao art. 61, §1°, inciso li, allnea a, que dispõe

sobre a velocidade mâxima permitida nas rodovias, observa-se que, por nlio terem

sido mencionadas explicitamente no textq .do dispositivo, as motocicfetas aca~m

.. enquadradas na categoria "demais veículos". Por força do 4üe díspõe o número 3

da alinea em questão (referente aos "delT!ais veículosi, as motocicfetas foram

equivocadamente equiparadas a veiculas tradicionalmente lentos, sujeitando-se,

dessa forma, juntamente com caminhões e carretas, ao mais baixo limite de

velocidade (oitenta quilômetro por hora) previsto no Código de Trânsito Brasileiro,

quando, na realidade, a legislação mundial considera que a velocidade máxima

indicada para as motocicletas é igual à do automóvel.

Mantida a redação atual do dispositivo, as motocicletas, por

quesl6es de segurança, seriam fatalmente levadas a trafegar pela faixa da direita

das rodovias, a qual, <;omo se sabe, é, geralmente, a que apresenta as piores

condiçl5es de conservação. Do contrârio, ficariam permanentemente expostas a

riscos de atropelamento por automóveis e ônibus, cuja velocidade máxima admitida

no Código de Trânsito Brasileiro é significativamente superior (cento e dez

quilômetros por hora).

De modo a corrigir tal impropriedade e possibiiitar às

motocicletas desenvolver, com segurança, velocidade compatfvel com suas

características, o projeto que apresentamos pretende atribuir-lhe o mesmo limite de

velocidade estabelecido, no número 1da alínea a, para automóveis e camionetas.

Já a alteração que atinge o art. 105, inciso VI, pretende

suprimir, da relação dos dispositivos de uso obrigatório nas bicicletas, a campainha

e o espelho retroviSor.

Constata-se, ness!! particular, que os citados equipamentos

encontram-se atualmente em completo desuso em todo o ·mundo. Tanto assim que

inexistem referências a esse respeito na legislação de trânsito vigente em países

coma os Estados Unidos e os europeus, de modo geral. Além de onerar o custo do

veiculo, avaliamos que tais exigências em nada contribuifiam para aumentar sua

segurança no trânsito.

Em especial, note-se que a imagem do ombro do ciclista seria a

Unlca possivel a partir de espelho retrovisor em sua bicicleta. Nessas

circunstâncias, e considerando as baixas velocidades alcançadas pelo veíeulo,

admite-se ~e a melhor visllo da área e do trâfego imediatamente atrâs de si, o

ciclista poderia obtê-Ia por meio de observação direta, bastando para isso realizar,

sempre que necessário, simples rotação de cabeça.

Finalmente, a última alteração proposta recai sobre o art. 338,

que obriga montadores, encarroçadoras, importadores e fabricantes de veículos de .

qualquer categoria, motorizados ou não, a fornecer ao proprietário, no ato da

comercialização do produto, manual contendo um vasto conjunto de normas de

trânsito.

Ocorre que o referido manual, tal como previsto no Código de

Trânsito Brasileiro, é essencialmente dirigido para usuários de veiculas

automotores, o que, por si SÓ, toma questionável a intenção expressa no

dispositivo, qual seja a distribuição obrigatória e indiscriminada do material, inclusive

na comercialização de veículos de propulsão humana, tais como bicicletas e

triciclos. Ademais, para atender adequadamente ás especificações apresentadas,

calcula-se que a coletânea de normas a serem fornecidas resultaria em impresso

com volume correspondente a cerca da 100 páginas, sendo que em menos de duas

delas poder-se-ía esgotar a totalidade das matérias de interesse direto dos usuários

de bicicletas, Ao generalizar a obrigatoriedade do fornecimento do manual para todo

e qualquer tipo de veículo, esqueceu-se o legislador de que a exigência atingiria,

descabidamenta, o segmento dos biciclos e triciclos infantis, entre cujos usuários se

encontram, inclusive, crianças em idade pré-escolar, para quem o manual seria de

pouca ou nenhuma serventia. Dai a conveniência de, conforme estamos propondo,

restrinllir a obrigação do fornecimento do manual exclusivamente à categoria dos

veículos automotores.

Na expectativa de que a presente emenda venha somar-se aos

elevados J:ropósitos de aperfeiçoamento da nova legislação de trânsito brasileira

tal como se acham consubstanclados no. Projeio de Lei da Câmara nO 04, de

1998, que ora se submete à apreciação desta Comissão -, esperamos contar com o

epoio dos ilustres Pares para sua aprovação.

Sala das Sessões, em 21 de janeiro de 1998

~~{Ql,~
Deputado INOCÊNCIO OUVElRA
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· CeDI

LEI N° 9.593, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

INSTITUI O CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO.

CAPÍTULO I1I
DAS NORMAS GERAIS DE CIRCULAÇÃO E CONDUTA.

Art. 61. A velocidade máxima permitida para a via será indicada
por meio de sinalização, obedecidas suas caracteristicas técnicas e as
condições de trânsito.

§ 10 Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade
máxima será de:

-. , .-

II - nas vias rurais:
a) nas rodovias:
I) cento e dez quilômetros por hora para automóveis e

camionetas:
•••••••••••• " '! •••~ .

CAPÍTULO IX
DOS VEícULOS

Seção 11
Da segurança dos Veiculos

Art. 105. São equipamentos obrigatórios dos veiculos, entre
outros a serem estabelecidos pelo CONTRAN: .

VI - para as bicicletas, a campainha, sinalização noturna
dianteira, traseira, lateral e nos pedais, e espelho retrovisor do lado
esquerdo.

CAPÍTULO XX
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 338. As montadoras, encarroçadoras, os importadores e
fabricantes, ao comerciarem veículos automotores de qualquer
categoria e ciclos, são obrigados a fornecer, no ato da comercialização
do respectivo veículo, manual contendo normas de circulação,
infrações, penalidades, direção defensiva, primeiros socorros e
Anexos do Código de Trânsito Brasileiro.

PROJETO DE LEI N!! 4.136, DE 1998.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 4.065, DE 1993)

o Congresso Nacional decreta:

An. 1° O an. 4° da Lei n° 6.494, de 07 de dezembro de 1977, passa
a vigorar com a seguinte redação:

t'Art. -10 O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer

natureza e é garantido ao estagiário:

I - recehimento de bolsa ou de outra forma de contrapre.rtação

que venha a ser acordada entre as partes com a interveniência da

inslituiçiJo de ensino e que não poderá ser inferior ao valor do

salário m/nimo;

11 - Irinl,a dias de férias remunerada.r após cada per/Mo de 12

(do=e) meses de vigência do e.rtágio, coincídentes com as férias

escolares:

//1 • a seu' pedidu, Jispen3a do e..'tágio durante o períoúo de

provlLf e exames devidamente comprovado;

IV - [J duraçüo máxima de 2 (doi.\~ anos de estágio.

Parágrafo único. O período' de dispen.\'O d.uranta as provas e

exames poderá ser compensado com os dias de férias ,~e for

manlida a remuneração da eswgiário.1/

Art. 2° O arl T2da Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991, é.

acrescido do § 5° com a seguinte redação:

"Ar/. /2 ··.····..··..········ .
§ 5° Equipara~se a empregado, para os efeilOs desta lei, o holsi.'Ita

e o estagiário que prestem serviços a empresa 11.

Art. 3° O art. 11 da Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991, é

acrescido do § 4° com a seguinte redação:

':Art. // .
§ ./0 Equipara-se a empregado, para 0,'1 efeitos desta lei, o hol'tisla

e o e.~tagiário que prestem serviços a empresa".

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

Art 5° Revogam-se as disposições em conti-ário.

JUSTIFICAÇÃO

A legislação relativa aos estágios é bastante resmta quanto à

configuração dessa fonoa especial de contratação. É exigida a participação da instituição

de ensino na contratação, que tem a obrigação de supervisionar o estágio.

Tal forma de prestação de serviços visa complementar o ens.ino

com a prática da futura profissão, possibilitando a experiência necessáÓll para que o

estagiário ingresse no mercado de trabalho.

Todavia, esse tipo de contratação tem sido utilizada para substituir

trabalhadores com vinculo empregatício, em virtude de ser O estagiário remunerado com
valores bem inferiores aos de outros profissionais, já que deve prevalecer o carâter

educacional deste tipo de trabalho.

(Da SI'" Socorro Gomes)

Altera a Lei n~ 6.494, de 07 de dezeMbro de 1977, que dispae
sobre. os estág10S. de estudantes de estabelecimentos de· '.n.ino
Buper10r e de en81no profissionalizante do 22 Grau e Supletivo,
e as Leis n2 8.212 e 8.213, de 24 de julho de 1991, 8 deter.ina
outras providências.

Obviamente que o estagiário contratado sem a observância dos

critérios estabelecidos legalmente pode ser considerado como empregado para todos os

efeitos, inclusive o previdenciário.

Ainda assim, consideramos a situação dos estagiários uma

silU~o d~ desigualdade, na qual sequer os direitos mínimos são garantidos.
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Apresentamos a presente proposíção para garantir alguns direitos

que consideramos compatíveis com o contrato de estágio,

Garantimos. dessa forma, a remuneração. sempre a ser acordada

pelas partes com a interveniêncía da instituição de ensino.

É assegurado o direito de férias após o periodo de 12 (doze)

meses. Tal direito ê garantido a todos os trabalhadores e tido como absolutamente

necessário para o bom dese:npenho profissional, não havendo justificativa para excluir oS

estagiários, que. além do tempo despendido no trabalho, devem estuda!.

o estagiário, nos termos do projeto, pode pedir dispensa nos

períodos de provas e exames. A prioridade do estagiário deve ser o estudo e nada mais

desgastante do que o periodo de provas em que tenta conciliar a atividade profissional e

estudantil. A atividade profissional pode prejudicar o seu desempenho noS exames.

A dispensa no periodo de provas pode ser compensada com os

dias de férias desde que seja remunerada.

O estágio deve ter a sua duração fixada em dois anos, período

suficiente para que ocorra a experiência profissional. A limitação do período de estágio

visa inibir a tentativã de algumas empresas de explorar os estudantes para funções outras

que não se relacionem com a sua arca, por prazo indetenninado"

Outro aspecto que nos preocupa. é o previdenciário. Nesse sentido

o projeto. alterando as Leis de Beneficio e Custeio da Previdência Social, equipara o

estagiá"rio ao empregado. ou seja, garante todos os beneficios e contribuições

prevídenciárias, transformando-o em segurado obrigatório.

Sala das Sessões, emij&!de /:::"-V de 199Íí?:

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

LEI N° 6.494, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1977

DISPÓE SOBRE OS ESTÁGIOS DE
ESTUDANTES DE ESTABELEC~NTOS

DE ENSINO SUPERIOR E DE ENSINO
PROFISSIONALIZANTE DO 2° GRAU E
SUPLETIVO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 4° - O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer
natureza e o estagiário poderá receber bolsa, ou outra forma de

contraprestação que venha a ser acordada, reSsalvado o que dispuser a
legislação previdenciária, devendo o estudante, em qualquer hipótese,
estar segurado contra acidentes pessoais.
................................................................................................................
................................................................................................................

LEI N° 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

DISPÓE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA
SEGURIDADE SOCIAL, INSTITUI
PLANO DE CUSTEIO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Lei Orgânica da Seguridade Social
................................................................................................................

TÍTULO VI
Do Financiamento da Seguridade Social

CAPÍTULO I
Dos Contribuintes

SEÇÃO I
Dos Segurados

Art. 12 - São segurados obrigatórios da Previdência Social as
seguintes pessoaS fisicas: .

*Artigo, "capuI': com redação dada pela lei número 8.647, de 13104//993.
. .................................................................................................................

. § l° -.~n~ende-secomo 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 dependênoia e·
colaboração, sem a utilização de empregados.

§ 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.

§ 3° - O INSS instituirá Carteira de Identificação e Contribuição,
sujeita a renovação anual, nos termos do Regulamento desta Lei, que
será exigida:

*§ 3"com redação dada pela l.<li número 8.870, de 151041199-1.

I - da pesso~ fisi~a, referida no inciso V alinéa "a" deste artigo,
para fins de sua Inscnção Como segurado e habilitação aos beneficios
de que trata a Lei número 8.213, de 24 de julho de 1991;

* Inciso I com redação dada pela /,ei nlÍmero 8.870, de 15104/1994.

.lI - ~o:egurado especial, referido no inciso VlI deste artigo, para
sua mscnçao, comprovação da qualidade de segurado e do exercício
de atividade rural e habilitação aos beneficios de que trata a Lei
número 8.213, de 24 de julho de 1991.

* InCÍso II com redação dada pela Lei nÚmero 8.870, de 15104//994.

§ 4
Q

- O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social _
RGPS que estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade
a~r~ngida por este Regime é segurado obrigatório em relação a essa
atiVidade, ficando sujeito às contribuições de que trata esta Lei, para
fins de custeio da Seguridade Social.

*§ 4~COm redação dada pela Lei ltúnMro 9.032, de 2HI04/1995.

§ 5° O dirigente sindical mantém, durante o exercício do mandato
eletivo, o mesmo enquadramento no Regime Geral de Previdência
Social - RGPS de antes da investidura

'" § 5°com redação dado pela l.el nÚmero 9.528, de /01[2197.

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

.............................................., .

LEI N° 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

DISPÓE SOBRE OS· PLANOS DE
BENEFíCIOS DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

. .
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TÍTULom
Do Regime Geral de Previdência Social

CAPÍTULO I
Dos Beneficiários

SEÇÃO I
Dos Segurados

Art. 11 - São segurados obrigatórios da Previdêl}cia Social as
seguintes pessoas físicas:

* Artigo, "capu/", com redação dada pela Lei número 8.647, de 13/04/1993.
, '.

.. u ~ .

§ 1° - Entende~se como regime, de economia familia~ 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 a utilização de empregados. .

§ 2° - Todo aquele que exercer, concomitantemente, mais de uma
atividade remunerada sujeita ao Regime Geral de Previd,ência Social é
obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas;

§ 3° - O aposentado pelo Regim~ Geral de P-revidência Social 
RGPS que estiver exerceftdo ou que 'voltar a exercer atividade

••- ," J • ..' '.

abrangida por este Regime é segurado obrigatório em relação a essa
atividade,'ficando sujeito às contribuições de que tràtà a Lei número
8.212, de 24 de Julho de 1991, para fins de custeio ~ Seguridade
Social. ."

*§ ;J"at;resCido pela '-'li número 9.032, de )810.41/995.
§ 4? O dirigente sindical mantém, durante l) exercICIO do

mandato eletivo, o mesmo enquadramento no Regime Geral de'
Previdência Social - RGPS de antes da investidura.

* ~4" com rcJaçii; dmia Pela IAi número.9.528, de /0112197.
.. • >. I l ;

.....uu.~.. u .; ,.:.~4 u •••

............................................................n ;~:: •••••••••••••••••••

PROJETO DE LEI N.2 4.171, DE 1998

(Do Sr. Colberi Martins)

Dispõe sobre: isenção "do Imp~to sobre Produtos I~d,ustrializados
(IPI) nas aqUisições de automóveis feitas pelas auto-escolas.

(AS COMISSõES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇ!lO (MllRITO E ART. 54); E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) _ ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. }O Ficam isentos do Imposto sobte Produtos Industrializados
(IPI) os autom6veis de passageiros adquirid()s pelas auto-escolas regularmente
constituídas.

Art. 2° O beneficio previsto no artigo anterior somente poderá ser
utilizado para a aquisição de veiculas em quantidade igual ou inferior à possuida pela
auto·escola na data da publicação desta lei.

Árt: 3° Fica assegurada a manutenção do crédito do IPI relativo às
matêrias..primas, aos produtos intermediários e ao material de embalagem efetivamente
utilizados na industrialização dos produtos referidos nesta lei.

An. 4° A isenção se... reconhecida pela Se<:retarla da R.eeeila
Federal do Ministério da Fazenda mediante prévia verificação de que o adquitente
preenche os requisitos previstos nesta lei.

Art. 5' A alienação dos velculos adquiridos nos termos desta lei,

antes de tres anos contados da data de SUll aquisição, a~ que não satisfaçam as

condições estabelecidas, =tarà 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.

JUSTIFICAÇÃO

As auto-escolas eXeflX.m importante papel ~ ~SJ. sociedade.

poís tem 'condições de oferecer adequada oncntllÇlG l1Q futuro roototUtI. sobre a correta
mtneim de conduçAo de veiculos e sobre as rígidu nonn~ de ~itQ consumes do

recém-aprovadu Código N&eion3J de Trimlro.

Entrefanto. ns lIUIO-e.!'.r.o,as enfrentlm grandes dificuldades pari o

desenvolvimento da &tÍvidtde devido 00 alto custo dos veículos, ois despesas com o

desgaste exc=sivo dos mesmos e.aínda. em fa;;e da concorrência desl~ que .MJfn:m de

instrutores independentes. que niC tem os custos COm li. tnslalaçlo c fiJnclonantcnto

decorrentes da constituiç30 regular de uma empte1a.

Assim como 05 taxistaS. tl5 auto~scollU utílium 05 veículos corno

nstturnento 'de "traba.lbo. eXercem .lltívidMe de interesse públi.o e merecem, pl>Itro1to.

lSufruir do rn~smo beneficio fiscnl ~n~edjdo :l05 motoristas de ~:ixi~: .
Por esw r;12.Ões é que propomos, no presente projeto de lei.

i~ção do IPI rw; aquisições de 'Automóveis feitas pe1.u aUl(l-e5Colas,

Espenunos conm:;. com o apoio de n~S$Os il~ Pares p.ara a

.tprov;1Çio da proposta.

PROJETO DE'LEI N~ 4.224, nE 1998
( D.o S,r•. Aldo Rebelo)

Proíbe a f,nstalaç'!o de bombas de auto-serviço· D06 postos de
abastecimento de combustíveis e dá outras providencías .

(As COMISSOlls DE MIlfAS E ENERGIA; II DE CONSTIT[JIÇJ;O E JUSTIÇl\ E
DE REDAÇJ;O (ART. 54) - ART. 24, .Ir)

o Conb'!eSsQ Nacional d,;-crcta:

. Art. 1° fica proibida ~ instalaçÍl~ dé bOmbas operadas pelo próprio consumidor (tipo auto
serviço) nos postos de abasteCimento de combustíveis. em todo o território nacional.

Art. 2° O descumprimento do ditoposto nesta Lei impHcarâ em aplicação de multa'
equi"'ale~te a ~.OQO (duas mil) UFIR ao posto de combustível infrator e â distribuidora li qual o
posto eStlver vmculado.

Parágrafo único. A reincidência no descumprimento desta Lei implícará no pagamento do
dobro do valor da multa estabelecida no ('a/1U/ deste artigo e. em caso de constatação do terceiro
descumprimento, no fechamento do posto.

Art. 3~ çompete ao Ministério das Minas e Ener!,tia determinar as providências necessáriM
para a fiscahzação e o controle do tiet .cumprimento desta Lei. . ,

A.rt. 4° O Poder Executivo regolamentárã esta Lei no prazo de 90 ( noventa) dias a partir de
sua publicação. .

Art. 50 Esta Lei entra em vigDr na data de sua pmmu1b'ftção

Art. 60 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificativa

o manuseio de combustíveis requer prática" além de um treinamento especifico, no tocante
ao conhecimento das características e das nonnas de segurança. na SUa milÚpulação. Isso é
imprescindivel para O resguardo da saúde e da segurança dos que trabalham COm tais produtos e
para apopulação em geral.

Vale lembrar que a5 wtimas alterações da mistura ãteoot-metano\ bem como sua
composição em temos perccmuais na gasolina exigiram determinadas proVidências adicionais para
o controle de s~u manuseio, tais corno a obrigatoriedade do uso de luvu de proteção, miscaras e
tampões de nanz, porque o metanol, como se sabe. possui efeitos altamente nocivos para a saiuie do
homem. E a gasolina, além disso, contém benzeno. que é. comprovadamente, cancerígeno.

Assím. a. manipulação de combustíveis díreramente pelo público consumídor poderá
acarre13r elevados riscos pata pessoas não treinadas para trabalhar como frentÍStas nos pOStos.
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PROJETO DE LEI N° 4.226, DE 1998
(Do Sr. Enio Bacci)

Se não bastassem lodos os riscos, ineren!es ao manuseio de cDmbusli\lcis por pessoas
desqualificadas. o sistema de autc:.strviço, se implantado, provocará desemprego dos trnbalhadores
desse setor. Uma verdadeira injustiça social, num momento de crise econômica e re<:essão.

Em 1994, quando tentei pela primeira vez proibir a instalação de bombas do tipo auto·
serviço nos postos de combustiveis. 05 argwnentos que usaram para arquivar meu projeto de lei
erllm de que não havia risco nem desemprego e que no eixo Rio - Sio Paulo já havia muitas ckssas
bombas 'm operação. Pois bem, o Estado de São Paulo, que v.m .nfr.ntando umã das mai....s
crises de desemprego, e reconhecendo os riscos e os problemas sociais a que sua população estaria
sujeita, proibiu, recentemente, atravês de lei, a instálaçãó d~as bombas em todo seu território.

E o argumento dos defensores do sistema de autO-serviço de que sua implantação não
provocaria desemprego, era. no minimo, pueril: deslocar os frentistas para outras 8ti\'idades dos
postos, apenas deslocaria o Pfoblema do desemprego para outros selores ...

Diante do exposto, espero' contar com o apoio ~ demais colegas parlamentares. para
aprovação do presenle projeto. ' "

Sala das Sessões, .m p 51.,b~ -r / 'lj"

-~ry

PROJETO DE LEI N° 4,227, DE 1998
(Do Sr. Enio Bacci)

Dispõe sobre a inc1uallo obriqat6ria da diaciplina "PoUtica" no
cu~~ículo escolar, a partir da SI .6r1e.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LBI NO 2.657, DB 1996)

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA

Ar!. I': A disciplina "P~lltiC8" passa a incluir o currlculo e5e!'lai,
a partir da S' série, nas escolas públicas e particulares do pais.

Parágrafo Único: A partir da S' série, a dilCiplina "Politica", de
verá ser abordada em âmbito municipal, orientando os alunos sobre o funciona·
mento das Câmaras de Vereadores e do Executivo Municipal, bem como a politi.
ca partidária local 'e, assim progressivamente, até o último ano do 2' grau, quando
estiver esgotada a disciplina em âmbito nacional,

Art. 2°: Esta lei entra em vigor na data de sua publicaç4o.

Art. )0: Revogmn·se 85 disposições em contrário,

JUSTIFICATIVA

Dispõe sobre a obrigatoriedade das casas noturnas em distribuir
camisinhas aos frequennadores e dá outràs providências.

(AS COMISSõES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM! LIA; E DE CONSl.'ITUIÇIlO
E JUSTIÇA E DE REDAÇIlO (ART. 54) - ART. 24, II)

oCONGRE~ONACIONAL decreta: .

Ar!. )0: As casas noturnas, entre esiai, 'boates, danc.terillS, bailões
e similares, que cobram qualqu.r tipo de ingresso e reservam espaços para danças,
que tenham capacidade minima para 500 pessoas, estão obrigadas a distribuir "ca
misinhas" à todos os que pagam qualquer tipo de ingresso, como fonna ,de difun-
dir a prev.nção contra a AIDS. '

Art. 2': A fiscalização deverá s.r feita pelo Ministério da Saúde e
as penas impostas, em caso de descwnprimento desta lei, serão arbitradas ~Io

próprio Ministério da Saúde. . .

Art. 3°: Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4°: Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

Diante das ~tatísticas que mostram a verdadeira faee da
doença incurável cballlllda AIDS e o terror que causa DO mundo, Dio só os
I:0vemos estão obrigados, a .conscientizar a Iiutnllnidade para prevenir-se
contra ela.

Todas as pes~oas esclarecidas, instituições governamentais,
empresas pri\'adas, IlIllS especialmente aqueles que anferem lucros cam o
setor da dlversio, d.v.m ser responsabilizados pela canscientizaçio das
massas, para o perigo iminente e ameaçador que é a AIDS.

_ Entendemos que, principil1iit.nte nos lnOmentos de descon-
traçio, d. alegria e d. f.stas, é que as pessoas dev.m ser lembradas da neM
c.ssidad. de prev.nção contra a t.rrível AIDS.

É preciso aumentar o contíng.nte de pessoas responsáveis ~.

la divulgação e cansci.ntização dos danos que a AIDS pode causar.
Esta é a intenção que move a elaboraçio deste projeto.

J<'r~1hg
~ =<. -:;

~c:!!:::>~.~
. ENIÓ BACCI

Depulado federal
Vlee·llder PDT

Em todas as pesquisas' realIzadlS per lastltu\çies especialIza •
das, nas matérias, .publicadas pela ,impreasa e pela aou. p",,,ria eXJlCriêa
cia, sabemos que os jo>;ens nio se iateressam ou alo C"lam de pelltica,

Em épocas passadlS, com os GrfmlDI estudaatls eas p1eIIlI
atlvidade, os jovens aprendiam e praticavam pollllca, flnnlllcl. e_Ullela
da sua importJncill 'e necessidade.

• • Nos dias atuais, nlo se tem notleas d. atlvld.de poIlt1ea estu-
dantII no pal5, a nio ser, nos gnindes cRtms, pratlcad. por ualversilá
rios. Por incrivel que pareça, em plena demoeracla, flUlado já é pouivel
manifestações de toda ordem, os Grémlos .studantl.l estie pratleameate de
sativados.

A estacnaçio da atividade polltlc. estud••tU e o desconheci.
menta do t.ma par determinada parcela d. juventude' ea tot.lld.de das
adalesc.ntes brasileiros, tem camo eraade coaseqllfae", o despreze pela
política e pelos políticos.

O prablema se aerava com 11 publlcaçlo de matérias p.la
erande imprensa, das ocorrências nell.tlvas de maul polltleal.

Torna-se imprescindível e u'1leat. uma lamada de poslçla da
próprio Coneresso Nacional, das auterldadel do pais, prin.lp.lmeate dH
parlamentares, pois o IlIlllor prejuÍZG pode ser causado ao deleavolvimento
do Brasil.

Apraveitando a determlnaçlo do lave.... rederal em prieri
zar a educaçio para o povo brasileiro, atitude que t.rdou, mas nllm, está
em pauta, desenvolv.....s este projeto. para que, atravá da edueaçie o jo
vem saiba a erande importância d. politlca no seu dl.·••dl. e a' vida de
um pais e se camece li mudar esta fmallem que 01 jovens caostrulram, por
falta de illformações adequadas d. aecessiri. .tlvld.de polltlea para uma
naçio democrática.

PROJETO DE LEI N° 4,229, DE 1998
(Do Sr, Márcio Fortes)

Di.pOa aobra o .etabelacimento da hora de verlo no país o- datas
determinadaa li nu rogillea eapecíficall.

(AS COMISSOES DE ECONOMIA, INDOSTRIA E COM2RCIO; DE MINAS E
ENERGIAI E DE CONSTITUIÇIlO E JUSTIÇA E DE RBDAÇIlO (ART. 54)
ART. 24, U)
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o CONGRESSO NACIONAL DECRETA: LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

Art. 1°. A partir de 00:00 (zero) hora do segundo domingo de outubro de cada
ano até 00:00 (zero) hora do primeiro domingo de'março de cada ano subsqüente. vigorará a
hora de verão, em parte do território nacional. adiantada em 00:60 (sessenta) minutos em
relação à hora legal

DECRETO-LEI N. 4,:1.95 _ DI!: 13 DE MAlO DE 1942

E.tebelcce mC'didas de emC'rtênda, transitórias, r~lativas à indústria d. ener
,ia elétrica.

................................u ~ •••••••••••• u .

DECRETA:

Brasilia,4 de set:elN>ro de 1997; 176'da Independência e i09'daRepÚblica.

cursos de

/1-. .,

O Congresso Nacional decreta:

PROJETO DE LEI N° 4.230, DE 1998
(Do Sr. José Pinotti)

Dispõe sobre o processo de autorização de novos
Medicina e Odontologia.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NQ 3.618, DE 1997)

Art. 10 No processo de autorização de noVos cursos de Medícina e

Od~ntologia, o parecer final a ser submetido ao Sr. Ministro da Educação e do Desporto

sera elaborado, respectivamente, pelo Conselho Federal de Medicina e pelo Conselho
Federal de Odontologia.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Raimundo Brito

Art. '"!,t E.ste Decreto entra em vigor na data de 5U1\ pubUtaÇão.

..nsíltUl a hora de veria. em parte do Território
Nacional, no período que indica.

Ir ~ Ao acréscimo de capacidade ou DO rngis eficiente apõ1relhamento
d:u mencionaúas instafaçõês, pela 8xt:'cuç50 compul,ória da, modificações ou
ampliações, de que trata o decreto~lei n. 2.059, de 5 de março de 1940,
tAnto no' inslnlaçõe.s Q que se refere C'lse decr~to-tei como em quaisquer
outras dcslinadils à' produção, transmi!!ão, transformação e distribuição de
enllrgia elétrica.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
IIrC 180 da Constituição, dl?cr"!ta:

Art. 1.0 Afim de meihor aproveitef e de aumentar As di~ponibHidades
de energia elétrica no pa;o;,. cabcr3 00 Conselho Nacional de Aguas e Enerl:;ia
Elétrica (C. N. A. E. R.) determinar o'u propor medida! pêrtinente:l:

I - Ã. utilização mai~ racion:ll e econômica da5 ccnesponáentes in!lta\a
çõ~~, tendo em vista p51rticularmente:

l!l:) o melhor 9provc.itamento da energia ~:'".1duzidn, mediante mudanças
de . horários _de cOllsumidores ou 'por ~eu agrupnrnento em condiçõe, rnais
fQ\o·:;o:-svei3, bem Como o foõnedmento a nO\'05 consumidores cuji3S nece.ssÍ
dGdes sejam complementares das dos existente5, e quaisquer outra3 provi..
dências aoólo;S:Rs;

b) a redução de consumo, seja peJn eliminação das utilizações prescin.
dive-is, seja peJa adoção de hora especial nas regiões e nas épocas do ano
em que se fiz~r çonveniente.

DECRETO Ng 2. 317, DE 4 DE SETEMBIIO DE 1997

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

o PRESIDENTE DA REPÚllLlCA, no uso da atnbuição que lhe coafeTe o art. &4,
inciso rv; da Cdnstituição,e tendo em vísta o disposto no art. 1-, inciso 1, aJ1nea "'1>", do Decreto-lei rf
4.295, de 13 de maio de 1942,

Art. J' A partir de G{)O (zero) hora do dia 6 de outubro de 1997, até 0:00 (zero) hora
do dia 15 de feveTeiro de 1998, vigorará a hom de verão, em parte do Território Nacional, adiantada em
60 (sessenta) minutos em relação à hora legal.

Art. 29, A hora de verão a que se refere o anigo anterior será instituída nos Estados do
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de JaneiTo; Espírito Santo, Minas Gerais,
Goiás. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantíns, Bahia e no Distrito Federal.

JUSTIFICATIVA

Art. 6°, Revogam-se uS disposiçôCs em contrário

Art, 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,

Art, 3"', Em caso de força maior o Governo Federal poderá criar a hora de
verão para. outras unidades da federação não constantes do artigo anterior.

Art. 4°. Ficam revogadas as alineas a e b do item I (um) do Art. r:> (Primeiro)
do Decreto-Lei n°. 4.295 de 13 de maio de 1942.

Art. 2° A hora de verão a que se refere o artigo anterior será observada nos
estado!> do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paranú, São Paulo. Rio de Janeiro, M1nas
G~rais. Bahia, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso. Goiás, Tocantins e no Distrito Federal.

Parágrafo Único Ao tinal deste período. o horário volta ao nonnal em
relação à hora legal

A hora de verão tem como principais objetivos, os de reduzir a demanda
máxima durante a hora de' pÕnta de carga do sistema elétrico interligado e diminuir o
consumo de enerbria elétrica ao longo do dia.

Segundo memorando do extinto Departamento Nacional de Água e Energia
Elétrica - DNAEE, n° 214 de 27 de agosto de 1997, a adoção do horàrio de verão traz.
significativa contribuição para o setor elétrico que largamente compensa os eventuai,s
desconfortos da popul:;tçiIo, Defende-.o para todo o mês de outubro até o flnal de fevereiro,
quando a duração do día ainda é longa, Apresenta os resultados alG:!T).çados no último ano,
19961l9Y7, apontando economia de 1% do consumo de energia elétrica,e5:5% de redução da
demanda de potênciá no horário de ponta de carga do sistema, das 17 às 22 horas. Compara a
medida a ull1a virtual entrada em operação de usinas movidas a energia solar voltadas para a
iluminação ao entardecer, dos grandes centros urbanos brasileiros, somando cerca de J50nW.

O relatório da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, sobre os
resultados pre!lminares do horário de verão no pedodo 199711998, indica que durante os três
primeiros meses da aplicação da medida, a redução média de consumo foi de 0.9% e a da
demanda global, 3,.8%, excluindo os estados de Tocantins c Bahia. E.sta econom~a.

corresponde à energia consumida no penado, pelo Malo Grosso do Sul que possui 1.9 milhão
de habitantes c à cerca de duas vezes a capacidade de geração de uma usina nuclear como
Angra I. Diz ainda que o horário de verão acarreta menor carregamento de energia das linhás
de transmissão, nas 5uhe~tações, nos sistemas distribuídos nas unidades geradoras de energia.
Reduz o risco na falha de fornecimento de energia elétrica, o que beneficia diretamente o
con~urnldor final.

Ê amplamcnte conhecido e tambóm afirmado pelo DNAEE, no documento já
cítado. que as vantagens da hora de verão não mais estão restritas ao setor elêtrico.
extendendo-sc amplamente a05 diversos setores da economia. Entre outros. o comércio,
entretenimento e turísmo são largamente íncrementados com a medida, Como exemplo
vitorioso desta prática, a Argentina a adotou para todo o ano, gerando lucros, mais empregos
e mais impostos. É fácil extend..::r esses efeitos ao nosso Pais, cuja vocação para o turismo de
v~rão J uma das mai~ fortes do mundo

Duas pesqul5a' de opinião públi"" Toali7lldas pelo Ministério de Minas e
Energia mostram que a maioria inconteste da população brasileira é favorável aimplantação
da hora de vcrão. A primeira, realizada pela EletTObràs em 198511986, abrangendo todo o
Terrít6rio Nacional, apre$cnta um b'TtlU de favorabi11dadc de 80% entre ótlml), bom e regular.
A segunda, realizada pelo DNAEE, através da FIPElUSP em 1995, abrangendo 18 Unidades
da federação, indics Aue 67% da população pesquisada querem que o horàrio de verão se
repita c 62.3% acreditam que hà economia de energia durante sua implantação.

Indicamos o prazo entre o segundo domingo de outubro e o primeiro domingo
de março para que a população brasileira se beneficie com os dias de descanso" minorando os
eleitos que a mudança de' horário pode causar para a saúde e disposição de alguns. Além
dis!=io. ~tc prazo está plenamt:ntc de .acordo com os estudos realizados pelo DNAEE, que
acon!idha a aplicação da medida, abrangendo todo o mês de outubro até () final de fevereiro.
Excedemos a data final para o primeiro domingo de março. â fim de evitar transtornos à
populaç5n quando o término da hora de verão coincidir com o carna....al. compensando com o
atraso da data de inicio para o segundo domingo de outubro, sem nada prejudicar os efeitos
da medida.

Tornando a hora de verão lei· com períodos fixos para (Xtrte do território
nacional, possibilita..se que atividades nacionais e' íntemacionais diversas como turismo,
transportes, tclecomunicações, etc..., elaborem suas programações de curto e longo prazo
aju<tadas à medida, <em 0< ri<co< das ttanstomo< cau<ado< pela intempestividade de <ua
aplicação como a que ocorreu no início da vigência do período 1997/1998, que aconteceu
numa segunda·feira, para atender compromissos anteriormente firmados pelas redes de
satélites internacionais na cobertura jornalística' da missa rezada pelo Papa João Paulo II no
domingo, 05/10/1997, quando de sua última visita ao Brasil. Ademais, vai ao encontro da
política energética do governo e á prátíca descontínua da medida nos últimos treze anos,
portanto desde 1985.
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Art. 2" o Poder Exeeutivo tem o prazo de noventa dias, a partir de

Sua pul'lioação, para regulamentai está lei.

Art. . Esta lei entra 'm vigor na data de sua publicação.

",t . Revogam-se, disposições em contrário.

JUSTIFI AÇÃO'

A tàlta de verbas não é a únicacausa do mau atendimento à saúde
da população brasileira.

Tão grave quanto a falta de uma estrutura sólida é a formação

inadequada de profissionais, médic'os e cirurgiões~entistas, devido ao crescimento

indiscriminado do's cursos supe~or~~ nesses campos do coIÚ1ecim~nto.

No sistema atual, _ p- gativa do Minislério da Educação, a

autorização para o funcionamento de ne "' cursos superiores de Mediciua e Odontologia.

Conforme o disposto no Decreto N° 2.306, de 19 de agosto de

1997, em vigor, a autorização para o funcionamento de novos cursos superiores de

Medicina e Odontologia, depende de parecer prévio do Conselho Nacional de Saúde. A

instância final para emissão de. parecer, nesses casos, é o Conselho Nacional de Educação,

que possui a capacidade de reverter o parecer emitido pelo Conselho Nacional de Saúde.

O Conselho Nacional de Saúde não é o colegiado mais indicado

para emítir pareceres sobre credenciamento de cursos superiores, uma vez; 'que

compreende uma representação abrangente da sociedade civil para fins de elabof3;Ção de
politlc;' de saúde. Dele faze';' p~rte, por exemplo, representantes da Confederação

Nacional da,Agricultura, CUT, CNB, etc.
O ideal· é que os pareceres, com esse objetivo, fossem exarados

pelos Conselhos Federais, de Medicina e Odontologia, respectivamente. Afin~l, o mesmo

decreto supracitado atribui à OAB, a responsabilidade "do parecer pam a autorização de

funCIOnamento dos cursos juridicos. O órgão de classe dos advogados, portanto, emite os

pareceres para a autorização de funcionamento dos cursos juridicos, o que não acontece

com o dos médicos e cirurgiões-dentistas no que se refere aos cursos de Medicina e

Odontologia. '
Para tomar a situação ainda mais distorcida, diversos pareceres do

Conselho Nacional de Saúde, contrários â criação de novas escolas de Medicina e de

Odontologia, têm sido revertidos no âmbito do MEC, a partir. de pareceres fiDais emitidos

pelo Conselho Nacional de Educação. Isto explica a recente ampliação do -número de

cursos superiore, de Medicina e Odontologia no Brasil. Esses são cursos, em geral, de

baixa qualidade, aumentando, indiscriminadamente a oferta de medicos e

cirurgiões-dentistas no mercado de trabalho.
Pelos padrões intemacionais, ,nos!?o. País já poss~ um número

desses profissionais superior ao nec~sário.O problema não é o de sua falta, mas sim, o de

sua mâ distribuição geogràficá pois, a maioria dos médicos e cirurgiões-dentistas está

concentrada no Sudeste e nos grandes centros urbanos.
Médicos e cirurgiões-dentistas· com baixa qualificação

representam uma ameaça â vida das pessoas e â segurança da população. portanto, antes

de representar um item da política educacional, a criação de novos cursos superiores,

nessas áreas, consiste em um problema de saúde pública.
Este é o' principal motivo pelo qual o parecer final, a instância

decisória supeljor para a autorização para fimcíonamento desses cursos não deve ser o

Conselho Nacional de Educação, mas sim, os Conselhos Federais de Medicina e

Odontologia, respectivamente. .

por todas essas razões, estamos convencidos de que este projeto

de lei, ora apresentado à consideração de nossos pares, representará um importante avanço

para a saúde pública no Brasil.

Terâ, igualmente, um decisivo efeito na proteção _dos médicos e

dos cirurgiões-dentistas contra a invasão do mercado de trabalho por profissionais

despreparados, que comprometem o padrão de qualidade de seu trabalho.

ssões, enIOde 03 de 199""

LEGISLAÇÃO CITAIJA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

DECRETO N° 2.306, DE 19 DE AGOSTO DE 1997

REGULAMENTA, PARA O SIS1EMA
FEDERAL DE ENSINO, AS DISPOSIÇÕES
CONTIDAS NO ART.10 DA MEDIDA
PROVISÓRIA N. 1.477-39, DE 8 DE
AGOSTO DE 1997, E NOS ARTIGOS 16; 19,
20,45,46 E § 1°,52, PARÁGRAFO ÚNICO,
54 E 88 DA LEI N. 9.394, DE 20 DE
DEZEMBRO· DE 1996, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - As pessoas jurídicas de direito privado, mantenedoiás de
instituições de ensino superior, previstas no inciso II do art. 19 da Lei
n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, poderão assumir qualquer das
formas admitidas em direito, de natureza civil ou comercial e, quando
constituídas como fundações, serão regidas pelo disposto no ãrt. 24 do
Código Civil Brasileiro.

Parágrafo único. Quaisquer alterações estatutárias na entidade
mantenedora, devidamente averbadas pelos órgãos competentes,
deverão ser comunicadas ao Ministério da Educação e do Desporto,
para as devidas providências.

Art. 2° --As entidades mantenedoras de instituições de ensino
superior, sem finalidade lucrativa, deverãO:- _.. . ,

. I - elaborar e publicar, em cada exercício social, demonstrações
financeiràs certificadas por auditores independentes, com o parecer do
conselho fiscal, ou órgão similar;

II - manter escrituração completa e regular de todos os livros
fiscais, na forma da legislação pertinente, bem como de quaisquer
outros atos ou operações que venham a modificar sua situação
patrimonial, em livros revestidos de formalidades que assegurem a
respectiva exatidão;

PROJETO DE LEI N2. 4.231, DE 1998
(Do Sr. Wagner Rossi)

~ispõe sobre.a matrícula de alunos a partir dos seis anos de
1dade no ens~no fundamental público.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 4.172, DE 1998)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1" Os Estados e os Municípios são obrigados
compulsoriamente a aceitar e efetuar, quando solicitado pelos pais ou responsaveis a

matrícula no ensino fundamental, em escolas de suas respectivas redes de ensino 'de

crianças que tenham sete anos de idade ou venluun a completá-Ios durante o ano em 'que
estejam sendo matriculadas.

Ar!. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam~se as disposicões em contrário. .

JUSTIFICAÇÃO

C " ° A Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela Emenda
onsnnu:lonal n \4. de 1996, ~stabeleceu que o ensino fundamental é obrigatório pam

todos na Idade própria (art. 208, illl:iso I).

Cabe indagar: qual é a chamada idade apropriada ou idade escolar
para o ensino fundamental?
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A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educaçio Nacional dispõe, 110

ar!. 6°, que "é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matricula dos menores, a partirdos

sete anos de idade, no ensino fundamental". Dispõe ainda, no art. 87, § 3', que o Poder

Público deve "matricular todos os educandos a partir dos sete anos ~ idade e,
facultativamente, apartir dos seis anos. no ensino fundamental".

.Se por um. .W&. o leglSll\dor se houve beti, ao embelecer a
compulsoriedade do atendimento iós sete anos, equivoCOu-se ao admitir a facultatividade
da matricula aos seis anos d<: idadC. Aqui, ao tentar explicitar o mandamento do inigo 14
da Carta Magna, admitiu o Seu descumprimento pàrque o avanço da pedagogia. e da
psicologia in.limtil e educacional garantem hoje qué a criança .aos seis anos de idade está
pronta pora o ingresso no' ensino fundamental, Clbendp pOis,·'compulSó~ e' nlo
facultativamente, ao Poder Público assei:urar seu direito conStitui:ional.

Recentemente, no Estado de Silo Paulo e outras unidades

federativas, por decisges tecnocráticas, baseadas num economicismo míope, milbarcs de
crianças tiveram seu ingresso à Escola negado em interpretação inadmisslvel do texto

constitucional e com base alegada no texto da Lei de Diretrizes e Bases da EducaçIo

Nacional que este projeto de lei visa corrigir para adequá-Io à letra e ao cspIrito da
Constituição Federal.

Nem se alegue tratar-se de visão pessoal do propoÍJente, pois.~

Poder Judiciàrio, em São Paulo, já se incumbiu de mostrar o acerto desta visão ao deferir,
liminar e compulsoriamente, a matricula a quantas crianças, pela açio de seus pIÍS ou
responsáveis, a ele recorreram para garantir o seu direito.

Trata-se, pois, de dar explicitndc concreta á abrangência real do

mandamento constitucional e de corrigir o que na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional fugiu á boa leitura constitucional.

Ao mesmo tempo, a proposta de Plano Nacional de Educaçio,

enviada pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional no último dia 1I de fevereiro,
propõe "ampliar, dentro de cinco anos, o Ensino Fundamental obrigatório para nove

séries, com início aos seis anos de idade".

Esta meta proposta pelo Governo brasileiro resulta de constatação

de que em paises desenvolvidos e nas nações vizinhas do Mercosul a obrigatoriedade do

ensino já, hoje, corresponde a nove anos de escolaridade.

Entretanto, a imprensa tem noticiado as dificuldades que tem sido

enfrentadas por pais ou responsáveis de crianças com seis anos de idade que buscam

matricular seus filhos no ensino fundamental na rede pública de ensino e não tem

atendidas as suas pretensões. De fato, com o argumento de falta de espaço físico e.

recursos humanos suficientes, poderes públicos estaduais e municipais têm recusado

matricula a crianças de seis anos no ensino fundamental, o que tem motivado ações

judiciais pela garantia do direito à educação.

Com o objetivo de resolver este problema, apresentamos à

apreciação dos ilustres Pares do Congresso Nacional o presente projeto de lei,

determinando que os Estados e os Municípios têm a responsabilidade de efetuar, quando

solicitado pelos pais ou.responsáveis, a matricula no ensino fundamental, em escolas de

suas respectivas redes de ensino, de alunos a partir de seis anos de idade.

Pela importância da matéria, estamos certos de contar com o
apoio dos Senhores Parlamentares para a aprovação do projeto de lei que ora submetemos
á sua consideração.

• AAAI'l
Sala das Sessões, eny'Dde IV ~ êle 1998.

~ ~~
De~~ROSSI )

Primeiro Vice-Lider do PMDB na
Câmara dos Deputados

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTlJDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

, .

TíTULon
Dos Direitos e Garantias Funpamentais

•••:u.~ ••••••• ~· : ~ ••, .

CAPíTULDIV
Dos Direitos Políticos

Art. 14 - A soberania popular será exercida pelo sufrágio
universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e,
nos tennos da lei, mediante:

I - plebiscito;
II - referendo;
fi· iniciativa popular.
§ la "O alistamento eleitoral e o voto são:
I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;
II - facultativos para:
a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos. .

_ § 2° - Não podem alistar-se como eleitores os esr:angelros e,
durante o periodo do serviço militar obrigatório, os consc~ltos.

§ 3° - São condições de elegibilidade, na fonna da leI:
I - a nacionalidade brasileira;
II -o pleno exercício dos direitos políticos;
UI - o alistamento eleitoral;
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;
V - a filiação partidária;
*Regulamentado pela Lei número 9.096, de 1910911995.

VI - a idade míníma de:
a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da

República e Senador; .
b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do

Distrito Federal;

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou
Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;

d) dezoito anos para Vereador.
§ 4° - São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.
§ 5° - D Presidente da República, os Governadores de Esta?o e do

Distrito Federal os Prefeitos e quem os houver sucedido ou
substituído no cu~so dos mandatos poderão ser reeleitos para um único
período subseqüente.

*§ 5' com redação dada pela Emenda Constitucional nO 16 de 0410611997.

§ 6° - Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da
República, os Governadores de Estado e do Distrito Fede,raI e os
Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses
antes do pleito.

§ 7° - São inelegíveis, no território de jurísdição do titular, o
cônjuge e os parentes consangüíneos ou afins, até o segundo grau ou
por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ~u

Território do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja
substituíd~ dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já
titul!1r de,mandato eletivo e candidato à reeleição.
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§ 8° - O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes
condições:

I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da
atividade;

II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela
autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da
diplomação, para a inatividade.

§ 9° - Lei complementar estabelecerá outros casos de
inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a
probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato,
considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e

legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o
abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração
direta ou indireta.

* § 9° com redação dada pela Emenda Con.stitucional da Revisão número 4, de

07/0611994.

§ 10 - O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça
Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a
ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.

§ 11 - A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo
de justiça, respondendo o autor, na fomla da lei, se temerária ou de
manifesta má-fé.

TÍTULO VIII
Da Ordem Social

CAPÍTULO UI
Da Educação, da Cultura e do Desporto

SEÇÃO I
Da Educação

Art. 208 - O dever do Estado com a educação será efetivado me
diante a garantia de:

I - ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusi
ve, sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na
idade própria;

* Inciso I com redação dada pela Emenda Cons/ltuci0I1C11 nf! /4. de 12109//996.

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 14, DE 1996

MODIFICA OS ARTIGOS 34,208,211 E 212
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DÁ
NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 60 DO ATO
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRJAS

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos
termos do § 3° do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a
seguinte Emenda ao texto constitucional:

Art. 1°É acrescentada no inciso VII do artigo 34, da Constituição
Federal, a alínea "e", com a seguinte redação:

"e) aplicação do minimo exigido da receita resultante de
impostos estaduais, compreendida a proveniente de
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino."

Art. 2° É dada nova rcdação aos incisos I e II do artigo 208 da
Constituição Federal nos seguintes temlOS:

"I - ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada,
inclusive, sua oferta gratuita para todos os "que a ele não
tiveram acesso na idade própria;
rr - progressiva universalização do ensino médio gratuito."

LEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASES
DA EDUCAÇÃO NACIONAL.

TÍTULO Iil
Do Direito à Educação e do Dever de Educar

Art. 6° - É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos
menores, a partir dos setc anos de idade, no cnsino fundamental.

TÍTULO IX
Das Disposições Transitórias

Art. 87 - É instituída a pécada da Educação, a iniciar-se um ano a
partir da publicação desta Lei.

§ 1° - A União, no prazo de um ano a partir da publicação desta
Lei, encaminhará, ao Congresso Nacional, o Plano Nacional de
Educação, com diretrizes e metas para os dez anos seguintes, em
sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos.

§ 2° - O Poder Público deverá recensear os educandos no ensino
fundamental, com especial atenção para os grupos de sete a quatorze e
de quinze a dezesscis anos de idade.

§ 3° - Cada Município e, supletivamente, o Estado e a União,
deverá:

I - matricular todos os educandos a partir dos sete anos de idade
e, facultativamente, a partir dos seis anos, no ensino fundamental;

li - prover cursos presenciais ou a distância aos jovens e adultos
insuficientemente escolarizados;

lI! - realizar programas de capacitação para todos os professores
em exercício, utilizando também, para isto, os recursos da educação a
distància;

IV - integrar todos os estabelecimentos de ensino fundamental do
seu território ao sistema nacional de avaliação do rendimento escolar.
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PROJETO DE LEI NO 4.232, DE 1996
(DO SR. CHICO VIGILANTE)

Altera a ~edação do art. 44 do Decreto-lei n2 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Código Penal) relativo ~s penas restritivas de
direito.

(DEVOLVA-SE O PL 4.232/96, TENDO EM VISTA FOI SE ENCONTRAR EM
TRAMITAÇAO NA CASA PROPOSfÇAO DE ID~NTICO TEOR, DE AUTORIA DO
MESMO PARLAMENTAR. OFICIE-SE AO AUTOR E, APOS, PUBLIQUE-SE)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1" Revoga-se o inciso III do art. 44 do Decreto-lei n' 2.848, de

7 de dezembro de 1940, passando o seu inciso I a vigorar com a seguinte redação:

"art. 44 : " .

r - aplicada pena privativa de liberdade inferior a dois anos ou se o

crime. for culposo;

1I- , , .

JUSTIFICAÇÃO

Todos os que se interessam pela recuperação dos condenados são

favoráveis à aplicação das chamadas penas alternativas em substituição à pena privativa de

liberdade. entre as quais a mais conhecida é a de prestação de serviços à comunidade, para

os crimes considerados leves, cometidos sem violência.

No entanto. essas penas. embora previstas no Código Penal, ainda

são muito pouco aplicadas, não se sabe exatamente por que razões.

o fato é que precisamos mudar esse quadro, -pois o

encarceramento. além de não recuperar o condenado: tomando-o pior do que quando

entrou, ainda custa muito carO aos cofres públicos.

o atual inciso lI! do art. 44 do Código Penal, do qual estamoS

propondo a revogação, possui um caráter altamente subjetivo, dando ao juiz ensejo a não

aplicá-lo mesmo que estejam presentes as demais indicações.

Propomos também o aumento da quantidade da pena aplicada que

propicia a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos.

Temos certeza que poderemos contar com o apoio de nossos

ilustres Pares para a aprovação deste Projeto de Lei.

Sala das Sessões. em i. de ; l' 'de 199\'

",.

Deputado CHlCÕ\1IGlLANTE

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CÓDIGO PENAL

DECRETO-LEI N" 2.848, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1940

Código Penal.

P '\RTE GERAL .

TÍTULO V
Das Penas

CAPÍTULO I
Das espécies de Pena

SEÇÃO II
Das Penas Restritivas de Direitos

Art. 44 - As penas restritivas de direitos são autônomas e
substituem as privativas de liberdatle, quando:

r - aplicada pena privativa de Iíberdade inferior a 1 (um) ano ou
se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente;
lI! - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a

personalidade do condenado, bem como os motivos e as
circun?tâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

*Artigo com redaç1io datermmadapela Lei n'7.209. da 11 deJulhoda 198-1.

Parágrafo único. Nos crimes culposos, a pena privativa de
liberdade aplicada, igualou superior a I (um) ano, pode ser
substituída por uma pena restritiva de direitos e multa· ou por duas
penas restritivas de ciireítos, exeqüíveis simultaneamente: ...

* Parágrafo com redaçao determinada pela Lei n' 7.209, de I/'de julho de 1984.

PROJETO DE LEI N° 4.233, DE 1998
(Do Sr Valdir Co1atto)

Dispõe sobre a isenção do Imposto sobre produtos
Industrializados (IPI) nas aquisições de automóveis feitas pelas
auto-escolas.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NQ 4.171, DE 1998)

o Congresso Nacional decreta:

Art. l' Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados

(IPI) os automóveis de passageiros adquiridos pelas auto-escolas regularmente

constituídas.

Art. 2° O beneficio previsto no arti.go anterior somente poderá ser

utilizado para a aquisição de veículos em quantidade igualou inferior a possuída pela

auto-escola na data da publicação desta lei.

Art. 3° Fica assegurada a manutenção do crédito do IPI relativo às

m3térias~primas, aos produtos intermediários e ao material de crnbalagt:m efetivamente

utilizados na industrialização dos produtos referidos nesta lei.

Art. 4~ A isenção sera rt:conhccida pela Sccrdaria da Receita

Federal do Mínistério da Fazenda, mediante prévia verificação de que o adquirente

preenche os reqUisitos previstos nesta lei

Art 5° A alienação do::; veiculos adquiridos n05 termos desta lei,

a:nes de três anos contados da data de sua aquisição. a pessoas qUi..' não satisfaçam as

condições estabelecidas. acarretará o pagamento, pelo alienante. do tributo dispensado;

dos acréscimos legais e penalidades previstas na k,bríslação tributaria

Art. 6" Esta I....i entra em vigor na data de sua publicaçãC'
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JUSTIFICAÇÃU

Os automóveis de passageiros são utilizados como Ínstrumentos de

trabalho pelas acto-escolas, Entretanto, além do alto custo dos veiculas, essas empresas

enfrentam ainda ( ~vadas despesas com manutenção em decorrência do desgaste excessivo

dos veículos u1. izados por aprendizes.

A concessão da isenção do Imposto sobre Produtos

Industrializados - IPI nas aquisições de automóveis feitas pelas auto-escolas amerúzaria a

difícil situação dessas empresas,

< Deve-se destacar a relevante função que as auto-escolas exercem

em nossa sociedade, ao orientar de forma adequada os motoristas sobre as complexas

regras de trânsito implantadas Delo novo Código Nacional de Trânsito.

Por estas razões. esperamos contar com o apoio de nossos ilustres

Pares para a aprovação do presente projeto de lei.

Sala das Sessões, ern(frde(i/l,/P"de 1998,

PROJETO DE LEI N° 4.234, DE 1998
(Do Sr. Jair Soares)

Altera a redação do número 1 da alínea "ali, ínciso 1, § 19:, do
art. 61 do Código de Trânsito Brasileiro.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 2.096, DE 1998)

(fCONGRESSO NACIONAL DECRETA

Art. 12 O disposto no número 1 da alinea aI inciso

l, § 1 2 , do art. 61, do Código de Trãnsito Brasileiro, passa

a vigorar com a seguinte redaçêo:

"Art. 61 .•..•.

§ 1•..........

I - .

a) ..••••••••••

1~) cento e dez quilômetros para automóveis,

camionetas e motocicletas.

Art. 29: Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.

Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇAO

Da forma como está atualmente disposto no art. 61,

§ lQ, 11, do Código de Trânsito Brasileiro, que regula a

velocidade máxima permitida p~ra as rodovias, a motocicleta

~stá sujeita às mesmas limitações dos veículos pesados tais

càmo cami~hões, carretas e tratores.

Ora, motocicletas que habitualmente trafegam em

rodovias são aquelas de grande cilindrada e dotadas de alta

tecnologia. Possuindo muito mais agilidade para manobras,

não há porque não enquadrá-las na categoria dos veículos

mais ágeis. Além disso, seus condutores devem possuir

carteira de habilitação diferenciada daquelas exigidas para

condüçâo de motos com menor cilindrada, normalmente usadas

nos perímetros urbanos, -quer como transporte individual,

quer como veiculo de tele-entrega.

A alteração proposta para a redação do dispositivo

tem como finalidade incluir as motocicletas no mesmo patamar

dos automóveis e camionetas, no que se refere à velocidade

máxima permitida em rodovias onde não houver sinalização.

Ela tem o aval da Associação Gaúcha de Motociclistas, que

sabe o que é melhor para a sua categoria, principalmente nas

questões de segurança do tráfego.

~speramos ter o voto favorável dos nobres pares,

para que essa proposição seja,~ovada. ,/1
( :

Sala da Comissão, \em í2::, de /l,f4'" ') J de 1998
'. R.._ /7

, /, //.. " ,.
~/ 'i",~~~~/

Deputado JAIR SOARES\

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

LEI N. 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Institui o Código de Trânsito Brasileiro.

CAPÍTULO I!I
DAS NORMAS GERAIS DE CIRCULAÇÃO E CONDUTA

Art. 61 . A velocidade máxima pemlitida para a via será
indicada por meio de sinalização, obedecida suas características
técnicas e as condições de trânsito.

§ 1° - Onde não existir sinalização regulamentadora, a
velocidade máxima será de:

I - nas vias urbanas:
a) oitenta quilômetros por hora, nas vias de trânsito rápido;
b) sessenta quilômetros por hora, nas vias arteriais;
c) quarenta quilômetros por hora, nas vias coletoras;
d) trinta quilômetros por hora, nas vias locais;
II - nas vias rurais:
a) nas rodovias:
I) cento de dez quilômetros por hora para aútomóveis e

camionetas;
2) noventa quilômetros por hora, para ônibus e microônibus;
3) oitenta quilômetros por hora, para os demais veículos;
b) nas estradas, sessenta quilômetros por hora.
§ 2° - O órgão ou entidade de trânsito ou rodoviário com

circunscrição sobre a via poderá regulamentar, por meio de
sinalização, velocidades superiores ou inferiores àquelas
estabelecidas no parágrafo anteríor.
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psicoativas".

PROJETO DE LEI N° 4.235, DE 1998
(Do Sr. Eraldo Trindade)

Dispõe sobre os preços dos serviços prestados pelas instituições
financeiras.

(AS COMISSOES DE FINANÇAS E TRlaUTAçãO (~RITO E ART. 54); E DE
CONSTITUIÇãO E JUSTIÇA E DE REDAÇãO (ART. 54) - ART. 24, lI)

o Congresso Nacional decreta:

Art. I° As instituições financeiras não poderão
cobrar de seús clientes, em razão de serviços prestados, preço superior
ao cobrado em 1° de julho de I 994.

Parágrafo único. Sem preJUlZO das demais
cominações legaiS e regulamentares, qualquer preço cobrado a maior do
que aqúele previsto no caput deste artigo terá seu valor devolvido, em
dobro, ao cliente prejudicado, acrescido de juros, calculados pela maior
taxa que a referida instituição esteja cobrando de seus devedores.

Art. 2°. Êsta 'Iei entra em vigor' na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

A sociedade brasileira vem sendo tomada de assombro,
diante da cupidez com que os Bancos estão. aumentando o preço dos serviços
prestados a seUS clientes.

Depois de terem sido, durante algumas décadas,
altamente beneficiados com a política inflacionária, auferindo lucros
~onômicos, bastante superiores àquelés auferidos pelos setores produtivos
da economia, não se confonnam os banqueiros de terem perdido, com a
estabilização da economia, os ganhos fáceis da especulação fmanceira

Não obstante estarem sendo tratados pelo governo com
carinho negado aos demais empresários (veja-se, por exemplo, o PROER),
não parecem estarem satisfeitos.

Ninguém pode negar o indispensável papel que o sistema
financeiro representa em uma economia forte, saudável e moderna Não
temos qualquer prevenção contra o sistema bancário, eis que os Bancos são
indispensáveis e, quando agem legitimamente, cumP,Tem importante função.

No entanto, os empresários do setor financeiro
acostumaram-se mal, impondo-se disciplinar-lbes o comportamento.

Por esse motivo, estamos apresentando o presente projeto
de lei, que tem alcance social inestimável, já que vem em socorro da classe
média (a mais prejudicada pelo "Plano Real") e dos pequenos e médios
empresários (que fazem a grandeza desse Pais).

Tomamos como referência o dia 1° de julho de 1 994,
data da implantação do "Plano Real".

o projeto de lei não pretende "engessar" os preços dos
serviços bancários que, eventualmente, tenham que ser alterados em razão de
seus custos. No entanto, flXllIldo-se em lei os preços desses serviços, somente

mediante outra lei (lei ordinária ou medida provisória) tais preços poderão ser
modificaE!0s.

Certamente, o Banco Centrai do Brasil está habilitado,
desde que haja razão para isso, a encaminhar ao Presidente da República
anteprojeto que cuide da alteração dos preços dos serviços bancários.

Com a fmalidade de garantir o cumprimento do disposto
nesta Lei, o parágrafo único determina que, além das demais sanções legais e
regulamentares, o Banco está obrigado a devolver ao cliente, em dobro,
qualquer preço cobrado a maior. Evidentemente, acrescentados dos mesmos
juros que o cliente deveria pagar à instituição bancária, caso esta fosse a
credora.

! .
Sala das Sessões, erp.t? de!,YJ" de I 996 .

~ ..

PROJETO DE LEI N° 4.236, DE 1998
(Do Sr. Eraldo Trindade)

Acrescenta inciso ao art. 27 da Lei n2 9.394, de 20 de dezembro
de 1996.

(AS COMISSOES DE EDUCAÇãO, CULTURA E DESPORTO; E DE CONSTITUIÇãO
E JUSTIÇA E DE REDAÇãO (ART. 54) - ART. 24, lI)

o Congresso Nacional decreta:

Art. I' O ar!. 27 da Lei N" 9.394, de 20 de dezembro de
1996 é acrescido do seguinte inciso:

"Art. 27 .
V • educação preventiva contra o uso indevido de substâncias

Art. 2'. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30. Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

o aumento do consumo de drogas entre os adolescentes é
notório e deve preocupar as autoridades. Não há dúvida de que o combate ao tráfico passa
pela adoção de medidas legais que facilitém a captura dos chefões e pennitarn a
investigação dos esquemas de lavagem de dinheiro ilícito. Entretanto, por ser ° uso de
drogas um fator que prejudica a fonnação integral dos jovens, é importante que°sistema
escolar desenvolva programas direcionados para a valorização da qualidade de vida. Não se
trata de inserir mais uma disciplina específico no já sobrecarregado curriculo escolar, mas
~e penneâ·lo, sistematica e permanentemente. de infonnações e ações especificas, embora
Integradas aos demais programas educacionais.

Certo dos efeitos positivos da implantação obrigatória de programas
de educação preventiva contra o uso de drogas em todas as escolas. conto com o-apoio de
meus pares para a aprovação desta proposição.

Sala das Sessões, emlb de 4,(,f·'\.. de 199&.

~~
/'
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LEGISLAÇÃO ClTAIlA ANEXADA PELA
COORDEt-iAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· CeDI

LEI N° 9.394, DE 20DI'; DEZEMBRO DE 1996

ESTi'\ÉÉLECE AS DIRETRIZES E
BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL.

TÍTULO V
Dos Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino

CAPÍTuLo II
Da'Educação Básica

. SEQAoI
Das Disposições Gerais

.Art. 27 - Os conteúdos curriculares da educação básica
observarão, ainda, as seguintes diretrizes:

I ~ a difusão de valores fundamentais ao interesse' social, aos
direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem
democrática;

Il - consideração das condições de escolaridade dos alunos em
cada estabelecimento;

III - or:entação para O trabal.h0: .
IV - promoção do desporto educacional e apoio às práticas

desportivas não-formais.

............................................................................................: .

PROJETO DE LEI N° 4.237, DE 1998
(Do Sr. Eraldo Trindade~' .

Autoriza o Poder Executivo a alienar os imóveis que menciona.

(AS CO~ISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO PÚBLICO; E
DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. ?4) - ART. 24, II)

o Congresso Nacional dccreta:

Art. 1" Fica o Poder Executivo aut, rizado a alienár ·{)S

imóvei, de que trata o § 2° do art. 1° da Lei nO 8.025, de 12 de abril de 1990.

Parágrafo único. Excluem-se da autorização concedida por
esta Iéi os imóveis destinados a servidores do Poder Executivo que sejam por
este c(1f1~i<.Íerados indispensáveis ao rerviço público.

Art. 2° Observar-se-ão nas alienaçõés as disposições da Lei
n" R.015, de 12 de abril de 1990, ressalvado o disposto no parágrafo único deste
artigo.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, o requisito previsto
no inciso iil do art. 6" da Lei que alude o capu! será exigido somente se o
ocupante do imóvel for servidor civil.

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

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

A Lei n~ 8.025/90 foi editada com o intuito de se promover
uma verdadeira refonna patrimonial em relação ao gígantesco estoque de imóveis funcionais
de propriedade da União então existente no Distrito Federal.. Se necessários dU!3'~te .0

processo de construção e consolidação de Brasília como CapItal Federal. esses ImovelS
deixaram de sê-lo após quase três décadas, passando a representar um estorvo para o governo
federal, porque de dificil administração ( ocupaçõc$ irregulares, apadrinhamentos nas cessões
de uso. depredações etc.) e com elevado custo de manutenção.

Com a edição da lei. foi possível vender grande parte desses
imóveIs. Contudo, subsistem dispositivos legais destinados a constituir .re~~rva não alienável,
que o tempo mostrou não se justificar. Hoje estão excluído.s ~ POSSlblhda?~ de venda os
imóveis residenciais destinados aos membros do Poder LegislatIVO. os adminIstrados peIas
Forças Annadas e todos os ocupados por servídores do serviço exterior.

Esses imóveis ainda representaIll; para 'a União uma fonte
considerável de despesas. Veja~se. por exemplo. o caso dos imóveis utilizados por
parlamentares. que geram despesas nada desprezíveis de manutenção. em especial com as
refonnas que são feitas ao final ou mesmo ao longo de cada legislr.tura, representando um
verdadeíro sorvedouro de dinheiro púbIíco.

o objetivo deste projeto é remover os atuais entraves legais
para a alienação dos imóveis que não forem de fato indispensáveis à administração pública.
Há um estoque considerável que pode ser alienado em beneficio do próprio serviço
público. como no exemplo anterionnente dado e ainda no caso de muitos imóveis hoje
reservados ao serviço militar. Caberá ao Poder Executivo detenninar o que for realmente
indispensável manter no âmbito daquele Poder. ficando autorizada a venda dos demais
imóveis.

Écomo se justifica a presente iniciativa.

Sala das Sessões, em'- ~ . de í' /' -, de 1998.

/'

Depulado/~LOO TRINÓADE
/' .

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXÃDA PELA .
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI N° 8.025. DE 12l)E ABRIL DE 1990

DISPÕE SOBRE A ALIENAÇÃO DE
BENS IMÓVEIS RESIDENCIAIS DE
PROPRIEDADE DA UNIÃO, E DOS
VINCULADOS OU INCORPORADOS
AO FRHB, SITUADOS NO DISTRITO
FEDERAL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - É O Poder Executivo autorizado a alienar, mediante
concorrência pública e com observância do Decreto-Lei' número
2.300, de 21 de novembro de 1986, os imóveis residenciais de
propriedade da União situados no Distrito Federal,. inclusive os
vinculados ou incorporados ao Fundo Rotativo Habitacional de
Brasília - FRHB. . .

§ 1° - Os licitantes estão dispensados da exigência do art. 16 do
decreto-lei supracitado. .

§ 2° - Não se incluem na autorização a que se refere este artigo,
os seguintes imóveis:

I - os residenciais admi'nistrados pelas Forças Armadas,
destinados à ocupação por militares;

11 - os destinados a funcionário do Serviço Exterior, de que trata a
Lei número 7.501, de 27 de junho de 1986;

!TI - os ocupados por membros do Pooer Legislativo;
IV - os ocupados por Ministros do Supremo Tribunal Federal, dos

Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União pelo
Procurador-Geral da República, pelos Subprocuradores-Gerais do
Ministério Público Federal, do Trabalho e Militar e pelo Procurador
Geral do Tribunal de Contas da União, salvo sua ~xpressa

manifestação em contrário, no prazo de 20 (vinte) dias a partir da data
da publicação desta Lei;

V - os destinado~ a servidores no exercicio de cargo ou função de
confiança que sejam considerados, pelo Poder Executivo,
indispensáveis ao serviço público.

Parágrafo único. Os imóveis a serem destinados aos servidores a
que se refere o inciso V deste artigo serão escolhidos dentre aqueles
que estiverem vagos à data da vigência da Medida Provisória número

149, de 15 de março de-1990, ou vierem a vagar por devolução
,spontânea ou desocupação judicial.
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Art. 6° - Ao legítimo ocupante de imóvel funcional dar-se-á
conhecimento do preço de mercado do respectivo imóvel, calculado
na forma do art. 2". inciso I. previamente à publicação do edital de
concorrência pública, podendo adquiri-lo por esse valor, caso se
manifeste no prazo de 30 (trinta) días, mediante notificação. e desde
que preencha os seguintes requisitos:

I - ser titular de regular temlO de ocupação;
II - estar quite com as obrigações relativas à ocupação;
III - ser titular de cargo efetivo ou emprego permanente, lotado

em órgão ou entidade da Administração Pública Federal ou do
Distrito Federal.

§ 1° - A legitimidade da ocupação será evidenciada em
recadastramento dos atuais ocupantes, a ser promovido pela Secretaria
da Administração Federal da Presidência da República com base na
legislação vigente.

§ 2° - O ocupante que não tiver condições financeiras para a
aquisição do imóvel que ocupa poderá solicitar ao órgão competente a
pem1Uta deste por outro imóvel compatível com a sua renda, ficando o
atendimento a essa solicitação condicionado à existência de imóvel
que lhe possa ser destinado e à conveniência administrativa para a
formação da reserva de imóveis de que trata o inciso V do § 2° do art.
1°.

§ 3° - O ocupante sujeitar-se-á ao previsto no inciso VI, do art. 2°
e no art. 3° desta Lei.

§ 4° - O adquirente de imóvel funcional, nas condições previstas
no "caput" deste artigõ, poderá efetuar o pagamento, total ou parcial,
em cruzados novos, mediante a transffltência da titularidade de
créditos em contas existentes no Banco Central.

§ 5° - Considera-se legítimo ocupante, nos termos deste artigo, o
servidor que no momento da aposentadoria ocupava regularmente o
imóvel funcional ou, na mesma condição, o cônjuge ou companheira
enviuvado e que permaneça nele residindo na data da publicação
desta Lei.

* li j"acrescIdo pela LeI número 8.068 de 13 '07/1990.

PROJETO DE LEI N° 4.238, DE 1998
(Do Sr. Wigberto Tartuce)

Dispõe as condições para a venda de anabolizantes para uso
humano.

{AS COMISSõES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS;
DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE
REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, lI)

oCongresso Nacional decreta:

Art. 1(1 A venda de produtos anabolizantes de uso humano somente

pode ser feita em farmácias e drogarias e sob prescrição médica.

Art. 2(1 O Poder Executivo regulamentará a presente lei em prazo

de até 180 (cento e oitenta) dias após sua publicação,

An. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,

An, 4" Revogam-se as disposições em contrário,

JUSTIFICAÇÃO

É evidente o abuso no consumo de produtos de poder

anabolizante~ que prometem aumento de massa muscular, princípalmente entre os jovens e

adolescentes.

o consumo de wn produto deste tipo, que interfere na fonnação

do organismo dos jovens, ocorre sem nenhum tipo de orientação qualificada e pode trazer

prejuízos incalculáveis.
Sem registro no Ministério da Saúde, importados "e vendidos sem

regulamentação e controle, estes produtos podem conter desde substâncias estimulantes,

consideradas entorpecentes, até compostos hormonais pa.nr promover um crescimento

muscular em curto prazo,
, Os rótulos e outros mecanismos promocionais destes produtos

aproveitam-se da inexperiência dos adolescentes parn vender a fantasia de obter-se, com o

seu consumo, corpos bonitos e modelados sem nenhum risco à saúd:,
Sabemos que isso não é verdade; que nenhum tipo de produto

quimico artificial é isento de efeitos indesejáveis, e que os anabolizantes podem trazer

desequilibrios sérios às funcões orgânicas e, mesmo?, para as funções mentais, Não é por

acaso que os comitês olímpícos de todos os países não permitem o seu constunO pelos

atletas competidores,
É com o propósito de regulamentar e controlar o comércio e o

consumo dos anabolizantes, hoje largamente consumidos pelos. jovens sem qualquer

orientação qualificada, que apresentamos esle Projeto de Lei.
Pela relevância do assunto parn a saúde <le um significativo grupo

etário da população, e pam caminhannos em direção a uma sociedade desenvolvida, onde

os interesses mercadológicos coadunem-se com os mandamentos sanitários~ solicitamos

dos ilustres colegas desta Casa a alençãn e a devida aprovação desta matéria

Sala das Sessões, em/lfidek-;,j.. de 1998,

PROJETO DE LEI N° 4.239, DE 1998
(Do Sr. Nelson Harter)

Acrescent~ ?is~ositivo à Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de
1997, que d1spoe sobre a remoça0 de 6rgãos, tecidos e partes do
~~~~d~~~~~para tins de transplante e tratamento e dá outras

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 4.069, DE 1998)

o Congresso Nacional decreta:

Art. l° O ano 4° da Lei nO 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, passa a.
vigorar acrescido do seguinte § 6°;

"Art,4° ........., ,. .. , - .
..................................................................................................

§ 6° A família do doador deverá ser consultada 3Dtes de
qualquer procedimento de remoção de tecidos, órgãos ou partes do
corpo, post mor/em. li

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

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

JUSTIFICAÇÃO

Embora seja louvável a inovação legislativa no sentido da
pres~ção da autorização do doador para a remoção post mor/em de tecidos, órgãos e

partes do corpo humano para rm. de transplante, entendemos que a família do doador
deverá sempre ser previamente consultada.
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Este entendimento é compartilhado pela nobre classe dos médicos1

tendo em vista a delicadeza do momento que se segue à morte do doador, parecendo até

mesmo desumano que se inicie pronta e friamente a retirada de órgãos para transplante

desde que nos docrnnentos do falecido não haja. disposlyão em contrário.

A ausência de proibição para a· retirada dos órgãos é uma

'presunção de autorização. mas a efetiva retirada de órgãos deve ser precedida de uma

conversa da equipe médica com ós familiares do morto.

Se é verdade que a lei deve incrementar a doação de 6rgãos para

transplante, é verdade. também, que não deve descurar dos sentimentos dos famíIíares que

pennanecem.

Por isso contamos com o apoio de V. Exas. para a conversão deste

projeto em norma legal.

Sala das Sessões, em10de 03 de 1998.

I ~~[~t1«
DepuL~o NELSON HARTER

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 9.434, DE 04 DE FEVEREIRO 1997

DISPÕE SOBRE A REMOÇÃO DE
ÓRGÃOS, TECIDOS E PARTES DO CORPO
HUMANO PARA FINS DE TRANSPLANTE
E TRATAMENTO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULon
Da Disposição "Post Mortem" de Tecidos, Órgãos e Partes do Corpo

Humano para fins de Transplante

Art. 4° - Salvo manifestação de vontade em contrário, nos tennos
desta Lei, presume-se autorizada a doação de tecidos, órgãos ou partes
do corpo humano, para finalidade de transplantes ou terapêutica "post
mortem".

§ 1° - A expressão "não-doador de órgãos e tecidos" deverá ser
gravada, de fonna indelével e inviolável, na Carteira de Identidade
Civil e na Carteira Nacional de Habilitação da pessoa que optar por
essa condição.

§ 2° - A gravação de que trata este artigo será obrigatória em
todo o território nacional a todos os órgãos de identificação civil e
departamentos de trânsito, decorridos trinta dias da publicação desta
Lei.

§ 3° - O portador de Carteira de Identidade Civil ou de Carteira
Nacional de Habilitação emitidas· até a data a que se refere o
parágrafo anterior poderá manifestar sua vontade de não doar tecidos,
órgãos ou partes do corpo após a morte, comparecendo ao órgão
oficial de identificação civil ou departamento de trânsito e procedendo
à gravação da expressão "não-doador de órgãos e tecidos".

§ 4° - A manifestação de vontade feita na Carteira de Identidade
Civil ou na Carteira Nacional de Habilitação poderá ser refonnulada a
qualquer momento, registrando-se, no documento, a nova declaração
de vontade.

§ 5° - No caso de dois ou mais documentos legalmente válidos
com opções diferentes, quanto à condição de doador ou não, do morto,
prevalecerá aquele cuja emissão for mais recente.

Art. 5° - A remoção "post mortem" de tecidos, órgãos ou partes
do corpo de pessoa juridicamente incapaz poderá ser feita desde que
permitida expressamente por ambos os pais ou por seus responsáveis
legais.
.....................................................................................................................
.......................................................................................................................

PROJETO DE LEI N° 4.240, DE 1998
(Do Sr. Vânio dos Santos)

Altera a Lei n Q 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código de ,Trânsito Brasileiro.

(AS COMISSõES DE VIAÇAO E TRANSPORTES; E DE CONSTITUIÇAO E
JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, lI)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° - O artigo 142, Inciso V da lei nO 9.503/97 passa a vigofll:focom a
seguinte redação:

"V ~ Catell0ri~E - COI\!I11lor d~ombinação de veículos e que a unidade
tratO"ra se enquadre nas Categorias B, C ou D e cuja unidade acomplada,
reboque, semi-reboque, articulada ou seja enquadrado na categoria trailer, tenha
seis tnI1 quilogramas ou mais de peso broto total ou cuja lotação exceda a oito
lugares."

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

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

Justificativa

A redação original da Lei 9.503/97 que institui o novo Código de Trânsito
exigiu para a modalidade trailer a categoria de habilitação E que corresponde
aos condutores de combinação de veiculos em que a unidade acoplada tenha

seis mil quilogramas ou mais de peso bruto total ou cuja lotação exceda a oito
lugares, situação monnente de carretas e veículos de transporte coletivo. A
legislação exceptua desta categoria reboque, semi-reboque ou articulado que

tenha menos de seis mil quilogramas. Não teve entretanto o mesmo beneplácito
com os trailers que, em sua absoluta maioria, não atingem esta tonelagem,
Neste sentido, sugerimos o .presente projçtO de lei com vistas a resguardar
disposto em legislação anterior, que facultava aos adeptos do trailer a categoria
B, obedecidas as exigências de peso bruto e lotação da atuaI redação. Em nosso
enteDdimento, a manutenção da situação anterior motiva a prática do turismo,
atividade econômica distribuidora de renda e não representa riscos para a
.segurança no trânsito, haja visto a velocidade moderada que estes veículos
praticam.

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

LEI N° 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

INSTITUI O CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASrr.,EIRO.
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...................................................................................................................

CAPÍTULO XIV
DA HABILITAÇÃO

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

Art. 142 - O reconhecimento de habilitação obtida em outro país
está subordinando às condições estabelecidas em convenções e

:acordos internacionais e às normas do CONTRAN.

Art. 143 - Os candidatos poderão habilitar-se nas categorias de A
a E, obedecida a seguinte gradação:

I - Categoria A - condutor de veículo motorizado de duas ou três
rodas, com ou sem carro lateral;

n-Categoria B - condutor de veículo motorizado, não abrangido
pela categoria A, cujo peso bruto total não exceda a três mil e
quinhentos quilogramas e cuja lotação não exceda a oito lugares,
excluído o do motorista;

.. m- Categoria C - condutor de veículo motorizado utilizado em
transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a três mil e
quinhentos quilogramas;

IV - Categoria D - condutor de veículo motorizado utilizado no
transporte de passageiros, cuja lotação exceda a oito lugares, excluído
o do motorista;

V - Categoria E - condutor de combinação de veículos em que a
unidade.tratora se enquadre nas Categorias B, C ou D e cuja unidade
acoplada, reboque, semi-reboque ou articulada, tenha seis mil
quilogramas ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação exceda a oito
lugares, ou, ainda, seja enquadrado na categoria "trailer".

§ 1° - Para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá estar
habilitado no mínimo há um ano na categoria B e não ter cometido
nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em
infrações médias, durante os últimos doze meses.

§ 2° - Aplica-se o disposto no inciso V ao condutor da
combinação de veículos com mais de uma unidade tracionada,
independentemente da capacidade de tração ou de peso bruto total.

PROJETO DE LEI N° 4.241, DE 1998
(Do Sr. Elias Murad)

Altera a Lei n 2 9.4~4, de 4 de fevereiro de 1997, que dispõe
s~bre a remoça0 de orgãos, tecidos e partes do corpo humano para
f1ns de transplante e tratamento e dã outras providências.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI Ng 4.069, DE 1998)

o Congresso Nacional decreta:

Art. I' O art. 4' da Lei n' 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, passa a
vigorar acrescido do seguinte § 6°:

"Art. 4° ...................................................................................
.....................................................: .

• § 6' As .equipes de remoção e transplante somente agirão
apos o consentunento expresso da família do doador."

Ar!. 2' A Lei n' 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, passa a vigorar
acrescida do seguinte dispositivo:

"Art. 13a. Deverão ser priorizados os transplantes de órgãos,
tecidos e partes do corpo humano entre doador e receptOr parentes
consangüíneos."

Art. 3' .Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art.4D Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

A Lei n' 9.434/97, por sua importância para a sociedade brasileira,

merece ser complementada para que não continue gerando tanta polêmica em desfavor dos

transplantes de órgãos, tecidos e partes do corpo humano.

Em primeiro lugar, a retirada de órgãos, tecidos e partes do corpo,

para fins de transplante "post mortem", deve ser precedida de consulta aos familiares do

doador, tal como se dava na regulamentação anterior.

O Conselho Federa! de Medicina agiu corretamente ao recomendar

aos médicos p3!â só retirarem órgão' com autorização da faroma do doador, pois, assim,

preveniu os profissionais da medici la contra possíveis ações judiciais.

De outra parte, a lei deve priorizar a doação de órgãos entre

parentes consangüíneos, haja vista a grande expectativa de êxito desses transplantes em

face das mínimas possibilidades de rejeição.

Creio que, desde que se corrijam estes dois pontos e desde que se

faça uma ampla campanha de esclarecimento à população, como, aliás, propugna o ar!. 11,

parágrafo único, da lei, o transplante de órgãos será melhor assimilado pela população.

Nossos esforços para fortalecer a Lei na 9.434 nunca serão

demasiados, tendo em vista os beneficios que disto advirão.

Contamos com o esclarecido apoio de nOssos Pares para a

aprovação deste projeto.

Sala das Sessões,e~de 1'./'-4"I de 199&.
/-

~-- ,

.. /J(.' /1..//
DeputadolOLlAS MURÁD

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - Cem

LEI N° 9.434, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1997

DISPÕE SOBRE A REMOÇÃO DE
ÓRGÃOS, TECIDOS E PARTES DO
CORPO HUMANO PARA FlNS DE
TRANSPLANTE E TRATAMENTO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULorr
Da Disposição "Post Mortem" de Tecidos, Órgãos e Partes do

Corpo Humano para fins de Transplante

Art. 4° - Salvo manifestação de vontade em contrário, nos
termos desta Lei, presume-se autorizada a doação de tecidos,
órgãos ou partes do corpo humano, para finalidade de
transl'Iantes ou terapêutica "post mortem".
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§ 50 - No caso de dois ou mais documentos legalmente
válidos com opções diferentes, quanto à condição de doador ou
não, do morto, prevalecerá aquele cuja emissão for mais recente.
.......................................................................................................

CAPÍTULO IV
Das Disposições Complementares

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

Art. 11 - É proibida a veiculaçã9, através de qualquer meio
de comunicação social, de anúncio que configure:

a) publicidade de estabelecimentos autorizados e realizar
transplantes e enxertos, relativa a estas atividades;

b) apelo público no sentido da doação de tecido, órgão ou
parte do corpo humano para pessoa detenninada, identificada ou
não, ressalvado o disposto no parágrafo único;

c) apelo público para a arrecadação de fundos para o
financiamento de transplante ou enxerto em beneficio de
particulares.

Parágrafo único. Os órgãos de gestão nacional, regional e
local do Sistema Único de Saúde realizarão periodicamente,
através dos meios adequados de comunicação social, campanhas
de esclarecimento público dos beneficios esperados a partir da
vigência desta Lei e de estímulo à doação de órgãos.

Art. 13 - É obrigatório, para todos os estabelecimentos de
saúde, notificar, às centrais de notificação, captação e
distribuição de órgãos da unidade federada onde ocorrer, o
diagnóstico de morte encefálica feito em pacientes por eles
atendidos.

..............,. .
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O SR. PRESIDENTE (Osório Adriano) - Findâ- se combate o desemprego com desenvoMmento e
a leitura do expediente, passa-se ao investimentos. Realmente S. Ex.1 disse o óbvio, mas

IV - PEQUENO EXPEDIENTE sinalizou para sua equipe política e administrativa o
O SR. GERSON PÉRES _ Sr. Presidente, ponto a ser desenvolvido rapidamente, com muita

/' coragem e energia. Entretanto, nos programas insti-
peço a palavra para uma Comunicação de Liderança tuídos para combater o desemprego em seu Gover-
pelo PPB. no nota-se total fracasso.

O SR. PRESIDENTE (Osório Adriano) - Tem
V. Ex.' a palavra pelo prazo de oito minutos. Sr. Presidente, se V. Ex.- analisar o Pronaf -

O SR. GERSON PÉRES (PPB _ PA. Como investimento 1,5 bilhão -, verificará que os resulta-
Líder.) _ Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, dos foram negativos e que o investimento foi jogado
embora o desemprego seja um problema mundial, fora. Os resultados mínimos não alcançaram o uni-
vem prejudicando o Brasil em particular e crescente- verso desejado para reduzir a praga do desemprego.
mente. Presenciamos hoje sua transformação: de Se analisar o Proger, programa especificamente
endêmico, esse grave problema. social passou a d~stinado para o combate ao desemprego no Brasil,
epidêmico _ praticamente vivemos uma epidemia com investimentos de 2 bilhões de reais, verá que
de desemprego, o que preocupa a todos nós, esse praticamente é outro grande fracasso.
homens públicos. Algumas causas impedem que esses progra-

Percebemos que o Governo tem limitada capa- mas, que são bons, tenham resultado positivo. Quais
cidade p~~a resolver a questãQ. É. .hora de todos se seriam elas? Por que não se. buscam nos escani-
debruçarem na análise das causas géfadoras desse nhos dos bancos essas causâ:s? A burocracia per-
mal que atinge sobretudo todas as áreas do nosso versa, que exige do pequeno e microempresário pa-
P~ís. Temos de falar, opinar, criticar, tudo fazer para péis e mais papéis para retirar 3,5,10 mil reais a fim
que se encontre a política certa para eliminar o de- de impulsionar sua econom',a doméstica é uma de-
semprego no Brasil. Ias. Enquanto isso, muitos bancos estão cheios de
" É verdade que há implicações'e pressupostos dinheiro - o Basa-FNO é um deles -, pois não o en-
que realmente criam dificuldades para tanto. O Go- tregam para que com ess~s recursos se implemente
vemo vive um dilema ao optar pela estabilização da a desejada política de combate ao desemprego.
moeda, que é sinônimo de juros altos. Conseqüente- Sr. Presidente, além disso, podemos verificar
mente, também é sinônimo de desemprego, porque outros fatores bancários, como a falta de fiscaliza-
quando os juros estão altos há desaq~ecimentoda ção nos locais onde são investidos os recursos. Os
economia. Como causa desséfenômeno, portanto, bancos oficiais dão o dinheiro e cruzam os braços.
temos o desemprego. O Governo fica no dilema ou Seria melhor que reduzissem a papelada e se preo-
opta por esse caminho, que é o mais correto, ou re- cupassem mais com agências volantes fiscalizado-
toma à política de ganhos inflacionários destruidora ras, para verificar se realmente o dinheiro destinado
da poupança popular interna. Logicamente, cria deu resultados, se gerou emprego, se foi, enfim,
maiores estragos num rnaior universo da população eficiente a aplicação dos recursos.
é gera empobrecimento e preocupações. Ainda há outra causa: a corrupção interna em

O desemprego, é verdade, causa drástico im- determinados setores bancários, gerada pelas cruéis
. pacto, atinge, porém, um número menor de pes- ·comissões· que reduzem a capacidade de investi-
soas em relação ao total da população brasileira. mentos. Esse fator também deveria ser melhor olha-
Contudo, o mesmo não ocorre com a inflação. O do. Talvez assim os programas do Governo tives-
Governo, que está enfrentando o dilema, busca sem resultados mais positivos. Entretanto, o que ve-
novos caminhos. Os que se preocupam com o pro- mos são palavras, idéias que, por um lado, são
blema devem mostrar-lhe que a opção não é outra boas. Quanto à ação agressiva, prática, concreta no
senão a de buscar políticas públicas para a área sentido da redução do desemprego há, realmente,
social, enquanto aguarda que as ~idas tomadas um fracasso em nosso Governo. Digo nosso por-
em prol da estabilização da moeda dê- resultados. que, em parte, também apóio este Governo.
Ou seja, o aquecimento da economia, conseqüen- As intenções do Presidente Fernando Henrique
temente, conciliará a estabilidade da moeda com o são boas. S. Ex.1 não pode sair do Palácio do PIa-
desenvolvimento. nalto para verificar resultados, uma vez que dispõe

Há poucos dias, o Presidente Fernando Henri- de uma equipe para isso. E essa equipe precisa as-
que Cardoso disse que não há milagres a fazer, que sentar a cabeça, criar mais juízo com relação a esse
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grave problema que poderá gerar convulsão social Nacional Constituinte, com uma nova Carta Magna,
no País e que já está gerando, na Capital Federal, mas o imposto sindical velho de guerra permaneceu
crise de total insegurança. Os freqüentes assaltos, a como uma das excrescências do legado da ditadura
violência generalizada em todo o País não se deve varguista presente até hoje nas relações entre capital
somente aos fil~~s violentos exibidos pela televisão, e trabalho no nosso País.
mas também ao desemprego. Emprego significa Quero dizer que pela enésima vez o Govemo
recurso, tranqüilidade; o desemprego, o inverso. Federal faz demagogia em torno da questão do

Sr. Presidente, estamos falando hoje sobre imposto sindical. Ainda esta semana, o Sr. Ministro
este problema para fazer um alerta no sentido de do Trabalho disse: "Vamos acabarcom o Í1'1lQSlO si'x:EaJ.
que há necessidade de se procurar novos caminhos É preciso modernizar a estrutura sindical do nosso
imediatamente. País·.

Por último, sugiro que se faça aqui o que se faz E aí juntam-se outras idéias, como a necessi-
em outros países. A educação profissionalizante é dade de se estabelecer a verdadeira liberdade sindi-
básica, mas é de longo prazo. Ela é necessária em cal com o fim da unicidade imposta pela lei, a qual
face das mudanças tecnológicas por que passa o foi também consagrada no texto constitucional.
mundo. Só nos Estados Unidos, há cidadãos que Mas o fato é que, objetivamente, o Governo
passam por cinco cursos profissionalizante em um Federal não está querendo enfrentar a questão da
período de três, quatro anos. Passam porcinco pro- necessidade da modernização da vida sindical em
fissões diferentes para manterem seus empregos. nosso País.
Mas isto é demorado. Se tivesse efetivamente vontade política de

O que se deve ter em mente como imprescindí- acabar com essa coisa absurda, com esse anacro-
vel é o investimento no setor produtivo, que está nismo que permanece até hoje, desmoralizando as
sendo sucateado, sufocado. Esse investimento deve entidades sindicais, servindo de estímulo a uma luta
ser com fins reprodutivos, aumentando a produção e fratricida que ocorre no campo dos trabalhadores,
buscando, através dela, maior índice de exportação. quando vemos sindicatos sendo criados dia após dia
Conseqüentemente, com maior índice de exporta- apenas com o objetivo de se apoderar do butim, ou
ção dos produtos advindos desses investimentos, seja, dos milhões de reais que irrigam a conta das
geraremos riqueza interna, estabilizaremos a moeda entidades sindicais na Caixa Econômica Federal -
e aqueceremos a economia, criando trabalho para cerca de 300 a 400 milhões de reais ao ano giram
milhões de brasileiros que estão a bater às portas na rubrica desse eufemismo chamado contribuição
das empresas e dos órgãos públicos em busca de sindical - se quisesse suprimir o imposto sindical,
emprego para manterem suas famílias e terem a bastaria que a sua base de sustentação no Senado
tranqüilidade e a paz necessária, indispensáveis da República aprovasse projeto de nossa autoria já
numa democracia. aprovado há alguns anos aqui na Câmara Federal,

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. depois de uma labuta intensa de nossa parte.
O SR. AUGUSTO CARVALHO - Sr. Presidente, Desde 1989, apresentamos essa idéia, bata-

peço a palavra para uma Comunicação de Liderança Ihamos durante anos a fio e finalmente conseguimos
pelo PPS. arrancar a aprovação na Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Osório Adriano) - Tem Mas agora o projeto está no Senado dormitando na
V. E~ a palavra por três minutos. gaveta de algum Senador que se recusa a pelo me-

O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF. nos dar o seu parecer, a dizer sim ou não, ouvidas
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- as bases interessadas e descontentes com essa
te, Sr.8S e Srs. Deputados, estamos no mês de mar- necessidade.
ço e ano após ano, desde os idos do Governo Getú- Entendo, Sr. Presidente, que o fim do imposto
Iio Vargas, cada assalariado tem descontado um dia sindical é a verdadeira alforria do movimento sindical
de tra,balho a favor das suas entidades sindicais. brasileiro, seja ele dos trabalhadores, seja ele do
Aliás, os empresários também têm descontado o empresariado, porque a existência desse imposto
chamado imposto sindical a favor das federações e avilta a disputa sadia que deveria ocorrer entre enti-
das entidades de cúpula, as confederações. dades ou entre correntes que disputam hoje, na me-

Veio o processo de redemocratização após o dida em que temos a unicidade imposta pela lei.
longo e obscuro período da ditadura militar que o Mas, ainda que com a unicidade, a disputa sa-
País atravessou e que culminou com a Assembléia dia, verdadeira, revitalizadora das entidades sindi-
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cais poderia se travar no campo das idéias e não partidários, já que estamos num ano eleitoral, po-
como hoje, quando, sem qualquer escrúpulo, grupos dem, daqui a pouco, transformar um crime comum
se lançam à disputa desses milhões de reais, com numa questão política. Por isso; peço providências à
sindicatos de carimbos sendo criados, com disputas Polícia Federal, que já está' na cidade, e ao Sr. Mi-
~m cartórios para ver qual a entidade que vai patro- nistro da Justiça.
cinar a eleição do vogal ou do juiz classista junto à Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
Just,iça do Trabalho. Essa é a nossa triste realidade. convidar todos os produtores brasileiros para partici-

Era o que tinha a dizer. parem de um grande evento na cidade de Rondon6-
O SR. PRESIDENTE (Osório Adriano) - Con- polis, nos próximos dias, de 1 a 4 de abril.

cedo a palavra ao nobre Deputado Welinton Fagun- . A Fundação de Apoio àPesquisa Agropecuária
des, primeiro orador do Pequeno Expediente. de"Mato Grosso, criada principalmente pelos produ-

O SR. WELlNTON FAGUNDES (PL - MT. tores do Estado, vem fazel1do um trabalho brilhante,
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.8S e principalmente no incentivo à pesquisa no nosso Es-
Srs. Deputados, gostaria de usar a tribuna para re- tado,. juntamente com a Em!;>rapa, com recursos e

.gistrar um fato ocorrido ontem no meu Estado, mais royaltias pagos pelos próprios produtores, desen-
precisamente no Município de Jaciara, onde, há três volvendo novas linhagens de sementes de soja, na
dias, ocorreu um bárbaro crime. Um bandido estu- linha do algodão, enfim, de todos os produtos que o
prou uma jovem daquela cidade e depois a matou. nosso Estado produz. Graças ao trabalho dessa
Felizmente, a polícia agiu rapidamente, prendendo o Fundação, teremos no dia 4 o lançamento de novas
bandidQ;i~"lcolocando-o em pouco tempo atrás das "yal:iedades de sementes de soja, alcançando até ·oi-
grades. tenta sacas por hectare.

Mas, infelizmente, um vereador daquela cida- ' Gostaria de ler uma parte do informativo do
de, usando da sua profissão de radialista,' coisa que Tecnocampo/98, que diz:
já vem fazendo há muito tempo, incitou a população -A Fundação de Apoio à Pesquisa
para ir depredar a delegacia. Agropecuária de Mato Grosso, juntamente

O objetivo inicial era este: depredar a delegacia com'a Embrapa e empresas associadas, es-
e linchar o bandido. Felizmente, a polícia havia, em tão promovendo um evento que será um
questão de cinco minutos, retirado esse bandido da- marco na modemização da agricultura do
quela delegacia, transferindo-o para um presídio da cerrado.
capital. OTecnocampo/98 é um programa ob-

Mas esse vereador, usando da sua condição rigatório do produtor que pretende acompa-
de radialista, incitou a população, convocou os jo- nhar de perto a última geração de tecnolo-
vens estudantes, até menores de idade, e fizeram gias aplicadas às culturas de soja, algodão,
um quebra-quebra na delegacia, mesmo o bandido milho, arroz e trigo.
não mais lá estando. Uma exposição de diversos setores

Então, ele conseguiu o seu objetivo principal, produtivos corno fertilizantes, agroquímicos,
que era exatamente transformar um caso de polícia máquinas, equipamentos e serviços, defesa
num caso de política, ou seja, de politicagem que fitossanitária, entre outros processos realiza-
muitas vezes, infelizmente, ocorre neste País. Con- dos nas lavouras, sempre enfocando o cer-
duziu essas pessoas para a casa do Prefeito para rado, rumo à agricultura de precisão.
linchá-lo e destruir a sua casa naquela cidade. O participante terá contato direto, tanto

O que fizeram? Não encontrando o Prefeito, ar- nos plols (área determinada a cada empre-
rebentaram as portas, entraram casa adentro, leva· sa expositora), como em palestras, com as-
ram objetos e, por fim, atearam fogo na casa. suntos como qualidade, sanidade, produtivi-

Qual a responsabilidade que teria o Prefeito na dade e rentabilidade dos produtos agrícolas,
questão da segurança? Todos sabemos que a segu- para a modemização necessária do setor,
rança é uma responsabilidade do Govemo de Esta- no intuito de enfrentar os desafios apresen-
do. Mas, infelizmente, esse vereador usou desse ar- tados pela globalização.
tifício, e venho aqui cobrar do Ministro da Justiça Segundo especialistas, o cerrado é o
providências o mais rápido possível, pois, caso con- maior potencial de exploração agrícola do
trário, o nosso Estado se transformará em um cam- planeta, portanto, o futuro celeiro de grãos
po de batalha. Pela politicagem ou por interesses do mundo, sendo que os estados do Centro-
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Oeste e Norte tomam-se cada vez mais viá- produtores é a saída que temos para acabar com
veis para a agricultura, principalmente a par- esse caos, principalmente com o desemprego que
tir da hidrovia Madeira-Amazonas (Rondô- assola o nosso País. O desemprego, com certeza,
nia, Acre, Amazonas, Pará e Roraima). vem causar tudo isso: a falta de segurança dos cida-

O Tecnocamp0/98 reúne todos os dãos, a marginalidade, a prostituição, enfim, a de-
componentes do sistema produtivo, neces- gradação da família brasileira, cujo índice aumenta a
sários para o desenvolvimento de uma agri- cada dia que passa.
cultura altamente tecnificada e moderna.- Aproveitando este pronunçiamento, quero pedir

E quero aqui também parabenizar toda a Dire- ao ~r. Presidente da República e à sua equi~ eco-'
toria da Fundação de Pesquisa no Mato Grosso: o nÔ~lca .que olhem com_melhore~ olhos a situação
Presidente Gilberto Flávio Goellner: o Vice-Presiden- do Intenor deste País. Nao é posslvel que um produ-
te sul Blairo Maggi, que é o maior produtor de grãos tor de leite lá no Mato Grosso, que tem que acordar
de soja hoje no País; o Vice-Presidente do médio de madrugada, enfrentar chuva, lama e sol, entregue
norte-Sérgio, Nogueira; o Primeiro Tesoureiro Orlando o seu produto ao preço de dez centavos por litro de

_Polato. leite, enquanto que uma garrafa de água mineral ou
O SR. PRESIDENTE (Osório Adriano) _ A Pre- de Coca-Cola custa mais de um real.

sidência suspende a sessão por cinco minutos até Realmente, preci~mos incentivar este homem
que se restabeleça a energia no plenário. que ainda sobrevive e resiste no campo para que

(Suspensa a sessão às 9h44min) , pos~ continuar c~mprindo o seu papel ~ial de ge-
O 8Ft PRESIDENTE"(Osório Atmano) _ Resta- rar nquezas e sacIar a fornedas:grandes CIdades.

belecida a energia elétrica em nosso plenário,' reini- Era o que tinha a dizer.
ciamos os nossos trabalhos. O SR. MAGNO BACELAR (PFL - MA. Sem

Com a palavra, para encerrar o seu discurso, o revisão do orador.) - Sró Presidente, Sr.8S e Srs. De-
nobre Deputado Welinton Fagundes. putados, estamos encerrando os trabalhos da sema-

O SR. WEUNTON FAGUNDES (PL - MT. na que se iniciou com o Dia Intemacional da Mulher.
Sem revisão do orador.) -Concluindo, então, Sr. Como sou daqueles que entendem que a todos
Presidente, já que estamos falando desse grande os dias, a todas as horas e a todos os momentos é
evento de apoio à pesquisa de fomento, quero apro- propício homenagear-se a grandeza da mulher, que-
veitar para salientar a transferência de tecnologia ro, neste final de semana, homenagear a mulher ma-
entre os produtores rurais do Mato Grosso, pois er;l- ranhense por meio de sua Govemadora Roseana
tre os convidados, além de muitos produtores brasi- Sarney.
Ieiros, temos estudantes, veterinários, agricultores, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Maranhão -
agrônomos, enfim, todas as pessoas ligadas ao como todos os estados do Nordeste - atravessa cri-
setor agrícola. ses incalculáveis. Porém, levado pela ação firme,

Queremos aqui também enfocar a questão do decidida, coerente e, sobretudo, transparente da
desemprego no País. Hoje vivemos realmente uma Governadora Roseana sarney, está dentre aqueles
situação caótica no Brasil, sendo que a agricultura, estados que gozam de melhor situação financeira.
com certeza, seria uma forma que o Govemo Fede~ Seu funcionalismo é pago em dia. Até o próprio
ral poderia encontrar para minimizar esse grande banco do Estado sobrevive a todo o massacre a que
caos. foram submetidos os bancos estaduais. E, nestes

Todos sabemos que uma famnia na zona urba- termos, a Governadora do Maranhão, que se tem
na custa para a Nação, simplesmente, cinco vezes o preocupado muito com a área social, tem desenvol-
que custa urna família na zona rural, além do que vido obras necessárias à infra-estrutura do nosso
uma família na zona rural está gerando riquezas e Estado, sobretudo para implementar o turismo, con-
produzindo alimentos para tirar a fome das grandes cluindo grandes trechos de estradas, teve recente-
cidades. mente, por meio de pesquisa do Ibope, a aprovação

Por isso, queremos aproveitar esta oportunida- de seu Govemo com índice jamais alcançado por
de para oferecer ao Governo Federal o Estado de qualquer Governador daquele Estado e que se iguala
Mato Grosso para que lá ele possa assentar milha- aos maiores índices do País, chegando à aprovação"
res de pessoas que o nosso Estado pode abrigar, o como -bom-, de 81%.
que só depende de decisão política. Com certeza, o Sr. Presidente, isso prova que a mulher é C8-

assentamento rural, o apoio ao pequeno e médio paz de dirigir o estado, o País ou qualquer setor a
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que se dedique. É o sinal de que nos tempos em a imprensa divulgou - e V. Ex.-, Deputado Osório
que muitas vezes se critica a mulher dizendo está to- Adriano, falou até sobre isso, neste mesmo recinto -
mando o lugar dos homens, antes de criticá-Ia de- os índices do déficit público que, com toda éerteza,
ver-se-ia examinar e procurar qualificar mais a mão- assustaram a grande maioria dos Parlamentares,
de-obra masculina, porque a mulher é, com certeza, porque o Govemo dizia exatamente o contrário.
mais dedicada. Pois bem, esse déficit público que foi anuncia-

Essa aprovação que tem a Governadora do do não pôde ter como base para sua alegação o sa-
Maranhão significa para todos nós, maranhenses, lário dos servidores, até porque para a grande maio-
que a mulher do nosso Estado está muito bem rep- ria destes os salários estão congelados há mais de
resentada e que a ela cabe, na realidade, parcela três anos.
significativa dos destinos do Brasil. Portanto, acho importante que todos nós fique-

Era o que tinha a dizer. mos atentos para o fato de se a conclusão da refer-
A SRA. MARIA LAURA (BlocolPT - DF. Sem ma administrativa e as conseqüências dela advindas

revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr.8S e Srs. irão realmente diminuir os rombos das contas públi-
Deputados, a última quarta-feira foi um dia especial- cas brasileiras.
mente negativo, o que lamento, para os servidores A outra questão a que me referi no início foi
públicos. Ao mesmo tempo em que o Senado Fede- exatamente a decisão do Supremo Tribunal Federal
ral dava o toque final na absurda proposta de refor- ao julgar as ações referentes aos 28,86%. Por seis
ma administrativa de autoria da dupla Bresser Perei- votos a cinco, foi reconhecido o direito do Govemo
ra e Femando Henrique, o'Supremo Tribunal Fede- de descontar outros:ràajustes quando for cumprir as
ral negava aos servidores públicos os 28,86% de decisões judiciais favoráveis à concessão dos
reajuste concedido aos demais funcionários da 28,86% para o funcionalismo do Poder Executivo.
União, inclusive aos militares. Nesse mesmo dia, o Esse foi o reajuste concedido aos militares em 1993
Plenário desta Casa discutia emendas apresentadas e que foi estendido aos servidores do Poderes Judi-
pelo Bloco· de Oposição que pretendiam minimizar ciário e Legislativo e ao longo desse tempo acompa-
os estragos da reforma da Previdência na vida dos nhou-se a tramitação de ações no SuprelTlQ Tribunal
trabalhadores. Esta é uma síntese, na verdade, do Federal, que recentemente foi julgada com resultado
que aconteceu, no meu modo de ver, naquela negativo para os servidores.
quarta-feira no cenário da vida política. Quero também destacar, porque fiz menção ao

Desde 1995, ocupo esta tribuna para denunciar assunto no início do meu pronunciamento, as vota-
os males que representariam para a Administração ções sobre as emendas referentes à reforma da Pre-
Pública, ou melhor para os servidores públicos, a vidência Social. A oposição apresentou uma emenda
aprovação da reforma em tramitação nesta Casa. que procurava garantir a integralidade da aposenta-
Vão por terra, repito com muita convicção, todos os doria dos servidores públicos que cumprissem todos
princípios basilares que garantiam a implementação os requisitos legais para a obtenção desses benefí-
de um serviço público de qualidade, impessoal e re- cios. A maioria dos Deputados posicionou-se contra
gido pela legalidade. Voltamos aos tempos em que essa emenda da oposição. Este Plenário da Câmara
vale a vontade do rei para contratar servidores públi- dos Deputados também rejeitou duas emendas refe-
coso A quebra da estabilidade é a volta do império do rentes aos professores, uma delas inclusive de mi-
nepotismo. nha autoria, na qual procuro, fazendo justiça aos

E desejávamos que fosse diferente, até porque professores que ocupam cargos de direção adminis-
temos muita convicção de que para o avanço da de- trativa nas instituições de ensino, ter esse tempo
rnocracia é necessário que o Estado brasileiro assu- contado para sua aposentadoria. Achamos que não
ma, de fato, objetivamente e de maneira eficiente, podemos apenar professores que, tendo desempe-
serviços públicos que devam ser administrados de nhado parte de seu tempo dentro da sala de aula, fo-
maneira a que a maioria do nosso povo a eles tenha ram deslocados, por indicação ou eleição, para um
acesso. cargo de direção, exigindo que acrescentem esse

Vimos aqui, durante a discussão da reforma tempo em que ocuparam cargo de direçãp de modo
administrativa, o Sr. Bresser Pereira ameaçar o tem- que tenham direito a contá-lo para a aposentadoria.
po todo sobre o estouro das contas públicas, caso a É lamentável, Sr. Presidente. Todos nós que
reforma administrativa não fosse aprovada. Aliás, di- defendemos a valorização do magistério, que defen-
zia do plenário desta Casa, muito recentemente, que demos a educação como um direito fundamental
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para a cidadania, deveríamos ter feito uma pondera- desde que falamos sobre este assunto, no início de
ção nesta Casa e ter dado o voto "sim" a essa janeiro. O jornal A Gazeta do dia 9 de março estam-
emenda, sem nenhum preconceito pelo fato de ela pa a seguinte manchete: "A criminalidade aumenta
vir da oposição. Mas o que vimos foi o voto seguido, na Grande Vitória", ou seja, em Vitória, Vila Velha,
sem qualquer reflexão, até porque a orientação era Cariacica, Serra, Viana e cercanias.
de que essa emenda não poderia sofrer absoluta- Então, Sr. Presidente, todos os dados se en-
mente qualquer m0dificação no plenário desta Casa. contram aqui. Os policiais militares e civis do Espírito

Por último, Sr. Presidente, quero dizer que, Santo vivem uma situação calamitosa. Como os ou-
apesar de, na minha ótica, essa quarta-feira a que tros funcionários públicos, há três anos e meio so-
me referi ter sido muito negativa para os trabalhado- frem pela falta de competência do Governo para co-
res e servidores, sou daquelas pessoas· qUe conti- locar em dia os seus salários. O Presidente da Asso-
nuarn acredita!ldo e sonhando que é possível cons- ciação de Cabos e Soldados, o Cabo Messias da SiI-
truirmos uma socisdade diferente e é possível conti- va, reuniu-se com a diretoria executiva da Associa-
nuarmos batalhando por um serviço público de quali- ção e vai tentar fazer urna grande manifestação,
dade, democrático e para a maioria do povo. uma marcha ao Palácio Anchieta, levando as famí-

O SR. PRESIDENTE (Osório Adriano) - Con- lias dos policias militares, que estão passando fome,
cedo a palavra ao Deputado Feu Rosa para uma que não têm moradia, que não têm fardamento, que
Comunicação de Liderança pelo PSDB. não têm gasolina para os seus carros, que não têm

O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Como Líder. nem carros para fazer blitze ostensivas e intensivas,
Sem revisão do orador.) - Sr:Pi'esidente, Sr.lIs e que não têm condições4~.·morar em determinados
Srs. d'eputados, nesta oportunidade, como se tantas bairros da Grande Vitória,
outras já não tivessem ocorrido, gostaria de voltar ao A população do Estado do Espírito Santo está
tema da segurança pública no Estado do Espírito desesperada, e a Associação de Cabos e Soldados
Santo. e a Associação dos Policiais Civis estão penando com

Já em ocasião pretérita, pretendíamos uma in- a população do Estado. Eles não têm meios porque
tervenção federal naquele Estado. devido ao caos o Governo do Estado é orgulhoso demais, é arrogante
político e administrativo em tudo que dependa do demais para vir aqui pedir ajuda do Governo Federal
Governo Estadual. No entanto, este procedimento, baseado em propostas, em projetos sérios que pos-
negociado com o Ministério da Justiça e a bancada sam fazer com que diminua essa violência.
federal, não foi levado a cabo porque pretendeu-se Queria caracterizar muito bem o seguinte. Es-
que haveria boa vontade do Governo Estadual em sas reportagens que saíram na A Gazeta são con-
tornar as medidas cabíveis na área de segurança tundentes, mas é bom repetir que o Espírito Santo é
pública que permitissem diminuir os índices calami- o Estado com o maior índice de violência contra a
tosos de criminalidade do Estado do Espírito Santo. mulher no Brasil. Apenas no carnaval, o número de
Em apenas 24 dias morreram três políticos de ex- pessoas assassinadas no Espírito Santo seria o
pressão naquele Estado, inclusive o tesoureiro da equivalente à matança de mais de oitocentas pes-
Executiva Estadual do PSDB, o ex-Deputado Esta- soas na Gr~~dc:: São Paulo, porque temos uma po-
dual Antário Filho, o mais votado na eleição passa- pL:!:::'y~O equivalente a 15% da população da Grande
da, assassinado barbaramente no seu local de tra- São Paulo. O Estado do Espírito Santo, proporcio-
balho, em plena atividade numa rádio do Município nalmente, é o que tem o maior índice de furtos de
de Cariacica, tendo os ouvintes escutado os apelos carros. Essa situação demonstrada por essas esta-
de socorro dos que estavam no estúdio. tísticas horrorosas precisa ser melhorada.

Depois de algumas conferências com o Minis- Acredito, Sr. Presidente, que essa união dos
tro da Justiça, com o Diretor do Departamento de policiais civis com os policiais militares vai chacoa-
Polícia Federal, Dr. Vicente Chelotti, com a bancada Ihar, mexer a cabeça dos dirigentes estaduais atuais
federal e até !lO Palácio Anchieta, a sede do Gover- porque estes são insensíveis, são como verdadeiros
no do Espírito Santo, pretendeu-se que aquele Go- dinossauros de 200, 300 milhões de anos que não
vemo tomaria alguma medida ou, no mínimo, pediria ouvem os apelos de uma população desesperada.
ajuda ao Governo Federal, a qual será incondicional- Portanto solidarizo-me, assim como toda a
mente dada, desde que solicitada. bancada do Estado do Espírito Santo - pois esse

Muito bem, Sr. Presidente. Aqui está de novo a tem sido assunto recorrente em nossas reuniões se-
onda da criminalidade crescendo na Grande Vitória, manais - com a Associação dos Cabos e Soldados e



.CmiãêiC8 e Serra,' anterioi'T1lentê Ud&
res absolutos nos fndices de criminalidade
registrados na região da Grande Vitória, fo
ram desbancados pela capital e Vila Velha,
segundo dados da Polfcia Militar.

Adriana Bravln

O mapa da criminalidade está mudando na
Grande Vitória. Antes apontados como municfpios
violentos e com altos fndicas de criminalidade, Ca
riacica e Serra estão sendo desbancados por Vila
Velha e Vitória. Nos últimos dois anos foram regis
tradas pela polfcia Militar 29.226 ocorrências na ca
pital e em Vila Velha, enquanto na Serra e em caria
cica este número chegou a 22.641. Ou seja, 6.585
registros a menos. Vila Velha contabiizou o maior
número de ocorrências na Grande Vitória em 97
(7.672). Em 96, Vitória liderou entre as ocorrências
de crimimalidade. Foram 7.361 registros. O fndica de
Violência diz respeito exclusivamente aos crimes
contra a pessoa, enquanto o fndica de criminalidade
é mais abrangente e engloba desde homicfdios a
roubos, furtos e crimes de trânsito.

Somente no primeiro bimestre deste ano, o 41l

Batalhão da Polfcia Militar, em Vila Velha, registrou
1.580 ocorrências, contra 1.210 no anO passado. Em
Vitória, os policiais do 1Il BPM contabilizaram 1.419
registros de criminalidade no infcio deste ano, en
quanto no mesmo perfodo de 97 foram registradas
1.191 ocorrências.

Na Serra, o 61! BPM registrou 1.294 ocorrên
cias no mesmo Penado, e 1.059, no primeiro bimes
tre de 97. E em Cariacica, o 7lZ BPM {que também
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com a Associação dos Policiais Civis, porque são engloba Viana), atendeu a 945 ocorrências no pri-
eles mesmos que podem salvar a segurança póblica meiro bimestre de 98 contra 838 do perfodo idênticc
do Espfrito Santo. se dependermos de polfticos que em 97. Neste começo de ano foram registradas, na
não têm sensibilidade, e até diria que são arrogantes Grande Vitória, 940 ocorrências a mais que o mes-
e ridfculos, nunca a situação da segurança póblica mo perfodo do ano passado, totalizando 5.238 regis-
daquele Estado vai melhorar nem a nossa popula- tros em 1998 contra 4.298, em 1997.
ção vai sair daquele estado de desespero. O Brasil O balneário de Jacarafpe, na Serra, lidera en-
precisa salvar o Espfrito Santo, mas nós, lá na base, tre os bairros com maior fndica de criminalidade na
precisamos também demonstrar que temos condiçõ- Grande Vitória. No primeiro bimestre deste ano fo-
es de mexer nas cabeças que ora mandam no Esta- ram registradas 209 ocorrências, sendo 43 referen-
do do Espfrito Santo. tes a violência contra a pessoa. Em Vila Velha, os

Sr. Presidente, solicito que sejam transcritas maiores fndices deste ano foram registrados em Co-
duas matérias do jornal A Gazeta que dizem respei- queiral de ltaparica (171) e ltapuã (108). Já em Vitó-
to ao meu pronunciamento. ria, o Centro, com 139 registros, e a praia do Canto,

MATÉRIAS A QUE SE REFERE O com 108, respodem pelos maiores fndices de crimi-
ORADOR: nalidade.

CRIMINALlDADE AUMENTA O perfil da criminalidade muda quando o as-
EM VITÓR.IA E VILA VELHA sunto é violência contra a pessoa. Os fndices de vio

lência apontam que, depois de Jacarafpe~ os bairros
onde há maior registro de homicfdios e· tentativas de
homicfdios são locais que concentram a população
de baixa renda da Grande Vitória: São Pedro, em Vi
tória; Novo Horizonte, na Serra; Nova Rosa da Pe
nha, em cariacica; e Coqueiral de ltaparica, em Vila
Velha. .

- A criminalidade migra e os bolsões de pobre
za favorecem esse quadro-, constata o coronel Jo
sias Schawatz, responsável pelo Comando de Polf
cia Ostensiva (CPO). -Em Vila Velha este quadro
está bem representado. O municfpio tem muitos bol
s6es resultantes das invasões. Além disso, o êxodo
rural, que empurra as pessoas para esses locais, e
o tráfico de drogas também favorecem o aumento da
criminalidade-.

Segundo ele, -o fndica de violência pode existir
em um determinado bairro mas não refletir no res
tante do municfpio. Já o de criminalidade pode ser
influenciado por bairros próximos. O bandido não as
salta no bairro onde ele mora. Já a violência contra a
pessoa pode ser praticada por alguém do mesmo
bairro-, explica. Por isso, de acordo com o coronel
Scwartz, bairros como Jacarafpe, na Serra, que lide
ram em criminalidade, sofrem a influência dos arre
dores, onde os fndicas de violência são altos.

No combate ao crime, nem sempre a Polfeia
Militar conta com nómero suficiente de pessoal. No
41l Batalhão, em Vila Velha, atuam 621 militares,
mas seriam necessários 678, de acordo com o
previsto pela Lei Estadual nll 5.531/96. O 61l BPM,
na Serra, conta com 451 e deveria ter 490 militares
no efetivo. Em Cariacica, o 7lZ BPM possui 586 h0
mens no efetivo mas deveria contar com 607. Em



Chico Pardal

Os 8.200 cabos e soldados do Estado, atiVos e
inativos, e suas famílias estão sendo convocados
para uma assembléia a ser realizada rlO'pr6ximo dia
20, às 14 horas, no campo do Caxias, no Bairro
Bdtfi6a, em Vitória. A convOcação está sendo feita
pela Associação de Cabos e Soldados (ACS) para
que a categoria discuta, aprove a apresente ao Go
vemo do Estado propostas altemativas para que o
salário seja colocado em dia. Após o encontro, os
policiais pretendem seguir, desarmados e em pas
seata, até o Palácio Anchieta para entregar as pro
postas ao Governador Vitor Buaiz (PV).

À decisão foi tomada ontem pela diretoria exe
cutiva e pelo conselho deliberativo da ACS. A entida
de, cujos associados estão com os salários atrasa
dos desde novembro do ano passado, vai buscar
também o apoio da Associação de Subtenentes e
Sargentos e do Clube dos Oficiais da Polícia Militar,
pois a insatisfação, segundo o presidente da ACS,
cabo Messias da Silva, é -generalizada- na tropa.
Um esquema está sendo montado para possibilitar
que militares de todos os municípios participem do
encontro no campo do Caxias.

Os diretores da ACS estiveram reunidos onte.m
durante quase duas horas para definir data, local e
horário da assembléia. O clima entre os dirigentes
foi marcado pelo descontrole, mas ao final eles deci
diram procurar novamente o Govemo para conver
sar. A Associação marcou o encontro para o dia 20
em obediência ao estatuto da entidade, segundo o
qual uma assembléia da categoria só poderá ser
convocada com no mínimo oito dias de antecedên-.
cia. Durante a reunião diversas propostas foram fei
tas. Entre elas a de uma paralisação total.

FAMILIARES E AMIGOS - Uma das principais
reivindicações, de acordo com o que ficou decidido
na reunião d.e ontem, será o pagamento imediato
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contrapartida, o 1l! BPM, em Vitória, tem 14 milita- dos salários dos meses de dezembro e janeiro e o
res a mais e conta com 748 apesar de o previsto parcelamento de fevereiro e março, em até seis me-
ser de 734. ses, mas com os pagamentos a partir de abril em

A área de Segurança Pública já foi apontada, dia. Uma outra altemativa seria a do pagamento de
em pesquisa recente do Instituto Futura, como um dezembro integral e adiantamento de dois emprésti-
das mais defiCitárias do estado. Dos 11 mil entrevis- mos do Rotativo - um eillpréstimo do Banestes a ju-
tados pela Futura em todo o estado, 39,38% aponta- ros. de mercado com a finalidade de manter os salá-
ram a dobradinha segurançalviolência como um dos rios dos PM em dia. Esse empréstimo, entretanto,
principais problemas do Espfrito Santo. A falta de está com três meses de atraso.
pessoal, equipamentos, viaturas para o combate à A proposta de envolver familiares e amigos dos
criminalidade refletem esse quadro. cabos e soldados do Estado no movimento surgiu

CABOS E SOLDADOS FARÃO MARCHA em razão da tentativa de sensibilizar o Governo para
AO ANCHIETA a situação de penúria em que a categoria se encon

tra. O cabo Messias assegurou que diariamente re
cebe pedidos de ajuda de seus pares, pois eles es
tão sem as mínimas condições de sobrevivência. -A
situação é muito difícil, pois os cabos. e soldados es
tão tendo água e energia cortadas em função da fal
ta de pagamento das contas-, destacou o policial.

Os cabos e soldados e seus familiarestpreten
dem seguir em passeata do campo do Caxias, no
Bairro Bomba, até o Palácio Anchieta. -Vamos fa
zer esta marcha ordeiramente. Não se trata de pro
testo e sim uma manifestação pacífica, sem tumulto
ou coisa parecida. Estamos lutando pela nossa so
brevivência, para que possamos executar bem as
nossas tarefas policiais-, disse o presidente da As
sociação.

O SR. PRESIDENTE (Osório Adriano) - Con
cedo a palavra ao Deputado Eurípedes Miranda.

O SR. EURfpEDES MIRANDA (BlocoIPDT 
RO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, quero registrar nesta oportunidade o en
contro promovido pelo PDT, ocorrido nesse último fi
nal de semana, na cidade de Guajará-Mirim, cidade
essa conhecida como -A Pérola do Mamoré-. Estive
ram reunidos naquela cidade, na fronteira com a Bo
lívia, todos os militantes do nosso partido: Vereado
res, Prefeitos, Deputados Estaduais, vários Deputa
dos Federais e Senador da República, bem como a
presença mais importante: a do Prefeito da Capital
do Estado de Rondônia, Francisco Chiquilito Erse.

Nós, assim como os demais partidos, estamos
preocupados em fazer entendimentos com outras si
glas partidárias, visando coligações que possam
atender ao que esperamos em termos de eleger
uma grande bancada em âmbito federal e estadual
para fortalecer os partidos de esquerda no Estado
de Rondônia. Estamos de braços estendidos, procu
rando objetivar essas conversações, sabendo da di
ficuldade evidente de se fazer coligações com parti
dos -a- ou -b-.
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No entanto, só é possível eleger uma bancada O SR. PAULO LUSTOSA (BlocoIPMDB - CE.
que possa bem representar nossos partidos no Esta- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
do de Rondônia se tivermos humildade suficiente Srs. Parlamentares, a crise em nosso País é grande.
para um grande entendimento, sem rancor e sem A desorganização da economia Ilacional e as suas
ódio. seqüelas no tecido social são significa\ivas. Não só

No caso específico de Rondônia, temos a sa- deixamos para trás os ganhos, em termos de distri-
tisfação de ter o Prefeito da Capital do Estado, Fran- buição. de renda, gerados pelo Plano Real, como
cisco Chiquilito Erse, que em todas as pesquisas de provocamos amplo processo de proletarização da
intenção de voto feitas até a presente data aparece classe média.
em uma situação privilegiada. No entanto, sabemos Da minha terra recebo pelo menos duas más
que para participar de um pleito eleitoral no qual se notícias. A Maternidade Escola Assis Chateaubriand,

. busca conquistar o Governo do Estado é necessário um dos instrumentos mais importantes de atendi-
fazer aliança com vários partidos. Esta preocupação menta à população de baixa renda e de formação de
estamos tendo desde o ano que passou, fazendo profissionais da Medicina, está fechando suas portas
encontros, procurando dirigentes partidários de ou- por falta, literalmente, de oxigênio: uma dívida de 1
tras siglas, tentando mostrar que só é possível ter- milhão, que não consegue pagar.
mos sucesso nas eleições deste ano se deixarmos o Por outro lado, o setor empresarial do meu Es-
ódio e o rancor de lado e partirmos para urna grande tado faz patético apelo para que a classe política in-
união, com a qual possamos efetivamente atender o terceda junto ao Governo, já que ela não acredita
anseio da população do EstadG~de Rondônia. que no contexto da·,política econômica atual·as prin-

Por esta razão, quero cumprimentar os dirigen- cipais atividades do Estado possam encontrar, pelo
tas do meu partido, o PDT, o Deputado Estadual menos, meio de sobrevivência.
Dedé de Melo, os nosso Prefeitos, os nossos Depu- Na verdade, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados Estaduais, os nossos Vereadores, os nossos tados, a questão que está na pauta, na agenda das
militantes de maneira geral por aquele encontro mui- discussões é o desemprego. O Govemo se reúne
to bonito onde, de maneira inteligente, todos enten- com seus Ministros e procura identificar mecanis-
deram que só existe um caminho para chegarmos à mos, políticas e instrumentos capazes de minimizar
vitória no Estado.de Rondônia: o caminho do enten- o desemprego. No entanto, sabemos ·em sã cons-
dimento. ciência que a própria arquitetura do Plano Real esta-

Na mesma semana realizou-se também con- beleceu um tipo de armadilha, que impede que o
venção Municipal em Nova Mamoré; Estado de Ron- crescimento avance a taxas mais significativas, que
dônia, onde temos o prazer de contar com o Prefei- poderiam atender ao estoque de desempregados e,
to, o Vice-Prefeito e o Presidente da Câmara daque- ao mesmo tempo, viabilizar o processo de reestrutu-
la Município, todos eleitos pelo PDT. Para nossa feli- ração do mercado de trabalho, pela incorporação de
cidade, o Prefeito de Nova Mamoré está realizando níveis tecnológicos mais elevados e da própria abar-
uma grande administração. Nas últimas pesquisas tura para o mercado externo.
realizadas pelo maior jornal, em termos de circula- A questão básica do desemprego, para ser re-
ção, do Estado de Rondônia, ele se encontra em pri- solvida de forma mais significativa, mais objetiva e
vilegiada situação de destaque, o que nos deixa mui- mais permanente, passa pela recuperação da capa-
to satisfeitos, porque o que pretendemos, finalmente, cidade de poupança e de investimento no Brasil. En-
é eleger Prefeitos, Vereadores, Deputados Esta- quanto estivermos na faixa de poupança de 15% a
duais e Federais que atendam à vontade da nossa 17%, dificilmente poderemos crescer a taxas que
gente rondoniense. atendam à demanda do mercado de trabalho. Esta é

Era o que tinha a dizer. uma questão crucial, que tem de ser resolvida com
urgência.

Durante o discurso do Sr. Eurípedes Por outro lado, outro problema sério que impe-
Miranda, o Sr. Osório Adriano, § 2Il do art. de a geração de emprego e renda no Brasil é a es-
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da trutura do sistema tributário nacional.
presidência, que é ocupada pelo Sr. Feu
Rosa, § 212 do art. 18 do Regimento Interno. Modéstia à parte, como Presidente da Comis-

são que trata da reforma do sistema tributário, esta-
O SR. PRESIDENTE (Feu Rosa) - Concedo a mos cuidando da matéria, agilizando a discussão e

palavra ao nobre Deputado Paulo Lustosa. esperamos votar o substitutivo do Relator, com as
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devidas alterações, até meados de abril. Assim, po- agora, a fim de suavizar o desemprego: firmar um
deremos trazer a matéria para discussão e aprova- pacto de cooperação entre Governo Federal, Esta-
ção em plenário ainda no mês de abril, no mais tar- dual e Municipal, no sentido de, por exemplo, adiar
dar no mês de maio. por trinta dias apenas o recolhimento das contribui-

Não resta a menor dúvida de que, do ponto de ções - IPI, Previdência Social, IOF, ICMS, ISS e
vista estrutural, para reduzir o desemprego, o Gover- IPTU; começar a reduzir as taxas de juros, de ime-
no teria de reformular também sua política monetá- diato, para o patamar que existia antes da crise asiá-
ria. O Brasil continua a praticar os juros mais altos tica, 22%, e depois aplicar um redutor de 10% aO
do mundo, o que impede qualquer atividade aconô- mês; determinar, obrigatoriamente, aos bancos ofi-
mica de se tomar competitiva. ciais que os cheques especiais e os cartões de cré-

Afora isso, do ponto de vista estrutural e tam- dito devem operar com taxa de juros de no máximo
bém institucional, caberia ao Governo promover am- 4% a 5%; ~provar já, no Senado, a isenção de ICMS
pia revisão da Consolidação das Leis do Trabalho, para a cesta básica; regular e operar o programa da
"não no--sentido de acabar com a proteção ao traba- bolsa-escola, já aprovado na Câmara; regulamentar
Ihador, mas de ajustá-Ia aos tempos atuais, dando a a situação do informal, matéria de projeto de lei de
flexibilidade necessária ao mercado de trabalho. nossa autoria em tramitação nesta Casa; viabilizar

Por fim, do ponto de vista institucional, o Go- aprovação de projeto de lei, também de nossa auto-
vemo precisaria trabalhar intensamente rumo à des- ria e em tramitação na Casa, que visa à substituição
centralização. Ao descentralizarmos as atividades do de carros usados, com financiamento nos moldes do
Governo" Federal para a soci~ade civil, Estados e concedido aos taxist~,_,com prazo de sessenta me-
Municfpios, terfamos ganhos extraordinários, não só ses e taxa de juros compatível; simplificar o proces-
na legitimidade da ação do Poder Público, mas tam- so de liberação dos recursos do Proger, Pronaf e
bém na redução da corrupção e na melhoria da efi- programas especiais destinados à população de bai-
ciência e do gasto público. xa renda.

Vale ressaltar, Sr. Presidente, que o Govemo Enfim, Sr. Presidente, faltam agilidade, compe-
precisaria adotar políticas sérias e objetivas para tência, boa vontade e espfrito público aos agentes
quatro segmentos básicos da economia. do Governo para que a crise vivida por nosso Pafs

A agropecuária pode ser grande geradora de possa ser suavizada.
emprego. O Brasil patina há mais de doze anos em Era o que tinha a dizer.
tomo de 80 milhões de toneladas, mas este páís O SR. PRESIDENTE (Feu Rosa) - Concedo a
tem grandes possibilidades de ser magnífico expor- palavra ao ilustre Deputado Osório Adriano, que fa-
tador de produtos agrícolas. Nosso País tem enorme lará como Líder do PFL, por dez minutos, para uma
chance também na agroindústria, no agrobuslness, comunicação da liderança.
e não há política objetiva para o setor. Não há polfti- O SR. OSÓRIO ADRIANO (PFL - DF. Como
ca séria para o turismo, que dá respostas imediatas Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
em termos de emprego, tampouco para construção Sras. e Srs. Deputados, além da função legislativa,
civil, construção de habitações populares, que resol- os Srs. Deputados têm outras obrigações. Devemos
ve o problema social, ocupa a mão-de-obra sem estar vigilantes, fazer críticas ao Poder Executivo.
qualificação, como é grande parte da mão-de-obra Também é nosso dever mostrar caminhos e dar su-
brasileira, e ao mesmo tempo desafoga o difícil qua- gestões para que o Executivo possa cumprir com a
dro que enfrentamos agora. sua finalidade maior: administrar o País.

Como eu disse há pouco, Sr. Presidente, a ar- Tenho em mãos alguns dados gerais. sobre o
quitetura do Plano Real gera essa situação extre- desemprego e a queda de faturamento nas empre-
mamente estranha para o Brasil. Num semestre te- sas brasileiras.
mos crescimento de 5%, 6% do Produto Interno Bru- O nobre Deputado Gerson Peres, primeiro De-
to, mas no seguinte, para não explodir o próprio putado a abrir as discussões nesta Càsa no dia de
plano, somos obrigados a gerar um processo re- hoje, foi muito feliz ao nos trazer alguns dados a res-
cessivo, e mais uma' vez descemos ao vale: cres- peito do desemprego.
cemos 1,5%, 2%. Isso tudo desorganiza qualquer Segundo o Jornal do Brasil de ontem, o fatu-
sistema econômico. ramento no mês de janeiro de 1997, comparado ao

Para concluir, quero apresentar algumas pro- mês de janeiro de 1996, caiu 18%. Se recuarmos a
postas simples que o Governo poderia executar dezembro de 1997, comparado com dezembro de



v- GRANDE EXPEDIENTE
Tem a palavra ao Sr. Deputado Paes Landim.
O SR. PAES LANDIM (PFL - PI) -'Sr. Presi

dente, SrAs e Srs. Deputados, em 1990, atendendo
aos reclamos da comunidade de Curimatã e preocu
pado com o problema da falta de abastecimento de
água, não só para o consumo humano, mas para a
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1996, O percentual sobe para 27.7%, o que é muito. trabalhador na área do informal. Aí sonegam tudo: a
Logicamente o resultado disso não poderia ser ou~ Previdência, o Imposto de Renda, enfim, abusam
tro: a redução do emprego, que em 1997, comparati~ dos trabalhadores, pagando-lhes salários de fome.
vamente à de 1996, foi de 7%; que no mês de de~ Também cabe às autoridades aumentar esta fiscali-
zembro de 1997, comparativamente à de dezembro zação para deter o crescimento da informalidade.
de 1996, foi de 17,89%. E estes números crescem No que se refere à reciclagem dos trabalhado-
de acordo com as vendas, especialmente nas áreas res, o Govemo poderia aproveitar exatamente os
que necessitam de crediário. Há ainda outra conse- momentos difíceis, quando o trabalhador está sem
qüência: os juros altos. Estamos aqui para mostrar emprego, e fazer a reciclagem. Muitas vezes o tra-
às autoridades da área econômica que não há mais balho até existe, mas não há pessoal preparado
condição de suportar esse problema. para executar certos tipos de tarefas. A informática,

Recentemente, baixaram os juros, mas é preci- por exemplo, requer conhecimentos específicos "e
so baixá-los muito mais e com maior freqüência. Não por meio dela um maior número de pessoas poderia
é possível que a indústria e o comércio sejam preju- ser el1ipregada.
dicados. Muitas vezes esses setores utilizam a cha- Outro aspecto a ser considerado é a importa-
mada conta garantida cujos juros estão na ordem de ção de mercadorias que também significa importa-
8% ao mês. E quem cobra isto? Não são os bancos ção de empregos em detrimento da produção nacio-
especuladores, mas o próprio Banco do Brasil. nal. Os argentinos, nossos companheiros do Merco-

Ora, Sr. Presidente, não há mais crédito. O que sul, reclamam que o Brasil dificulta a entrada do leite
o comerciante e o industrial freqüentementtrsão ob- no nosso País. .Q leite aqui --~beço porque sou
rigados a usar? Esses cheques garantidos, emprés- um modesto fomecedor - é vendido a 20 centavos,
timos por alguns dias, uma semana, um mês, e aca- e o excedente da chamada cota está sendo compra-
bam pagando absurdas taxas de juros, o que é in- do a 1 centavo de real. Ora, estão querendo ganhar
compreensível. Por isso, temos de baixar os juros. de graça, e os nossos parceiros do Mercosul se

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, minhas queixam porque querem colocar o leite no nosso
sugestões vão além: para acabar com o desempre- mercado. Desta forma, estaríamos importando mais
go precisamos cessar as demissões. Jamais elimi- empregos.
naremos o desemprego se as demissões continua- Sr. Presidente, meu tempo expirou-se. Agrade~
rem como estão. Por outro lado, as empresas não ço aos companheiros a atenção e dou por encerrado
podem sustentar a economia se há excesso de fun- o meu discurso, deixando essas considerações para
cionários e, se o faturamento cai, eles têm de reduzir que as autoridades, o nosso Presidente da Repúbli~
o seu pessoal. Esta é a questão: primeiramente, te- ca e os nossos Ministros da Fazenda e do Planeja~

mos de estancar as demissões, baixar os juros para mento as considerem.
o comércio, para a indústria, para os crediários e O problema não é tão difícil. Essa questão dos
oferecer financiamentos a longo prazo. Só depois, juros e da demissão desenfreada é a mais grave,
então, poderemos falar de infra-estrutura e de inves- não por culpa das empresas, mas pela falta de con-
timentos. Esta providência inicial não seria difícil de dição para manter esses empregos.
ser realizada, porque não se investiria em máquinas, Era o que tinha a dizer.
nem se fariam grandes investimentos. A estrutura O Sr. Feu Rosa, § 212 do art. 18 do Re-
está pronta, embora não esteja sendo usada. Por gimento Interno, deixa a cadeira da presi-
meio de uma ajuda a todas as empresas, sejam elas dência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Lustosa,
micro ou pequenas, há possibilidades de fazer com § 2R do art. 18 do Regimento Interno.
que elas encerrem principalmente as demissões e
voltem a admitir trabalhadores. O SR. PRESIDENTE (Paulo Lustosa) - Passa-se

ao
Além disso, é necessário acabar com a buro-

cracia, o que até agora não foi possível. Não se co
loca uma empresa em funcionamento com menos de
trinta dias, Sr. Presidente. Isto é do conhecimento de
todos nós, mas infelizmente não acontece.

Saliento outro ponto: .a sonegação de impos
tos. É preciso haver maior fiscalização, porque os
sonegadores prejudicam os que pagam, jogando o
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irrigação de seus vales, propus emenda ao Orça- cedida de um estudo técnico daquele organismo de
mento para a construção da barragem do Rangel. crédito internacional. Seguindo o seu conselho, no
Esta barragem, Sr. Presidente, aproveitaria as águas ano seguinte fiz emenda nesse sentido, que chegou
do rio Paraim, que nasce nas fronteiras do antigo a ser liberada pelo DNOCS, mas o processo se en-
Estado de Goiás, hoje Tocantins, com o Piauí e des- contra paralisado. É uma obra de custo muito menor,
ce até o Gurguéia. Por sua vez, ajudaria também a até porque a área de abrangência é limitada.
perenizar o rio Contrato, que nasce na região de GiI- Recentemente, Sr. Presidente, a Secretaria
bués, junto com o Gurguéia. Infelizmente, em razão Nacional de Recursos Hídricos, do Ministério do
do violento processo de desertificação - possivel- Meio Ambiente, sem um estudo de pré-qualificação
mente o mais devastador do Nordeste, isto é, o mais técnica e de consultoria de qualquer monta, liberou
devastador, com certeza, de uma área de cerrado -, recursos da ordem de 2 milhões de reais para a bar-
o rio é hoje praticamente imperenizável, quer dizer, o ragem do Rangel, obra de valor estimado em cerca
rio deixou de ser perene. É uma lição para os que se de 60 a 70 milhões de dólares.
preocupam com o meio ambiente de como a irres- O que se d",~'eria fazer, em primeiro lugar, era
ponsabilidade na exploração desmedida de recursos exatamente um profundo estudo técnico, por consul-
minerais do nosso subsolo e a prática do desmata- toria de nível internacional, haja vista a necessidade
mento para as atividades mercantis resultam na de avaliação precisa dos vários impactos geoeconô-
morte dos nossos rios, além de outros fatores; aliás, micos, sobretudo os ambientais, que decorrerão da
para exemplificar, nada mais significativo do que o EI construção da barragem Rangel Contrato, que vai in-
Nino, a importante lição para o homem parar de vio- vadir possivelmente as terras mais férteis do nosso
lentar a natureza. cerrado. Serão cerca de 300 quilômetros do rio Pa-

Mas, Sr. Presidente, feita a emenda - eram raim a serem atingidos a partir da construção da bar-
pouoos recursos na época -, aprovada pela Comig- ragem do Rangel, até desembocar no rio Gurguéia.
são de Orçamento e sancionada pelo Presidente da Além do mais, Sr. Presidente, agora mesmo o Go-
República, o então Diretor-Geral do DNOCS, Dr. vemo do Estado acabou de firmar contrato, no valor
José Ribamar Sirnas, homem estudiosG, com cursos de 5 milhões de dólares, para a construção dos 90
na Alemanha e nos Estados Unidos, e hoje, por con- quilômetros de trecho rodoviário que separam as ci-
curso, por mérito próprio, sem nenhum apadrinha- dades de Redenção do Gurguéia e Curimatá, a fim
menta político, um alto funcionário do Banco Mun- de fazer a ligação de Curimatá a Bom Jesus e rére-
dial, encarregado até há pouco da área do México sina, via BR-135.
naquele organismo internacional, telefonou-me di- Em 1991, atendendo a um pedido da Dr-t Este-
zendo que havia estudado profundamente o rio Con- Iita Guerra de Macedo, atual Prefeita do Município
trato, concluindo que um mero recurso orçamentário de Curimatá, fiz também emenda ao Orçamento
não resolveria o problema, haja vista a profundidade para a construção da aludida estrada. Posteriorrnen-
e dimensão da obra. Até porque a barragem do Ran- te, no Governo do ex-Senador Antônio de Almeida
gel inundaria o vale do rio Paraim e perenizaria o rio Freitas Neto, as obras foram iniciadas a partir de Re-
Contrato. Essa barragem, desembocando no rio denção do Gurguéia e 20 quilômetros dessa rodovia
Gurguéia e fertilizando os seus vales fantásticos, foram asfaltados, em razão da liberação de recursos
será efetivamente uma obra fundamental para o orçamentários.
Piauí e para o Nordeste, visto que o vale do Gur- Em seguida, a Lei de Diretrizes Orçamentárias,
guéia, se devidamente aproveitado, se transformará em razão das denúncias em relação ao Orçamento,
em fator decisivo na atração de investimentos de criou restrições à construção de estradas estaduais
todo o País e na absorção de mão-de-obra do Nor- com verbas alocadas no Orçamento e ficamos sem
deste em seu conjunto. condições de alocar mais recursos para a conclusão

Aconselhou-me, o Dr. José Ribamar Simas, da obra. Mas, no ano passado, em julho, viajei de
que para resolver a curto prazo o problema da re- Curimatá a Redenção do Gurguéia e fiquei impre~-

gião de Curimatá seria mais oportuna a construção sionado porque a estrada que foi cónstruída em
da Barragem de Algodões 11. Assim, atendendo a 1991, no Governo Freitas Neto, esses mesmos 20
apelo do Dr. Sirnas, desistimos da emenda que alo- quilômetros encontram-se em estado de excelência,
cava recursos para a barragem do Rangel. Obra o que, de certa maneira, mostrou a competência e
desse nível, disse-me o Dr. Simas, somente poderia segurança com que a empresa encarregada de sua
ser executada com recursos do Banco Mundial, pre- construção a trabalhou.
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Mas veja, Sr. Presidente, essa barragem vai
inundar a estrada. Então, como é que se faz? Aca
bou de se fazer um contrato com o Banco Mundial
da ordem de 5 milhões de dólares e vai-se construir
uma barragem que vai inundar a estrada. A não ser
que se mudasse o roteiro da estrada, o que não é
previsto, porque as obras já foram iniciadas no mes
mo raio de ação da estrada atual.

Ora, Sr. Presidente, quero então sugerir ao Go
verno Federal, louvando a importância dessa obra,
que esses recursos sejam alocados para a barragem
de Algodões li, e que esses 2 milhões de reais, com
mais 3, 4 ou 5 milhões, fossem, portanto, usados
para a construção dessa pequena barragem. De
pois, dentro do Programa Brasil em Ação, se cuida
ria de elaborar um grande trabalho de consultoria, de
engenharia técnica, para·se e)Çaminar as implicações
e a importância da construção da barragem do Ran
geI. Repito que, quando digo barragem, Sr. Presi
dente, não me refiro à mera ágúa· 'parada, mas li
água em movimento, que envolve a perenização de
rios, a irrigação, no sentido de se dar uma verdadei
ra ·sacudida· nessa região do cerrado piauiense que
circunda o Vale do Paraim e também outros ricos va
Ies, enfim, de modo a dar grandiosidade a essa rica
área do nosso País. E isso, Sr. Presidente, não pode
ser feito amadoristicamente e improvisadamente.

Essa é a minha preocupação, porque podere
mos, ao invés de frutificar uma obra que vai resgatar
todo o atraso e a pobreza de uma região, além de
enriquecer o cerrado, o Piauí, transformando o vale
do Gurguéia no grande eldorado do Nordeste, pere
nizando-o de vez através dos rios Paraim e Contra
to, tomando-o grande produtor de alimentos e frutas,
poderemos, em vez disso, ter uma obra sem ne
nhum sentido. Aqui, não há crítica a quem quer que
seja. Parece-me apenas que a burocracia federal de
Brasília, às vezes, no papel, imagina a obra sem
conhecer de perto sua efetiva abrangência e impacto.

Pedi ao Dr. Paulo Romano, nosso ex-colega,
homem digno e honrado e que merece todo nosso
respeito, que visitasse com sua equipe toda a área
que a barragem vai inundar, para que tivesse pare
cer técnico que lhe permitisse formular uma política
definitiva para essa região.

Depois disso, contrataria uma grande consulto
ria especializada para analisar a densidade e reper
cussão da obra, suas implicações econômicas e
geoeconômicas e, sobretudo, o impacto ambiental, a
fim de evitar que, a exemplo do rio Contrato, outras
áreas venham a morrer, por força de uma constru-

ção aleatória, sem embasamento técnico e científico
adequados às necessidades agrícolas e ambientais.

É esse, portanto, o apelo que faço, em nome
de inúmeros produtores rurais e pecuaristas daquela
região, cujas propriedades serão inundadas pelas
águas em decorrência da barragem do Rangel.

Sr. Presidente, dentro de seus parâmetros, te
nho certeza de que poderemos dar a essa barragem
a mesma dimensão da barragem de Sobradinho, em
Pernambuco. É evidente que resguardadas as pro
porções em razão de não termos ali por perto o rio
São Francisco. Mas não podemos deixar de trazer o
Banco Mundial lego para fazer estudos preliminares.
Enquanto isso, far-se-ia a barragem de Algodões li.

Seria essa, no meu entender, a lógica plausí
vel. Manter-se-ia o mesmo contrato e se respeitaria
o mesmo órgão executor do meu Estado, a Comde
pi, para não prejudicar quem quer que seja, se esse
for o problema.

Com isso, acalmariam· centenas de produtores
que, nesse momento, estão angustiados e aflitos
pelo fato de suas áreas produtivas, riquíssimas, de
repente, numa mera inundação, não trazerem retor
no das projeções econômicas e agrícolas que há
anos a região proporciona e antevê.

Sr. Presidente, estou certo de que essas mo
destas considerações poderão ajudar para uma
maior reflexão do Govemo Federal a respeito da me
lhor maneira de se aproveitar as águas do nosso
verdadeiro Nilo do cerrado, o vale do Gurguéia.

O SR. ALBÉRICO CORDEIRO - Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma Comunicação de Lide
rança.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Lustosa) - De
acordo com o art. 89 do Regimento Intemo, concedo
a palavra ao Deputado Albérico Cordeiro para uma
Comunicação de Liderança pelo PTB. S. Ex!! disporá
de três minutos na tribuna.

O SR. ALBÉRICO CORDEIRO (PTB - AL.
Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srl!s e Srs. Deputados, o Ministro limar
Galvão, Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, vai
a Alagoas no dia 6 de abril anunciar oficialmente a
informatização total das eleições de 1998 no Estado.
Com essa visita, sugerida em carta pelo Governador
de Alagoas, já lida desta tribuna por este Deputado,
o Tribunal Superior Eleitoral conclui um trabalho de
negociações e entendimentos, visando modernizar o
pleito, combater fraudes e apoiar o esforço que a so
ciedade alagoana está fazendo desde 17 de julho de
1997 para se impor ao respeito e à credibilidade do
restante do País.
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A campanha pela informatização total do pleito de metas de trabalho, por parte de empresas e até
deste ano em Alagoas mobilizou todo mundo - os de pessoas físicas, direcionadas para resultados de
políticos e as entidades, a Justiça e a sociedade civil natureza financeira, em detrimento dos objetivos
-, por meio de "documentos elou viagens a Brasília, operacionais que devem constituir a base para a for-
ao tSE, todo mundo aderiu e deu sua contribuição. mação da riqueza e do desenvolvimento nacional.
Um partido, o PTB, todavia, mobilizou seus dirigen- As próprias administrações públicas municipais e es-
tes nacionais e fez dessa informatização uma bandei- taduais mantinham recursos aplicados no mercado
ra de ética política. E comandou o processo na área financeiro, em vez de realizar os respectivos investi-
política e no contàto permanente com o TSE e seus mentos, na ânsia de auferir receitas extras para o
Ministros. Junte-se a esse esforço global o compo- cumprimento de compromissos relativos a despesas
nente mais importante e fundamental para o êxito do correntes.
movimento: a vontade política, a determinação e a li- Estamos às vésperas de completar quatro
su~ de atos .e gestos do Ministro limar Galvão. "" ~!'l0~ d~ .estabilidade-do real, tempo ém que se cons-

Assim, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é com tatam mudanças profundas e altamente positivas na
profundo sentimento de gratidão e reconhecimento forma de agir de pessoas frsicas e jurídicas, quanto
que Alagoas receberá, no dia 6 de abril, o Presiden- ao planejamento de suas contas, abandonando-se a
te do Tribunal Superior Eleitoral. prioridade da aplicação financeirá e restabelecendo-

Era o que tinha a dizer. se o sentido da racionalidade, da maior qualidade e
O SR. PRESIDENTE (Paulo Lustosa) - Conce- competitividade.

do a palavra ao Deputado "Fernando Gonçál\ies, do A Nação está conseguindo conquistar, portan-
PTB do Rio de Janeiro, que disporá de 25 minutos. to, a maior e mais justa das aspirações de nossa

O SR. FÉRNANDO GONÇALVES (PTB _ RJ. gente, qual seja, acabarcom o flag~lo que d?minou
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, as preocupaçoes, de forma gen~ra"zada e c~nsen-
Sr's e Srs. Deputados, a Nação brasileira está atra- sual, que representaram, por muito tempo, motivo de
vessando, certamente, um dos mais graves períodos descrença e de desesperança no futuro do País.
da sua história, quer em face dos imensos proble- Aqui, no entanto, reside o princípio do parado-
mas âconômicos e sociais que se aprofundaram ao xo a que me referi há pouco.
longo das últimas décadas, quer por força do estrei- Não obstante a tranqüilidade ensejada pelos
tamento das perspectivas de uma vida melhor para a. .. ~tuais.níveis de preços da cesta básica e dos produ-
maioria dos brasileiros. tos de primeira necessidade, efetivamente estabiliza-

Trata-se, na verdade, de uma situação parado- dos, são evidentes os sinais de sentimentos pouco
xal, porque há muitas décadas, ou talvez em ne- otimistas, em todas as classes sociais, quanto ao
nhum outro momento da vida nacional, o País che- País que deveremos legar para nossos filhos e futu-
gou a experimentar um ciclo de estabilidade da moe- ras gerações.
da como o que agora se alcança, praticamente ven- Verifica-se, de fato, uma crescente preocupa-
cendo o terrível fenômeno da inflação, derrotando o " ção popular, marcada pela sensação de incerteza e
mais cruel dos impostos, aquele que atinge com mais insegurança, em face da falta de soluções objetivas
intensidade a população de menor renda, pela cons- para questões fundamentais à melhoria da qualidade
tante deterioração de sua capacidade de consumo. . de vida de nossa gente.

Sr. Presidente, ao se fazer uma análise do O que mais angustia as famílias e as comuni-
quadro atual de dificuldades e problemas que afli- dades tem sido o medo de perder o emprego e de
gem nossa sociedade, é absolutamente importante não conseguir novo posto de trabalho, diante do
termos em conta o que representou em prejuízos e crescimento das demissões, da queda no movimen-
sacrifícios para a população nossa convivência com to do comércio e da indústria, enfim, do desaqueci-
elevadas taxas de inflação durante tantos anos. mento da economia.
Alérndas perdas diretas e continuadas pelas classes Números referentes ao comércio do Rio de Ja-
trabalhadoras e pela própria economia nacional, a' neiro, divulgados nesta semana, indicam quedas
inflação produziu significativas conseqüênciascultu- substanciais nas vendas registradas nos primeiros
rais como a falta de condições para um adequado meses do corrente ano, comparativamente ao mes-
planejamento de pessoal, familiar e empresarial, mo período de 1997. Foi de 18% o declínio no movi-
bem como dos próprios setores da administração mento do setor apenas no mês de janeiro último,
pública. Tornara-se comum no Brasil a determinação tendência que se manteve inalterada em fevereiro e
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nos primeiros dias de março. Reduziu-se o número to de água potável e no tratamento de esgotos, além
de empregados em 6,98%, enquanto os salários ti- da educação.
veram cortes superiores a 8%. Instituiu-se recente- Tenho manifestado, com insistência, a impor-
mente o contrato temporário de trab,alho, objetivando tância de unirmos esforços e ações em tomo de um
estimular a formação de novos empregos, mas, la- vigoroso projeto nacional, com a participação dos
mentavelmente, tal instrumento ainda não contribuiu mais diversos setores da sociedade, e sob a iniciati-
para amenizar as referidas estatísticas que, ao con- va e a liderança das autoridades responsáveis pela
trário, continuam a se agravar, conforme os números área, visando realmente mudarmos a situação em
que acabo de mencionar. que se encontra a estrutura e a prestação de servi-

À medida que se tomam mais conhecidos os ços de saúde em nosso País.
obstáculos à retomada do crescimento econômico e, Qualquer exemplo extraído de nações que \0-
por conseguinte, da geração de emprego identifica- graram êxito em seus projetos de desenvoMmento
dos amplamente nos estratosféricos níveis das taxas comprova que os resultados somente são possíveis,
de juros, cresce o temor de que a crise do desem- seja nos objetivos macro ou particulares de cada se-
prego tende a se ampliar nos próximos meses, fa- tor, mediante a tomada de consciência e a sua firme
zendo aumentar os sintomas sociais do drama que escOlha como prioridade, transformando os respecti-
isso significa, sobretudo por maiores índices de mi- vos programas em verdadeiros princípios para atua-
séria e violência nos grandes centros urbanos. ção conjunta de organismos públicos, entidades pri-

É importante reconhecer que o Govemo Fede- vadas e a população em geral..
ral vem desenvolveAf;Jo"esforços, embora ainda Sem A forma'com que os Estados Unidos da- Améri-
resultados positivos, não somente no sentido de bai- ca, o Canadá, o Japão e os principais países eura-
xar os custos de produção, mediante a redução gra- peus - para citar o grupo de nações mais importan-
dual das taxas de juros, mas também através de tes do mundo - posicionam a saúde e a educação
ações que promovam a melhor qualificação do tra- entre os alicerces fundamentais dos projetos de afir-
balhador, sem dúvida, uma das exigências na luta mação nacional, demonstra claramente não apenas
por melhores índices de produtividade e competitivi- o caráter de áreas essenciais para a maior qualidade
dade. de vida da população, mas sobretudo o significado

O Programa Nacional de Qualificação do Tra- dessa determinação como condição indispensável a
balhador - PLANFOR, por exemplo, com o meritório que haja perseverança na obtenção dos resultados.
objetivo de mobilizar a capacidade de educação pro- Infelizmente, no Brasil ainda não se conseguiu
fissional instalada no País para melhorar os níveis definir saúde como prioridade, algo que me causa
de escolaridade e capacitação técnica da população, espanto e estranheza, por ser consenso generaliza-
já enfrenta problemas em sua execução, especial- do, inclusive, diante de tudo que tem sido dito e
mente na coordenação da distribuição dos respectivos mostrado pelos meios de comunicação, de que 50-

recursos. mente uma clara definição nesse sentido poderá ca-
No Rio de Janeiro, centrais sindicais, líderes locar todas as forças que constroem a grandeza da

empresariais, comissões municipais e estadual de Nação em urna luta permanente em favor do apertei-
emprego produziram documento no qual denunciam çoamento da estrutura hospitalar brasileira e das
que o Estado não está sendo devidamente atendido condições de trabalho no atendimento aos segmen-
em suas necessidades de implementação do Pro- tos populacionais mais carentes.
grama de Qualificação do Trabalhador. A População Agora mesmo, a imprensa noticia com insistên-
Economicamente Ativa - PEA, do Rio de Janeiro, cia a possível saída do Ministro da Saúde, Or. cartos
com mais de 6,1 milhões de pessoas, embora sendo Albuquerque, situação que estaria provocando um
a terceira do País, com 8,7% da PEA nacional, rece- natural clima de intranqüilidade e insegurança em
beu até o ano passado o correspondente para trei- toda a sua equipe ministerial.
nar apenas 1,1% dos seus trabalhadores, enquanto Ora, Sr. Presidente, se é verdade que persist-
a maioria dos Estados teve recursos para capacitar, em, extremamente graves, os problemas na Pasta
em média quase 10% da sua mão-de-obra. da Saúde, na gestão do Dr. Carlos Albuquerque,

Paralelamente ao drama do desemprego, Sr. com deficiências profundas nos sistemas hospitaIa-
P~c;idente, as atenções deste Parlamentar estão res públicos e conveniados, não se pode desconsi-
voltadas para as graves questões da saúde e da in- derar a extraordinária capacidade técnica do Minis-
fra-estrutura na área de saneamento, no fomecimen- tra, tanto no exercício da medicina, quanto na condi-
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ção de administrador de hospital que se tomou refe- Cartos Albuquerque vem realizando no Ministério da
rência no País, o Hospital das Clínicas, em Porto Saúde. É lógico que toda a Nação espera muito das
Alegre, no Rio Grande do Sul. ações administrativas do Executivo nesse setor. Po-

O Ministro Carlos Albuquerque deve ser respei- rém, temos todo um passado de erros, vícios, frau-
tado e admirado, não somente por sua meritória car- des e ineficiência administrativa nessa área. Existem
reira profissional, mas igualmente pela atuação à grupos interessados no insucesso dessas ações na
frente do Ministério da Saúde, desempenhando a ár- área da saúde, porque assim continuariam ganhan-
dua missão, com absoluta seriedade, na realização do muito dinheiro, como já o fizeram no passado às
de estudos que visam modificar procedimentos ar- custas dos cofres públicos. Vi, tanto na administra·
caicos e na tomada de decisões destinadas a mudar ção Adib Jatene, como agora na do Ministro Carlos.
tão dramático quadro da realidade brasileira. Albuquerque, uma linha bem definida de conduta

Todos os diagnósticos concluem que a questão que passa pela descentralização administrativa, en-
da Saúde no Brasil depende muito do volume de re- tregando aos municípios maior número de tarefas na
cursos .que lhe são alocados, mas tem tudo a ver área admini~trativa da saúde, na execução das açõ-
também_com modelos de gerenciamento. es de saúde, com resultado~ excepcionais. Mas não

Pois bem, sobre a disponibilidade de recursos, podemos esperar por um milagre. Não é possível em
o problema evidentemente está associado a determi- tão curto espaço de tempo corrigir erros e, mesmo,
nações orçamentárias, não obstante o substancial vícios de estrutura do próprio Ministério, que há mui-
reforço representado pela instituição da Contribuição tos anos perturbam o bom desenvolvimento de ações
Provisória sobre a' -Movimentação Financeim~a- por parte doPoder Público na área de-saúd~. Sou um
CPMF. Em se tratando de gerenciamento, no entan- admirador do trabalho que o Ministro vem realizan-
to, o trabalho do Ministro Carlos Albuquerque tem do, principalmente da constatação que S. Ex!! faz de
produzido mudanças consideráveis. Por exemplo, a que o problema da Saúde no Brasil está relacionado
implantação do PAB - Piso de Atenção Básica, sis- a dois fatores: verba e gerenciamento. Realmente
tema através do qual serão repassados recursos são necessários maiores recursos para que a Saúde
aos municípios, de acordo com a densidade popula- possa ser dinamizada; por outro lado, infelizmente
cional, e não mais conforme o número de atendi- ainda não se conseguiu maior eficiência na aplica-
mentos e internações. ção desses recursos, mas a cada dia que passa as

Não é tarefa fácil promover a mudança de pro- ações do Ministério da Saúde vêm aprimorando o
cedimentos de hábitos tão arraigados, sobremodo setor. Acredito que num futuro bem próximo, princi-
em estruturas grandes, complexas com abrangência palmente porque temos agora esse esquema de pa-
diversificada, a exemplo do Ministério da Saúde e <:te gamento per capita nos municípios, com essa des-
toda rede hospitalar espalhada pelo Brasil inteiro. centralização administrativa, a área da saúde tenha

As ações ora em andamento no Ministério da um avanço muito grande, transferindo maior respon-
Saúde precisam ser examinadas em toda sua pro- sabilidade aos administradores locais. Portanto, con-
fundidade, porque se está processando uma racional gratulo-me com V. Ex!! pela maneira brilhante como
reformulação no escritório de distribuição de recur- está desenvolvendo seu raciocínio e agradeço por
sos que irá repercutir em todo o sistema de direcio- me ter permitido integrarem seu discurso esta mi-
namento do setor. nha solidariedade ao Governo na busca de novos

Atribuo enorme importância a tal mudança, Sr. tempos para o setor da saúde, principalmente acre-
Presidente, inclusive do ponto de vista cultural, por- ditando na descentralização e na entrega aos admi-
que conheço, com precisão e em detalhes, situação nistradores locais de maior volume de responsabili-
em que acontecem mudanças semelhantes, cujos dade e de recursos. Muito obrigado.
resultados práticos já começam a ocorrer em benefí- O SR. FERNANDO GONÇALVES - Agradeço
cio do funcionamento de todo o respectivo sistema. a V. EX- o aparte que, com certeza, em muito enri-

O Sr. Welson Gasparini - Permite-me V. Ex!! quecerá meu discurso.

um aparte? Refiro-me ao trabalho que vem sendo realizado
O SR. FERNANDO GONÇALVES - Pois não, na Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu pela equipe

Sr. Deputado. da Secretaria de Saúde, sob o comando do Dr. José
O Sr. Welson Gasparini - Nobre Deputado, o Roberto Pinto Barbosa, em conformidade com as di-

"fiscurso de V. Ex!! dá-me a oportunidade de tecer retrizes do Prefeito Nelson Bornier. Embora se trate
Ilnz:derações sobre o trabalho que o Ministro de uma estrutura obviamente menor e bem menos
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complexa do que a do Ministério da Saúde, cabe a Mista de Austin, cujas obras de recuperação encon-
comparação que apresento, pela similaridade de tram-se em fase final, devendo ser brevemente rei-
ambos os contextos e a concretização de benefícios naugurada.
já alcançados no município fluminense que aqui Visando cumprir o objetivo ç1!=, promover as
represento. ações básicas de saúde, a Prefeitura de Nova Igua-

A atual administração de Nova Iguaçu eRCon- " çu,- da Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, decidiu
trou uma situação verdadeíramente caótica no setor recuperar os chamados minipostos do município, no
de saúde do município. O atraso no pagamento dos total de 50 unidades, das quais 35 estão funcionando
salários dos servidores levava à paralisação de ser- regularmente.
viços que normalmente já funcionavam de maneira O Centro de Saúde Vasco Barcelos teve resga-
precária e deficiente. Havia inteira inadequação das tado o seu perfil de doenças infecto-contagiosas, es-
estruturas físicas, quer pela ausência de planeja- tando em atividade os programas de hanseníase, tu-
mento, quer pela deterioração gerada pelo uso conti- berculose e AIDS. As imunizações e toda a área de
nuado, sem a devida manutenção. Auditoria da Se- epidemiologia deverão ser descentralizadas para os
cretaria Estadual de Saúde verificou discrepância outros quatro postos de saúde: Austin, Mesquita,
entre a capacidade física instalada e a produtividade Miguel Couto e Morro Agudo.
apresentada, o que resultou em redução do teto
financeiro a que o município teria direito. O Pronto-Socorro da Posse está no programa

Após minucioso levantamento do patrimônio e federal do Reforsus. Para resgatar a proposta inicial
dos recursos humanos 'existentes;' a::Secretaria Mu- ge fu'1cionamel1to de uma maternidade, em fac!='" 9El.

carência de leitos obstétricos no município, receberá
nicipal de Saúde definiu as metas a serem alcança- UTI Deonatal, de fundamental importância para o
das. Uma das primeiras providênc.iasJoi a desativa- atendimento de gestantes de alto risco. A execução
ção do Posto de Assistênciã Médica Marechal Floria- do projeto, já aprovado, depende apenas da libera-
no, devido ao seu alto custo e a sua proximidade do ção do financiamento a ser concedido pelo BIRD.
Posto de Assistência Médica Dom Valmor, para
onde foram transferidos, após refonna de suas insta- Os procedimentos ambulatoriais de média e
lações, o acervo, o material e os servidores neces- grande complexidade, assim como as internações
sários a um atendimento mais qualificado aos clínicas e cirúrgicas, foram criteriosamente repassa-
pacientes. dos aos prestadores de serviços, devido ao elevado

Também os pacientes de tratamento psiquiátri- custo, incompatível com a atual situação financeira
co, até então recebidos no Posto de Assistência Mé- do município.
dica Nilo Peçanha, cujo prédio não oferecia as míni- Vejam, Sr. Presidente, Sr.8S e Srs. Deputados,
mas condições, por falta de ventilação e iluminação' a importância, de se realizar um trabalho minuciOSó
natural na área de espera - nem mesmo estaciona- de levantamento da estrutura, dos meios disponí-
mento há para viaturas - tiveram seu atendimento veis, dos bens inaproveitáveis, da necessidade de
transferido para o Posto de Saúde Dr. Thibau, igual- recuperação de instalações, dos recursos humanos
mente no centro da cidade, com espaço físico ade- lotados e das vagas existentes; enfim, uma radiogra-
quado, inclusive para internações e funcionamento fia completa da situação real e daquela desejada,
nas 24 horas do dia, serviço este a ser implantado com análise criteriosa dos respectivos custos.
no próximo mês de abril, tão logo sejam cClI)cluídas Trabalho semelhante a esse deveria ser reali-
as obras de recuperação. "" zado por iniciativa do Ministério da Saúde, com a

Apesar das dificuldades decorrentes da carên- participação das Secretarias de Saúde de todos os
cia de recursos, atribuiu-se prioridade à assistência estados e municípios brasileiros, de modo a se obter
integral 24 horas, nos bairros mais distantes, reali- um conjunto completo de radiografias do setor em
zando-se, para isso, a refonna e a reativação das todo o País. Da mesma fonna que os poderes públi-
unidades mistas existentes no município: a unidade cos detêm os números da economia brasileira;'bem
Jardim Guandu, que, após receber obras de recupe- corno estatísticas atualizadas sobre censo "escolar,
ração e da lotação de recursos humanos, foi reinau- por que não se realizar também uma pesquisa com-
gurada em agosto de 1997 com o nome de Unidade pleta a respeito das unidades hospitalares e 'postos
Mista Arquiteta Patrícia Marinho; a Unidade Mista de de saúde, com dados sobre os respectiVos profissio-
Jacutinga, inserida no projeto Baixada Viva para ser nais, os números dos atendimentos realizados e
reformada com recursos do Estado; e a Ünidáde daqueles não efetivados?



Por ocasião de uma das visitas do Vice-Gover
nador Luiz Paulo Correa da Rocha ao bairro da Cha
tuba, em Mesquita, Nova Iguaçu, no ano passado,
quando foi entregar à população obras do programa
para a Baixada Fluminense, tive a oportunidade de
lhe apresentar, em nome das famílias integrantes
daquela comunidade, pedido para que fossem elas
dispensadas do pagamento das contas de água em
atraso, tendo em vista que a Cedae continuava a
emitir mensalmente os recibos, mas não havia a de
vida e regular prestação do servico.

No início do presente mês, os moradores da
Chatuba receberam novarnente a visita do Vice-Go
vernador do Rio de Janeiro, que levou ótimas notí
cias àquela gente humilde e trabalhadora. Em pri
meiro lugar, o anúncio sobre o início das obras de
construção de um reservatório com capacidade para
7,5 milhões de litros de água, o suficiente para abas
tecer toda a comunidade e ainda bairros do Municí
pio de Nilópolis, beneficiando cerca de 50 mil pes
soas. Importante considerar que a construção ,do re
servatório, com entrega prevista para o mês de se
tembro próximo, será custeado por recursos próprios
do Governo do estado, o que demonstra a sua deci
são de investir fortemente na área social.

Junto ao anúncio desse novo e grande em
preendimento, os moradores da Chatuba receberam
também a esperada notícia de que o Governo se
sensibilizou com o apelo da comunidade, expressa
do por este Parlamentar, e concedeu a anistia a cer
ca de 30 mil devedores da Cedae que não recebiam
os respectivos serviços.

Todas essas considerações, Sr. Presidente, le
vam-me a uma reflexão bastante profunda a respeito
do paradoxo hoje vivido pela Nação brasileira, a que
me referi no início do meu pronunciamento. A estabi
lidade da moeda e a vitória sobre a inflação signifi
cam conquistas das quais não se admite qualquer
recuo. Mas só conseguiremos vencer o atraso em
que o País ainda está mergulhado se efetivamente
atribuinnos, em todas as decisões e ações de Go
verno, o caráter de prioridade à preocupação com a
qualidade de vida da nossa população.
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Seria um notável ponto de referência para se mente, não estão ainda concluídas todas as obras
avaliar onde se localizam realmente as deficiências que irão beneficiar milhares de famílias residentes
e as carências; os desperdícios e as demandas em Nova Iguaçu, mas os principais e mais vultosos
não atendidas; os conflitos de responsabilidade investimentos, compreendendo a construção da adu-
institucional e de cada autoridade. Penso, Sr. Presi- tora e reservatório, já foram realizados.
dente, que a ampla divulgação do levantamento Cabe aqui, por oportuno, Sr. Presidente, uma
apresentaria para a sociedade o desafio de decidir nova menção ao elevado espírito público do Govemador
que estrutura e modelo de assistência à saúde ela Marcello Alencar.
deseja e de que fonna o sistema deve ser custeado
e financiado.

A população, por ser a verdadeira responsável
pela geração dos recursos públicos auferidos atra
vés da receita fiscal, tem o direito de receber a con
trapartida em serviços de boa qualidade e de conhe~

cer a própria administração de tais serviços.
Assim deve ser o exercício da cidadania, Sr.

Presidente, que o Estado tem a obrigação de garan
tir a todos, para satisfazer princípio básico do regime
democrático.

Por isso, a minhá:co",;icção de que a crise da
saúde pública no Brasil, embora profunda, intrinca
da, complexa e revestida de múltiplas variáveis, tem
solução, sim, desde que nos dediquemos a estudá
la minuciosamente, confonne estou a propor, na
condição de médico e homem público, representante
de um município, Nova Iguaçu, e de uma região, a
Baixada Fluminense, no Estado do 'Rio de Janeiro,
onde se inaugura uma nova fase para 'o setor, gra
ças às medidas de qualidade e à vontade férrea do
Prefeito Nelson Bomier em fazer da qualidade de
vida do povo iguaçuano a principal meta de sua
administração.

Aliás, Sr. Presidente, Nova Iguaçu, contando
com o irrestrito apoio do Governador Marcello Alen
car, também começa a dar exemplo de tratamento
adequado a um fator com ligação direta com os índi
ces de saúde e qualidade de vida: o abastecimento
de água potável a todas as comunidades.

O ano de 1997 constituiu marco nesse sentido,
com a ampliação do fornecimento de água a várias
localidades que não dispunham desse item indispen
sável para se alcançar o desejado nível de sanea
mento urbano, sem o que, aliás, não se consegue
realizar programas de prevenção às doenças.

Etapas foram vencidas no esforço do Governo
Estadual, desde o início da execução do Projeto Bai
xada Viva, uma das mais importantes obras de inte
resse social já realizadas na região. Comunidades
como as do Alto da Posse, Carmari, Três Corações,
Cobrex, Ambaí, Cerâmica, Ponto Chie, entre outras,
tiveram finalmente atendidas as suas antigas e jus
tas aspirações de receber água potável. Evidente-
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Qualquer inversão financeira para realizar in- cia política que impregna a cabeça dos ado-
vestimento tem de levar em conta, na sua análise de lescentes, a televisão como o maior veículo
viabilidade, a variável que determina se o empreen- de informação jamais visto ao alcance da
dimento promoverá ou não benefícios à qualidade quase totalidade dos brasileiros, enfim, a
de vida de nossa gente. própria dinâmica da vida, imposta pelos tor-

É com tal princípio que Nova Iguaçu está sen- tuosos caminhos do destino, desvencilhan-
do administrada. E é com esse mesmo princípio que do-se ao avanço do tempo veloz, que não
devemos enfrentar as gravíssimas questões nacio- pára, jamais.
nais, como a saúde, saneamento básico, educação Todos os fatores ora elencados, dentre
e o drama do desemprego. outros, obviamente, que vêm repercutindo

O SR. PRESIDENTE (Paulo Lustosa) - Conce- na mudança da mentalidade de três ou qua-
do a palavra ao Sr. Deputado Benedito Domingos. tro gerações, não estavam à mão dos nos-
S. Ex!! disporá de 25 minutos: sos jovens de quarenta ou cinqüenta anos

O SR. BENEDITO DOMINGOS (PPB - DF.) - atrás, destinatários da norma penal benevo-
Sr. Presidente, meu caro Deputado Paulo Lustosa, lente de 1940, que lhes atestou a incapaci-
nosso Ministro, é um prazer tê-lo na Presidência no dade de entender o caráter delituoso do fato
dia de hoje. e a incapacidade de se determinarem de

Sr. Presidente, Sr.as é Srs. Deputados, mais acordo com esse entendimento.
uma vez, gostaria de abordar a questão da impunida- Se algum tempo atrás se. entendia que
de do menor. Quero ler partEM1a;justificativa da nos-' a capacidadede;·discemimento tomava vulto
sa Proposta de Emenda à Constituição n" 171/93: a partir dos dezoito anos, hoje, de maneira

A conceituação da inimputabilidade pe- límpida e cristalina, o mesmo ocorre quando
nal, no Direito brasileiro, tem como funda- nos deparamos com os adolescentes com

mais de dezesseis.mento básico a presunção legal de menori-
dade, e seus efeitos, na fixação da capaci- Assim, pela legislação penal brasileira,

o menor de dezoito anos não está sujeito a
dade para entendimento do ato delituoso. qualquer sançãó de ordem punitiva, mas

Por isso, o critério adotado para essa tão-somente às medidas denominadas so-
avaliação atualmente é o biológico. cioeducativas, que, em síntese, são: adver-

Ao aferir-se esse grau de entendimen- tência, obrigação de reparar o dano, presta-
to do menor, tem-se como valor maior a sua ção de. serviços à comunidade, liberdade as-
idade, pouco importando o seu desenvolvi- sistida, semiliberdade e internação.
mento mental.

.Num esforço histórico sobre o instituto
Observada através dos tempos, resta da responsabilidade penal no Brasil, temos

evidente que a idade cronológica não cor- que, conquanto o Código Penal de 1940 es-
responde à idade mental. O menor de dezoi- tatua o início da responsabilidade criminal
to anos, considerado irresponsável e, conse-

aos' dezoito anos, o seu antecessor, de
qüentemente, inimputável sob o prisma do 1890, assim dispunha:
ordenamento penal brasileiro vigente desde Art. 27. Não são criminosos:
1940, quando foi editado o Estatuto Crimi-
nal, possuía um desenvolvimento mental in- § 1

0

o menor de nove anos completos;
ferior aos jovens de hoje da mesma idade. § 2

0
os maiores de nove anos e os

Com efeito, concentrando as atenções menores de quatorze, que obrarem sem
no Brasil e nos jovens de hoje, por exemplo, discernimento.
é notório, até ao menos atento observador, O mesmo se deu com o Código Criminal
que, o acesso destes à informação - nem do Império brasileiro:
sempre de boa qualidade - é infinitamente Art. 10. Também não se julgarão crimi-
superior àqueles de 1940, fonte inspiradora nosos:
natural dos legisladores para a fixação penal §1° menores de quatorze anos;
em dezoito anos. A liberdade de imprensa, a .
ausência de censura prévia, a liberação se- Art. 13. Se se provar que os menores
xual, a emancipação e independência dos fi- de quatorze anos, que tiverem cometido cri-
lhos cada vez mais prematura, a consciên- mes, obraram com discernimento, deverão
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ser recolhidos às casas de correção, pelo es de discernir sobre o caráter de licitude
tempo que ao jui~, 'parecer, contanto que o dos atos que praticam e de determinar-se de
recolhimento não exceda à idade de dezes- acordo com esse entendimento, ou seja,
sete anos: hoje, um menor de dezesseis ou dezessete

Em nosso ordenamento, por exemplo, anos sabe perfeitamente que matar, lesio-
o indivíduo se toma capaz para o casamen- nar, roubar, furtar, estuprar etc. são fatos
to aos dezoito anos, se homem, e aos de- que contrariam o ordenamento jurfdico; são
zesseis, se mulher - o critério é apenas de fatos contrários à lei, em sfntese, entendem
caráter biológico, não havendo o legislador que praticando tais atos são considerados.
se preocupado com os aspectos psicológi- delinqüentes.
cos, morais e sociais para ato tão importante O noticiário da imprensa diariamente
e sério da vida, donde advém a famflia, a publica que a maioria dos crimes de assalto,
cellula mater da· sociedade; para a prática de roubo, de estupro, de assassinato e de
dos atos da vida civil, em geral, 21 anos, o latrocínio são praticados por menores de de-
que constitui mera presunção da lei de plena zoito anos, quase sempre, aliciados por
aquisição do desenvolvimento mental; para adultos.
o exercício dos direitos eleitorais, dezesseis A mocidade é utilizada para movi-
anos, irresponsáveis, porém, quantõà práti- mentar assaltos, disseminação de estupefa-
ca de crimes eleitorais; para que possa con- cientes, desde o -cheirar a cola- até o viciar-
tratar trabalho (emprego), quatorze anos, se com a~,oocafna e outros assemelhados,
apesar de o menor não poder, ele próprio, bem como agenciar a multiplicação dos
sozinho, distratar etc. consumidores.

E o mais grave, indubitavelmente, é o Se a lei permanecer nos termos em
encontrado na esfera penal: para que possa que está disposta, continuaremos com a
ser apenado pela' prática de. ato delituoso, possibilidade crescente de ver'os moços
de ação típica, antijuridica, culpável e punível, com seu caráter marcado negativamente,
é preciso que, concretizados os elementos do sem serem interrompidos para uma possível
crime, tenha o agente atingida a idade de correção, educação e resgate.
dezoito anos! Os jovens -bem sucedidos- na carreira

O tempo encarregou-se, com o advento de crime vão se organizando em quadrilhas,
de mudanças que a cibernética' trouxe no que a própria poJ(cia não tem condições de
seu bojo, de interferir na formação da crian- enfrentar, pois a lei impede de acionar os
ça e, particularmente do jovem, no seu de- dispositivos que normalmente aplicaria se
senvolvirnento e no seu enfrentarnento das tais pessoas não fossem consideradas
situações de cada dia. inimputáveis.

Hoje, um menino de doze anos com- Com isto, o que está ocorrendo é o
preende situações da vida que, há algum aumento considerável da criminalidade por
tempo, um jovenzinho de dezesseis anos ou parte de menores de dezoito anos de idade
mais nem sonhava explicar. que delinqüem e que, carentes de institutos

A tal ponto isso foi percebido por nós adequados ao seu recolhimento para reedu-
que, ao analisarmos o potencial dos moços cação ou correção de comportamento, após
com dezesseis anos, percebemos que pode- curto afastamento do meio social em esta-
riam escolher os seus governantes, e para belecimentos reformatórios, voltam, inevita-
isso conseguiram o direito de votar. velmente, às praticas criminosas.

Nos grandes centros urbanos, os ado- Para Heleno CI~udio Fragoso (in -Liçõ-
lescentes entre dezesseis e dezoito anos já es de Direito Penal-), -a imputabilidade é
possuem, indiscutivelmente, um suficiente condição pessoal da maturidade e sanidade
desenvolvimento psfquico e a plena possibi- mental que confere ao agente a capacidade
Iidade de entendimento, por força dos meios de entender o caráter ilícito do fato e de se
de comunicação de massa, que fornecem determinar segundo esse entendimento...-
aos jovens de qualquer meio social, ricos e A presente proposta de emenda à
pobres, 'um amplo conhecimento e condiçõ- Constituição tem por finalidade dar ao ado-
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lescente consciência de sua participação so- A proposta traça os princípios básicos,
cial, da importância e da necessidade mes- as linhas mestras.do ,novo sistema que será
mo do cumprimento da lei, desde cedo, implementado pela lei ordinária especial,
como forma de obter a cidadania, começan- através da qual serão regulamentadas as
do pelo respeito .à ordem jurídica. Enfim, o formas de aplicação de sanção mais branda
que se pretende com a redução da idade para os menores de dezoito anos e maiores
penalmente imputável para os menores de de dezesseis anos de idade, diferenciada
dezesseis anos é dar-lhes direitos e conse- dos criminosos com maioridade. Exemplifi-
qüent~me~e responsabilidade, e não puni-los cando, teríamos elencadas as atenuantes, a
oum~ndá-Ios para a cadeia. gradação da pena a ser aplicada, que pode-

o moço hoje entende perfeitamente o ria ser de um terço das aplicadas aos de
que Jaz e sabe, ,o caminho que escolhe. maioridade, o estabelecimento penal onde o
Dev~ ~er, portanto" responsabilizado por menor irá cumpri-Ia, os efeitos e os objetivos
suas.opções. da pena, dentro de um programa de reedu-

Dar-lhe esta condição é uma ajuda que cação social, intelectual e profissional etc.
as leis praticarão.,Antes de qualquer cometi- Enquanto não se ajuda o jovem com
mento, o moço estará habilitado a calcular O' ' mais de dezesseis anos a entender a vida
desfecho que suas atitudes te~o, como ela realmente é, dando-lhe oportunida-

A uma certa altura, no Velho Testa- de de discemir o que é a liberdade de con-
mento, o profeta Ezequiel nosdá'a perfeita- duta e de dispiplinar os seus Iimites,·a prosti-
dimensão do que.seja a responsabilidade tuição. infantil continuará prosperando, os
(>éssoal. Não se cogita nem sequer de ida- filhos da delinqüência continuarão a ser
de: '"A 'alma que pecar, essa' níorrerá" (Ez . uma realidade crescente.
18). A partir da capacidade de cometer o Caso não se contenha o engano que
erro,. de violar a lei; surge a implicação: pode ainda subsiste, talvez nos venha a ser difícil
também receber a admoestação proporcional . calculàr que tipo de país teremos nos próxi-
ao'delito, o castigo. , mos cinco ou dez anos, quando já·não ape-

Nessa faixa. de idade já estão sendo nas teremos que nos preocupar com a rea-
criados os fatores que marcam a identidade bilitação. de jovens mas já estaremos vendo
.pessoal. Surgem as possibilidades para a as idades menores contaminadas e o pavor
execução do trabalho disciplinado. em nossas ruas, escolas e residências, mar-

Ainda referindo-nos a informações cando indelevelmente a vida nacional.
bíblicas, Davi, jovem, modesto pastor de Salomão, do alto de sua sabedoria, di-
ovelhas, acusa um potencial admirável com zia: "Ensina a criança no caminho em que
o seu estro de poeta e cantor dedilhando a deve andar, e ainda quando for velho não se
sua harpa, mas, ao mesmo tempo, é res- desviará dele". Nesse sentido ensinava Rui
ponsável suficientemente para atacar o ini- Barbosa: ·Vamos educar a criança para não
migo do seu rebanho. Quando o povo de termos que punir o adulto·. Esta é uma pro-
Deus estava se~do insultado pelo gigante posta para valorizar os que estão surgindo.
Golias, comparou-o ao urso e ao leão que Entretanto, para os que fazem parte do qua-
matara com suas mãos. droque aí está, o nosso esforço terá de ser

Sabe-se que, na prática, os menores em termos de ajudá-los a ainda alcançarem
vêm, já, usufruindo, na clandestinidade, com uma vida transformada e, para isso, impedir
a cumplicidade dos pais, das autoridades ju- já a sua carreira de crimes que ameaça iniciar
diciárias e policiais - que fazem vista grossa ou continuar.
a essa situação - de certos direitos que legal- Sr. Presidente, esses são trechos da justificati-
mente não lhes seria permitido usufruir, tais va que apresentamos em 1993.
como: dirigir automóveis, freqüentar lugares e Temos aqui exemplos expressivos que a im-
eventos festivos populares notumos, assistir a prensa tem publicado ultimamente em Brasília. Luis
filmes e peças teatrais considerados impró- André Pereira, um jovem de 23 anos, foi assassina-
prios, até mesmo a constituição de família do em janeiro por um menor de 16 anos. Um moço
sem as mínimas condições de mantê-Ia. com 17 anos de idade foi executado nesta semana,
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no dia 12, na porta da sua casa, para lhe roubarem jovens usavam. Hoje, não. O jovem usa fuzil AR-15,
um", bicicleta. Vária pessoas foram mortas recente- usa armas automáticas, usa um armamento que tal-
mente. C3 iovens Flávio e Gabriela foram assassina- vez nem a Polícia tenha ou saiba manusear muito
dos no dia 11 Ja fevereiro; A jovem Taina foi assas- bem. Naquele tempo, Sr. Presidente, o jovem não
sinada no dia 7 de março, ,Os três últimos, além de saía à noite com medo de lobisomem, de mula-sem-
terem sido assassinados, tiveram seus corpos quei- cabeça, porque existia a lenda. Era um jovem que
mados e carbonizados, num crime tão perverso, he- olhava para a lua cheia e ficava vendo São Jorge
diondo e sujo, que só mesmo espíritos de muita matar o dragão, porque acreditava que lá havia um
crueldade poderiam praticar. São Jorge lutando contra o dragão: Era um jovem

O pior de tudo isso é que esses crimes foram que para escutar um disco não ia a discoteca, tinha
praticados por menOIl3l=; Um dos menores que, sem que pegar uma vitrola e dar corda para ouvir um dis-
piedade, quando Gabrielàimplorava, pelo amor de co de vinil, uma música imperfeita, porque eram es-
Deus, que não a matasse, atirou em sua cabeça, já ses os meios que existiam. Esse era o jovem de
havia cometiçto um homicídio, matando um pai de 1940. Era um jovem, então, que vivia na simplicida-
família dentro de um ônibús, para assaltar. de do interior. E o acontecimento de um crime era

Por isso, aqui ficam a nossa preocupação e o esporádico, um crime talvez desmotivado, talvez
nosso apelo. Não adiantá querer ter o melhor Código sem a intenção de ser praticado. Mas hoje, não. Os
da Criança e do Adolescente do mundo. Não adianta jovens de hoje já sabem que o homem foi à Lua, que
dizer que o menor de 18 anos e maior de 16 anos São Jorge não está na Lua matando o dragão, já sa-
não sabe discernlr"ainda o ato delituoso praticado. bem qU~,;n~o há .Iobisomem nem saci-pererê. Eles já
Ora, quando o Brasil quer defender esses direitos, não têm medo. Naquele tempo acreditavam no Pa-
os Estados Unidos condenaram uma moça de 17 pai Noel e na cegonha que vinha trazer as crianças.
anos à cadeira elétrica. E não vejo repercussões. A Eram pessoas que viviam na simplicidade quase que.
ONU e as organizações de direitos humanos no de uma criança.
mundo não condenam os Estados Unidos. Quando a Hoje, não. Criminosos bárbaros assassinam
Inglaterra manda um menor de 10 anos'para as bar- dois estudantes e a seguir os colocam noporta-ma-
ras dos tribunais, não vejo nada contra, porque é Pri- las do carro, jogam álcool, põem fogo e deixam os
meiro Mundo. Sendo Primeiro Mundo, lá 'é aceitável. corpos carbonizados. Jovens pegam urna jovem, co-
E no Brasil, Terceiro Mundo, temosque tolerar locam-na no porta-malas de um carro e a queimam
essas coisas. . , . ainda viva - os gritos dela, segundo os jomais de

Nossa proposta, Sr. Presidente, não é para hoje, foram ouvidos por uma pessoa que passava
matar o menor, mas para salvá-lo. Hoje, o policial distante. Gritava pela mãe, pelas dores e pela asfixia
não tem coragem de enfrentar um menór, porque se que sofria. Isso, Sr. Presidente, é que nos deixa
ele usar de força para prender o menor é este for fe- preocupados.
rido, quem irá para a cadeia será o policial, o menor E ainda mais: o Ministro da Justiça, para a revi-
será colocado na rua. O policial tem medo de enfren- são do Código Penal, já está propondo a redução da
tar o menor. A senha deles é esta: quando está pra- maioridade absoluta de 21 para 18 anos, porque S.
ticando um crime e o policial se aproxima, ele diz ExA entende que o jovem de 18 anos hoje já tem ple-
·sou menor", e o policial já fica com receio até de en- na capacidade de assumir a sua responsabilidade ci-
costar a mão nele. São menores para serem presos, vil, e já não haverá mais necessidade de aguardar
mão não o são para estuprar, para matar, para co- os 21 anos para ter plena e absoluta capacidade da
meterem latrocínios, para assassinar, para traficar sua maioridade. Então, entende-se qúe o jovem de
drogas, enfim, para cometer uma série de crimes 18 anos já tem a plena capacidade da sua maiorida-
bárbaros. de, ou seja, não há mais necessidade de esperar os

Os jovens de 1940, Sr. Presidente, quando o 21 anos para ter os seus atos civis praticados com
nosso Código Penal atual inseriu a idade de 18 anos total independência. Por que hão reduzir para os 16
como a idade limite para a imputação penal, eram anos a responsabilidade criminal? Se é que aos 18
completamente diferentes. Talvez até a própria na- anos pode-se ser responsável totalmente, 16 anos
morada era a mãe ou o pai que lhe arrumava. As ar- também deve ser uma idade básica para ter responsa-
mas que usavam eram aquelas pequenas espingar- bilidade pelos atos delituosos praticados. Não pode-
das feitas com cabo de guarda-chuva e a fiveleira mos é justificar que nada vamos mudar porque nos-
para caçar passarinho. Essas eram as armas que os sos presídios não oferecem condições para educar.
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Então, vamos corrigir os presídios, vamos alte- contrários, para mostrar para nossa sociedade que
rá-Ios, vamos modificar o nosso sistema penitenciá- queremos salvar nossos menores. Não os queremos
rio, mas não pode a sociedade pagar pelos crimes criminosos, nem que continuem matando e incen-
que estão ocorrendo porque a missão do Estado de diando pessoas. Isso só será possível· se tivermos
dar condições aos presídios não é cumprida. A bala coragem de alterar as nossas normas e conscienti-
que mata um pai de família, que assassina uma jo- zar o menor, não só de que ele é um cidadão, de
vem, um jovem, para a família da vítima não interes- que ele pode votar, escolher o Presidente da Repú-
sa se saiu do revolver de um maior ou de um menor blica, o governador do seu estado, o seu senador, o
de idade. Há uma vítima, é uma tragédia, é uma seu deputado e seu prefeito, mas também do fato de
desgraça que se pratica contra as famflias que ficam que, se cometer um crime, ele será tratado não
enlutadas, às vezes com filhos órfãos, sem terem como um infrator, mas como um criminoso que irá às
um pai para ajudar no seu sustento, na sua forma- barras da Justiça. Assim sendo, amanhã, teremos
ção. Então, é preciso que tomemos consciência. Va- um Brasil mais digno. Do contrário, não sei o que
mos manter o Estatuto da Criança e do Adolescent~ nos es~ra no futuro. Esse e o meu temor.
até os 16 anos, vamos dar responsabilidade criminal Estas são minhas considerações. Meus agra-
aos maiores de 16 anos e vamos ter, nas leis com- decimentos a V. Ex-, nobre e brilhante Deputado
plementares, normas que garantam a esse menor de Paulo Lustosa, nosso ministro da desburocratização.
18 e maior de 16 anos atenuantes, para que ele pos- O SR. PRESIDENTE (Paulo Lustosa) - Muito
sa ser beneficiado com a aplicação de uma pena obrigado, Deputado Benedito Domingos.
mais amena, porém deixando de ser· infrator; .'pa$ O SR. ,EFRAIM MORAIS - Sr.'·P1:ésidente,
sando a ser criminoso. peço a palavra pela ordem.

Se o menor, ao praticar o primeiro crime aos O SR. PRESIDENTE (Paulo Lustosa) - Tem
16 anos, for às barras da Justiça, estaremos evitan- V. Ex' a palavra.
do que continue praticando crimes. Aguardando que O SR. EFRAIM MORAIS (PFL - PB. Pela or-
complete 18 !inos, a fim de ir para a cadeia do mes- demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
mo jeito, estaremos postergando a punição. Se for- te, Sr.as e Srs. Deputados, volto à tribuna desta
mos às nossas penitenciárias, infelizmente veremos Casa para, mais uma vez, expressar minha profunda
que a população carcerária está na faixa dos 18 aos preocupação com a situação do Município de Caja-
25 anos, em sua maioria. E podemos prever que zeiras e região do Alto Piranhas, na Paraíba - que
esse menor delinqüente dificilmente se recupera, em se avizinha da região de V. EXª, o Ceará -, que se
conseqüência dos métodos que estão sendo adota- vem agravando com o clima de apreensão causado
dos. O que queremos é disciplinar, informar a esse pela fome, a seca e o desemprego.
menor que ele é um cidadão, que ele tem responsa- A prolongada estiagem vem criando um clima
bilidade com a soCiedade e que, ao praticar um furto de apreensão que assusta os pequenos agricultores
ou qualquer outro crime, passa a ser um criminoso. e a população vinculada à atividade agrícola.

Sr. Presidente, aprovamos recentemente uma Escolas públicas de Cajazeiras e região estão
lei tomando crime o porte ilegal de arma. Hoje quem sendo invadidas por pessoas que procuram na me-
portar uma arma ilegalmente é criminoso e vai para renda escolar, ainda existente, a alimentação que
a cadeia. O cidadão de bem não anda armado, mas não encontram nos seus lares.
os criminosos, sim, continuam com suas armas. E Diante desse quadro, e na qualidade de repre-
como o menor é inimputável, não é considerado cri- sentante dos interesses do meu estado nesta Casa,
minoso, ele anda armado. E se um policial o pegar venho alertar as autoridades competentes para que to-
armado, simplesmente não acontece nada, porque mem providências, evitando que uma situação caótica
ele não é criminoso, a lei lhe dá apenas a condição se instale na região do Alto Piranhas, na Paraíba.
de infrator. O menor é levado às barras do tribunal e Repetidamente temos visto casos em que, es-
solto no outro dia, e continuará armado do mesmo 10meada, a população parte para o saque do patri-
jeito, pronto para praticar outro crime, para assassinar mônio público e privado e não queremos que isso
mais pessoas, porque não cumpre a lei. venha a acontecer mais uma vez no meu Estado aa

Vamos, então, olhar a realidade. Não podemos Paraíba.
esconder o sol com a peneira, não podemos nos A demora em atender aos necessitados é um
enganar. Temos que ter responsabilidade e coragem fato agravante, comprometendo inclusive a segurança
para enfrentar essas filigranas dos juristas que são pública.
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Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, não como eu, representando nesta Casa o nosso grupo
poderia deixar de registrar minha preocupação com de trabalho, os profissionais da odontologia. Devo di-
esses fatos. Mais uma vez, faço apelo às autorida- zer, Deputado Adylson Motta, que concretamente o
des federais e estaduais para que adotem medidas Ministério da Saúde lançou, em março de 1997, três
urgentes que, a curto prazo, minimizem essa situação meses após a posse do Ministro Carlos César de Al-
do Alto Piranhas, na Paraíba. buquerque, um plano de Ações e Metas Prioritárias

Era o que tinha a dizer. para o biênio 1997/1998, expressando com isso o
O SR. PRESIDENTE (Paulo Lustosa) - Feito o compromisso do atual Governo com a consolidação

registro de V. Exª, pediremos à Casa que dê a divul- do SUS e, em conseqüência, com o desenvolvimento
gação necessária à matéria, dada sua alta relevância. social do País.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Lustosa) - Conce- Até então, faltava-nos um plano, um rumo, uma
do a palavra ao nobre Deputado Germano Rigotto, explicitação para a sociedade do que a área saúde
que disporá de 25 minutos na tribuna. se comprometia a fazer, além de lutar por mais di-

O SR. GERMANO RIGOTTO (Bloco/PMDB _ nheiro para a saúde, como vinha fazendo até então.
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. E o fato é que agora, quando se completa um
Deputados, ocupo a tribuna para tecer alguns co- ano do lançamento desse plano, vemos com muita
mentários sobre um assunto que está nas manche- satisfação que enormes avanços foram obtidos, me-
tes dos jornais, nos noticiários de rádio e televisão: tas antes consideradas inatingíveis foram alcança-
críticas à atuação do Ministro da Saúde, Carlos das, e a pavimentação de um caminho mais sólido e
Albuquerque, e ã possibilidade de sua saída; . menos turbulento para o setor está-'sendo concreti-

Tenho ouvido muitas críticas infundadas e in- zada, tudo isso comandaçlo pelo Ministro Carlos
justas. Acho que a justiça tem de ser feita. Não po- Albuquerque.
demos deixar passar determinadas afirmações, fei- O primeiro grande passo que o Ministro teria
tas às vezes por interesses escusos ou por grupos que dar era, obviamente, cuidar da própria casa. A
que têm seus interesses contrariados pelas medidas gestão centralizada, como vinha acontecendo, favo-
tomadas pelo próprio Ministério da Saúde, fazendo recia o desperdício e a má qualidade dos serviços. O
campanha pela desestabilização do Ministro Carlos Ministério tinha dentro de si vários ministérios, o que
Albuquerque. Então, Sr. Presidente, quero deixar re- impossibilitava uma administração gerencial e eficaz.
gistrado o trabalho realizado pela equipe do Ministro Daí decorreu a extinção do INAN - Instituto
Carlos Albuquerque no Ministério da Saúde. Nacional de Alimentação e Nutrição, que, em lugar

A Política Nacional de Saúde, explicitada pelos de cuidar da Política Nacional de Alimentação e Nu-
Constituintes brasileiros na Carta Magna de 1988, foi trição, nos últimos anos, apenas gerenciava o cha-
fruto de uma luta de toda a sociedade. Nessa políti- mado Programa do Leite, que consistia em repassar
ca está fixada a noção de direito social universal, en- recursos, por convênio, para que os municípios - es-
tendido como atributo da cidadania sem quarifi~açõ- colhidos pelo INAN - comprassem e distribuíssem leite
es. A esse direito corresponde uma ação do Estado, para combater a desnutrição infantil. Os convênios,
concretizada na oferta de serviços que devem aten- reconhecidos instrumentos clientelísticos, enseja-
der às necessidades de saúde da população. A ação vam, como sempre acontece, a formação de "em-
estatal, no entanto, não exclui, conforme está referi- presas de consultoria", que, junto a prefeitos desavisa-
do na própria Constituição, a responsabilidade das dos, se encarregavam de levar "tudo garantido" para
pessoas, da família, das empresas e da sociedade. que o município recebesse os recursos do programa.

Para a concretização da política, o Ministério Isso é incontrolável, não há máquina que o evite,
da Saúde, gestor nacional do Sistema Único de Saú- quando se trata de fazer convênios que envolvem
de - SUS, vem adotando medidas e ações estrategi- milhares de municípios anualmente. E, como sabe-
camente selecionadas que caracterizam um novo mos, muitas vezes, depois de pronta toda a papela-
momento, uma nova forma de buscar alcançar aque- da do convênio, leva-se muito tempo para pagar.
les princípios e diretrizes constitucionalmente esta- O INAN foi extinto, o Ministério já está formu-
belecidos, quais sejam a universalidade, a integrali- lando, como ~ seu papel, a política nacional de ali-
dade e a eqüidade. mentação e nutrição, e o Programa do Leite foi

Sr. Presidente, vejo com alegria que está pre- transformado em incentivo para combate às carên-
sente o Deputado Adylson Motta, meu conterrâneo, cias nutricionais, que, a partir do próximo mês, será
profissional ligado à área de saúde, odontólogo transferido, de forma regular e automática, do Fundo
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Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saú- ampliação do Programa de Agentes Comunitários e
de, sem precisar mais do famigerado convênio. To- do Programa de Saúde da Família; o Disque-Saúde;
dos os municípios que estiverem habilitados ao o projeto de lei sobre regulamentação dos planos e
recém-lançado Piso de Atenção Básica, do qual seguros privados de saúde, que está tramitando
falarei mais adiante, podem receber esse incentivo. nesta Casa.

Por motivos semelhantes, foi extinta a Cerne, E em meio a todas essas grandes realizações,
criada para coordenar a política de assistência far- em apenas um ano e quatro meses de gestão, há
macêutica e que, de há muito, era um balcão de ne- uma que, de longe, se destaca das demais: trata-se
gócios, restrita a ações de compra e distribuição de da tomada de decisão do Ministro Carlos Albuquer-
medicamentos. O Ministério criou a Farmácia Bási- que em implantar uma mudança radical na forma de
ca, formulou a Política Nacional de Medicamentos, financiamento da saúde no Brasil e uma mudança
que, desde janeiro último, se encontra em análise no não menos radical no modelo de atenção vigente,
Conselho Nacional de Saúde, e, a partir desta sema- que ainda não prioriza as ações de prevenção de
na, está divulgando a RENAME - Relação Nacional doenças e de promoção da saúde, concentrando-se
de Medicamentos Essenciais -, que há quinze anos no hospital, na ação meramente curativa, sem
não era atualizada e constitui um instrumento funda- integralidade.
mental para o barateamento de custos dos medica- A atual política do Ministério da Saúde visa
mentos adquiridos pela rede J?ública de todo o País. esta reversão. Visa a reversão dessa polítiça de saú-

As ações de responsabilidade tipicamente es- de atualmente voltada para o hospital, e não para a
taduais .ou municipais.: Fundação Nacional de prevenção. Não 'érexagero dizer que o Brasil, neste
Saúde já estão sendo transferidas para estados e momento, passa por uma revolução na saúde, ex-
municípios. A Escola de Enfermagem de Manaus, pressão, aliás, que nos últimos sessenta dias tem
que pertencia ao Ministério da Saúde, já foi transferi- sido utilizada pela imprensa, pelos formadores de
da para o Ministério da Educação. opinião, pelos analistas que vêm acompanhando de

Do ponto de vista de controle intemo, o Ministro perto o que está ocorrendo no campo da saúde
Carlos Albuquerque, utilizando toda a sua vasta ex- pública em nosso País.
periência como administrador de serviços de saúde, Depois de nove meses de intensas negociaçõ-
implantou a Auditoria Prévia em todos os processos es entre o Ministério da Saúde e os Secretários Es-
de compra nas modalidades de concorrência e to- taduais e Municipais de Saúde, que se fazem repre-
mada de preços; os procedimentos ambulatoriais sentar, paritariamente, numa comissão chamada de
mais caros e mais freqüentes estão tendo controles Comissão Intergestores Tripartite - são 5 repre-
específicos; e os procedimentos ambulatoriais de sentantes do Governo Federal; 5 representantes dos
alto custo, como hemodiálise, tomografia e radiotera- Governos Estaduais e 5 representantes dos Gover-
pia, por exemplo, são analisados e autorizados caso nos Municipais - foram aprovadas mudanças estru-
a caso. turais que, de agora em diante, tendem a modificar

São exemplos, Sr. Presidente, de medidas ad- por completo o nosso sistema de saúde pública.
ministrativas que estão sendo tomadas pelo Ministé- Essas mudanças, que começaram a ser im-
rio da Saúde para determinar maior controle sobre a plantadas no último mês de janeiro, consistem em
utilização de recursos e evitar que recursos conti- alguns pontos muito importantes.
nuem escoando pelo ralo, por vezes, da má adminis- Foi instituído o Piso da Atenção Básica - PAB,
tração, do excesso de burocracia e de uma centrali- ou seja, um montante de recursos da ordem de dez
zação excessiva. reais por habitante ao ano, para o custeio da assis-

Talvez, como medidas de maior transparência tência básica à saúde em todos os municípios que
de sua gestão, tudo está sendo colocado na página se habilitarem a receber esse piso. Com essa nova
do Ministério da Saúde na Internet. lógica de financiamento, o Ministério da Saúde deixa

Destaco várias iniciativas do Ministério da Saú- de pagar por produção de serviço, deixa de pagar
de que realmente merecem ser enfocadas. Por pelas faturas de atendimento de doentes, em que
exemplo, o pagamento dos hospitais em dia, o que ganhava mais quem tinha mais serviços e, por ter
não acontece há pelo menos dez anos; a criação do mais serviços, sempre ganhava mais. Agora, o Mi-
Cartão SUS; a Política de Sangue e Hemoderivados; nistério passa a pagar ao município pelo critério de
o detalhamento da Farmácia Básica, que já se cons- cobertura populacional, o mais moderno, mais ade-
titui em um dos maiores êxitos da atual gestão; a quado e mais eqüitativo em todo o mundo. O municí-
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pio, por sua vez, é obrigado a usar o recurso exclusi- carências nutricionais, o programa de farmácias bá-
vamente em ações básicas de saúde, conforme o sicas, as ações básicas de vigilância sanitária e de
Plano Municipal de Saúde aprovado pelo seu vigilância epidemiológica, além de outros, que, se
Conselho Municipal. implantados na sua totalidade, fazem com que o mu-

Até esta decisão histórica, 82% dos municípios nicípio receba em torno de R$15,00 per capita ao
brasileiros estavam abaixo desse piso, além de ha- ano.
ver seríssimas distorções entre estados e regiões. Não há burocracia para a transferência do re-
Preste atenção, Sr.. Presidente, para esse dado: curso. O recurso sai diretamente do Fundo Nacional
mais de 40% dos municípios recebiam menos que de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, men-
cinco reais per capita ao ano. salmente, de forma regular e automática, numa con-

Com o PAB, as ações de serviços básicos de ta bancária aberta no Banco do Brasil que discrimina
saúde passam a ser de responsabilidade dos muni- o valor correspondente a cada incentivo, o que facilita
cípios, que para isso recebem, regular e automat- o controle por parte dos Conselhos Municipais de
icamente, sem burocracia e sem convênios, os re- Saúde.
cursos financeiros, desde que atendam aos requisi- As exigências para que o município receba o
tos e demonstrem estar em condições de exercer Piso da Atenção Básica são mínimas e estão rela-
essa responsabilidade. E município no comando sig- cionadas às necessidades para o acompanhamento
nificará menos fraude, pois, apenas para se ter uma da utilização desses recursos pelos Conselhos de
idéia, no sistema atual, o Ministério da Saúde pro- Saúde e à obrigação de o município atualizar, men-
cessa anualmente 1,5 bilhão>ERFprocedimentos salmente, os bancos de/.dados referentes aos siste-
ambulatoriais vindos de todo o País. mas nacionais de informação.

Com certeza, processar 1,5 bilhão de procedi- Até a semana passada, Sr. Presidente, Sr.as e
mentos ambulatoriais, vindos de todo Brasil, pode Srs. Deputados, 2.034 municípios - 37% dos muni-
dar margem a erros, favorecimentos indevidos, o cípios brasileiros - já tinham se habilitado para rece-
que significa mais um ralo para malversação do di- ber esse piso. Embora a meta seja habilitar pelo me-
nheiro público. Com a municipalização, permitir que nos 4 mil municípios, até o final deste mês, o Minis-
os municfpios controlem esses procedimentos am- tério da Saúde espera habilitar 3.200 municípios, o
bulatoriais, com certeza, vai significar melhor utiliza- que demonstra a grande aceitação dessa iniciativa
ção dos recursos da saúde. por parte das unidades da Federação, que, apostando

O PAB também inicia a correção de um modelo nessas mudanças, estão apoiando em larga escala a
que só tem feito acentuar a chaga das desigualda- iniciativa do Ministério da Saúde.
des sociais e regionais. Aliás, a aplicação de recur- A comissão tripartite a que me referi já está
sos na área social, e não apenas na saúde, não negociando, também, os critérios para estabelecer,
mais pode ser feita sem levar em conta essas distor- sob a mesma lógica de financiamento, a transferência
ções. Essa é uma maneira de estar promovendo a de recursos para as ações de maior complexidade,
eqüidade no âmbito mais local. Na. verdade, ao inclusive as de internação hospitalar, para os municípios
transferir recursos e dar autonomia ao gestor munici- que se habilitarem à condição mais avançada de
pai para o seu uso, estamos possibilitando a este gestão descentralizada, isto para começar ainda
gestor o exercício da eqüidade, na medida em que neste mês de março.
está em suas mãos definir qual a melhor estratégia, Essa nova forma de organização da atenção
qual a melhor proposta para atender à sua popula- básica envolve fundamentalmente uma nova con-
ção naquilo que precisa. cepção de prestação de serviços. Não se trata da

Além de receberem esse valor para assistência medicina simplificada para os excluídos que não po-
básica, em que estão incluídos todos os procedi- dem pagar, mas, sim, de resolver muitos dos proble-
mentos ligados a consultas médicas, em especiali- mas de saúde ainda na porta de entrada do sistema,
dades básicas, assistência odontológica, vacinação, significando um importante passo no alcance da
pré-natal, planejamento familiar etc., os municípios saúde para todos.
habilitados também recebem incentivos financeiros De maneira geral, temos na realidade uma
para a implantação de programas estratégicos para rede básica que não responde às necessidades de
a mudança do modelo assistencial, como o progra- uma população, que, por isso mesmo, vai para longe
ma de agentes comunitários de saúde, o programa de casa valer-se da emergência nos hospitais. O
de médicos de família, o programa de combate às que o Ministério da Saúde, em conjunto com os es-
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tados e municípios, está viabilizando é uma nova po
lítica de saúde, com agentes de saúde, médicos de
família, horário ampliado de atendimento, médico de
horário integral, farmácia básica, atividades de pre
venção de doenças e promoção da saúde na escola,
na comunidade e nos domicílios.

Esse novo modelo que começou a ser implan
tado em janeiro já é um sucesso pelo número de
adesões a que me referi. No meu Estado, o Rio
Grande do Sul, dos 467 municípios, 232 - 50% - já
estão habilitados em apenas dois meses.

Citei tudo isso para dizer da injustiça que se
comete contra um homem sério, honesto e que teve
coragem de enfrentar interesses que existiam há
muito tempo; que teve coragem de mexer com má
fias que ganhavam absurdamente, por exemplo, em
cima da venda de medicamentos; que teve coragem
de enfrentar problemas existentes na máquina admi
nistrativa e que acarretavam o mau uso dos recursos
públicos na área de saúde.

Os atuais problemas da área de saúde no Bra
sil não são conseqüência de administração de pou
cos meses nem de dois ou três anos, mas foram
acumulados durante muitos anos. Só com procedi
mentos como os que estão sendo adotados pela
atual administração do Ministério da Saúde reverte
remos esse quadro.

Com a municipalização e transferência para os
municípios da responsabilidade maior e dando-lhes
recursos para que administrem e efetuem o controle,
evitaremos a má utilização dos recursos destinados
à área de saúde, alcançando a reversão desse
quadro nacional.

Quero, desta tribuna, fazer justiça ao trabalho
de um homem - repito - sério, honesto e capaz: o
Ministro Carlos Albuquerque. A tentativa de desesta
bilizá-Io e afastá-lo do Ministério como se não esti
vesse sendo um bom Ministro é, na minha opinião,
uma injustiça, uma atitude descabida que deve ser
repudiada por esta Casa.

O Sr. Fernando Henrique tem todo o direito de
mudar o Ministério na hora em que bem entender,
pois essa é a função do Presidente. Pela imprensa,
plantando notas e informações, dizendo inverdades,
alguns, porém, tentam fazer com que o Presidente
mude alguns Ministros, especialmente o da Saúd9.

Por isso resolvi ocupar a tribuna, nesta sexta
feira, para dizer um pouco do que está sendo feito
no Ministério da Saúde, e que tem de ser reconheci
do, caso contrário estaremos ajudando a cometer
uma grande injustiça.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Germano Ri
gotto, o Sr. Paulo Lustosa, § 29 do artigo 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Adylson
Motta, § 2 9 do artigo 18 do Regimento
Interno.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Vai-se
passar ao horário de

VI- COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Tem a palavra o Sr. Deputado Germano Rigot
to, pelo bloco parlamentar PMDB/PRONA

O SR. GERMANO RIGOITO (BlocoIPMDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na ver
dade não utilizarei os dez minutos. Ocuparei meu
tempo só para destacar que na próxima segunda-feira,
em nosso Estado, Rb Grande do SUl, em Bento Gonçalves
- cidade da milha região e que é minha base eleitoral 
teremos o início de mais uma edição da Movelsul, a
maior feira dem6veis da Ali1ênta Latina.

A Movelsul cresce a cada edição. Na próxima
segunda-feira, pretendo estar na abertura da Movel
sul e voltar imediatamente para Brasília. De qualquer
maneira, cabe destacar e deixar registrada nos
Anais da Casa a importância desse evento, dizendo
que ele acontece no momento em que o setor move
leiro clama por algumas mudanças.

Já apresentei projeto e ocupei a tribuna por
várias vezes para falar sobre a importância do setor
moveleiro como gerador de empregos e de divisas
para o Brasil, como um setor de enorme relevância
na economia, mas prestem atenção os colegas aos
fatos ocorridos com o setor moveleiro e que até hoje
o prejudicam.

No Govemo Collor, tivemos o aumento do IPI
sobre móveis de 4% para 15%. Foi uma terrível pe
nalização. Com o atual processo de globalização, o
setor perde competitividade em virtude da pesada
carga tributária que recai sobre ele. Com muita luta e
trabalho, conseguimos fazer com que o Governo di
minuísse o IPI de 15% para 10%, mas este percen
tual ainda está distante dos anteriores 4%. Estamos
tentando mostrar ao Governo a importância da redu
ção de 10% para 4%, porque significará maior incen
tivo ao setor moveleiro, melhores condições de com
petitividade, inclusive com os móveis que estão vin
do de fora, e certamente mais empregos. Não acre
dito que a diminuição da alíquota sobre móveis signi
fique menor arrecadação para o Governo. A meu
ver, a diminuição de alíquota significa menos evasão
fiscal e ampliação da base tributária. Mais pessoas
pagarão e o Governo não perderá arrecadação.
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Então, no momento em que se inicia mais uma de Treinamento e prejudica, ainda, a pós-graduação
Movelsul, na próxima segunda-feira, em Bento Gon- e os cursos de doutorado.
çalves, evento que - volto a dizer - é a maior feira Representantes da Andes, da Fasubra, da
de móveis da América Latina, além da comunicação UNE, dos estudantes universitários ontem foram re-
e do desejo de um sucesso ainda maior do que as cebidos pelo Secretário Nacional de Educação
outras feiras, fique registrado o pedido do setor, que Superior, que marcou audiência para hoje com o
é o nosso também, de que essa redução do IPI Ministro Paulo Renato.
venha a acontecer rapidamente. A Andes está apresentando uma série de rei-

Há, inclusive, projeto tramitando nesta Casa, vindicações ao Ministro, como reajuste salarial de
que é um instrume,nto de pressão, porque não acre- 48%; abertura de vagas nas universidades federais
dito que sua aprovação signifique a certeza dá redu- para preenchimento por concurso público, em razão
ção do IPI. Creio que a área econômica do Governo da diminuição do número de professores; a não-re-
deve adm.,itir que essa redução do IPI é importante. dução de peSsoal docente e técnico-administrativo

'Sr~Presidente, no momento em que se encerra nas instituições federais de ensino e, por último, a
a Festa Nacional da Uva, neste final de semana, na imediata retirada do Programa de Incentivo à Docência
minha região, temos, como disse, o início da Movel- e a instalação de urna mesa de negociação formada
sul. Não tenho dúvidas de que a Movelsul será um pelas entidades e pelo Governo.
sucesso total, como foi a Festa Nacional da Uva. Os manifestantes protestaram também, ontem,

Era o que tinha a dizer. cO'ltra a política nefasta de Fernando Henrique
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Conce- Cardoso com relação às universidades federais e a

do a palavra ao nobre Deputado Agnelo Queiroz, outras instituições de ensino que também estão com
que falará pelo Bloco Parlamentar PTIPDT/PCdoB e carência crônica de investimentos.
disporá, nos termos regimentais, de dez minutos. Nós aqui, Sr. Presidente, estamos solidários

O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - com os estudantes e com os professores. Repudia-
DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as mos essa atitude de reduzir recursos justamente
e Srs. Deputados, ontem centenas de estudantes e para a bolsa de estudos e exigimos que o Governo
líderes sindicais da área educacional fizeram mani- modifique essa posição.
festação no Ministério da Educação, para cobrar do Não é possível que todos os dias tenhamos de
Ministro Paulo Renato a revisão do corte nas bolsas ocupar a tribuna para reclamar que o Governo reti-
de estudo dê pesquisa nas universidades federais rou recursos destinados às bolsas de estudos para
ocorrido no início do ano. estudantes carentes, que recebem 240 reais para se

A Andes e os estudantes rejeitam o corte pela manter, justamente para poder estudar.
metade das bolsas de estudo do PET - Programa Esse dinheiro o Governo retira. No entanto, é o
Especial de Treinamento -, que financiava pesqui- mesmo Governo que socorre generosamente, com o
sas de 4 mil estudantes. O PET, que custa ao Go- dinheiro público, banqueiros' quebrados, que prati-
vemo 8 milhões de reais ao ano, sem cortes, destina cam falência criminosa. O Presidente não hesita em
bolsa mensal de R$240,00 aos estudantes. ter esse tipo de atitude e tirar 4 milhões de reais das

O MEC pretende usar os 4 milhões cortados bolsas de estudo de centenas de estudantes brasi-
desse Programa Especial de Treinam~nto no Pro- leiros, inviabilizando sua possibilidade de estudar. É
grama de Incentivo à Docência, na tentativa de - en- realmente revoltante a postura antipatriótica e anti-
tre aspas - "amenizar" a dramática situação de arro- nacional do Governo Fernando Henrique Cardoso!
cho salarial vivida pelos professores das universida- Esse é o chamado Governo do desemprego. Assisti-
des federais e estaduais. mos ao maior índice de desemprego dos últimos ca-

A Andes, os estudantes e a UNE repudiam torze anos no Brasil! Qualquer Governo, qualquer
esse deslocamento de recursos. Em primeiro lugar, partido que ascende ao poder, tem como objetivo
porque não serão 4 milhões de reais que resolverão melhorar as condições de vida do povo, 'mas o atual
o arrocho no salário dos professores universitários, faz um grande esforço para piorar as condiçÕes de
que estão há três anos e meio sem obter qualquer vida do povo brasileiro! E ele é responsável por
reajuste salarial. Em segundo lugar, porque essa manter a pior qualidade de vida. É o pior· Governo
transferência de recursos prejudica 2 m!1 dos 4 mil dos últimos catorze anos, de acordo com o nível de
estudantes hoje atendidos pelo Programa Especial satisfação do povo.
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Se compararmos o Governo de Femando Hen- brasileiros desempregados. O mercado informal já
rique Cardoso com o de Fernando Collor, veremos chega a 57%, sem falar no analfabetismo que cam-
que este pode ser comparado a um batedor de peia, no abandono na área de saúde,· no completo
carteira, um ladrão de galinhas! desrespeito na área social..

A Polícia Federal apurou que este, com sua Essa política vai ter um troco do povo brasilei-
quadrilha, conseguiu roubar em tomo de uns 2 bilhõ- ro, especialmente dos servidores públicos, que este
es de reais. O Fernando Henrique Cardoso, só com Governo resolveu eleger como bode expiatório,
o Proer, já está chegando a 30 bilhões. Na ocasião como inimigo número um. Por isso sempre digo que
das reformas, na compra de Deputados nesta Casa, o Governo é o carrasco dos servidores públicos.
na convenção do PMDB, com recursos desviados do Mas o povo humilde brasileiro vai cuidar desse car-
Orçamento, o nível de corrupção do Governo Fer- rasco, com certeza, o servidor público, o trabalhador
nando Henrique Cardoso é milhões de vezes maior rural, o trabalhador urbano, que não conseguem
do que o de Collor. Por que teve de tirar dinheiro das manter durante 35 anos sua contribuição e que es-
bolsas de estudos, o emprego dos servidores, a Ii- tão vendá sua aposentadoria tirada. Esses vão res-
cença-prêmio, a estabilidade, o regime jurídico, por ponder ao Sr. Fernando Henrique Cardoso, o vende-
que teve de demitir? Justamente para poder benefi- pátria, sobre a política que ele tem implantado no
ciar a área privada, para atender a interesses exter- Brasil. E essa resposta não vai demorar, será ainda
nos ao nosso País e, obviamente, fazer política de neste ano.
interesse do estrangeiro. Era o que tinha a dizer.

Não é mera coincidência que tenhamos o pioi' O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Conce-
índice de desemprego dos últimos catorze anos. do a palavra ao nobre Deputado Welson Gasparini,
Isso é fruto da política econômica do Sr. Femando pelo PSDB, que dispõe de dez minutos na tribuna.
Henrique Cardoso. Também não é coincidência O SR. WELSON GASPARINI (PSDB - SP.
que os Estados Unidos tenham atualmente o Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e
maior índice de emprego nos últimos vinte anos. O Srs. Deputados, muitas vezes, ao ouvir repre-
Brasil contribui com essa política. A Argentina e o sentantes da Oposição falarem nesta Casa, chego a
Peru também. Em todos esses países depend- pensar que as soluções para os problemas sociais
entes, os dirigentes não honram sua pátria, não do nosso País são tão fáceis como os anúncios que
defendem seu povo e fazem política para atender pregam ser possível aprender a falar inglês dormin-
ao interesse externo. Por isso os Estados Unidos do, que basta ligar um gravador com as lições de in-
alcançam seus objetivos estratégicos, sobretudo glês quando for dormir que no dia seguinte já se es-
de geração de emprego. Enquanto houver presi- tará falando inglês. Ou então, como esses regimes
dentes curvados perante o império norte-americano, para emagrecer, que dizem assim: "Emagreça co-
essa será a realidade. mendo à vontade". Há ainda outros anúncios que di-

Portanto, Sr. Presidente, esse é um pequeno zem ser possível uma pessoa ter um corpo de atleta,
exemplo do que está ocorrendo em nosso País. Tra- tirar a barriga, sem precisar fazer ginástica.
go meu protesto contra a atitude do Governo de tirar Certos discursos da Oposição, Sr. Presidente,
4 milhões de reais relativos às bolsas de estudos assemelham-se muito a essas propagandas engano-
dos estudantes, 240 reais para 2 mil estudantes. sas. Querem dar ao povo brasileiro a impressão de
Essa medida dificultará a vida dos que não têm con- que é possível sair de uma situação de descalabro
dição de estudar. Enquanto isso, no geral, utilizam- financeiro, de desequilíbrio orçamentário, de déficits
se recursos públicos para atender a interesses eco- nos campos da saúde, da educação, da assistência
nômicos poderosos, para atender ao Sr. Femando social, da previdência, do saneamento básico, e ou-
Henrique Cardoso. tros, com fórmulas miraculosas, quando, na verdade,

Portanto, está registrado nosso protesto. Com só com uma ação corajosa e eficiente no campo ad-
certeza, a sociedade brasileira percebe cada vez ministrativo poderemos dar novos rumos a este
mais quem é o Sr. Fernando Henrique Cardoso. Já País. É o que vêm fazendo o Presidente 'Fernandó
está percebendo e, infelizmente - queríamos que Henrique Cardoso e sua equipe.
não fosse assim -, está percebendo no bolso. Não Este País tem anos e anos de tradição de das-
há hoje uma casa que não tenha um desempregado. calabro administrativo, de fraude e de corrupção. Ti-
Estamos chegando ao número oficial de 8% de de- vemos, inclusive, a chamada década perdida,
sempregados, o que corresponde a 18 milhões de quando, ao contrário de progredir, regredimos e a
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administração pública'virou cabide de emprego. Em
alguns estados e muitas prefeituras, toda a arreca
dação se destina ao pagamento de funcionários
públicos.

Ganha-se mal no funcionalismo porque há mui
ta gente dependurada nos cofres públicos. Sabe-se
que é regra geral a ociosidade no funcionalismo pú
blico. Há repartições onde há doze, catorze ou até
quinze funcionários para realizar um serviço que po
deria ser feito por três ou quatro. Resultado: os re
cursos têm de ser divididos entre todas essas pes
soas. Paga-se mal, e o serviço é malfeito. Então, por
meio de uma reforma administrativa busca-se dar
novos rumos ao setor.

Do mesmo modo, com a reforma previdenciá
ria, busca-se corrigir odiosos privilégios, de muitos e
muitos anos, de pessoas que se aposentam em al
tos cargos da administração pública, às vezes, com
apenas seis ou sete meses de exercício no cargo.
São os apaniguados, os protegidos por alguns políti-'
cos que acabam obtendo essas vantagens. Quem
trabalha .com uma enxada na roça se aposenta com·
um salário mínimo - e depois de quarenta ou cin
qüenta anos de trabalho! -, enquanto alguns engra
vatados, que trabalham em gabinetes com ar-eondi
cionado, recebem aposentadorias privilegiadas.

Com a reforma da Previdência, busca-se aca
bar com esses privilégios, repito. A Oposição com
bate, mas sem trazer efetivamente propostas melho
res. Reconheço falhas tanto no projeto de reforma
da Previdência como no de reforma administrativa,
assim como na reforma do sistema financeiro des
te País. Quando o Governo teve de usar o Proer
para evitar a crise de proporções alarmantes que po
deria acontecer no sistema bancário, pode ter havido
falha.

Reconheço que não foi um sistema perfeito e
que não são perfeitos os projetos de reforma. Entre
tanto, ao contrário de combater a crise, é preciso,
isto, sim, aperfeiçoar os processos de reforma. Digo
sempre que só é contra reformar quem já envelhe
ceu em relação aos ideais ou quem é beneficiário da
situação atual, que só protege determinados grupos
ou pessoas.

Sr. Presidente, além de registrar mais uma vez
a minha confiança na serenidade, na eficiência e no
critério do Governo do Presidente Fernando Henri
que Cardoso, quero ressaltar que não vejo a Oposi
ção falar sobre o preço da cesta básica. Há três
anos estão estáveis o preço do arroz, do feijão, do
leite, enfim, dos alimentos que integram a chamada
cesta básica. Isso, que no passado seria considera-

do verdadeiro milagre, é fruto da política do Governo
Federal.

Há alguns dias foi realizado na minha cidade,
Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo, congresso
sobre agricultura. Na oportunidade, o Ministro Arlin
do Porto falou sobre o que o Governo Federal está
fazendo e pretende fazer para garantir bons preços
para o consumidor e uma produção agrícola com
rentabilidade para aqueles que atuam nessa área.
Além disso, S. Ex!! anunciou financiamentos, progra
mas de assistência familiar na agricultura e os pIa
nos de reforma agrária.

Nunca se assentou tantos sem-terra neste País
como no Governo do Presidente Fernando Henrique
Cardoso. Entretanto, quando a Oposição fala, deixa
a impressão de que aqui não se faz nada pela refor
ma agrária. Continuam na tese de que se deve inva
dir propriedade, às vezes produtivas, quando o Pre
sidente tem feito um trabalho sério em relação aos
assentamentos rurais,' garantindo, inclusive, sua
viabilização.

Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados desta
tribuna, quero fazer uma solicitação ao Presidente
Fernando Henrique Cardoso, ao Governo Federal
como um todo e aos Ministros da área econômica.
Como Presidente da Associação Brasileira de Muni
cípios, entidade que representa os 5.507 municípios
brasileiros, sei da gravidade da situação das prefei
turas municipais, com seus orçamentos desequilibra
dos. Os motivos que as levaram a essa situação não
viriam ao caso no momento, pois o tempo de que
disponho é curto, mas são os mesmos que desequi
libraram os orçamentos dos estados e da União.

O Governo Federal tem de se abrir para o diá
logo, para viabilizar a estabilidade das administraçõ
es municipais. Hoje se descentraliza educação, saú
de, assistência social, saneamento básico. As prefei
turas municipais são instrumentos valiosíssimos
para a elaboração e execução do Plano Nacional de
Desenvolvimento. Por isso mesmo, o Presidente da
República tem de estar alerta para conseguir viabili
zar essas administrações. Pergunto: como isso pode
ser feito?

Poder-se-ia conceder aos prefeitos, por exem
plo, o mesmo concedido aos Governos Estaduais: o
parcelamento dos seus débitos em trinta ~nos, com
juros de 6% ao ano mais o IGP. Isso foi feito com os
Governos Estaduais, e defendemos que seja feito
também em relação aos Governos Municipais.

Outra sugestão que levaremos pessoalmente
ao Presidente da República é sobre o Fundo de Es
tabilização Fiscal. Nos seus cinco anos de existên-
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cia, O FEF retirou dos orçamentos das prefeituras - Apelo aos Ministros dos Transportes, ao Supe-
e vai continuar a retirar - cerca de 5 bilhões de reais, rintendente do Departamento Nacional de Estradas
para auxiliar na estabilização do Orçamento federal. e Rodagem - DNER - e aos administradores da
Ora, o Governo Federal agora, com a graça de Deus Nova Dutra que não ignorem essa manifestação po-
e a eficiência da sua equipe econômica, praticamen- pular, anseio daquela comunidade.
te já conseguiu estabilizar as finanças federais. En- A construção da passarela representará segu-
tão, é hora de devolver esse dinheiro que lhe foi em- rança para os moradores, evitando tragédias como
prestado mas que, constitucionalmente, pertencia as que já ocorreram nos últimos anos. Muitas vidas
aos municípios brasileiros. serão poupadas e o relacionamento daquela popula-

Quero fazer neste instante um pedido ao Go- ção que margeia a Dutra com a empresa que hoje
vemo Federal no sentido de que determine à área administra a rodovia melhorará.
econômica que estude o retorno dos recursos do Deixo aqui o nosso apelo e, acima de tudo, o
Fundo de Estabilização Fiscal para as prefeituras entusiasmo pela participação da comunidade.
municipais. Com isso, haverá uma injeção de recur- Sabemos que nesta democracia representativa
so nas prefeituras, que poderão investir mais em não basta elegermos deputado, vereador, prefeito e
educação, em saúde, em saneamento básico, em senador. É preciso que a população esteja perma-
assistência social e em outros setores importantes nentemente mobilizada para mostrar os caminhos
no processo de desenvolvimento' da· qualidade de que conduzem à solução dos seus problemas.
vida neste País. Quero, também, neste momento trazer a minha

Reafirmo, Sr. Presidente, a minha confiança no solidariedade e os meus aplausos-paraos alunos do
Governo de Fernando Henrique Cardoso e, ao mes- Colégio Unidade Avaré de Ensino Fundamental e
mo tempo, a esperança de que S. EXª esteja aberto Médio.
para corrigir alguns rumos da administração e efeti- Avaré é uma cidade do interior de São Paulo.
vamente conceder maiores recursos às administra- Lá está localizada uma parte da represa de Jurumi-
ções municipais, para que elas possam ser parceiras rim que oferece um potencial turístico à região.
efetivas e eficientes no processo da administração Falamos freqüentemente. que o turismo é in-
pública brasileira. dústria - e ninguém ignora isso - sem chaminés dos

Era o que tinha a dizer. séculos XX e XXI. No entanto, poucos trabalham
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Conce- para que ela efetivamente possa desenvolver-se.

do a palavra ao nobre Deputado José Coimbra, que Os alunos do Colégio Fundamental de Ensino
utilizará o tempo destinado ao seu partido, o PTB. de Avaré fizeram um trabalho de campo, buscando

O SR. JOSÉ COIMBRA (PTB - SP. Sem revi- encontrar os problemas enfrentados pela empresa,
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Depu- que afastavam o turista. Eles identificaram aquilo
tados, nesta semana, a população da zona leste de que já se sabia: o problema do lixo.
.São José dos Campos, especialmente dos bairros O lixo que infesta as margens das nossas re-
de Nova Detroit, São Vicente e Motorama, realizou presas e praias está afastando os turistas.
missa campal às margens da rodovia Presidente Du- Os alunos foram mais fundo. Orientados pelos
tra, na tentativa de sensibilizar o Governo e a empre- seus professores, buscaram um conhecimento espe-
sa Nova Dutra, hoje a cessionária que a administra, cífico do problema do lixo. Para estudarem a compo-
mostrando a estatística de cerca de vinte mortos na- sição química do lixo, os alunos pediram à comuni-
quele trecho. dade que separassem vidros, papéis e plásticos.

Bem em frente a esses bairros, está a fábrica Fizeram uma pequena campanha junto à co-
da General Motors, e muitos operários têm de trans- munidade, que me pareceu extremamente importan-
por a pé, todos os dias, a rodovia, correndo riscos e te. Sabemos que não existe possibilidade de suces-
sendo, com alguma freqüência, vítimas de atropela- so em qualquer campanha se a comunidade não a
mentos. A estatística mostra mais de vinte mortos entender e dela não participar.
nesse trecho crítico e perigoso da rodovia. Qualquer campanha que não contar com a

Ora, Sr. Presidente, sou um defensor da priva- compreensão e a participação dos diretamente inte-
tização. Vejo, com bons olhos, a administração da ressados estará fadada ao fracasso.
Nova Dutra, mas não posso deixar de fazer coro ao Os alunos saíram da sala de aula, de uma po-
anseio de ali se construir uma passarela. É uma sição cômoda de receptores do ensino - o nosso co-
necessidade. légio é expositivo -, e foram ao encontro do proble-
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ma para vivenciá-Io. Para isso, contaram com o
apoio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
Eles chegaram ~ conclusijo de que a água da cidade
estava sendo contaminada pelo lixo.

Outro projeto, chamado Água, foi em seguida
desenvolvido por uma comunidade de alunos do Co
légio Unidade de Avaré.

Ora, Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, a
água é cantada em prosa e verso como uma das
coisas mais fundamentais para a nossa saúde. É o
medidor importante da qualidade de vida. Muitas ve
zes uma sociedade consome água' contaminada
desde a sua fonte de origem, às vezes, no seu
transporte ou mesmo nas caixas d'água, pensando
ser boa e tratada.

Aqueles alunos fizeram trabalho excepcional.
Seria bom que cada escola deste País se interes
sasse por esse tipo de problema. Se a escola, os
professo(eSi' os alunos, enfim, a comunidade pudes
sem fazer um diagnóstico prévio das condições da
água, seguramente mudariam de comportamento.

Sr. Presidente, esses alunos do interior de São
Paulo estão convidados para participar da 11- Reu
nião em Química Ambiental no Congresso Latino
Americano, que será realizado em Montevidéu.

Veja como é importante a participação desse
grupo de doze alunos! Naturalmente professores
idealistas os mobilizaram, foram a campo, diagnosti
caram o problema, buscaram soluções e apresenta
ram o tratamento.

O resultado desses trabalhos foi apresentado
no Brasil em alguns congressos estudantis e rece
beu prêmio. Os alunos foram convidados para parti
cipar da 111 Reunião em Química Ambiental, em
Montevidéu.

É um exemplo, Sr. Presidente, que deve ser
seguido e imitado. Srs. professores deste Brasil in
teiro, pelo amor de Deus, tomem conhecimento des
se projeto e implantem alguma coisa parecida na
sua cidade, escola e comunidade.

Era o que tinha a dizer.

VII- ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Nada

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Encer

ro a sessão, convocando outra para a próxima se
gunda-feira, dia 16, às 14 horas.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE EMENDAS OU
RECURSOS

I· Emendas

PRAZO DE 5 SESSOES PARA APRESENTAÇÃO
DE EMENDA: ART. 216, § 1°.

PROJETO DE RESOLUÇÃO:

N° 164/97 (ROBERTO JEFFERSON) - Acresce § 4°
ao art. 240 e § único ao art. 247, ambos do
Regimento Interno, aprovado pela Resolução
nO 17, de 21 de setembro de 1989.

ÚLTIMO DIA: 16-03-98

N° 167/97 (DALILA FIGUEIREDO) - Dá nova
redação ao § 2° do art. 28, ao "caput" e § 1°do
art. 39, que fica acrescido do § 6°, e ao § único
do art. 40 do Regimento Interno da Câmara do
Deputados, aprovado pela Resolução nO 17, de
1989.

ÚLTIMO DIA: 16-03-98

N° 168/97 (DALILA FIGUEIREDO) - Acrescenta os
§§ 4° e 5° ao art. 33 do Regimento Interno,
dispondo sobre a eleição, pelo Plenário, dos
Presidentes de Comissões Temporárias.

ÚLTIMO DIA: 16-03-98

N° 170/98 (DALILA FIGUEIREDO) - Dá nova
redação à alínea "t" do inciso XXI do art. 32 do
Regimento Interno e acrescenta inciso XVII ao
mesmo artigo.

ÚLTIMO DIA: 16-03-98

N° 172198 (CONFÚCIO MOURA) - Altera os arts. 60,
82 e 87 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, para dispor sobre a duração do
Pequeno e do Grande Expediente.

ÚLTIMO DIA: 16-03-98

11 • Recursos
2. CONTRA DECLARAÇÃO DE
PREJUDICIALIDADE· ART. 164, § 1°

(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO,
APÓS OUVIDA A CCJR, NOS TERMOS DO ART.
164, § 20 e § 30)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 164, § 2°.
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RELAÇÃO ,DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA
O GRANDE EXPEDIENTE

- de 17 a 27 de fevereiro e março de 1998·

OFicIOS:

N° 1.125-P/95 - (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL) 
Solicita licença prévia, nos termos do artigo
53, § 10 da Constituiçao Federal, para
apreciar denúncia oferecida contra o
Deputado Federal Edson Queiroz Filho.

PRAZO - 4° dia: 16-03-98
ÚLTIMO DIA: 17-03-98

N° 517-P/96 - (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL) 
Solicita licença prévia, nos termos do artigo
53, § 1° da Constituiçao Federal, para
apreciar denúncia oferecida contra o
Deputado Federal Vilson Santin/.

PRAZO - 4° dia: 16-03-98
ÚLTIMO DIA: 17-03-98

N° 552-P/96 - (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL) _.
Solicita licença prévia, nos termos do artigo
53, § 1° da Constituição Federal, para
apreciar denúncia contra o Deputado Federal
Leonel Arcângelo Pavan.

PRAZO - 4° dia: 16-03-98
ÚLTIMO DIA: 17-03-98

3. SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR -{ NOS
TERMOS DO ARTIGO 137, § 1°).
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO

ARTIGO 137, § 20 •

PROJETOS DE LEI:

N° 4.101/98 (EDISON ANDRINO) - Regula a
concessão de bolsas de estudo para o ensino
fundamental, na forma do § 1°, do artigo 213, da
Constituição Federal.

PRAZO - 4° dia: 16-03-98
ÚLTIMO DIA: 17-03-98

N° 4.121/98 (CONFÚCIO MOURA) - Autoriza o
Governo Federal a criar linha de crédito para
financiar atividades de manejo sustentável de
recursos florestais e de processamento industrial
desses recursos, e dá outras providências.

PRAZO - 4° dia: 16-03-98
ÚLTIMO DIA: 17·03-98

Data Dia da Semana

16 21-feira

17 31-feira

18 41-feira

19 51 -feira

20 61-feira

23 21-feira

24 3a·feira

26 SI·feira

MARÇO

Hora Nome

15:00 Betinho Rosado
15:25 Narcio Rodrigues
15:50 João Paulo
16:15 Rodrigues Palma
16:40 Paulo Rocha
17:05 Enivaldo Ribeiro
17:30 Waldomiro Fioravante
17:55 Benedito de Lira
18:20 Nicias Ribeiro
15:00 Valdir Colatto
15:25 Elton Rohnelt

15:00 Luciano Zica
15:25 Nestor Duarte

15;00 Armando Abilio
15:25 Salatiel Carvalho

10:00 Udson Bandeira
10:25 Tuga Angerami
10:50 Ricardo Gomyde
11 :15 Teima de Souza

11 :40 Jarbas Lima
12:05 Humberto Costa
12:30 Ricardo Heráclio
12:55 Giovanni Queiroz
13:20 Paulo Bornhausen

15:00 Chico Vigilante
15:25
15:50 Eliseu Moura
16:15 Efraim Morais
16:40 Jandira Feghali
17:05 Luciano Castro
17:30 Feu Rosa
17:55 Marisa Serrano

. 18:20 Dércio Knop

15:00 Luiz Carlos Hauly
15:25 Carlos Apolinário
15:00 Vicente Cascione
15:25 Ricardo Barros

15:00 Cidinha Campos
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27 61-feira

15:25 Márcio Reinaldo Moreira 30

10:00 Luiz Eduardo Greenhalgh

10:25 Ademir Cunha

10:50 Agnelo Queiroz
11 :15 Sarney Filho

11 :40 Airton Dipp

12:05 Gilvan Freire

12:30 Aroldo Cedraz

12:55 José Melo

13:20 Luiz Mainardi 31

15:00 Luiz Fernando

15:25 Renato Johnsson

15:50 Ceci Cunha

16:15 Antônio do Valle
16:40 José Chaves

17:05 Moisés Bennesby

17:30 Noel de Oliveira

17:55 Osvaldo Reis

18:20 Marta Suplicy

15:00 Israel Pinheiro
15:25 José Aníbal

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio: 12.03.98
prazo: 10 Sessões
Decurso: 38 Sessão

I . COMISSÕES TEMPORÁRIAS:
COMISSÃO ESPECIAL

PEC 34·A/95 • IMUNIDADE
PARLAMENTAR

11 • COMISSÕES MISTAS:
COMISSÃO MISTA DE PLANOS,

'. ,
ORÇAMENTOS PUBLlCOS E

FISCALIZAÇÃO

A V I S O N° 02198

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio.: 09/03/98
Prazo.: 08 DIAS
Decurso: 08 DIAS

1 -

AVISO N° 01/98

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 34-A, DE 1995 - do Sr. Domingos Dutra e
Outros - que "altera os parágrafos 10,20 e 3D do
art. 53 da Constituição Federal" (Apensadas:
PECs nOs 101/95, 178195 e 518/97).
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.

1 -

2-

PROJETO DE LEI N° 03/98-CN, que "Altera
dispositivos da Lei nO 9.473, de 22 de julho de
1997, que dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da lei orçamentãria de 1998 e dã
outras providências.."
Relator: Deputado ARMANDO ABfLlO

PROJETO DE LEI N° 04/98-CN,. que "Autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal
da Uniêo, em favor do Ministério da Justiça,
crédito suplementar no valpr de R$
54.926.158,00, para os fins que especifica."
Relator: Deputado ARNALDO MADEIRA

Encerra-se a sessãoàs 12horas e 36 minutos.) .



(Biênio 1997/98)

Presidente:
MICHEL TEMER - PMDBlSP

12 VIce-Presidente:
HERÁCLITO FORTES - PFUPI

2!! VIce-Presidente:
SEVERINO CAVALCANTI- PPBlPE

12 secretário:
UBIRATAN AGUIAR - PSDBlCE
2!! secretário:
NELSON TRAD - PTB/MS
3!! secretário:
PAULO PAIM - PTIRS
4lI secretário:
EFRAIM MORAIS - PFUPB

SUplentes de secretário:
12 JOSÉ MAUR(CIO - PDTIRJ

2!l WAGNER SALUSTIANO - PPBlSP

3!! ZÉ GOMES DA ROCHA - PMDBlGO

42 LUCIANO CASTRO - PSDBlRR

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS
BLOCO PARLAMENTAR

PFL
Uder: INOCÊNCIO OLIVEIRA

Vlce-Lrderes
José Carlos Aleluia (1 2 Vice) José Santana de Vasconcellos
Abelardo Lupion Lima Netto
Álvaro Gaudêncio Neto Marilu Guimarães
Antônio dos Santos Mendonça Filho
Antônio Geraldo Mussa Demes
Aracely de Paula Ney Lopes
Benedito de Lira Osório Adriano
Carlos Melles Paes Landim
César Bandeira Paulo Bornhausen
Corauci Sobrinho Paulo Gouvêa
Darci Coelho Roberto Araújo
Euler Ribeiro Robson Tuma
Francisco Horta Vilma Rocha
José Lourenço Werner Wanderer

Bloco (PMDB,PSD,PSL,PRONA)
Lrder: GEDDEL VIEIRA LIMA

PSB
Uder: ALEXANDRE CARDOSO

Vlce-Lfderea:
Pedro Valadares (1 2 Vice) Ricardo Heráclio
VICente André Gomes

PL
Lrder: VALDEMAR COSTA NETO

Vlce-Lrderes:
Luiz Buaiz (1 2 VICe) Pedro Canedo
Eujácio Simões

José Coimbra
José Borba

Félix Mendonça

João Mendes
Valdenor Guedes

Ricardo Barros
A1cione Athayde

Robério Araújo
Benedito Guimarães

RomeI Anízio
Lamartine PoseJla

José Janene
José Linhares

Luciano Zica
Luiz Eduardo Greenhalgh

Luiz Gushiken
Marcelo Dada
Marta Suplicy

Matheus Schmidt
Miguel Rossetto

Milton Terner
Miro Teixeira

Neiva Moreira
Sérgio Miranda

PPB
Lrder: ODELMO LEÃO

Bloco (PT,PDT,PCdoB)
Uder: ALDO ARANTES

Vlce-Lrderes:
Gerson Peres (1 2 VICe)
Arnaldo Faria de Sá
Ibrahim Abi-Ackel
Laprovita Vieira
Wigberto Tartuee
Roberto Balestra
Jair Soares
Eraldo Trindade
Benedito Domingos
Jofran Frejat

PTB
Uder: PAULO HESLANDER

Vlce-Uderes:
Alcides Modesfó
Ênio Bacci
Euripedes Miranda
Fernando Ferro
Fernando Zuppo
Giovanni Queiroz
Humberto Costa
Jandira Feghali
Jaques Wagner
João Fassarella
José Genoíno

Vlce-Uderes:
Duilio Pisaneschi (1 2 VICe)
Arlindo Vargas
Maria Valadão

NeifJabur
Pedro Novais

Pinheiro Landim
ReginaLino

Ricardo Rique
Roberto Valadão

Rubens Cosac
Simara Ellery
Tetê Bezerra

Salvador Zimbaldi
Narcio Rodrigues

Nelson Otoch
OsmânioPerelra

Veda Cl1J8ius
Candinho w.~·ttos

Mario Negromonte
José Aníbal

A1zira Éwerton
WeJson Gasparini

Luiz Piau.,ylino
Fátima Pelaes

PSDB
Uder: AÉCIO NEVES

Vk:e-Uderes:
Wagner Rossi (1 2 Vice)
Confúcio Moura
Darcísio Perondi
Edinho Bez
Fernando Diniz
Gonzaga Mota
joséChaves
José Luiz C/erot
Lídia Quinan
Luis Roberto Ponte
Maria Elvira

Vlce-Uderes:
Arnaldo Madeira (1 2 VICe)
Adroaldo Streck
Jovair Arantes
Rommel Feijó
José Thomaz Nonô
Fernando Torres
PedroHenry
Feu Rosa
Silvio Torres
Marconi Perillo
Nícias Ribeiro
Sebastião Madeira



Par6grafo 4', ert. SIll- RI

PPS

PMN
Repr.: BOSCO FRANCA

PV
Repr.: FERNANDO GABEIRA

UDERANÇA DO GOVERNO

Uder: Lufs EDUARDO MAGALHÃES

Vlce-Lfderea:
Elton Rohnelt (1 11 Vice) Paudemey Avelino
8andro MabeI Ronaldo Cezar Coelho
Rodrlgues Palma



COMISSÕES'ESPECIAIS'

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR 'PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 2-A, DE 1995, QUE liDÁ NOVA REDAÇÃO

AO ARTIGO 62 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(EDiÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA)

Proposlçio: PEC-2195

Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
111 VICe-Presidente: Jairo carneiro (PFL)
3l! VIce-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

TItulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
111 VIÇ8-Presidente:
2l! Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
3l! VICEl-Presidente:
Relator: Ricardo Barros (PFL)

TItulares

Átila Uns
Jairo carneiro
Paulo Heslander
Saulo Queiroz

PMDB

Ciro Nogueira
Cláudio Caja$

José Rocha
Nelson Marquezelli

1 vaga

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
Hilário Coimbra
Ricardo Barros

Ana Catarina
Nair Xavier Lobo
Sandro Mabel

Eurico Miranda
Felipe Mendes
1 vaga

Suplentes

Bloco (PFLIPTB)

Carlos Alberto Campista
Corauci Sobrinho

Roberto Pessoa
2 vagas

PMDB
•

Albérico Filho
Hermes Parcianello .

1 vaga

PPB

Roberto Balestra
2 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz Clerot
Pedro Novais

Armando Costa
Moreira Franco Alexandre Santos
zaire Rezende Nelson Otoch

PSDB

Ceci Cunha
Eduardo Coelho

PPB PT

Adylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira
Prisco Viana

Flávio Derzi
Jarbas Lima

1 vaga

Fernando Ferro
José Pimentel

PDT

João Coser
Milton Mendes

PSDB 1 vaga José Mauricio

Bloco (PSBJPMN)

1 vaga Alexandre Cardoso

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, saIa 169-B
Telefones: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER

À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
9, DE 1995, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFO

ÚNICO AO ART. 180 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL11

(INCENTIVO AO TURISMO)
Proposlçio: PEe-9195 Autor: Ricardo Henlcllo

• outros

Antônio Carlos Pannunzio
Arthur VirgOio

AmIdo Cedraz

Eujácio Simões

Suplentes

PFlJPTB

Bloco (pSBlPMN)

Ushitaro Kamia (PPB)

Bloco (PLlPSOIPSC)

Pedro Canedo

Carlos Melles

1 vaga

Secretária: Angela Mailcuso
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li, saIa 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSmUlçÃO N1I 17195, QUE

"ALTERA PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERALII (FIXANDO EM NO MfNIMO 5 E

NO MÁXIMO 47 O NÚMERO DE DEPUTADOS
EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO)

Proposlçio: PEC-17195 Autor: Antonio Joaquim

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
2l! VIce-Presidente: Cunha Uma (PPB)
311 VICEl-Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relator: Felipe Mendes (PPB)

TItulares

Enio Bacci

Marcelo Déda
Sandra Starling

Expedito Júnior

Antônio Balhmann
Welson Gasparini

PT

PDT

Bloco (PUPSOIPSC)

Coriolano Sales

Eujácio Simões

Hélio Bicudo
Milton Temer



Hilário Coimbra
Osmir Lima
Paulo Gouvêa

AntOnio Brasil
2 vagas

Benedito Guimarães
Felipe Mendes
Francisco Silva

José Coimbra
José Mendonça Bezerra

Roberto Fontes

PMOB

Carlos ApoIinário
Carlos Nelson

Genésio Bernardino

PPB

Carlos Airton
Emnio Assmar

Pedro Valadares (PSB)

Luís Roberto Ponte
Moreira Franco
Odacir Klein
Wagner Rossi
Zaire Rezende

Bonifácio de Andrada
FraTICO Montoro
Luiz Carlos Hauly
Marconi Perillo
Silvio Torres
Veda Crusius

PSOB

AntOnio Brasil
Gonzaga Mota

Hélio Rosas
2 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
Arthur Virgnio
João Faustino

Roberto Santos
Zulaiê Cobra

1 vaga

Corauci Sobrinho
Laura Carneiro
Paes Landim

.Pauclerney Avelino
Saulo Queiroz
Vilmar Rocha

Bloco (PSBJPMN)

1 vaga Nilson Gibson

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: S~rv. Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NR2~A,DE1995,QUE·ESTABELECE

O PARLAMENTARISMO"•.
Proposição: PEC 20-A/95 Autor: Eduardo Jorge

Presidente: Franco Montoro (PSDB)
1ll VICe-Presidente: Paes Landim (PFL)
2ll Vice-Presidente: Eduardo Jorge (PT)
3ll Vice-Presidente: Israel Pinheiro (PTB)
Relator: Odacir Klein (PMDB)
Sub-Relator: Bonifácio de Andrada (PPB)

TRumres Sup.ntes

PFL

Welinton Fagundes Pedro Canedo

secretário: José Maria Aguiar de castro
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li, Sala 168-A
Telefones: 318-7061/318-7059

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NR 22 DE 1995, ELIMINANDO O SEGUNDO

TURNO DAS ELEiÇÕES PARA OS EXECUTIVOS
ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS

. Proposição: PEc-22J95 Autor: José Janene

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
1ll VICe-Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
2ll VICe-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
3ll VICe-Presidente: Paulo Feijó (PSDB)
Relator: Roberto Valadão (PMDB)

TRuJares Sup.ntes

Bloco (PFLlPTB)

Cunha Lima (PPB)
Roberto Brant

João Paulo
1 vaga

Airton Dipp

Francisco Horta

Carios Nelson

PSOB

Adroaldo Streck
Alexandre Santos

PT

Carlos santana
1 vaga

POT

~nio Bacei

Bloco (PUPSD/PSC)

Eujácio Simões

Bloco (PMOB, PSO, PSL)

Adelson Salvador

Eduardo Jorge
Haroldo Lima
João Fassarella
Pedro Wilson
1 vaga

Adylson Motta
Cunha Bueno
.Gerson Peres
Jair Soares
Prisco Viana

Israel Pinhero

Almino Affonso

Mendonça Filho
Rodrigues Palma
Saulo Queiroz
1 vaga

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Esther Grossi
José Genoíno
Luiz Gushiken
Paulo Delgado

1 vaga

PPB

5 vagas

PTB

Arlino Vargas

PSB

Fernando Gabeira (PV)

PFL

Corauci Sobrinho
Eliseu Resende

Fátima Pelaes (PSDB)
Robério Araújo



Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Henrique Eduardo Alves
2 vagas

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PT, PDT, pedoB)

João Almeida
Roberto Valadão
Teté Bezerra

Eujácio Simões
Eurico Miranda
Ibrahim Abi-Ackel

Koyu lha
Nelson Marchezan
Paulo Feij6
1 vaga

PSDB

PT

A1zira Ewerton
carlos Airton
José Egydio

Adroaldo Streck
Firmo de castro

1 vaga

Antônio carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira
Edson Silva
Marconi Perillo
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra

Eduardo Jorge
Humberto Costa
Jair Meneguelli
Jandira Feghali
Matheus SChmidt

PSDB

Adroaldo Streck
Alexandre Santos

Mário Negromonte
Narcio Rodrigues

Salomão Cruz
Veda Crusius

Agnelo Queiroz
Airton Dipp

Arlindo Chinaglia
José Pimentel

Paulo Rocha

Fernando Ferro
Sandra Starling

Matheus Schmidt

PDT

PSB

GilneyViana
Ivan Valente Arnaldo F~ria de Sá

Gerson Peres
Jair Soares

Coriolano Salas Mário Cavallazzi
Roberto Campos

PPB

Jair Bolsonaro
José Teles

Laprovita Vieira
2 vagas

Secretára: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-7555/318-7063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N234-A, DE
1995, QUE "ALTERA OS PARÁGRAFOS

PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO DO ART.
53 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposição: PEe-34J95 Autor: Domingos Dutra e Outros

Titulares Suplentes

1 vaga Gervésio Oliveira

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7061 e 318-7065

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 33-H, DE 1995, QUE "MODIFICA O SISTEMA
DE PREVIDIÊNCIA SOCIAL, ESTABELECE

NORMAS DE TRANSiÇÃO E DÁ
OUTRAS PROVID~NCIAS.

SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL
EM 10-10-97

Proposição: PEe- 33195 Autor: Poder Executivo

Presidente: José Lourenço (PFL)
12 Vice-Presidente: José carlos Vieira (PFL)
2!l Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
32 Vice-Presidente: Jandira Feghali (PedoB)
Relator: Arnaldo Madeira (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

Roberto Jefferson

Alexandre Cardoso

Luiz Buaiz

PTB

PSB

PL

Arlindo Vargas

José Pinotli

Eujácio Simões

Bloco (PMDB, PSD,PSL)
Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Aldlr cabral
José Cé1rIos Vieira
José Lourenço
Magno Bacelar
Osório Adriano
Raul Belém

Armando Abílio
Darcisio Perondi
Dja/ma de Almeida Gesar
Etevalda Grassi de Menezes
Ronaldo Perim
Sandro Mabel

Álvaro Gaudêncio
Átila Lins

Claudio Cajado
Inocêncio Oliveira

JairoAzi
Wemer Wanderer

EdinhoBez
João Henrique
Pedro Novais

Saraiva Felipe
Simara Ellery

1 vaga

Darci Coelho
Jaime Martins
Jairo carneiro
José carlos Vieira
Marilu Guimarães
Ney Lopes

Albérico Filho
Confúcio Moura
João Thome Mestrinho
José Luiz Clerot
Silas Brasileiro

PFL

Álvaro Gaudêncio Neto
Elton Rohnelt

Francisco Horta
Oscar Andrade

Pedro Luís Albuquerque
Sérgio Barcellos

Barbosa Neto
Freire Júnior

Udson Bandeira
3 vagas



snvio Pessoa

Bloco (PT, PDT, PedoB)
PSDB

Bloco (PPBlPL)

Alcides Modesto
João Paulo

AmaJdo Madeira
José Chaves (PMDB)

Vrttorlo Medioli

PT

Davi Alves Silva
Ushitaro Kamia

1 vaga

Bloco (PMDBlPSD/PSL/PSC)

Jorge Wilson (PPB)
RerÍ1i Trinta

1 vaga

AntOnio Carlos Pannunzio
L90nidas Cristino
Mário Negrornonte

Nilton Baiano
2 vagas

Alberto Silva
Mário Martins
1 vaga

Carlos Santana
João Coser

Aldo Arantes
Cidinha Campos
Femando Ferro

Hélio Bicudo
João Paulo

João Faustino
Nestor Duarte

Sebastião Madeira
3 vagas

PSDB

Alzira Éwerton
AntOnio Carlos Pannunzio
Edson Silva
Eduardo Coelho
Luiz Máximo
Nelson Marchezan

Humberto Costa
José Genofno
José Mauricio
Luiz Eduardo Greenhalgh
Sérgio Mir:anela

PPB PDT

Eujácio Simões Welinton Fagundes

Secretário: Angélica Ralho
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-7065

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NSl 40, DE 1995, QUE -ALTERA A REDAÇÃO

DO PARÁGRAFO 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"

Proposlçio: PEc-4OI95 Autor: Marqulnho Chedld

Presidente: Mário Martins (PMDB)
12 Vice-Presidente: Alberto SlIva (PMDB)
2!l Vice-Presidente:
32 VICe-Presidente: LeOnidas Cristino (PSDB)
ReI~tor:

Titulares Suplentes

Bloco (PFLIPTB)

RávioAms
Paulo Mourão

1 vaga

Confúcio Moura
. 2vagas

Benedito Guimarães
Osvaldo Reis

1 vaga

VlCElllte André Gomes

PSDB

Bloco (PPBlPL)

Dumo Pisaneschi
Raul Belém
Roberto Fontes
1 vaga

Aécio Neves
Nelson Marchezan
Rommel Felj6

Felipe Mendes
Gerson Peres
Luiz Buaiz

Alceste Almeida
Chicão Brfgido
Wagner Rossi

Serafim Venzon
PSB

Raquel Capiberibe 1 vaga

Secretária: Angela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NSl43-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)
2!l Vice-Presidente: Romrnel Felj6 (PSDB)
32 Vice-Presidente: Roberto Fontes (PFL)
Relator: Roberto Fontes (PFL)

Tltula~es Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

José Sarftana de Vasconcellos
Paulo Gouvea

Paulo Uma
Rodrigues Palma

Bloco (PMDBlPSDlPSL)

Gerson Peres
4 vagas

Gonzaga Patriota

Costa Ferreira
LaelVareDa

Luciano Pizzatto
Philemon Rodrigues

Philemon Rodrigues

PL

PSB

Almino Affonso

Rodrigues Palma

Affonso Camargo
Chico da Princesa
Laura Cameiro
Paulo Bornhausen

PTB

Alcione Athayde
Cunha Uma
Ibrahim AbI-Ackel
Prisco VlaIla
1 vaga



PT PDT

João Fassarella
João Paulo

2 vagas Wilson Braga (PSDB)
1 vaga

Magno Bacelar (PFL)
Silvio Abreu·

PDT Bloco (PLJPSDlPSC)

JoséEgydioDe Velasco

Gonzaga Patriota

Aracely de Paula Júlio César
Benedito de Lira Maria Valadão
Expedito Júnior Mendonça Filho
Vanessa Fellppe Roberto Fontes

PMDB

Mauro Lopes Darcfsio Perondi
Orcino Gonçalves Udson Bandeira
1 vaga 1 vaga

PPB

A1zira Ewerton (PSDB) 3 vagas
Benedito Guimarães
Gerson Peres

PSDB

José de Abreu celso Russomanno
VlC9llte Arruda 1 vaga

PT

João Fassarella João Paulo
Sandra Starling 1 vaga

PDT

Matheus Schmidt Coriolano saJes

Bloco (PLJPSDlPSC)

Eujáclo Simões 1 vaga

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Gerváslo Oliveira

Presidente:
111 Vice-Presidente: Oroino Gonçalves (PMDB)
211 Vice-Presidente: José de Abreu (PSDB)
311 Vice-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator: Benedito de Ura (PFL)

Tltul..... Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Bloco (PSBlPMN)

Adelson saJvador (PMDB)

PCdoB

Ricardo Gomyde Haroldo Uma

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 N1I 57,

DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO
ARTIGO 14, PARÁGRAFOS PRIMEIRO E

SEGUNDO, E ACRESCENTA INCISO"
(VOTO FACULTATIVO)

Proposlçio: PE~7J95 Autor: Emerson Olavo

CorIolano saJes

Marta Supllcy
Milton Mendes

1 vaga

Alcione Athayde
Jarbas Uma

Rogério Silva (PFL)
2 vagas

Aloysio Nunes Ferrelra
Pinheiro Landim

4 vagas

PT

PPB

PSDB

Herculano Anghlnettl (PPS)
Mário Negromonte

Nélson Otoch
Sebastião MadeIra

PMDB

Hélio BictJdo
Nilmário Miranda
1 vaga •

Euler Ribeiro (PFL)
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
Sandro MabeI
2 vagas

Matheus Schmidt

PSB

Gonzaga Patriota 1 vaga

8ecretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: servo Com. Esp. - Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-7067n066l7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO.
N2 46, DE 1991, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇõES

NA ESTRUTURA POLICIAL"
Proposlçlo: PEc-46J91 Autor: tNllo Bicudo

Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
111 Vice-Presidente: José Rezende (PPB)
211 VICe-Presidente:
311 Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
Relator: Hélio Rosas (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLIV1'B)

Davi Alves Silva (PPB)
José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

1 Vaga

Fausto Martello
Jair BoIsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Meger (PFL)
Welson Gasparini (PSDB)

Adelson Ribeiro
Feu Rosa
2 vagas

Abelardo LUploo
A1dir Cabral
Augusto Viveiros
Carlos Magno
José Car10s Coutinho
José Rezende (PPB)
Lael Varella



Secretário: Franelséo da Silva Lopes Filho
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo li, sara 169·B
Telefones: 318-706317555

COMISsAo ESPECIAL

DÉSTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇAO N2
81-A, DE 1995, QUE ·CRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUIÇAo DE COMBUSTíVEIS LrQUIDOS
E GASOSOS, DE COMPET~NCIA DA UNIAo, E

DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS"

Propoalçio: PEe-81195 Autor: "areelo Teixeira
Presidente: José carlos Coutinho (PFL)
111 Vice-Presidente:
21! VICEl-Presldente: Mario Negromonte (PSDB)
32 VICEl-Presldente: .
Relator: Roberto Paulino (PMDB)

~re~ AngelaMancuso . . ..
LocaI:Serv.Com. Especiais Anexo 11, Sala 169-6
Telefones: 318-706317066 . .

COMISsAo ESPECIAl

DESTINADA A, PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇAO N284, DE 1~1, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS·
(IRRIGAÇAO DAILHA DE MARAJÓ)

Proposição: PEe-a4I91 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: carlos Alberto
12Vice-Presidente:
21! VICe-Presidente: Anivak:lo Vale (PPB)
31! VICe-Presidente: .
Relatora: Elcione Barbalho

TItulareS Suplentes

Blo~o. (PFLlPTB)

Carlos Alberto (PSDB) Jaime Fernandes
Hilário Çoimbra Mauro Fecury
Murilo Pinheiro Roberto Pessoa
Osmir Lima 1 vaga

PMDB

Elcione Barbalho Euler Ribeiro (PFL)
Olávio Rocha (PSDB) 2 vagas
1 vaga

PPB

Anivaldo Vale Gerson Peres
Benedito Guimarães 2 vagas
Raimundo Santos (PFL)

PSDB

Antônio Feijão Aécio Neves
Arthur VirgDio 1 vaga

PT

Paulo Rocha Adão Pretto
1 vaga Alcides Modesto

PDT

WoIney Queiroz WilsonB~ga

Bloco (PSBlPMN)

Melson Salvador (PMDB) 1 vaga

Bloco (PLlPSD/PSC)

Francisco Rodrigues (PPB) 1 vaga

Tltu.......

Aracely de Paula
.Chico da Princesa
Coraucl Sobrinho
Dumo Pisaneschi
Eliseu Resende
Jonivall-ucas
José Carlos Coutinho

Alberto Silva
Anrbai Gomes
AntOnio Brasil
Carlos Nelson
Roberto Paulino
1 vaga

Basnio Villani
Salatiel carvalho
3 vagas

AntOnio Feijão
LeOnidas Crlstlno
Mário Negromonte
Paulo Feijó
1 vaga

carlos Santana
Fernando Ferro
Luiz Mainardi

José Mauricio
1 vaga

Francisco Horta

\ Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Betinho Rosado
José carlos Aleluia

Lima Netto
Murllo Pinheiro

Werner Wanderer
2 vagas

PMDB

Henrique Eduardo Alves
Pedro irujo

4 vagas

PPB

João Pizzolatli
Roberto Campos

3 vagas

PSDB

Cunha Uma (PPB)
Marconi Perlllo

2 vagas

PT

João Coser
Luciano Zica

TelJTIii de Souza

PDT

Airton Dipp
Fernando Lopes

PL

Eujácio Simões

Pedro Valadares

Haroldo Uma

PSB

PCdoB

Ricardo Heráclio

Socorro Gomes



Presidente: Wagner RossI (PMOB)

PSB

~moo~~ 1 vaga

Sec~rio: SfMo Sousa da Silva
Local: serv. Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706517052

COMISslo ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSMUlçlo
NR 96, DE 1992, QUE -INTRODUZ MODIFICAÇOES

NA ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO-
PropoIIçio:PE~ Autor: tNllo Bicudo

• outros

secretário: Francisco da Silva Lopes FIlho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317555

COMISslo ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTlTUlÇlo Nt
89-A, DE 1995, QUE -DÁ NOVA REDAÇAo AO

INCISO IV DO ART. 29 DA CONSMUIÇlo
FEDERAL- (NÚMERO DE VEREADORES)

Proposlçio: PEc-BWSHi Autor: NIeIa RIbeIro

Presldente: Adeleon S8Ivador (PMOB)
111 Vice-Presidente: Bosco França (PMN)
2ll Vice-Presidente: Cooha lima (PPB)
3ll Vice-Presidente: Zulalê Cobra (PSOB)
Relator:

~~~ ~

Bloco (PFLJPTB)

Bloco (PMDBlPSDlPSL)

Hélio Rosas
Marcos Uma

MárIo Martins
NaIr Xavier Lobo

2 vagas

AntOnio dos Santos
Átila Uns

Benedito de Ura
JoAolensen (PPB)

LeurLomanto
Paes Landim

Philemon Rodrigues

PPB

PMDB

Augusto Farias A1zira Ewerton (PSOB)
Ibrahim AbI-Ackel RiCardo Izar
JaIr Soares Roberto Balestra
Jarbas Uma 2 vagas
Prisco Viana

PSOB
Nelson Otoch Danllo de castro
Renato Johnsson Luiz Piauhylino
VIcente Arruda Paulo Feljó
Zulalê Cobra Wilson Braga

PT
José Genorno Miguel Rossetto
Marcelo Deda Nedson Micheleti
Milton Mendes Pedro Wilson

PDT
~nlo BaccI Coriolano Sales
Silvio Abreu Matheus SChmidt

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Lima

Bloco (PLJPSDJPSC)
De Velasco Francisco Rodrigues (PPB)

Bloco (PSBJPMN)
Nilson Gibson Gonzaga Patriota

SecretárIa: Marlene NassIf
Local: serv. Com. EepecIais-Anexo li, Sala 169·B
Telefones: 318-706717066

COMISslo ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTlTUlÇlo
Nt 128, DE 1995, QUE -DÁ NOVA REDAÇAo À

ALrNEA -C- DO INCISO XVI DO ARTIGO 37 DA
CONSTn'UIÇlO FEDERAL

(ACUMULAçlO DE CARGOS - ODONTÓLOGO)
Propoelçio: PEC-12IIINS Autor: NJcIu Ribeiro

C1eonAncio Fonseca
Djalma de Almeida C'8ar
Joio MagaJhAes
José Luiz CIerot
Roberto YaIadIo
Wagner RossI

111 Vice-Presidente: Roberto VaIadio (PMOB)
2ll VICe-Presidente:
3ll VIce-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Jairo CarneIro (PFL)

Tnu~ Sup~n~

Bloco (PFUPTB)
Alvaro Gaudênclo Neto
Cláudio C8jado
Coraucl SobrInho
Jairo C8me1ro
Paes landim
Vicente CascIone
1 vaga

Luiz DurA0

F6tlma Pelaes
0IáVi0 Rocha

S8IomIo Cruz

Milton Mendes
1 vaga

NanSouza
Robem Paullno

1 vaga

HII6rio CoImbra
Magno Bacelar

Ra/moodo santos
ZIla Bezerra

BenedIto Gulmaries
FeliPêMendes

1 vaga

PDT

PT

PSDB

Luiz Mainardi
1 vaga

1 vaga

Cunha Lima
Francisco Silva
Lamartine PoseIla

Bloco (ppBIPL)

Nicias Ribeiro
Zulalê Cobra
1 vaga

Adelson Salvador
Bosco França (PMN)
1 vaga

Cláudio Cajado
Francisco Horta
Francisco Rodrigues
Valdomiro Meger



Átila Lins
Hilário Coimbra

Murilo Pinheiro
1 vaga

Edinho Araújo
Jorge Wilson (PPB)

José Priante

AroIdo Cedraz
Jaime Femandes

Luiz Braga
Philernon Rodrigues

Salomão Cruz (PSDB)
Ursicino Queiroz

1 vaga

Luiz Femando (PSDB)
OIávio Rocha (PSDB)

1 vaga

PMDB

PMDB

Adauto Pereira
AntOnio Geraldo
JairoAzi
Vicente Cascione
3 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Secretária: Edla Calheiros
Local: Serv. Especiais-Anexo li-Sala 169-B
Telefones: 318-7062617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CON3TITUIÇÃO

N!! 155, DE 1993, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DO PARÁGR~FO 12 DO

ARTIGO 53 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL"
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposição: PEc-155193 Autora: Cldlnha campos

Presidente: Vicente Cascione (PTB)
12 VICe-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
2l! Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
32 Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Ibrahim Abi·6,ckel (PPB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

PPB

Carlos Airton Benedito Guimarães
Jair Bolsonaro Rogério Silva (PFL)
Valdenor Guedes 1 vaga

PSDB

Robério Araújo (PPB) Sebastião Madeira
Tuga Angerami 1 vaga

PT

GilneyViana Ivan Valente
1 vaga Marta Suplicy

PDT

1 vaga Giovanni Queiroz

Bloco (PUPSDlPSC)

Elton Rohnelt Expedito Júnior (PPB)

Bloco (PSBJPMN)

Antônio Brasil
Confúclo Moura
JoãoThoméMestrinho

Vic Pires Franco
1 vaga

AntOnio Ueno
Mauro Fecury

Philemon Rodrigues
1 vaga

PSB

Nilson Gibson Gonzaga Patriota

Secretária: Ana Clara Serejo
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!! 133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDfGENAS)

Proposição: PEc-133192 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: AntOnio Brasil (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jair BoIsonaro (PPB)
2l! Vice-Presidente: Roberto Araújo (PPB)
3l! Vice-Presidente:
Relator: Salomão Cruz (PSDB)

TItulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

A1ceste Almeida (PPB)
Salomão Cruz (PSDB)

Aníbal Gomes Confúcio Moura
De Velasco Ivandro Cunha Lirna
Paulo Ritzel 1 vaga

Bloco (PPBlPL)

Aylson Motta .. José Egydio
A1ceste Almeida Nilton Baiano
Jofran Frejat Robério Araújo

PSDB

Ceci Cunha Antônio Feijão
Jovair Arantes Amon Bezerra
Nicias Ribeiro otávio Rocha

PT

Arlindo Chinaglia Eduardo Jorge
Waldomiro Fioravante Humberto Costa

PDT

Renan Kurtz Carlos Cardinal

Fernando Gonçalves
Luiz Moreira .
Roland Lavigne
Vanessa Felippe

Bloco (PMDBlPSD/PSUPSC)

Presidente: Luiz Moreira (PFL)
12 VICe-Presidente: Fernando Gonçalves (PTB)
2l! VICe-Presidente: Adylson Motta (PPB)
3l! Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
Relator: Paulo Ritzel (PMDB)

TItulares : Suplentes

Bloco (PFUPTB)



José Luiz Clerot Nlclas Ribeiro (PSDB) Marcos Vinfcius
Luiz Femando (PSDB) Wagner Rossi Roberto Jefferson
1 vaga 1 vaga Ursicino Queiroz

PPB
Vanessa Felippe

Costa Ferreira (PFL) Adylson Motta Armando Abflio
Colores Nl.Jnes Mário de Oliveira Confúcio Moura
Gerson Peres Roberto Balestra Darcfsio Perondi
Ibrahlm AbI·Ackel Talvane Albuquerque (PFL) José Pinotli
Prisco Viana Welson Gasparini (PSDB) Saraiva Felipe

PSDB 1 vaga

DanllQ de castro Ezfdlo Pinheiro
Robérlo Araújo (PP13) João Leão Adylson Motta
Vicente Arruda Saulo QUeiroz (PFL) Jofran Frejat
1 vaga 1 vaga José L1nhares

PT Moacyr Andrade

Hélio Bicudo Femando Ferro
Sérgio Arouca (PPS)

Marcelo Déda José Machado
1 vaga Pedro Wilson ceci Cunha

POT JovairArantes

Cidinha Campos Magno Bacelar (PFL)
Osmânio Pereira

Silvio Abreu Renan Kurtz
1 vaga

José Coimbra
Luiz Moreira
Maluly Netto

1 vaga

PMOB

Anfbal Gomes
Elcione Barbalho

Rita Camata
3 vagas

PPB

A1cione Athayde
Enivaldo Ribeiro
Fausto Martello

Talvane Albuquerque (PFL)
Wagner do Nascimento

PSOB

B.Sá
Pimentel Gomes

Robério Araújo (PPB)
Sebastião Madeira

Bloco (PUPSOIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB) De Velasco

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Adelson Salvador (PMDB)

PCdoB

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
12 Vice-Presidente: Ursicino Queiroz (PFL)
2Il Vice-Presidente:
;-;u;..;.,.•. ~o:" ..lsio Perondi (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Secretária: Ângela 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
N!i! 169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV

DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, E PREVê

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS EM NfvEL DA
UNIÃO, ESTADOS E MUNICfplOS PARA
MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE

SAÚDE, COM O FINANCIAMENTO DAS REDES
PÚBLICAS FILANTRÓPICAS E CONVENIADAS"

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7067fl066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CO~STITUIÇÃO
N!i! 169-A, DE 1995, QUE "DISPOE SOBRE A

REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E
PREFEITOS MUNICIPAIS"

ProposIção: PEc-169195 Autor: Fernando Gomes

Presidente: Darcfsio Perondi (PMDB)
12 Vice-Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Teles (PPB)
32 Vice-Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
Relator:

Suplentes

Arlindo Chinaglia
Marta Suplicy

1 vaga

1 vaga

Pedro Canedo

Giovanni Queiroz
Wilson Braga

Alexandre Ceranto

Bloco (PFUPTB)

Titulares

A1ceste Almeida

Bloco (PSBIPMN)

POT

Luiz Buaiz

PT

Alexandre Cardoso

Serafim Venzon
Vicente André Gomes

Bloco (PUPSOIPSC)

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Haroldo Lima

Dunio Pisaneschi
Fátima Pelaes (PSDB)

Jaime Martins

Autores: Eduardo Jorge
e Waldir Pires

Carlos Magno
Jairo Azi
Laura Cameiro

ProposIção: PEc-169193

Aldo Arantes



Bloco (PPBlPL)

1 vaga

Nilson Gibson

Antônio Brasil

Betinho Rosado
Francisco Horta

Júlio César
Luiz Braga

Os6rio Adriano
Osvaldo Siolchi

Paudemey Avelino

PMDB

Bloco (PSBJPMN)

Bloco (PL/PSDIPSC)

Alexandre Cardoso

Eujácio Simões

Moreira Franco Sàndro Mabel

PPB

Flávio Derzi Márcio Reinaldo Moreira
Gerson Peres Mário Cavallazzi
Jair Bolsonaro Odelrno Leão
Roberto Campos Pedro Correa
VadãoGomes Prisco Viana

PSDB

AntOnio Carlos Pannunzio Alexandre Santos
Arnaldo Madeira João Leão
Pedro Henry Marconi Perillo
Raimundo Gomes de Matos Rommel Feijó

PT

Marcelo Dada Ivan Valente
Maria Laura Miguel Rossetto
TeIma de Souza Waldomiro Fioravante

PDT

Euripedes Miranda Femando Zuppo
Matheus Schimidt Silvio Abreu

PCdoB

Agnelo Queiroz Aldo Arantes

Secretária: Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Esp. -Anexo 11, salas 169-B
Telefone: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPITULO
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

Proposição: PEc-175J95 'Autor: Poder Executivo

Presidente: Jurandyr Paixão (PMDB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PFL)
Relator: Mussa Dames (PFL)

TItulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

AntOnio do Valle

Benito Gama
Eliseu Resende
Félix Mendonça
Mussa Demes
Paulo Cordeiro
Paulo Lirna
Rubem Medina

carlos Nelson
Fernando Diniz

José Chaves
Nan Souza (PSL)
Pinheiro Landim

Jaime Fernandes
João Carlos Bacelar

José Carlos Vieira
José Mendonça Bezerra

Mauro Fecury
Rodrigues Palma

1 vaga

PMDB

José Teles Valdomiro Meger
2 vagas 2 vagas

PSDB

AntOnio Carlos Pannunzio Arthur Virgnio
Marcus Vicente Celso Russornanno
1 vaga 1 vaga

PT

Luiz Mainardi José Machado
Paulo Bemardo Tilden Santiago

PDT

José Mauricio Matheus Schmidt

AntOnio Geraldo
João Mellão Neto

Rubem Medina

Bloco (PMDBlPSD/PSL/PSC)

Darcisio Perondi Orcino Gonçalves
José Luiz C1erot Paulo Ritzel
Marquinho Chedid Roberto Paulino

Célia Mendes
Costa Ferreira
Rogério Silva

Hugo Rodrigues da Cunha
João Mellão Neto
José Carlos Aleluia
Paes Landim
Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
Vicente Cascione

PSB

Nilson Gibson Bosco França (PMN)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefone: 318·706317055

COMISSÃO ESPECIAL·

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N2 173 DE 1995, QUE
MODIFICA O CAPíTULO DA ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA, ACRESCENTA NORMAS ÀS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO

Proposlçáo: PEc-173195 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 Su~lentes

Bloco (PFL/PTB)

Aloysio Nunes Ferreira
Elcione Barbalho
Geddel Vieira Lirna
Germano Rigotto
Henrique Eduardo Alves



Barbosa Neto
Carlos Nelson
José Luiz Clerot
LuCs Roberto Ponte
Paulo Lustosa

PPB
Enivaldo Ribeiro
João Pizzotatti
Jurandyr Paixão
Laprovita Vieira
Roberto Campos

PSOB
Firmo de castro
Luciano Castro
Luiz Carlos Hauly
Roberto Brant

PT
Maria da Conceição Tavares
Vânia dos Santos
1 vaga

POT

Airton Dipp
Matheus Schmidt

Edinho Bez Paes Landim Jonival Lucas
Hélio Rosas Paulo .Heslander José Mendonça Bezerra

José Chaves 1 vaga 1 vaga
UdiaQulnan PMOB

Rubens Casac
AryKara Rita Camata
Elcione Barbalho 2 vagas

Felipe Mendes Roberto Valadão
Fetter J~nior
Flávio Derzi PPB

VadãoGomes Augusto Nardes Anivaldo Vale
1 vaga JairBOlsonaro Arnaldo Faria de Sá

1 vaga Renato Johnsson

Alberto GoIdman PSOB
Fernando Torres Tuga Angeraml Feu Rosa

Silvio Torres
Veda Crusius

1 vaga Roberto Brant

PT

José Machado GilneyViana Inácio Arruda (PCdoB)
Miguel Rossetto José Pimentel Pedro Wilson
Paulo Bernardo POT

1 vaga Silvio Abreu

Fernando Lopes
Bloco (PUPSD/PSC) .

Femando Zuppo Eujáclo Simões Expedito Júnior (PPB)

Bloco (PSBlPMN)
Bloco (PUPSOIPSC)

Pedro Canedo Eujáclo Simões

Bloco (PSBJPMN)

Ricardo Heráclio 1 vaga

PedoB

Alexandre Ceranto
Átila Lins

Carlos Alberto Campista
Hugo Rodrigues da Cunha

Oscar Andrade
1.vaga

1 vaga Raquel Capiberibe

secretário: Snvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li, Salas 169-B
Telefones: 318-706117062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE
40 (QUARENTA) SESSÕES, PROFERIR
PARECER A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N2 231, DE 1995,
QUE ALTERA OS INCISOS XIII E XVI DO
ART. ]2 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL.

(REDUZ JORNADA MÁXIMA DE TRABALHO
PARA 40 HORAS SEMANAIS)

Proposlçio: PEC 231·A195 Autor: Inácio Arruda

Presidente: Armando Abllio Arruda
12 Vice-Presidente: Zaire Rezende (PMDB)
2!l Vice-Presidente: Luciano Castro (PSDB)
32 Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
Relator: João Mellão Neto (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

AroIdo Cedraz
Corauci Sobrinho
João Mellão Neto
Lael Varella
Osório Adriano
Paes Landim

Sérgio Miranda

Suplentes

Haroldo Lima

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

N2188-A, DE 1994, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFOS 62 E ]2 AO ARTIGO 82 DO

ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, DISPONDO SOBRE

ANISTIA QUANTO ÀS PUNiÇÕES APLICADAS,
ATRAVÉS DE ATOS DE EXCEÇÃO,

A SERVIDORES MILITARES"

Proposição: PEc-188J94 Autor: zalre Rezende

Presidente: Ary Kara (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22 VICe-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
32 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator:

Titulares

Bloco (PFUPTB) Bloco (PMOB, PSD, PSL)

Osmir Lima Elton Rohnelt Armando Abnio Nelson Harter



Bloco (PMDB,PSD,PSL)

Dejandir Dalpasquale DjaIma de AlmeIda César

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Inácio Arruda Aldo Rebelo
Jair MeneguelD Chico VigiJanie

. JOsé Maurrclo Eduardo Jorge
JOsé Pimentel Milton Mendes
Paulo Rocha Renan Kurtz

PPB

Ar! Magalhães 5 vagas
Emlllo Assrnar
JoAoTota
2 vagas

PTB

Roberto Jefferson José Coimbra

PSB

Raquel CapIberibe Pedro Valadares

PL

Expedito Júnior (PFL) Eujáclo Simões

8ecretárIa: Regina Brandão
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-705617052

COMISSÃO ESPECIAL
. COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A,

NO PRAZO OE40 (QUARENTA) SESSÕES,
PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR 320, DE 1996,
QUE "ACRESCENTA ALrNEA "D"

AO INCISO II DO ARTIGO 105
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL."
(JULGAMENTO DE PREFEITOS)

Propoalçio:PE~ Autor: MATHEUS SCHMIDT
Presidente:
111 VIce-Presidente: Welson Gasparlni (PSDB)
Relator: Paulo Urna (PFL)

Tftu~n. Sup~hs

PFL

Darei Coelho
2 vagas

Silvio Pessoa
Simara EHery

Antônio Feijão
João Leão

José de Abreu

De Velasco
Fernando Diniz

Marqulnho Chedid
Sandro Mabel

2 vagas

Elton Rohnelt
Francisco Rodrigues

Jaime Femandes
José Borba
Luiz Braga

Luiz Moreira
Roberto Pessoa

Cunha Uma
Hugo Biehl

Jorge Tadeu Mudalen
José Rezende
Pedro Corrêa

PPB

PSDB

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PMDB/PSDlPSL)

Abelardo Lupion
Maria Valadão
Osório Adriano
Paes Landim
Sérgio Barcellos
Vicente Cascione
Wemer Wanderer

Djalma de Almeida César
Rubens Cosac

PTB

Vicente Cascione Chico da Princesa

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Especiais- Anexo 11, Sala 169-8
Telefones: 318-7555n063

COMISSÃO ES~ECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
NR 338-A, DE 1996, QUE "DISPÕE SOBRE O

REGIME CONSTITUCIONAL DOS MILITARES"
(REGIME DOS MILITARES)

Proposição: PEc-338196 Autor: Poder Executivo
Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
111 Vice-Presidente: Hélio Rosas (PMDB)
2Il Vice-Presidente: Valdenor Guedes (PPB)
3Il Vice-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
Relator: Wemer Wanderer (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

AntOnio Carlos Pannunzio
Rommei Feijó
Welson Gasparlni

Blolco (PT, PDT, PCdoB)

Fernando Ribas Carli
Sandra Starllng
Valdeci Oliveira

AntOnio do Valle
AryKara
HéDo Rosas
Orclno Gonçalves
SUas Brasileiro
Sirnara Ellery

Bonifácio de Andrada
Davi Alves Silva
Jarbas Urna

Femando Zuppo
Joana Dare
Luciano Zica

Benedito Domingos
. Darci Coelho
Jair BoIsonaro
Jorge Wilson
Osmar Leitão

B.Sá
EdsonSUva

Feu Rosa
JovaIr Arantes

MoIsés Bemesby
VlC9l1te Arruda

Valdir CoIatto
4 vagas

Affonso Camargo
Arolde de Oliveira
Valdomiro Meger

Vilmar Rocha

PSDB

Lufs Roberto Ponte
Noel de Oliveira
8ancIro Mabel
SlIas Brasileiro
Z81re Rezende

Elton Rohnelt
Jonival Lucas
Leur Lornanto
Paulo Urna

AIoyslo Nunes Ferreira
AmaIdo Madeira
Eduardo Coelho
Luciano Castro
Tuga Angerami

. Wilson Braga



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: PEc-370196 Autor: Poder Executivo

Presidente:
12 Vice-Presidente: Emerson Olavo Pires (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Linhares (PPB)
32 VICe-Presidente: Feu Rosa (PSDB)
Relator: Paulo Bomhausen (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Roberto Campos
Valdomiro Meger (PFL)

PedoB

Ricardo Gomyde Ináciq Arruda

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Servo 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)

Proposlçio: 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)

Bloco (PMDBlPSOIPSL)

Bloco (PMDBJPSDlPSUPSC)

José Luiz Clerot Femando Diniz
Luis Roberto Ponte Pinheiro Landim
Simara Ellery Roberto Valadão

Bloco (PPBlPL)

Valdenor Guedes

PSDB

AntOnio Feijão
Celso Russomanno
José Anibal
Nicias Ribeiro
Rommel Feij6

PT

Chico Vigilente
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcelo Déda

PDT

Silvio Abreu

PSB

Gonzaga Patriota

PedoB

Haroldo Lima

Batinho Rosado
Claudio Cajado
Osvaldo Biolchi
Paes Landim
Paulo Bornhausen
Paulo Lima
1 vaga

Djalma de Almeida César
José Luiz C1erot
Lfdia Quinan
MariaEMra
Maurfcio Requião
Nair Xavier Lobo

Bloco (PPBlPL)

Alvaro Valle
Augusto Nardes
Bonifácio de Andrada
José Linhares

1 vaga

Elias Murad
Leônidas Cristino

Nelson Marchezan
Pimentel Gomes

Vicente Arruda

Jaques Wagner
João Coser

José Genofno

Matheus SChmidt

Nilson Gibson

Aldo Rebelo

Ademir Cunha
Costa Rlrreira
Jonival Lucas

José Carlos Vieira
Osvaldo Coelho
Paulo Cordeiro

1 vaga

Darcfsio Perondi
Edinho Araújo

Marquinho Chedid
Ronaldo Perim
Sandro Mabel

1 vaga

Luiz Buaiz
5 vagas

Feu Rosa
Marconi Perillo
Nelson Marchezan
Roberto Santos
1 vaga

Ivan Valente
Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

severiano Alves

Gervasio Oliveira

AbIardo Lupion
Carlos Melles
José Rocha
Paulo Cordeiro

Flávio Derzi
Nelson Meurer
1 vaga

Luciano Castro
Luiz Piauhylino
Zulaiê Cobra

Marcelo Dada

PSDB

PT

PDT

PSB

PSDB

PT

Alexandre Santos
F1ávioAms

Osmânio Pereira
Vicente Arruda

Welson Gasparini

Esther Grossi
Miguel Rossatto
Walter Pinheiro

Sérgio Cameiro

1 vaga

Expedito Júnior
Luciano Pizzatto

Nelson Marquezelli
Silvemani Santos

BasOioVillani
Francisco Rodrigues

Roberto Campos

Danilo de castro
José Thomaz Nonô

Vicente Arruda

Chico Vigilante



Milton Mendes 1 vaga PPB

PSB

João CoIaço Gervaslo Oliveira

Secretárla: AngeIa Mancuso
Local: Servo Com. E8pecIaIs - Anexo lI, sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISsAo ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER

APROPOSTA DE EMENDA ACONsmUlçAo
NlI 449, DE 1997, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS

DOS ARTIGOS 71 E 72 DO ATO DAS
DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, INTRODUZIDOS

PELA EMENDA CONSTITUCIONAL
DE REVISAo NlI1,'DE 1994

(FUNDO DE ESTABILIZAÇAO FISCAL)
Proposição: P!C-44M7 Autor: Poder Executivo

Presidente: Luciano pazzatto (PFL)
1ll Vice-Presidente: Roberto VaJadão (PMDB)
2Il VICe-Presidente: Paulo Bemardo (PT)
3ll Vice-Presidente: Enlvaldo Ribeiro (PPB)
R~tora: Veda Cru8lus (PSDB)

Titula,.. . Suplentes

PFL

Fernando RIbu Qarll

PSDB

PL

Eujácio Simões Luiz Buaiz

secretária: Rejane Marques
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo lI, sala 169-B
Telefones: 318-687417067
Fax: 318-2140

Aldo Arantes
Hélio Bicudo

Antônio Ueno
Jaime Fernandes

João Ribeiro
José Egysio

Oscar Andrade
Zila Bezerra

Gonzaga Patriota

Chico da Princesa

Gerson Peres
Lamartlne PoseIla

Laprovita Vieira
Mareio Reinaldo Moreira

Roberto Balestra

PTB

PSB

B.Sá
Carlos Alberto
JovaIr Arantes
NCcias Ribeiro

Osmânlo Pereira
Raimundo Gomes de Matos

Bloco (PT,PDT,PCdoB)

Aldo Rebelo
Haroldo Sabóia

Aloysio Nunes Ferreira
Anivaldo Vale
Antonio Carlos Pannunzio
Marisa Serrano
Moisés Bennesby
Nestor Duarte

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Djalma de Almeida César Alceste Almeida
Genésio Bemardino Barbosa Neto
José Luiz Clerot De Velasco (Prona)
Pedro Novais LuCs Roberto Ponte
Rita Camata 2 vagas
Roberto Paulino

Augusto Farias
Claudio Cajado
Francisco Horta
NanSouza
Paes Landim
Werner Wanderer

Alexandre Cardoso

José Borba

Benedito Guimarães
Enivaldo Ribeiro
Eurico Miranda
Felipe Mendes
Romel AnCzio

COMlssAo ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER A

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUIÇAo
NlI472-A, DE 1997, QUE "ALTERA'

DISPOSITIVOS DOS ARTS. 48, 62 E 84
DA CONSTITUIÇAo FEDERAL E
DÁ OUTRAS PROVIDêNCIAS"

Proposlçio: PEc-472197 Autor: sena~o Federal

Presidente: Djalma de Almeida César (PMDB)
1ll Vtee-Presidente: Roberto Paulino (PMDB)
2Il Vtee-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)
3ll Vtee-Presidente: Sandra Stariing (PT)
Relator: Paes Landim (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Silvio Abreu

·PDT

Alceste Almeida
Carlos Alberto Campista

Francisco Rodrigues
Luiz Braga

Maria VaJadão
Oscar Andrade

PSDB

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Fernando Zuppo
Inácio Arruda

João Coser
José Pimentel

Miguel Rossetto

Anlvaldo Vale
Amon Bezerra

Ceci Cunha
Firmo de Castro

RaImundo Gomes de Matos
SfMoTorres

Bloco (PMDBI PSDI PSL)

Jurandyr Paixão
Luis Roberto Ponte

Marisa Serrano
Ricardo Rique
Robson Tuma

Wilson Clgnachi

Giovannl Queiroz
Humberto Co8\a
Paulo Bernardo
Sérgio Miranda
Teima de Souza

Adroaldo Streck
Arnaldo Madeira
Basilio Vlllanl
Luiz Piauhyllno
RQberto Brant
VédaCruslus

Alexandro Ceranto
Iberê Ferreira
Júlio César
Luciano Plzzatto
Rogério Silva
Saulo Queiroz

Anlbal Gomes
Fernando DlnIz
Hélio Rosas
MarlaEMra
Roberto VaJadIo
Sandro MabeI



Roberto Rocha
Salvador Zimbaldi

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

José Genoíno
Sandra Starling
Sílvio Abreu

Adylson Motta
Cunha Uma
Eraldo Trindade
Ibrahim Abi-Ackel
João Mendes

PPB

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcelo Déda .

Sérgio Carneiro

JoãoTota
4 vagas

Zulaiê Cobra
1 vaga

Jaques Wagner
Luíz Eduardo Greenhalgh
Marcelo Déda
SnvioAbreu
1 vaga

PPB

f:nio Bacoi
José Genoíno
Milton Temer

Rodrigues Palma

A1mino Affonso

PTB

PSB

Félix Mendonça

Gonzaga Patriota

AryKara
Benedito Domingos
Benedito Guimarães
José Rezende
Ricardo Barros

Luis Barbosa
4 vagas

Pedro Vi:lIadares

Rodrigues Palma

Basnio Villani
Emerson Olavo Pires

Álvaro Gaudêncio Neto
Carlos Melles
Darci Coelho

Luiz Durão
Marcos Vinícius de Campos

Mauro Fecury

PSB

PTB

PSDB

Arolde de Oliveira
Augusto Viveiros
Benito Gama
Corauci Sobrinho
José Santana de Vasconcellos
Vilmar Rocha

José Thomaz NonO
Marconi Perillo

Bloco (PMDB, PSD,PSL)

Djalma de Almeida Casar Genésio Bemardino
Henrique Eduardo Alves Paulo Lustosa
Ivandro Cunha Lima Rubens Cosac
Odacir Klein 3 vagas
Roberto Valadão
Sílvio Pessoa

PL

Eujácio Simões Welinton Fagundes

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11 Sala 165-B
Telefone: 318-70611318-7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 554-A, DE 1997, QUE "CONVOCA
ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE
A PARTIR DE 12 DE FEVEREIRO DE 1999"

Proposição: PEe-554197 Autor: Miro Teixeira

Presidente: Silvio Torres (PSDB)
12 Vice-Presidente: Ronaldo Cezar Coelho (PSDB)
2l! Vice-Presidente: José Rezende (PPB)
3l! Vice-Presidente: Pedro Valadares (PSB)
Relator: Odacir Klein (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

Gilvan Freire

Vicente Cascione

Adauto Pereira
Jaime Femandes

Luiz Durão
Magno Bacelar
Mauro Fecury

Nan Souza

A1zira Éwerton
Max Rosenmann

Moisés Bennesby
Nestor Duarte

PSDB

Bloco (PMDBJPSD/PSL)

Cleonâncio Fonseca
De Velasco (PRONA)
Dejandir Dalpasquale

José Luiz Clerot
2 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
Luiz Máximo
Marconi Perillo
Nelson Otoch

PL

Eujácio Simões AntOnio Joaquim Araújo

Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Servo Corn. Especiais, Anexo 11, Sala 169-8
Telefone: 318-70661318-7063 FAX: 318·2140

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE
40 (SESSÕES), PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N2 513, DE 1997, QUE "ACRESCENTA

PARÁGRAFO 52 AO ART. 55".
(DECORO PARLAMENTAR

- REGRAS PARA INVESTAÇÃO)
Proposição: PEC nll 513197 Autor: Marcelo Déda

Presidente: Jairo Azi (PFL)
111 Vice-Presidente: Raul Belém (PFL)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

Asdrúbal Bentes
Djalma de Almeida César
Henrique Eduardo Alves
Ivandro Cunha Lima
Roberto Valadão
Rubens Casac

AntOnio dos Santos
AntOnio Jorge
Carlos Alberto Campista
Dolores Nunes
JairoAzi
Raul Belém



Bloco (PT. PDT, PCdoB)

Nelson Marchezan
Nelson Otoch
Ronaldo Cezar Coelho
SiMoTorres

Fátima Pelaes
Feu Rosa

Luiz Carlos Hauly
1 vaga

Nicias Ribeiro

Ivan Valente
1 vaga

PT

Mário N6Jlromonte

Alcides Modesto
José Pimentel

Haroldo Uma
João Fassarella
João Paulo
Milton Temer
Miro Teixeira

Airton Oipp
Marcelo Déda

Maria Laura
Sérgio Miranda

Vanio doe Santos

LuizOurão

POT

Bloco (PUPSD/PSC)

1 vaga

PPB Eujácio Simões Elton Rohnelt

Suplentes

Paulo Lustose
2 vagas

Cleonâncio Fonseca
2 vagas

Álvaro Gaudêncio Neto
Carlos Magno

Félix Mendonça
Júlio César

PPB

PMOB

Bloco (PFUPTB)

Ademir Cunha
Benito Gama
carlos Alberto (PSDB)
Manoel Castro

Célia Mendes (PFL)
Francisco Silva
José Rezende

Albérico Filho
Luis Roberto Ponte
Sandro MabeI

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Bosco França

Secretária: Ana Clara serejo
I..oat SeIv. Can. Esp. - keo li, Sela 1E9-B
Telefones: 318-755517063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ANALISAR A
QUESTÃO DO DESEMPREGO

Presidente: Miro Teixeira (POT)
12 VICe-Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
22 Vice-Presidente: Miguel Rossetto (PT)
32 Vice-Presidente: Célia Mendes (PFL)
Relator: carlos Alberto (PSDB))

Titulares

Suplentes

Gilvan Freire

Eliseu Moura

Aécio de Borba
4 vagas

Ouilio Pisaneschi

Bloco (PFLJPTB)

Secretária: Cily Montenegro
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, sala 169·B
Telefone: 318-70561318-7061

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS FEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E
RECURSOS HfDRICOS E APRESENTAR

PROPOSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,
NO SENTIDO DE VIABILIZAR A

EXECUÇÃO DOS MESMOS
Presidente: José Rocha (PFL)
12 Vice-Presidente: Júlio César (PFL)
2l! Vice-Presidente: João Leão (PSOB)
32 VICe-Presidente:
Relator: Nicias Ribeiro (PSOB)

TItulares

Pedro Valadares

Pedro Canedo.

PSB

Vicente CascIone

PL

PTB

Adhemar de Barros Filho
EmUio Assmar
JOSé Rezende
Júlio Redecker
Prisco Viana

JairoAzi
José Rocha
Júlio César
Roberto Pessoa

Oscar GoIdoni
Paulo Lustosa
Simara Ellery

EnivaJdo Ribeito
Felipe Mendes
Sérgio Naya

João Leão

Adauto Pereira
Batinha Rosado
Cláudio Cajado

Luiz Braga

PMDB

Pinheiro Landim
2 vaga

PPB

José Unhares
Marconi Perlllo (PSOB)

Moacyr Andrade

PSOB

Ceci Cunha

PSOB

Domingos Leonelli AnfOnio Balhmann
JoséAnibal Roberto Brant

PT
Maria da Conceição Tavares carlos Santana
Miguel Rossetto Jair Meneguelli

POT

Miro Teixeira Fernando ZUppo

Bloco (PUPSD/PSC)

1 vaga Pedro,Canedo

Bloco (PSBJPMN)

Gonzaga Patriota 1 vaga



Bloco PMDBJPSDlPSL

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-755517063

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR

PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI 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)
Poroposlçio: PL. 084&'95 Autor: Socorro Gomes
Presidente: Alberto Silva (PMDB)
111 VICe-PresIdente: Genesop Bernardino (PMDB)
2l! Vice-Presidente: Fausto Martello (PPS)
311 Vice-Presidente: Leonidas Cristino (PSDB)Relator: José Car
los Aleluia (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco PFLlPTB

Presidente: MarIa ~M~ (PMDB) .
111 Vlce-Pr69Íd8lite: Undberg Farias (PCcIoB)
2l! Vice-Presidente: Jorge Wilson (PPB)
311 VICe-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
Relator: Roberto Jefferson (PTB)

Pedro Valadares

AutonI: Marta Supllcy

PSSB

Suplentes

Bloco (PFUPTB)
Femancfo Gonçalves

Magno Bacelar
Urslclno Queiroz

1 vaga

PropoIlçio: PL 1.151115

PCdoB

Socorro Gomes Jandira Feghali

COMISSÃO ESPECIAL.
DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI
Nt 1.151, DE 1995, QUE "DlSCIPUNA A

UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO
SEXO E DÁ OUTRAS PROVIDêNCIAS"

Gervaslo Oliveira

Marilu Guimarães
Roberto Jefferson
Zila Bezerra
2 vagas

EliseuMoura
João lesen (PPB)

Magno Bacelar
Mauro Fecury

Mauro Lopes (PMDB)
Rubem Medina

1 vaga

Chico da Princesa
José carlos Aleluia
José carlos Coutinho
José Carlos Vieira
Lael Varella
Philemon Rodrigues
Sergio Barcellos

Alberto Silva
Genesio Bemardino
João Thome Mestrinho
José Pinotli
Mario Martins
Moreira Franco

Antonio Brasil
zaire Rezende

4 vagas

Bloco (PMDBJPSDIPSL)

Undberg Farias (PCdoB) Femando Gabeira (PV)
Maria EMra Udla Quinan
1 vaga 1 vaga

PSOB

. Bloco (PPBiPL)

A1zira Ewerton (PSDB)
Jorge Wilson
1 vaga

Bloco PPB,lPL ..

Benedito Guimarães
Fausto Martello
Fetter Junior
Francisco Silva
Jair BoIsonaro
JoséEgydio

PSDB

Leonidas Cristino
Mario Negrornonte
Veda Crusius
2 vagas

Cunha Uma
Eujacio Simões
João Pizzolatli

Laprovíta Vieira
Ushitaro Kamia

1 vaga

Koyu lha
Luiz Carlos Hauly

Roberto Rocha
2vaga(s)

Celso Russomanno
Salvador 21mbaldi
Tuga Angerarni

Jair Meneguelli
Nilmário Miranda

PT

AmaIdo Faria de Sá
Herculano Anghinetli

Wagner Salustiano

OsmAnio Pereira
Philemon Rodrigues (PTB)

1 vaga

José Genorno
Marta Suplicy

PT

carlos Santana
João Coser
Teima de Souza

Arlindo Chinaglia
2 vaga(s) Sérgio carneiro

PDT

VIcente André Gomes

POT
- .

PaB

Miro Teixeira José Mauricio FemancIo Lyra Raquel c8piberibe



Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169·B
Telefones: 318-68741706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR O PROJETO DE LEI
N2 1.159195, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA

LEI N2 6.354/76, QUE DISPÕE SOBRE AS
RELAÇÕES DE TRABALHO DO ATLETA

PROFISSIONAL DE FUTEBOL;
E DA LEI NS! 8.672J93, QUE

INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE
DESPORTOS E DÁ OUTRAS
PROVID~NCIAS",E A SEUS
APENSADOS PROJETO DE

LEI NR 2.437196 E PROJETO DE LEI NS! 3.633197

Proposlçio: PL. n2 1.159J95 Autor: Arlindo Chlnaglla

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
12 Vice-Presidente: Ronaldo Cézar Coelho (PSDB)
2!l Vice-Presidente: Romel Anízio (PPB)
3!l Vice-Presidente: Sandra Starling (PT)
Relator: Antônio Geraldo (PFL)

Titulares Suplen_

PFL

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

PL
Pedro canedo Welinton Fagundes

Secretária: Rejane Marques
Local: servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-6874/318-7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI NS! 1.673,

DE 1996, QUE "AUTORIZA O DEPARTAMENTO
NACIONAL DE OBRAS CONTRA

A SECA - DNOCS - A DOAR A ESTADOS,
MUNIC(PIOS E OUTRAS ENTIDADES

PÚBUCAS, OS AÇUDES QUE ESPECIFICA"

Proposlçio: PL 1.673195 Autor: Poder Executivo

Presidente: B. Sá (PSDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)
2!l VICe-Presidente: Paulo Lustosa (PMDB)
32 VICe-Presidente: José Pimentel (PT)
Relator: José Unhares (PPB)

TItulares Suplentes

PFL

fiJvaro Ribeiro

2 vagas

C9ciCunha
Joio FaU8lino

Luiz PIauhyIino
MárcIa MarInho
Roberto Santos
Vicente Arruda

Haroldo Una
Humberto Costa
JaqU8$ Wagner

Marcelo Dada
W~neyQueiroz

João Henrique
Pinheiro Landim
Roberto Paulino

3 vagas

Vicente Cascione

Adauto Pereira
Antônio dos Santos

Osvaldo Coelho
Talvane Albuquerque

2 vagas

PSB

PTB

Bloco (PMDS, PSD, PSL)

PSDB

Philernon Rodrigues

Batinho Rosado
César Bandeira
José Rocha
Júlio César
MussaDemes
Roberto Pessoa

Alexandre cardoso

Alberto Silva
lvandro Cunha Lima
José A1demir
Paulo Lustosa
saraiva Felipe
Silvio Pessoa

Alcides Modesto
CorIolano Sales
Fernando Ferro
Inácio Arruda
José PImentel

Adelson Ribeiro
B.Sá
Cipriano Corrêia
João Leão
Leônidas Cristino
Raimundo Gomes de Matos

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

PedroYves
Romel Anízio

Aldo Rebelo
Arlindo Chinaglia
Fernando Lopes
Jair Meneguelli

.:João Paulo

Carlos Magno
José Egydio
Júlio César

Murilo Pinheiro
Ursicino Queiroz
Valdomiro Meger

Adhemar de Barros Filho
AmaIdo Faria de Sá

JaIr Soares

car10s Nelson
Djalma de Almeida César

Freire Júnior
Maurício Requião

saraiva Felipe

Adroaldo Streck
Marconi Perillo

Narcio Rodrigues
Paulo Feijó

Raimundo Gomes de Matos
ZUlaiê Cobra

PPB

PSDB

Darcísio Perondi
Germano Rigotto
Marquinho Chedid
Mauro Lopes
Sandro Mabel
Sílvio Pessoa

Ademir Lucas
Jovair Arantes
Marcus Vicente
Renato Johnsson
Ronaldo cezar Coelho
Wilson campos

Antônio Geraldo
Ciro Nogueira
Corauci Sobrinho
Jaime Martins
José Rocha
Vanessa Felippe

Aécio de Borba
Eurico Miranda
Nelson Meurer

car10s Santana
Jaques Wagner
Ricardo Gomyde
sandra S''''uling
severiano Alves



Luiz Buaiz

José Janene
4 vagas

Israel Pinheiro

Suplentes

Freire Júnior
Saraiva Felipe

4 vagas

Carlos Magno
José Egydio
Júlio Cesar

Murilo Pinheiro
Ursicino Queiroz

1 vaga

Pedro Valadares

João Paulo
Luiz Eduardo Greenhalgh

Marta Suplicy
1 vaga

Adroaldo Streck
Marconi Perillo

Narcio Rodrigues
Paulo Feijó

Raimundo Gomes de Matos
Zulaiê Cobra

PL

PTB

PPB

PSB

PFL

PSDB

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Fernando Lyra

Valdemar Costa Neto

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR O PROJETO DE LEI
NS! 3.633/97, DO PODER EXECUTIVO,

QUE "INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE
DESPORTO E DÁ OUTRAS PROVIDêNCIAS"

Leopoldo Bessone

Proposição: PL 3.633197 Autor: Poder Executivo

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
12 Vice-Presidente: Ronaldo Cézar Coelho (PSDB)
22 Vice-Presidente: Romel Anízio (PPB)
32 Vice-Presidente: Sandra Starling (PT)
Relator: Antônio Geraldo (PFL)

Titulares

João Almeida (PMDB)
Padre Roque
Sandra Starling
Silvio Abreu

Benedito Domingos
Bonifácio de Andrada
Gerson Peres
Laprovita Vieira
Prisco Viana

Darcísio Perondi
Germano Rigotto
Marquinho Chedid
Mauro Lopes
Sandro Mabel
SíMo Pessoa

Antônio Geraldo
Ciro Nogueira
Corauci Sobrinho
Jaime Martins
José Rocha
Vanessa Felippe

Ademir Lucas
Jovair Arantes
Marcus Vicente
Renato Johnsson
Ronaldo César Coelho
Wilson Campos

5 vagas

Arlindo Vargas

Suplentes

Haroldo Lima

Adelson Ribeiro
Ademir Lucas

Cipriano Correia
Emerson Olavo Pires

Nícias Ribeiro
Paulo Mourão

Álvaro Gaudênio Neto
Osmir Lima

Sarney Filho
Valdomiro Meger

Vilmar Rocha
1 vaga

PFL

PTB

PPB

PSDB

Bloco (PTJPDTJPCdoB)

Bloco (PMDBlPSOIPSL)

Djalma de Almeida César
Marçal Filho
PedroYves

Robson Tuma
laire Rezende

1 vaga

Philemon Rodrigues

Affonso Camargo
Benedito de Lira
Corauci Sobrinho
Mendonça Filho
Ney Lopes
Saulo Queiroz

Ari Magalhães
Enivaldo Ribeiro·
José Linhares
José Teles
Wagner do Nascimento

PSB

Nilson Gibson Gonzaga Patriota
Secretária: Edla Bispo
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706217061

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

NS! 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)

Proposiçio: PL 2.695/97 Autor: Edlnho Araújo

PreSidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Affonso Camargo (PFL)
22 Vice-Presidente: Roberto Santos (PSDB)
32 Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
Relator: Carlos Apolinário (PMDB)

Titulares

Aldo Rebelo

Carlos Apolinário
Edinho Araújo
Fernando Diniz
Pedro lrujo
Wagner Rossi
1 vaga

Jayme Santana
Nelson Marchezan
Paulo Feijó
Pimentel Gomes
Roberto Santos
SiMoTorres



Bloco (PT, PDT, PCdoB) Wigberto Tartuce

carlos Santana Aldo Rebelo
Jaques Wagner Arlingo Chlnaglia AntOnio Feijão
Ricardo Gomyde Fernando Lopes Jovair Arantes
sandra Starling Jair Meneguelli Leônidas Cristlno
8everiano Alves João Paulo Mário Negromonte

PPB PedroHenry
Aécio de Borba AmaIdo Faria de Sá
Eurico Miranda 4 vagas
Nelson Meurer Arlindo Chinaglia

PedroYves GilneyViana

RomeI Anrzio Paulo Bernardo

PTB

Leopoldo Bessone VIcente Casclone RenanKurtz

PSS
Alexandre Cardoso ÁNaro Ribeiro Gonzaga Patriota

Pedro Canedo

PSOB

Ademir Lucas
Celso Russomanno

João Leão
Paulo Feljó

Simão Sesslm

PT

carlos Santana
Nilmário Miranda

Pedro Wilson

POT

Fernando Zuppo

PSB

Nilson Gibson
PL

PedroCanedo\Vellntol1Fagundes

Secretária: Rejane Marques
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li, 8aJa 165-B
Telefones: 318-6874/318-7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER AO
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO

DE LEI Ni 3.710193 QUE "INSTITUI
O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO"

Proposlçio: PL-3.710193 Autor: Poder Executivo

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
111 VICe-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
211 Vice-Presidente:
311 Vice-Presidente: Pedro Henry (PSOB)
Relator: Ary Kara (PMOB)

TItulares Suplentes

Bloco (PFlA'TB)

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PMOBIPSDIPSL)

Fernando Oiniz
Gilvan Freire

Oscar GoIdoni

Suplentes

Autor: Poder Executfvo

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta

Raimundo Santos (PFL)

Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha

Paulo Cordeiro
Roberto Pessoa

PPB

PSOB

Herculano Anghinetti (PPB)

PMOB

Bloco (PFLlPTB)

Proposlçio: PL nll 4.376J93

Augusto Viveiros
Francisco Horta
Osvaldo Biolchi
Raul Belém

Oanilo de Castro

PCdaB

Sérgio Miranda Aldo Rebelo

Secretária: Edla Bispo
Local: servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI Nl! 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 PROVID~NCIASH

Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
Valdomiro Meger (PFL)

OUso Sperafico
Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
José Luiz Clerot

. Presidente: José Luiz C1erot (PMOB)
111 VICe-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
211 VICe-Presidente:
311 VICe-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PTB)

Titula....

AntOnio dos Santos
Arolde de Oliveira

João carlos Bacelar
Luiz Braga

Maria Valadão
Osório Adriano

1 vaga

AmaIdo Faria de Sá
C1eonAncio Fonseca

Cooha Bueno
çunhaUma.

José Rezende

carlos Nelson
Fernando Gabeira (PV)
João Thomé Mestrinho

Nair Xavier Lobo
Paulo Ritzel

Rubens Cosac

A1dir Cabral
carlos Alberto C8mp1sta
Claudio Chaves
Chico da Princesa
José eartos Vieira
Paulo Gouvêa
Zila Bezerra

Adelson Salvador
AryKara
Barbosa Neto
Mário Martins
Max Rosenmann
1 vaga

Jarbas Lima
João Ribeiro
Roberto Balestra
Salatlel carvalho
Welinton Fagundes



Jovair Arantes

PT

Nelson Otoch Pedro Lufs Albuquerque (PFL)

PSDB

1 vaga

Edinho Araújo
José Luiz Clerot
Pinheiro Landim

3 vagas

AntOnio Geraldo
AntOnio Ueno

Augusto VIVeiros
Cláudio Chaves
Roberto Fontes

Zila Bezerra

Gonzaga Patriota

Jaques Wagner
Sandra Starling

Sérgio Arouca (PPS)

Márcia Marinho
Osmânio Pereira

Pimentel GOlTl$S (PPS)
Rommel Feij6

Tuga Angeraml

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Ricardo Heráclio

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Humberto Costa

PDT

Vicente André Gomes (PSB) Fernando Ribas caril (PPB)

PSB

PT

carlos Nelson
Hermes Parclanello
Moreira Franco
Paulo Ritzel
2 vagas

Arolde de OIlvelr~

Marilu Guimarães
Osmir Uma
Paes Landim
Paulo Gouvea
Vic Pires Franco

PCdoB

Agnelo Queiroz . JandiraFeghali
Secretário: Silvio Sousa·da Silva
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11 Saia 168-8
Telefone: 318-7061/318-7062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER AO PROJETO. DE LEI NII 5.430,

DE 1990, QUE "ALTERA, ATUALIZA E
CONSOLIDA A LEGISLAÇÃO SOBRE
DIREITOS AUTORAIS E DÁ OUTRAS

PROVID~NCIAS"E A SEUS APENSADOS
Proposição: PL 5430190 Autor: Senado Federal

Presidente: Roberto Brant (PSDB)
22 Vice-Presidente: Jandira Feghali (PCdoB)
32 VICe-Presidente: Eraldo Trindade (PPB)
Relator:

Titulares Suplentes

PFL

AntOnio Carlos Pannunzio
ceci Cunha
Elias Murad
Jovair Arantes
1 vaga

Fernando Lopes

Elton Rohnelt
José Rocha

Laura Carneiro
Luciano Pizzatto
Osvaldo Biolchi

Rogério Silva
1 vaga

Miguel Rossetto
Waldomiro Fioravante

PDT

Gennano Rigotto
José A1demir

José Luiz Clerot
Marcos Vinfcius de Campos (PFL)

Paulo Lustosa
1 vaga

Bloco (PPB, PL)

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

De Velasco

Bloco (PUPSDlPSC)

Francisco Rodrigues (PPB)

pedoB

Aldo Arantes Aldo Rebelo

Secretária: Rejane Marques
LoCaI: Serv. de Com. Esp. - Anexo li, 5aJa 169-B
Te~fones:318-687417067

Euler Ribeiro
Uma Netto
Roberto Jefferson
Silvemani Santos
Ursicino Queiroz
Vanessa Felippe
1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI

NII 4.425194, 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 SEGURO DE SAÚDE".

Proposição: PL 4.425194 Autor: lrarn saraiva

Presidente: Euler Ribeiro (PFL)
12 Vice-Presidente: Pedro Lufs Albuquerque (PFL)
Relator: Pinheiro Landim (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFL, PTB)

Milton Mendes
Sandra Starling

Darcfsio Perondi
Genésio Bernardino
José Pinotti (PSB)
Moreira Franco
Pinheiro Landim
Saraiva Felipe

1 vaga

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
José Egydio (PFL)
José Unhares
Pedro Corrêa

Eurico Miranda
Jofran Frejat

Luiz Buaiz
Moacyr Andrade

Nilton Baiano

PSDB

Aloysio Nunes Ferreira
Amaldo Madeira
Marcus Vicente
Pimentel Gomes

Fernando Torres
Feu Rosa

Flávio Ams
LeOnidas Cristina



Roberto Brant
1 vaga

Chico Vigilante
Jandira Feghali
José Genoíno
Marta Suplicy
Severiano Alves

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Marconi Perillo
1 vaga

Luiz Durão
Luiz Mainardi
Paulo Rocha

Ricardo Gomyde
Valdeci Oliveira

José Janene
Prisco Viana
Romel Anízio

Feu Rosa
Jayme Santana
Roberto Santos
Silvio Torres

PSDB

José Linhares
Ricardo Izar

1 vaga

Aécio Neves
Cipriano Correia

Paulo Feijó
2 vagas

PPB PT

Enio Bacci
1 vaga

José Genoino
Padre Roque

Waldomiro Fioravante

PDT

João Paulo
Paulo Delgado
Sandra Starling

Coriolano sales
Matheus SChmidt

José Borba Bloco (PUPSD/PSC)

Arnaldo Faria de Sá
Gerson Peres
Osvaldo Reis
Prisco Viana

1 vaga

PTB

Rodrigues Palma

Augusto Farias
Bonifácio de Andrada
Eraldo Trindade
Francisco Silva
Wigberto Tartuce

PSB

Ricardo Heráclio Pedro Valadares
Secretária: Maria de Fátima Moreira
Locai: Servo Cçm. Esp. - Anexo li, Sala 169-B

.Telefones: 318-706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
pOLíTICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO ELEITO
RAL E MODIFICAÇÕES NA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL-PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS ALTERAÇÕES NA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
2!! Vice-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
3l! Vice-Presidénte: A1zira EWérton (PSDB)
Relator: João Almeida (PMD,B) .

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJVrB)

Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid

Bloco (PSBJPMN)

Secretária: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li, 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 FEDER~L

Presidente: Gonzaga Mota (PMDB)
12 Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
2!! Vice-Presidente: Marconi Perilla (PSDB)
3l! VICe-Presidente: Vilmar Rocha (PFL)
,Relator: saulo Queiroz (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJVrB)

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada (PPB)
Corauci Sobrinho
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Paulo Gouvea
Vicente Cascione

PMDB

João Almeida
Marcelo Barbieri ,

. Nicias Ribeiro (PSDB)
Roberto Valadão
2 vagas

PPB

A1zira Ewerton
Jarbas Lima

Paes Landim
Pedrinho ft lJrão
Ricardo Barros

Roberto Pessoa
Rodrigues Palma

Vilmar Rocha
1 vaga

Barbosa Neto
Marisa Serrano

Maurício Requião
Tetê Bezerra

2 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Cunha Bueno

Fernando Lyra

Aldo Arantes

Benito Gama
Félix Mendonça
Manoel Castro
Ney Lopes
Paes Landim
Saulo Queiroz
VilmarRocha

Edinho Baz
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Pedro Novais
Silas Brasileiro
1 vaga

pedoB

PMDB

Pedro Valadares

Haroldo Lima

Augusto Viveiros
carlos Melles
Jonival Lucas
José Coimbra

Lima Netto
Osório Adriano

Roberto Pessoa

Antônio do Valle
Luís Roberto Ponte

Marcos Lima
Paulo Ritzel

2 vagas



Ségio Miranda Milton Temer (PT)

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: servo Com. ESpeciais - Anexo li, 5aIa 169-B
Telefones: 318-7061i7OS2 .

C.OMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA AO ESTUDO DAS MEDIDAS

LEGISLATIVAS QUE VISEM IMPLEM-=:NTAR,
NO BRASIL, AS DECISÕES DA IV .

CONFER~NCIA MUNDIAL DA MULHER
Presidente: Rita Camata (PMDB)
111 Vice-Presidente: Fátima Pelaes (PSDB)
2!l Vice-Presidente: Marta Suplicy (PT)
3!l Vice-Presidente: Dolores Nunes (PPB)
Relatora: Marilu Guimarães (PFL)

Ttltulares Suplentes

PFL

PPB

Delfim Netto Cunha Bueno
Fetter Júnior Herculano Anghinetti
José Janene Laprovita Vieira
Júlio Redeck:er Márcio Reinaldo Moreira
Osmar Leitão Roberto Campos

PSOB

Firmo de castro AntOnio Feijão
Luiz Carlos Hauly Femando Torres
Marconi Perillo 2 vagas
Veda Crusius

PT

José Pimentel João Coser
Luiz Gushiken Maria Conceição Tavares
Vânio dos Santos Nedson Micheleti

POT

Coriolano Sales Márcia Cibilis Viana
Femando Lopes Paulo Bemardo (PT)

Bloco (PUPsoíPSC)

Francisco Horta Eujácio Sif!1Õ9S

Bloco (PSBJPMN)

Alexandre Cardoso Ricardo Heráclio

PCdoB .

PSB

Raquel Capiberibe Pedro Valadares

Secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. CoIn, Especiais-Anexo 11, 8aIa 169-8
Telefones: 318-706717066 Fax: 318·2140

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR A QUESTÃO DA
SEGURANÇA POBLICA NO PArS, COM A
FACULDADE DE, AO FINAL, OFERECER
PROPOSiÇÕES VERSANDO SOBRE O

ASSUNTO, PARA TRAMITAÇAO NO ÂMBITO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO

CONGRESSGNACIONAL
Presidente: Abelardo LupIon (PFL)
111 VICe-Presidente: Carlos MeIIes (PFL)
2!l Vice-Presidente: NaIr Xavier Lobo (PMDB)
311 Vice-Presidente: Hélio BIcudo (PT)
Relator: Zulaiê Cobra (PSOS)

TltuIarM Suplentel

PFL

Bloco (PTIPDTJPCcIo8)

5 vagas

José CoImbra

Feu Rosa
Veda Cruslus

4 vagas

Esther GI'08Si
Humberto Costa

Marcia Clbllls VIana
8andra.Star1lrIQ
Socorro Gomes

PTB

PPB

PSOB

Ciro Nogueira
Francisco Horta

Hugo Rodrigues da Cunha
. Roberto Fontes

Roberto Pessoa
Vanessa Fellppe

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

De Velasco (PRONA)
Mauro Lopes

Ore/no Gonçalves
Valdir CoIatto

Etevalda Grassi de Menezes

Alcione Athayde
Amaldo Faria de Sá
Alzira Ewerton
Colores Nunes
Herculuano Anghinetti

Edüardo Jorge
Jandira Feghali
Marta Suplicy
Sérgio Cameiro
Teima de Souza

Ceci Cunha
Dalila Figueiredo
Fátima Pelaes
Marcia Marinho
Marinha Raupp
Zulaiê Cobra

AntOnio do Valle
Hélio Roeu
Jorge Wilson
Marctlo Barblerl

Abelardo Luplon
AIdlr Cabral
Benedito de Ura
carlos MelJea
Luiz Moreira
1 vaga

Pedro Novais
Slmara Ellery

4vaga8

Carlos Magno
Costa Ferreira

Euler RibEiiro
Vanessa Fellppe

2 vagas

Bloco (PMOBJPSDlPSL)

Célia Mendes
Fernando Gabeira
Maria Valadão
Marilu Guimarães
Ursicino Queiroz
Zila Bezerra

Darcrsío Peroncli
E1c1one Barballo
NaIr Xavier Lobo
Regina Uno
RItaC8mata
TItê Bezerra



Nair Xavier Lobo
Silas Brasileiro '

zaire Rezende
1 vaga

PSDB

1 vaga

PSDB
Amon Bezerra'
FeURcisa' •
Jovair Arantes
Luiz Piauhylino
Nelson Otoch
Zulalê Cobra '

Hélio Bicudo
José Genoíno
Luiz Alberto
Ricardo Gomyde
1 vaga

Adelson Ribeiro
Alzira Ewerton

Dalila FIQuelredo
Paulo Feijó

Renato Johnsson
Roberto Rocha

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Chico Vigilante
Fernando Ferro

Fernando Zuppo
José Pimentel

Luiz Eduardo Greenhalgh

JoséAnfbal
Marcus Vicente
Nelson Marchezan

Aldo Rebelo
Carlos Cardinal
Luiz Gushiken

Ari Magalhães
Delfim Netto
Júlio Redecker

Amon Bezerra
Feu Rosa

José Thomaz Nonô

Bloco PT, PDT, PedoB

Geraldo Pastana
• Haroldo Lima

Maria da Coilceição Tavares

PPB

Femando Ribas Carli
José Teles

Ushitaro Kamia

Adylson Motta
Carlos Airton
Jair Bolsonaro
Má~q Cávallazzi
1 vaga

PPB

Adhemar de Barros Filho
Jarbas Lima

João Pizzolatti
VadãoGomes

Wigberto Tartuce

PTB

Arlindo Vargas ,Paulo Cordeiro

Secretário: Mário Brausio Coutinho
Local: Serv. de Com. Especiais ~ Anexo 11 - Sàla 169-B
Telefones: 318-706617067

Secretária: Brunilde Liviero 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)

Barbosa Neto
De Velasco (PRONA) .
Ivandro Cunha Lima

COMISSÃO ESPECIAL

DESTtNADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N!! 14-A,
DE 1995, QUE "DISPÕE SOBRE O

PERrODO DE FUNCIONAMENTO DO
CONGRESSO NACIONAL"

Proposlçáo:PEC 14195 Autor: Adylson Motta

Presidente: Carlos Alberto (PSDB)
1g Vice-Presidente: Salvador Zimbak:li (PSDB)
2ll Vice-Presidente: De Velasco (PRONA)
32 Vice-Presidente: Chico Vigilante (PT)
Relator: José Thomaz Nonõ (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL

Vicente Cascione

Gonzaga Patriota

Pedro Canedo

Titulares

PTB

Nelson Marquezelli

PSB
. Nilson Gibson

. PL

Luiz Buaiz

Suplentes

PFL

AroIdo Cedraz
Benedito de Lira
Corauci Sobrinho
Jaime Martins

AntOnio Ueno
Arolde de Oliveira

Carlos Magno
Marcos Vinícius de Campos

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Asdrúbal Bentes
Fernando Diniz

Nair Xavier Lobo
Francisco Horta
José Lourenço
Paulo Bomháusen
SameyFilho

Lima Netto
Paulo Gouvêa
Rogério Silva

Wemer Wanderer

Bloco PMDB, PSD, PSL

PSDB

Carlos Alberto
José Thomaz NonO
Salvador Zimbak:li

Bloco (PT, PDT, PedaB)

Luiz Máxlmo
Max Rosenmann

1 vaga

Germano Rigotto
2 vagas

José Chaves
Neuto de Conto

Chico Vigilante
Padre Roque

João Coser
José Augusto (PPS)



Israel Pinheiro Philemon Rodrigues

Secretária: Marià do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. E~pecii:ll<Õ. ,:.. ,9XO li, Sala 169·B
T~efone:318-7555131b-/063Fax:318-2140

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADÀ A TRATAR DA QUESTÃO

-PORTUÁRIA NACIONAL COM A FINALIDADE
DE VISITAa PORTOS BRASILEIROS,
EM PARTICULAR SANTOS E VITÓRIA

Presidente: Edir'tllo Bez (PMDB) .
12 Vice-Presidente: João Henrlqu9{PMDB)
2l! Vice-President~:~oyu lha (~SQEJ)

32 Vice-Presidente: Vicente Cascione (PTB)
Relator: Lima Netto (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

PFL

Francisco Rodrigues Cláudio Chaves -
Vic Pires Franco Murilo Pinheiro

Bloco PMDB, PSD, PSL

Confúcio Moura Pinheiro Landim
José Priante Regina Uno

PSDB

Antônio Feijão Alzira Ewerton
Salomão Cruz Moisés Bennesby-

Bloco PT, PDT, PedoB

Gilney Viana Aldo Rebelo
Socorro Gomes Matheus Schmidt

I severiano A1bes

Adhemar de Barros Filho
João Mendes
Prisco VI8Ila

PPB

PTB

1 vaga

José Teles
Silvemani santos (PFL)

1 vaga

T1tu'"

JoãoTota
Valdenor Guedes

-José Coimbra

PPB

PTB

Suplentes

carlos Airton
LurS Barbosa

1 vaga

José Carlos Aleluia Augusto Viveiros
Lima Netto Carlos Alberto campista

Bloco (PMDB; PSD,PSL)

Edinho Bez Hermes Parcian~lo

João Henrique Mário Martins

PSDB -

Koyu lha Féu Rosa
Marcus Vicente Paulo Feijó

Bloco (PT, PDT, PedoB)

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serviço de Com. Temp., Anexo 11, Sala 169-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A APURAR DENÚNCIAS

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)

Nan Souza (PFL)
Salomão Cruz (PSDB)

Sarney Filho (PFL)
Silas Brasileiro (PMDB)

Carlos Santana
Teima de Souza

Larnartine Posella
Nilton Baiano

PPB

Nedson Micheleti
1 vaga

José Janene
1 vaga

Secretária: Maria H~ena C. de Oliveira
Local: servo Comissões Espec. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706717052

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS

OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL
Coordenador: Deputado Carlos Alberto (PSDB)
AroIdo Cedraz (PFL) Fernando Ferro (PT)
carlos Alberto (PSDB) Sirnara Ellery (PMDB)
Cunha Bueno (PPB)

Secretário: José Maria Aguiar de Cástro
serviço de ComIssões Especiais - Anexo I, Sala 169-B
T~efones: 318-706117062

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A ACOMPANHAR OS PROCEDI
MENTOS RELATIVOS À DEMARCAÇÃO DAS

TERRAS INDrGENAS E ÀS QUESTÕES
DECORRENTES DESTE PROCESSO

Coordenador: Sarney Filho (PFL)

Benedito Guimarães (PPB)
carlos Airton (PPB)
Davi Alves Silva (PPB)
Gilney Viana (PT)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
serviço de Conissões Especiais - Anexo li, 8aIa169-8
T~9fones: 318·706217061



Luiz Fernando (PSDB)

Osmir Uma (PFL)

Paudemey Avelino (PPB)

Socorro Gomes (PCdoB)

Suplentes

Miro Teixeira (PDT)
, Belém (PFL)

Socorro Gomes (PCdoB)
Tuga Angerami (PSDB)

COMISSÃO EXTERNA
PARA AVERIGUAR,

NO PERrODO
DE 17-10-96 A 30-6-97,

A AQUISiÇÃO DE
MADEIREIRAS, SERRARIAS

E EXTENSAS
PORÇÕES DE

TERRAS BRASILEIRAS
POR GRUPOS ASIÁTICOS

Coordenador: Gilney Viana (PT)

Antônio Brasil (PMDB)

Fernando Gabeira (PV)

Gervásio Oliveira (PSB)

GiIney Viana (PT)

Luciano Pizzatto (PFL)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo //, 5aJa 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO EXTERNA
SEM ONUS PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS,

PARA EXAMINAR, OS TERMOS E AS
CONDIÇOES 9ERAIS DO PROCESSO DE

DESESTATIZAÇAO DA COMPANHIA VALE DO
RIO DOCE - CVRD, INCLUSIVE OS DADOS E

DOCUMENTOS DISPONrVEIS NA CENTRAL DE
INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA,

DESIGNADA OFICIALMENTE
"SALA DE INFORMAÇÕES"

Proposlçio: Autor: Presidência

Coordenador: Miro Teixeira (PDT)

TItulares

AntOnio Brasil (PMDB)
Jair BoIsonaro (PPB)
Haroldo Sabóia (PT)
-João Fassarella (PT)

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo lI, Sala 169·B
Telefones: 318-706617067

EDiÇÃO DE HOJE: 136 PÁGINAS


