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CÂMARA DOS DEPUTADOS
sUMÁRIO
1- ATA DA 141 1 SESSÃO, DA CÂMARA
41

SESSÃO LEGISLADOS DEPUTADOS, DA
TIVA ORDINÁRIA, DA 501 LEGISLATURA, EM
13 DE OUTUBRO DE 1998
I - Abertura da sessão

11 - Leitura e assinatura da ata da sessão
anterior

111 - Leitura do expediente
MENSAGENS
N2 1.116/98 - Do Poder Executivo, submetendo à apreciação dos Membros do Congresso
Nacional, o ato constante do Decreto de 4 de setembro de 1998, que "Renova a concessão da
Rádio Clube de Itapeva Ltda., da cidade de Itapava, Estado de São Paulo.

22785

N2 1.117/98 - Do Poder Executivo, submetendo à apreciação dos Membros do Congresso
Nacional, o ato constante do Decreto de 4 de setembro de 1998 que "Renova a concessão da
Rádio Brasil Novo Ltda., da cidade de São José
do Rio Preto, Estado de São Paulo.......................

22786

N2 1.118/98 - Do Poder Executivo, submetendo à apreciação dos Membros do Congresso
Nacional, o ato constante do Decreto de 4 de setembro de 1998, que "Renova a concessão da
Rádio Educadora de IJmeira Ltda., da cidade de
Limeira, Estado de São Paulo.

22787

N2 1.119/98 - Do Poder Executivo, submetendo à apreciação dos Membros do Congresso
Nacional, o ato constante do Decreto de 4 de setembro de 1998, que "Renova a concessão da
Rádio Clube Vera Cruz Ltda., da cidade de Vera
Cruz, Estado de São Paulo.

22788

N2 1.120/98 - Do Poder Executivo, submetendo à apreciação dos Membros do Congresso Nacional, o ato constante do Decreto
de 4 de setembro de 1998, que "Renova a
concessão da Emissora Centro-Oeste Ltda.,
da cidade de Cruz Alta, Estado do Rio
Grande do Sul.

22789

N2 1.125/98 - Do Poder Executivo, submetendo à apreciação dos Membros do Congresso
Nacional, o texto do acordo, por troca de Notas,
celebrado entre o Governo da República Federativa

do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da
América, com as finalidades de facilitar a transferência da titularidade de imóveis diplomáticos e
consulares de propriedade do governo dos Estados Unidos no território brasileiro, e de estabelecer procedimentos para instalação e funcionamento em território norte-americano de repartições
governamentais brasileiras....................................

22790

N2 1.126/98 - Do Poder Executivo, submetendo à apreciação dos Membros do Congresso
Nacional, o texto de modificações ao Convênio
Constitutivo do Banco Africano de Desenvolvimento, aprovado por ocasião da 341 Assembléia
Anual de Governadores, realizada em Abidjan,
Costa do Marfim.

22793

NI! 1.152198 - Do Poder Executivo, submetendo à apreciação dos Membros do Congresso Nacional, o ato constante da Portaria n2
198, de 21 de agosto de 1998, que "Renova a
permissão outorgada à Rádio Globo Eldorado
Ltda., da cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro.
N!! 1.176/98 - Do Poder Executivo, encaminhando o demonstrativo das emissões do real referente ao mês de agosto de 1998, as razões delas determinantes e a posição das reservas internacionais a elas vinculadas.

22801

22801

N2 1.194/98 - Do Poder Executivo, submetendo à apreciação dos Membros do Congresso
Nacional, o ato constante da Portaria nl! 186, de 3
de agosto de 1998, que "Renova a permissão outorgada à Rádio Delta Ltda., da cidade de Atibaia,
Estado de São Paulo.

22814

N!! 1.204/98 - Do Poder Executivo, submetendo à apreciação dos Membros do Congresso
Nacional, o texto do projeto de lei que "Altera a
redação do art. 12 da Lei n2 9.026, de 10 de abril
de 1995, que dispõe sobre a vinculação da Fundação Osório, e dá outras providências". (PL n2
4.768/98 na CO.)

22814

N!! 1.205/98 - do Poder Executivo, submetendo à apreciação dos Membros do Congresso
Nacional, o texto do projeto de lei que"Altera dispositivos da Lei n!! 9.620/98, e dá outras providências". (PL n2 4.768/98 na CO.).........................

22816
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.mérito, pela aprovação deste, com substitutivo, e
pela rejeição da emenda oferecida em Plenário,
com voto em separado do Deputado Jarbas
Lima.
22869
Projeto de Lei nll 4.095-A, de 1998 (Do Sr.
Osmânio Pereira) - Altera o art. 7ll da Lei nll
9.424, de 24 de dezembro de 1996, que dispõe
sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério.
22887
Projeto de Lei nll 4.126-A, de 1998 (Do Sr.
Sílvio Abreu) - Autoriza a doação ao Município
de Caeté, Estado de Minas Gerais, do terreno
que menciona.
22890
Projeto de Lei n9 4.199-8, de 1998 (Do Sr.
Aloysio Nunes Ferreira) - Suprime o § 111 do art.
651 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nll 5.452, de 111 de maio de
1943, e determina outras providências; tendo pareceres: da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela aprovação, com
substitutivo; e da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste, e do substitutivo da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público.
22896
Projeto de Lei nll 4.24D-A, de 1998 (Do Sr.
Vânio dos Santos) - Altera a Lei nll 9.503, de 23
de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro.
22900
ll
Projeto de Lei n 4.249-A, de 1998 (Do Sr.
Edson Silva) - Obriga as empresas de transporte
coletivo a manter, nos veículos dotados com sistema de bilhetagem automática, profISsional encarregado de prestar atendimento de bordo; tendo parecer da Comissão de Viação e Transportes
pela rejeição.
22905
ll
Projeto de Lei n 4.285-0, de 1993 (Do Sr.
Fábio Feldmann) - Altera a Lei nll 7.542, de 26
de setembro de 1986; tendo pareceres: das Comissões de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional e de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, pela aprovação deste e do
de n1l 4.691194, apensado, com substitutivo; da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, pela
aprovação deste e do de nll 4.691194, apensado,
com substitutivo, com declaração de voto do Deputado Pedro Wilson; e da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, do de nll
4.691194, apensado, e dos substitutivos das Comissões de Defesa Nacional, de Trabalho, de Administração e Serviço Público, e de EWcação, CUtura e
Desporto, com subemenda sLbstitliiva
22907
ll
Projeto de Lei n 4.30D-A, de 1998 (Do Sr.
Saulo Queiroz) - Dispõe sobre renegociação de

.
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OFíCIOS
Nll 046/98 - Do Senhor Deputado Ari Magalhães, comunicando que está reassumindo as
funções de Deputado Federal.
.
COMUNICAÇÕES

22817

Nll 32/98 - Do Senhor Deputado Samey FIlho, comunicando que está reassumindo suas
funções parlamentares
.
- Do Senhor Deputado Costa Ferreira, comunicando que aceita assumir como titular o
mandato de Deputado FederaL
. 22818
- Do Senhor Deputado Nan Souza, comunicando que aceita reassumir como suplente o
mandato de Deputado FederaL
. 22818
- Do Senhor Deputado Luiz Dantas, solicitando licença para tratamento de saúde
. ·22818
- Do Senhor Deputado Olavo Calheiros,
comunicando que está impossibilitado de assumir
o mandato de Deputado FederaL
. 22818
- Do Senhor Deputado José Costa, comunicando que aceita reassumir o mandato de Deputado Federal.
. 22818
REPRESENTAÇÃO
- Da bancada do PT, com vista à cassação
do mandato do Deputado Federal Roland Lavigne - PFL (BA)
..
PROJETOS A IMPRIMIR
Projeto de Lei. nll 2.886-C, de 1997 (Do Sr.
Gérson Peres) - Dispõe sobre a ligação rodoviária no Plano Nacional de Viação, no extremo norte, os Estados do Pará e Maranhão, e dá outras
providências; tendo pareceres: da Comissão da
Amazônia e de Desenvolvimento Regional, pela
aprovação; da Comissão de Viação e Transportes, pela aprovação deste e rejeição da emenda
apresentada na Comissão, e da Comissão de FInanças e Tributação, pela adequação financeira
e orçamentária. Pendente de parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
.
ll
Projeto de Lei n 4.053-A, de 1998 (Do Sr.
Paulo Lustosa) - Anistia e reescalona parte das
dívidas oriundas dos financiamentos aos mini e
pequenos produtores rurais, da área do Polígono
das Secas. Pendente de pareceres das Comissões de Agricultura e Política Rural; de Finanças e
Tributação; e de Constituição e Justiça e de Redação
.
Projeto de Lei nll 4.07D-A, de 1998 (Do Poder Executivo) Mensagem nll 43198 - Dispõe sobre o processamento de recursos no âmbito dos
Tribunais Superiores; tendo parecer: da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa deste, da emenda oferecida em Plenário e, no

22819

22848

22866
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dívidas originárias do crédito rural de que trata o
art. 13 da Lei nl! 7.827, de 27-9-89, e dá outras
providências. Pendente de pareceres das Comissões de Agricultura e Política Rural; de Finanças
e Tributação; e de Constituição e Justiça e de
Redação. ...........................................................•...
Projeto de Lei nl! 4.303-A, de 1998 (Do Poder Executivo) - Mensagem nl! 347/98, Acrescenta artigo ao texto da Lei nl! 9.099, de 26 de setembro de 1995, e dá outras providências............
Projeto de Lei nl! 4.379-A, de 1998 (Do Sr.
Jarbas Lima) - Acrescenta inciso ao artigo 1.047
da Lei n2 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, que dispõe sobre a admissão de embargos de terceiros.
Projeto de Lei n2 4.384·8, de 1994 (Do
Sr. Jackson Pereira) - Proíbe repasses de
recursos, inclusive orçamentários, a instituições privadas beneficentes destinados a investimentos.
Projeto de Lei n2 4.567-A, de 1994 (Do Sr.
Paulo Paim) - Impõe. ao empregador o adiantamento das despesas do empregado com médico
anestesista............................................
Projeto de Lei nl! 4.598-A, de 1998 (Do Ministério Público da União) - Mensagem-PGR nl!
2/98. Dispõe sobre os subsídios dos membros do
Ministério Público da União; tendo pareceres dos
Relatores designados pela Mesa em substituição
às Comissões: de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, pela aprovação; de Finanças de
Tributação, pela adequação financeira e orçamentária; e de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Projeto de Lei nl! 4.606-A, de 1998 (Poder
Executivo) Mensagem nl! 711/98. - Dispõe sobre
a autonomia de gestão das Organizações Militares Prestadoras de Serviço da Marinha, e dá outras providências. Pendentes de pareceres das
Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público, de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional, de Finanças e Tributação, e de Constituição e Justiça e de Redação, o projeto e as
emendas de Plenário.............................................
Projeto de Lei nl! 4.628-A, de 1998 (Do Sr.
Sílvio Abreu) - Acrescenta o inciso VIII ao art. 12
da Lei n2 8.072/90, que dispõe sobre os crimes
hediondos. Pendentes de parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação...............
Projeto de Lei nl! 4.853-A,DE 1994 (Do Sr.
Paulo Paim) - Estabelece a forma da tributação
do Imposto de Renda sobre salários, recebidos
acumuladamente.
Projeto de Lei nl! 4.871-8, de 1994 (Do Sr.
Philemon Rodrigues) - Dispõe sobre a destina-
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22926

22929

22931

22933

22943

22947

22953
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ção dos recursos obtidos por meio de alienações
ocorridas no âmbito do Programa Nacional de \.
Desestatização.....,................................................ '22956
Projeto de Leinl! 5.388-8, de 1990 (Do Sr.
Victor Faccioni) DispÕe sobre a linha dàpreamar
na fixação dos terrenos"CIe marinha; tendo pareceres: da Comissão de 'Defesa Nacional, pela
aprovação; e da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa, e, no mérito, pela
aprovação.
22965
PROJETOS APRESENTADOS
Projeto de Lei nl! 4.679, de 1998 (Do Sr.
Agnelo Queiroz) - Modifica a Lei n2 9.504, de 30
de setembro de 1997, obrigando à inserção de
legendas em português, destinadas aos portadores de deficiência auditiva, na propaganda
eleitoral
.
Projeto de Lei nl! 4.680, de 1998 (Do Sr.
José Pinotti) - Modifica a Lei nl! 9.294, de 1996,
que "dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas,
medicamentos, terapias e defensivos agrícolas,
nos termos do § 41! do art. 220 da Constituição
Federal", proibindo a propaganda de produtos do
tabaco
.
Projeto de Lei nl! 4.681, de 1998 (Do Sr.
José Pinotti) - Padroniza o formato das certidões de nascimento, casamento e título de
eleitor
.
Projeto de Lei nl! 4.682, de 1998 (Do Sr.
Fernando Zuppo) - Altera dispositivos. da Lei
n2 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional
.
Projeto de Lei n2 4.683, de 1998 (Do Sr.
Fernando Zuppo) - Altera a Lei n2 9.294, de 15
de julho de 1996, que "dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos do art.
220 da Constituição Federal", e dá outras providências
.
Projeto de Lei nl! 4.684, de 1998 (Da Sra.
Maria Valadão) - Dispõe sobre coordenação
mUnicipal de assentamento agrário, cadastramento de candidatos a assentamentos e dá outras
providências
.
Projeto de Lei nl! 4.685, de 1998 (Do Sr.
Telmo Kirst) - Torna obrigatório o atendimento de
alunos portadores de deficiência física por autoescolas em todo o território nacional, e dá outras
providências
.
Projeto de Lei nl! 4.686, de 1998 (Do Poder
Executivo) - Mensagem nl! 833198 - Acresce inci-
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22975
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22978
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so ao art. 1 da Lei n 8.072. de 25 de julho de
nicípio de Buritis. Estado de Minas Gerais. Pro1990, que dispõe sobre os crimes hediondos
testo contra a política de reforma agrária brasinos termos do art. 52. inciso XLIII. da Constituileira.
23004
ção.
22981
EURípEDES MIRANDA - Agradecimento à
Projeto de Lei n2 4.687, de 1998 (Do Poder
população rondoniense pela reeleição do orador.
Executivo) - Mensagem n2 850/98 - Dispõe soExpectativa quanto ao futuro desenvolvimento do
bre a extinção da Fundação Escola Nacional de
Estado de Rondônia.
23005
WALTER PINHEIRO - Crescimento da
Administração Pública e a absorção de suas atividades por organização social. e dá outras provibancada federal do Partido dos Trabalhadores no
dências.
22985
Estado da Bahia. Urgente necessidade de legisProjeto de Lei nº 4.688, de 1998 (Do Tribulação reguladora das atividades de institutos de
nal Superior Eleitoral) - Dispõe sobre a aplicação
pesquisa durante o processo eleitoraL
..
23006
de multas pela Justiça Eleitoral e dá nova redaEDUARDO JORGE _ Agradecimentos à
ção aos artigos do Código Eleitoral que disciplipopulação do Estado de São Paulo pela recondunam a matéria.
22987
ção do orador ao mandato parlamentar. Protesto
Projeto de Lei nº 4.689. de 1998 (Do Poder
contra pretendido corte do orçamento do MinistéJudiciário) - Dispõe sobre a criação de Junta de
rio da Saúde.
23007
Conciliação e Jul~m:nto. transferência de ~ede
ÊNIO BACCI _ Agradecimento aos eleito~_ Junta de ?onClhaçao e Julg~me~t~ n~ ~ 7 R:res sul-rio-grandenses pela recondução do oraglao da JustlÇ8 do Trabalho. defIne Junsdlçoes. cna
dor à Casa. Apoio à candidatura de Olívio Dutra
cargo e dá outras providências.
22994
ao governo do Estado do Rio Grande do Sul.
Projeto de Lei nº 4.690, de 1998 (Do Poder
Reavaliação da maioridade penal. Instituição da
Executivo) - Mensagem n2 876. de 1998 pena de prisão perpétua para crimes hediondos.. 23008
Dispõe sobre a qualidade de pessoas jurídicas
UBIRATAN AGUIAR -Inadmissibilidade de
de ~ireit.? privado. :sem fins .I~rativos. corno O~contingenciamento e redução de recursos orçagamzaçoes da SOCIedade CIvil de Caráter de Pumentários destinados às áreas de saúde e edublico. institui e disciplina o Termo de Parceria, e
cação.
23009
dá outras providências......:.................................. 22997
NILSON GIBSON _ Declarações do econoIV - Pequeno Expediente
CLÁUDIO CAJADO - Agradecimento ao
eleitorado baiano pelos votos recebidos nas recentes eleições. Imprescindibilidade de aprovação das reformas constitucionais em tramitação
no Congresso Nacional.
AIRTON DlPP - Agradecimentos à população gaúcha pela recondução do orador ao mandato parlamentar. Confiança na eleição de Olívio
Dutra para o governo do Estado do Rio Grande
do Sul. Expectativa da apreciação pelo Congresso Nacional de proposta governamental relativa
ao ajuste fiscal. Críticas à política de importações
do Governo brasileiro.
PAULO LUSTOSA - Urgente aprovação
das reformas fiscal e tributária para enfrentamento da crise econômica brasileira............................

PHILEMON RODRIGUES - Repúdio à proposta de distribuição de drogas a dependentes
químicos. Anúncio da apresentação de proposta
de instalação de Comissão Geral para debate da
questão das drogas e de suas conseqüências.
Conveniência de rejeição do projeto de lei instituidor da união civil entre pessoas do mesmo ,sexo.
LAEL VARELLA - Fracasso de assentamentos implantados pelo Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA. no Mu-

23002

23002

23003

23004

mista Michael Mussa favoráveis à desvalorização
do real. Anúncio de concessão. pelo Fundo Monetário Internacional - FMI. de empréstimo ao
Brasil.
ARNALDO FARIA DE SÁ _ Protesto contra
açodamento do Governo Federal para aprovação
da reforma da Previdência Social. Contrariedade
à transferência do caixa da Seguridade Social
para o Tesouro Nacional.
B. SÁ - Artigo ·Os melhores e os piores·.
de Joaci Góes, sobre reportagem da revista Veja
a respeito do desempenho dos membros do Congresso Nacional. publicado no jornal Tribuna da
Bahia.
WALDOMIRO FIORAVANTE - Agradecimento aos eleitores sul-rio-grandenses pela recondução do orador à Câmara dos Deputados.
Atuação de institutos de pesquisa contra a candidatura de Olívio Dutra ao govemo do Estado do
Rio Grande do Sul.
ROBERTO SANTOS - Impàrtância da elaboração e implementação de adequadas políticas
urbanas para obtenção, pelo País. de melhores
indicadores de saúde.....;.......................................
JOÃO COSER - Agradecimento ao eleitorado capixaba pela recondução do orador à
Casa. Atuação de institutos de pesquisa nas re-

23009
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23012

23013
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centes eleições realizadas no País. Protesto contra a não-realização de debate entre os candidatos à Presidência ~a República.
ARMANDO ABíuo - Agradeci't:'ento ao
eleitorado paraibano pela recondução do orador
à Casa. Protesto contra a não-Iiberação, pelo
Banco do Nordeste, de recursos destinados à
execução de projetos rurais aprovados pela instituição.
JOÃO PIZZOLATTI- Repúdio ao incentivo
fiscal concedido a concessionárias de veículos
pelo Governador Paulo Afonso, do Estado de
Santa Catarina. Congratulações com o Deputado
João Leão e com o Presidente da Mesa Diretora
pela reeleição.
ADA~O PRETTO - AgradeCI'mentos .ao eI'
eltorado gaúcho pelos votos obtidos. Caráter tendencioso do trabalho realizado por institutos de
pesquisa de opinião pública. Confiança na eleição de Olívio Dutra para o governo do Estado do
Rio Grande do Sul.
MILTON TEMER - Apoio ao pronunciamento do Deputado reeleito Adão Pretto. Protesto contra a pretendida ampliação, pelo Governo Federal, da alfquota da Contribuição Provis6ria sobre Movimentação Financeira CPMF.
JOANA D'ARC - Desigualdade na disputa eleitoral brasileira. Urgência de redimensionamento da participação dos institutos de
pesquisa de opinião pública nos pleitos eleitorais. Participação da oradora no Encontro
de Parlamentares da América Latina e do Caribe, em Bogotá, Colômbia, para debate da
legislação sobre o aborto como problema de
saúde pública.
SEBASTIÃO MADEIRA - Agradecimentos
ao povo maranhense pela recondução do orador
ao mandato parlamentar.
DÉRCIO KNOP - Apoio às propÓstas de.
incentivo ao turismo catarinense apresentadas
por entidades do setor. Urgente implementação
do Programa de Desenvolvimento do Turismo PRODETUR-Sul.
JARBAS UMA - Empenho da Associação
dos Magistrados Brasileiros - AMB, e da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul - AJURIS, na aproximação e integração entre magistrados e segmentos da sociedade brasileira.
Projeto para Democratização do Poder Judiciário, de autoria da Juíza Maria Isabel Pereirà da
Costa.
V - Grande Expediente
SEVERINO CAVALCANTI - Conceituação
do soci610g0 alemão Max Weber sobre o exercí-

23015

23016

23016

23017

23017

23017

23018

23019
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cio da polrtica. Corrupção e abuso do poder econômico nas recentes eleições brasileiras. Reeleição do orador à Câmara dos Deputados. Revisão
das . camp~nhas eleitorais: Reformulaçã~o da
Justiça Eleitoral. Inoportumdade de adoça0 do
princípio da fidelidade partidária e do voto distrital misto no País. Apoio às iniciativas do Governo Federal. Revisão das taxas de juros vigentes no Brasil.
JOSÉ GENOíNO - Papel das pesquisas
de opinião pública no processo eleitoral. Necessidade de reformulação no sistema político-institucional brasileiro. Críticas ao instituto da reeleição. Protesto contra o pretendido ajuste fiscal
proposto pelo Governo Federal. Problemática da
crise social brasileira. Artigo "Os recados das ur.. d
t' d
d
bl' d
J
I
nas, e au ona o ora or, pu Ica o no orna
da Tarde..............................
PAULO PAIM (Pela ordem) - Inconsistência de argumentação a favor da conclusão da reforma previdenciária em 1998. Repúdio à proposta de transferência ao Tesouro Nacional dos recursos arrecadados pelo Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS. Anúncio de aumento da
Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira- CPMF, da contribuição previdenciária
dos servidores públicos ativos e de sua cobrança
dos funcionários aposentados. Desvio na aplicação dos recursos da CPMF. Retomada das mobiIizações contra a privatização da Previdência Social. Reformulação da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT. Defesa de reajuste do salário mínimo.
WIGBERTO TARTUCE (Pela ordem) - Renovação parlamentar na Câmara dos Deputados.
Reflexos no País da crise financeira internacional. Manifestação de voto contrário a propostas
governamentais de reforma tributária e fiscal prejudiciais à população brasileira..............................
NILTON BAIANO (Pela ordem) - Agradecimento ao povo do Estado do Espírito Santo pela
reeleição do orador à Câmara dos Deputados. ....
COSTA FERREIRA (Pela ordem) - Agradecimento ao povo do Estado do Maranhão pela
reeleição do orador à Câmara dos Deputados.
Reeleição da Governadora Roseana Sarney, do
Estado.
CONFÚCIO MOURA (Pela ordem) - Reeleição do orador à Câmara dos Deputados Empenho na reeleição do Governador Valdir
Raupp.
RICARDO BARROS (Pela ordem) - Agradecimento ao povo do Estado do Paraná pela
reeleição do orador à Câmara dos Deputados.
Reeleição do Governador Jaime Lerner, do Es-
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tadq,edo Presidente Fernando Henrique Cardodo Estado de Santa Catarina pela recondução do
23058
so.
23050
orador à Casa.
NELSON OTOCH (Pela ordem) - ExpressiEDISON ANDRINO (Pela ordem) - Agradecimentos à população do Estado de Santa Cavo resultado eleitoral obtido pelo PSDB no Estado do Ceará. Crescimento da representação do
tarina pela recondução do orador à Câmara dos
partido na Câmara dos Deputados.
23051
Deputados. Caráter tendencioso das pesquisas
eleitorais no País. Preocupação com a subser·
JOSÉ AUGUSTO (Pela ordem) - Análise
dos resultados das eleições de 4 de outubro no
viência do Congresso Nacional ao Poder ExecutiPaís.
23052
vo. Contrariedade à pretendida elevação da carga tributária de aposentados e pensionistas brasiEDINHO BEZ (Pela ordem) - Agradecileiros. Apoio à criação de Comissão destinada à
mento ao povo do Estado de Santa Catarina pela
discussão sobre assuntos relacionados com a
reeleição do orador à Câmara dos Deputados.
23052
pesca.
23058
SERAFIM VENZON (Pela ordem) - AgraWALTER PINHEIRO (Pela ordem) - Manipulação de pesquisas eleitorais. Não-realização
decimento ao eleitorado catarinense pela recondução do orador à Casa.
23053
de debates entre candidatos à Presidência da
JOSÉ UNHARES (Pela ordem) - RefleRepública. Comparecimento do Ministro Luiz
xão acerca do índice de abstenções e votos
Carlos Mendonça de Barros, das Comunicações,
nulos nas eleições de 4 de outubro no País.
à Comissão de Fiscalização e Controle da CâmaAgradecimento ao eleitorado do Estado do
ra dos Deputados para esclarecimento sobre beCeará pela recondução do orador à Câmara
nefícios recebidos de companhias internacionais
dos Deputados.
23054
compradoras de empresas do Sistema Telebrás.
INÁCIO ARRUDA (Pela ordem) - ManipuSolicitação ao Ministério Público de instauração
lação do eleitorado brasileiro por veículos de code inquérito contra o Ministro das Comunicações
municação e institutos de pesquisa. Vitória de
por improbidade administrativa. Realização, pelo
candidatos da esquerda a govemos estaduais.
Tribunal de Contas da União - TCU, de auditoria
em transação financeira realizada entre o GoverAmadurecimento político do povo brasileiro.
Agradecimento aos eleitores cearenses pela reno brasileiro, a Telefónica de Espana e a Portucondução do orador à Casa e pela eleição de
gal Telecom.
23059
candidatos oposicionistas....................................... 23054
VI- Ordem do Dia
LUIZ MAINARDI (Pela ordem) - ReflePRESIDENTE (Paulo Paim) - Transferên·
xos do instituto da reeleição no cenário politicia da matéria constante da Ordem do Dia, por
co-eleitoral brasileiro. Caráter tendencioso do
falta de quorum
,
.. 23062
trabalho de institutos de pesquisa no certame
ARNALDO
FARIA
DE
SÁ
(Pela
ordem)
eleitoral.
23055
Reiteração de reclamação sobre restabelecimenARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) to do som nos gabinetes do Anexo IV. NecessiReclamação sobre o não-funcionamento do sistedade de imediata votação do requerimento de urma de som dos gabinetes do Anexo IV.
23056
gência urgentíssima para apreciação da MensaPRESIDENTE (Paulo Paim) - Resposta ao
gem n!2 1.032, de 1997, do Poder Executivo
.. 23062
Sr. Deputado Arnaldo Faria de Sá.
23056
PRESIDENTE (Paulo Paim) - EsclareciARNALDO FARIA DE SÁ - Questão de ormentos sobre a votação, na mesma sessão, do
dem sobre o encerramento da sessão por falta
requerimento de urgência urgentíssima e do méde quorum.
23056
rito da Mensagem n!l 1.032, de 1997, do Poder
Executivo
. 23062
PRESIDENTE (Paulo Paim) - Deferimento
da questão de ordem levantada pelo Sr. DepuWALTER PINHEIRO (Pela ordem) -Importado Arnaldo Faria de Sá.
23057
tância da apreciação, pela Casa, da Mensagem
n!l1.032, de 1997, do Poder Executivo
. 23062
ROBERTO BALESTRA (Pela ordem) Agradecimento ao eleitorado do Estado de Goiás
PRESIDENTE (Paulo Paím) - Resposta ao
pela recondução do orador à Câmara dos DepuSr. Deputado Walter Pinheiro
.. 23063
tados. Expectativa de vitória de Marconi Perillo
Apresentação de proposições: NILna disputa pelo governo estadual.
23057
SON GIBSON; ARNALDO FARIA DE SÁ; PEDRO WILSON; MILTON TEMER; FEU ROSA;
JOÃO MATOS (Pela ordem) - Apoio à puJAQUES WAGNER; JARBAS UMA; WALTER
nição dos institutos de pesquisa manipuladores
PINHEIRO; FERNANDO RIBAS CARU; CORAUdos resultados das manifestações de intenção de
CI SOBRINHO
.. 23063
voto nas eleições. Agradecimentos ao eleitorado
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VII- Comunicações parlamentares
238, inciso I, e 241, inciso I, do Regimento InFEU ROSA - Agradecimento aos eleitores
te.rno: o Senhor Antônio da Conceição Costa
Ferreira
.
capixabas pela recondução do orador à Câmara
dos Deputados. Regozijo com a reeleição do Preb) Nomeação - Tornar sem efeito: Nádia
sidente Fernando Henrique Cardoso e com a
Maria Torquato da Silva
..
eleição do Senador José Ig,n.ácio Ferreira p~ra o
3 _ RESENHAS _ Correspondência recebiGov~r~o do E~tado do Espmto Santo. Probidade
da e expedida pela Primeira Secretaria nos medo Mlnl~tro .!-U1Z Carlos ~en?onça de Bar~os, das
ses de maio e junho de 1998, relativas a IndicaComumcaço~s. Convemencla de aprovaça~, pela
ções e Requerimentos de Informação
.
Casa, do projeto de lei sobre regulamentaçao das
atividades dos institutos de pesquisa de opinião
4 - DIVERSOS
pLlblica.
23077
a) Centro de Formação, Treinamento e
Aperfeiçoamento - CEFOR, Editais, nos 14, 15
PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Presença no plenário do Deputado José Dirceu, Pree 16, de 1998
.
sidente Nacional do Partido dos Trabalhadores. .. 23079
b) Departamento de Finanças - PrestaVALDIR COLATTO - Ocorrência de mação de Contas analíticas do Fundo Rotativo, refenipulação dos resultados das manifestações
rente aos meses de julho e agosto de 1998
.
de intenção de voto por institutos de pesquic) Centro de Documentação e Informa.
sa de opinião pública do Estado de Santa Cação _ CEDI- Edital nQ 2/98
tarina.
23079
VIII _ Encerramento
d) IPC - Portaria n2 32/98
.
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2 - ATOS DA PRESIDÊNCIA
a) Declara efetivado como tilular do mandato
de Deputado Federal, nos termos dos artigos

22783

23096
23096

23096

23129

23130
23132
23141

5 - MESA
6 - LíDERES E VICE-LíDERES
7 - COMISSÕES

Ata da 141ª Sessão, em 13 de outubro de 1998
Presidência dos Srs.: Heráclito Fortes, 1º Vice-Presidente; Severino Cavalcanti, 2º Vice-Presidente; Paulo Paim, 3º Secretário; Nilson Gibson, Odelmo Leão, Eurico Miranda, Arnaldo
Faria de Sá, § 2º do art. 18 do Regimento Interno
ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:

Severino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar
Nelson Trad
Paulo Paim
Efraim Morais
Zé Gomes da Rocha
I~uciano Castro
noraima
Elton Rohnelt·- PFL

Amazonas
Átila Uns - PFL
Luiz Fernando ~ PPB

Rondônia
Eurípedes Miranda - PDT

Acre
João Tota - PPB

Regina Uno - Bloco - PMDB
ZUa Bezerra - PFL

Tocantins
Antonio Jorge - PFL
Darci Coelho - PFL
Dolores Nunes - PFL
Freire Junior - Bloco - PMDB
João Ribeiro - PFL

Maranhão
Costa Ferreira - PFL
Francisco Coelho - PFL
~~l!n, Novais - Bloco - PMDB
Sebastião Madeira - PSDB

Ceará
Anibal Gomes - PSDB
Gonzaga Mata - Bloco - PMDB
Nelson Otoch - PSDB
Paulo Lustosa - Bloco - PMDB
Pimentel Gomes - PPS
Pinheiro Landim - Bloco - PMDB
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Rommel Feijo - PSDB
Piauí
B.Sá-PSDB
Mussa Demes - PFL
Rio Grande do Norte
Augusto Viveiros - PFL
Cipriano Correia - PSDB
Paraíba
José Aldemir - Bloco...,.. PMDB
Pernambuco
Inocêncio Oliveira - PFL
Nilson Gibson - PSB
Alagoas
Benedito de Lira - PFL
Sergipe
Marcelo Déda - PT
Wilson Cunha - PTB
Bahia
Benito Gama - PFL
Claudio Cajado - PFL
Eujacio Simões - PL
Geddel Vieira Lima - Bloco - PMDB
Haroldo Lima - PCdoB
Jaques Wagner - PT
João Leão - PSDB
José Rocha - PFL
Luiz Alberto - PT
Mário Negromonte - PSDB
Nestor Duarte - PSDB
Sérgio Carneiro - PDT
Severiano Alves - PDT
Ursicino Queiroz - PFL
Walter Pinheiro - PT
Minas Gerais
Ademir Lucas - PSDB; carlos Mosconi - PSDB;
Elias Murad - PSDB; Hugo Rodrigues da Cunha - PFL;
Joana d'Arc - PT; João Fassarella - PT; José Rezende
- PPB; Lael Varella - PFL; Márcio Reinaldo Moreira PPB; Mário Assad - PFL; Odelrno Leão - PPB; Philemon Rodrigues - PTB; Sérgio Miranda - PCdoB; laire
Rezende - BIocoIPMDB.
Espírito Santo
Adelson Salvador - Bloco/PMDB; João CóserPT; Nilton Baiano - PPB; Roberto Valadão - BlocoIPMDB.
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Rio de Janeiro
Alexandre Cardoso - PSa; Jair BolsonaroPPB; Milton Temer - PT; Ronaldo Santos PSDB.
São Paulo
Aldo Rebelo - PCdoB; Arlindo Chinaglia - PT;
Arnaldo Faria de Sá - PPB; Carlos Apolinário - Bloco/PMDB; Corauci Sobrinho - PFL; De Velasco Bloco/Prona; Eduardo Jorge - PT; José Genoíno PT.
Mato Grosso
Pedro Henry - PSDB; Rodrigues Palma - PTB;
Rogério Silva - PFL.
Qistrito Federal
Osório Adriano - PFL.
Goiás
Aldo Arantes - PCdoB; Lídia Quinan - Bloco/PMDB; Pedro Canedo - PL.
Mato Grosso do Sul
Dilso Sperafico - PSDB.
Paraná
Affonso Camargo - PFL; Antonio Ueno PFL; José Borba - PTB; José Janene - PPB;
Nedson Micheleti - PT; Reinhold Stephanes PFL; Ricardo Barros - PPB; Ricardo Gomyde PCdoB.
Santa Catarina
Edinho Bez - BlocoIPMDB; José Carlos Vieira
- PFL; Milton Mendes - PT; Neuto de Conto - Bloco/PMDB; Valdir Colatto - BlocoIPMDB.
Rio Grande do Sul
Adylson Motta - PPB; Airton Dipp - PDT; Carlos Cardinal - PDT; ~nio Bacci - PDT; Fétter Júnior
- PPB; Luiz Mainardi -PT; Nelson Marchezan PSDB; Waldomiro Fioravante - PT.

1- ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - A lista
de presença registra o comparecimento de 114 Senhores Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.
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11- LEITURA DA ATA

o

SR. ADYLSON MOTTA, servindo como 2º
Secretário, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Passase à leitura do expediente.
O SR. PAULO LUSTOSA, servindo como 1º
Secretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE
Do Poder Executivo, nos seguintes termos:
Mensagem nº 1.116
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de exposição de motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante do decreto de 4 de setembro de 1998, que
NRenova a concessão da Rádio Clube de Itapeva
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Itapeva, Estado de
São PauloN.
Brasília, 16 de setembro de 1998. - Fernando
Henrique Cardoso.
EM nº 187/MC
Brasília, 31 de julho de 1998
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o incluso Processo Administrativo nº 50830.000537/93,
em que a Rádio Clube de ltapeva Ltda. solicita renovação da concessão para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Itapeva, Estado de São Paulo, outorgada conforme Portaria
MVOP nº 702, de 1º de agosto de 1946, sendo sua
última renovação a promovida pelo Decreto nº
91.498, de 30 de julho de 1985, publicado no Diário
Oficial da União em 31 subseqüente, por d~z anos,
a partir de 1º de maio de 1984, cujo prazo residual
da outorga foi mantido pelo decreto de 10 de maio
de 1991.
2) Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposições
contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e
no Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que
a regulamentou, que consideram como deferidos os
pedidos de renovação requeridos na forma devida e
não decididos ao término do prazo de vigência da
concessão ou permissão, sendo, por isso, admitido o
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funcionamento precário das estações mesmo quando expiradas as respectivas outorgas.
3) Com essas observações, lícito é concluir-se
que a terminação do prazo da outorga ou a pendência de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não
determina, necessariamente, extinção do serviço
prestado, podendo o processo da renovação ser ultimado.
4) Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renovação ocorrerá a partir de 1º de maio de 1994.
5) Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a lei nº 5.785, de 1972, e seu regulamento, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 3º do artigo 223 da
Constituição.
Respeitosamente, - Luiz Carlos Mendonça
de Barros, Ministro de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 4 DE SETEMBRO DE 1998
Renova a concessão da Rádio Clube
de ltapeva Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de ltapeva, Estado de São Paulo.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223
da Constituição, e nos termos do art. 62 , inciso I, do
Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nº
50830.000537/93, decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33,
§ 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 1º de maio de 1994, a concessão da Rádio Clube de Itapeva Ltda., outorgada pela
Portaria MVOP nº 702, de 1º de agosto de 1946, e
renovada pelo Decreto nº 91.498, de 30 de julho de
1985, sendo mantido o prazo residual da outorga
pelo decreto de 10 de maio de 1991, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Itapeva, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
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Brasília, 4 de setembro de 1998; 1772 da Independência e 110º da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Presidente - Luiz Carlos
Mendonça de Barros, Ministro das Comunicações AVISO N2 1.252 _ Supar/C. Civil.
Em 16 de setembro de 1998
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
na qual submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do decreto de 4 de setembro de 1998, que renova a concessão da Rádio
Clube de Itapeva Ltda., da cidade de Itapeva, Estado de São Paulo.
Atenciosamente, - Clóvis de Barros Carvalho,
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
Mensagem nº 1.117
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 32 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante do decreto de 4 de setembro de 1998, qu~
·Renova a concessão da Rádio Brasil Novo Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de São José do Rio Preto,
Estado de São Paulo·.
Brasília, 16 de setembro de 1998. - Fernando
Henrique Cardoso.
EM n2 1921MC
Brasília, 31 de julho de 1998
Excelentíssirno Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o
incluso
Processo
Administrativo
n2
50830.000975193, em que a Rádio Brasil Novo
Ltda. solicita renovação da concessão para explorar
o serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São
Paulo, outorgada originariamente à Rádio Emissora
Jalense Ltda. conforme Decreto n2 48.701, de 4 de
agosto de 1960, autorizada a mudar sua denominação social para a atual, pelo Decreto n2 76.869, de
19 de dezembro de 1975, renovada nos termos do
Decreto nl! 91.015, de 27 de fevereiro de 1985, publicado no Diário Oficial da União em 28 subseqüente, por dez anos, a partir de 12 de novembro
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de 1983, cujo prazo residual da outorga foi mantido
pelo decreto de 10 de maio de 1991.
2) Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposições contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho de
1972, e no Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, que a regulamentou, que consideram como
deferidos os pedidos de renovação requeridos na
forma devida e não decididos ao término do prazo
de vigência da concessão ou permissão, sendo,
por isso, admitido o funcionamento precário das
estações, mesmo quando expiradas as respectivas outorgas.
3) Com essas observações, lícito é concluir-se
que a terminação do prazo da outorga ou a pendência de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não
determinam, necessariamente, a extinção do serviço
prestado, podendo o processo da renovação ser ultimado.
4) Em sendo renovada a outorga em apreço,
o ato correspondente deverá assinalaI' que a renovação ocorrerá a partir de 12 de novembro de
1993.
5) Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei n2 5.785, de 1972, e seu regulamento, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 32 do artigo 223 da
Constituição.
Respeitosamente, - Luiz Carlos Mendonça
de Barros, Ministro de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 4 DE SETEMBRO DE 1998
Renova a concessão da Rádio Brasil
Novo LIda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de São José do Rio Preto, Estado
de São Paulo.
O Presidente da República, no uso_das atribui"
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223,
da Constituição, e nos termos do art. 62 , inciso I, do
Decreto n2 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo' Administrativo n2
50830.000975/93, decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33,

§ 3º, da Lei n2 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 1º de novembro de 1993, a
concessão da Rádio Brasil Novo Ltda., outorgada
pelo Decreto n2 48.701, de 4 de agosto de 1960, renovada pelo Decreto nº 91.015, de 27 de fevereiro
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de 1985, cujo prazo residual da outorga foi mantido
pelo Decreto.de 10 de maio de 1991, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de
radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 212 Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 312 , do art. 223, da Constituição Federal.
Art. 312 Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1998; 17712 da Independência e 1102 da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Presidente - Luiz Carlos
Mendonça de Barros, Ministro de Estado das Comunicações.
AVISO Nº 1.253 - SUPARlC. Civil.
Em 16 de setembro de 1998
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbliqa na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do decreto de 4 de setembro de 1998,
que renova a concessão da Rádio Brasil Novo Ltda.,
da cidade de São José do Rio Preto, Estado de São
Paulo.
Atenciosamente, - Clóvis de Barros Carvalho,
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
Mensagem nº 1.118
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado com o § 312 , do artigo 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o
ato constante do decreto de 4 de setembro de
1998, que "Renova a concessão da Rádio Educadora de limeira Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de limeira, Estado de São Paulo".
Brasília, 16 de setembro de 1998. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM

N2
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213/MC
Brasília, 31 de julho de 1998

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o incluso Processo Administrativo nº 50830.000105193,
em que a Rádio Educadora de limeira Ltda., originariamente Rádio Educadora de limeira SA, solicita renovação da concessão para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de Limeira,
Estado de São Paulo, outorgada conforme Portaria
MVOP nº 400, de 22 de agosto de 1960, cuja última
renç:>vação ocorreu nos termos do Decreto nº 89.927,
de6 de julho de 1984, publicado no Diário Oficial da
União de 9 seguinte, por dez anos, a partir de 1º de
maio de 1983, cujo prazo residual da outorga foi
mantido pelo decreto de 10 de maio de 1991.
2) Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposições contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho de
1972, e no Decreto n2 88.066, de 26 de janeiro de
1983, que a regulamentou, que consideram como
deferidos os pedidos de renovação requeridos
na forma devida e não decididos ao término do
prazo de vigência da concessão ou permissão,
sendo, por isso, admitido o funcionamento precário das estações, mesmo quando expiradas as
respectivas outorgas.
3) Com essas observações, lícito é concluir-se
que a terminação do prazo da outorga ou a pendência de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não
determina, necessariamente, a extinção do serviço
prestado, podendo o processo da renovação ser ultimado.
4) Em sendo renovada a outorga em apreço, o ato correspondente deverá assinalar que a
renovação ocorrerá a partir de 112 de maio de
1993.
5) Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu regulamento, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 3º, do artigo 223, da
Constituição.
Respeitosamente, - Luiz Carlos Mendonça
de Barros, Ministro de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 4 DE SETEMBRO DE 1998
Renova a concessão da Rádio Educadora de Limeira lida., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
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tropical, na cidade de Limeira, Estado de
São Paulo.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223,
da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do
Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nº
50830.000105/93, decreta:
Art. 12 Fica renovada, de acordo com o art. 33,
2
§ 3 , da Lei n2 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 1º de maio de 1993, a concessão da Rádio Educadora de limeira Ltda., outorgada
pela Portaria MVOP nº 400, de 22 de agosto de
1960, renovada pelo Decreto nº 89.927, de 6 de julho de 1984, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de limeira,
Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de
radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 22 Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3º, do art. 223, da Constituição.
Art. 32 Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1998; 1Tf2 da Independência e 110º da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Presidente - Luiz Carlos
Mendol)Ç8 de Barros, Ministro de Estado das Comunicações.
AVISO Nº 1.254 - Supar/C. Civil.
Em 16 de setembro de 1998
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do decreto de 4 de setembro de 1998,
que renova a concessão da Rádio Educadora de limeira Ltda., da cidade de limeira, Estado de São
Paulo.
Atenciosamente, - Clóvis de Barros Carvalho, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
MENSAGEM N~ 1.119
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 32 , do artigo 223, da Constituição Federal,
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submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante do decreto de 4 de setembro de 1998, que
·Renova a concessão da Rádio Clube de Vera Cruz
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Vera Cruz, Estado de
São Paulo·.
Brasília, 16 de setembro de 1998. - Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 217/MC
Brasília, 3 de agosto de 1998
Excelentíssirno Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o incluso Processo Administrativo nº 53830.000425194,
em que a Rádio Clube de Vera Cruz Uda. solicita renovação da concessão para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Vera
Cruz, Estado de São Paulo, outorgada conforme Portaria MVOP 'n2 1.099, de 4 de dezembro de 1950, renovada, por dez anos, a partir de 1º de maio de 1984,
pelo Decreto n2 93.330, de 2 de outubro de 1986, cujo
prazo residual da outorga foi mantido pelo decreto
de 10 de maio de 1991.
2) Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposições
contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e
no Decreto n2 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que
a regulamentou, que consideram como deferidos os
pedidos de renovação requeridos na forma devida e
não decididos ao término do prazo de vigência da
concessão ou permissão, sendo, por isso, admitido o
funcionamento precário das estações, mesmo quando expiradas as respectivas outorgas.
3) Com essas observações, lícito é concluir-se
que a terminação do prazo da outorga ou a pendência de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não
determina, necessariamente, a extinção do serviço
prestado, podendo o processo da renovação ser ultimado.
4) Em sendo renovada a outorga em apreço, o
ato correspondente deverá assinalar que a renovação ocorrerá a partir de 1º de maio de 1994.
5) Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu regulamento, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 311, do artigo 223, da
Constituição.

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Outubro de 1998

Quarta-feira 14 22789

Respeitosamente, Luiz Carlos Mendonça de
Barros, Ministro de Estado das Comunicações.

Cru? Ltda., da cidade de Vera Cruz, Estado de São
Paulo.

DECRETO DE 4 DE SETEMBRO DE 1998

Atenciosamente, - Clóvis de Barros Carvalho, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

Renova a concessão da Rádio Clube
de Vera Cruz LIda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Vera Cruz, Estado de São
Paulo.
O Presidente da República, no uso da atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223
da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do
Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Adminisírativo nº
53830.000425/94, decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33,
§ 3º, da L.ei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 1º de maio de 1994, a concessão outorgada à Rádio Clube de Vera Cruz Uda.,
pela Portaria MVOP nº 1.099, de 4 de dezembro de
1950, renovada pelo Decreto nº 93.330, de 2 de outubro de 1986, cujo prazo residual da outorga foi
mantido conforme decreto de 10 de maio de 1991,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Vera Cruz, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de
radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3º, do art. 223, da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Presidente - Luiz Carlos
Mendonça de Barros" Ministro de Estado das Comunicações.
AVISO Nº 1.255 - Supar/C. Civil.
Em 16 de setembro de 1998
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do decreto de 4 de setembro de 1998,
que renova a concessão da Rádio Clube de Vera

Mensagem nº 1.120
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º, do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante do decreto de 4 de setembro de 1998, que
"Renova a concessão da Emissoras Centro-Oeste
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Cruz Alta, Estado do
Rio Grande do Sul".
Brasília, 16 de setembro de 1998. - Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 218/MC
Brasília, 3 de agosto de 1998
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o incluso Processo Administrativo nº 53790.000153194,
em que a Emissoras Centro-Oeste Uda. solicita renovação da concessão para explorar o serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Cruz
Alta, Estado do Rio Grande do Sul.
2) Ressalte-se que a outorga foi originariamente deferida à Sociedade Emissoras Reunidas Rádio
Cultura Ltda., conforme Portaria MVOP nº 280, de
16 de abril de 1945, e transferida para a Rádio Alto
da Serra Ltda., pela Portaria nº 1.048, de 20 de outubro de 1978, e, posteriormente, para a requerente
pelo Decreto nº 90.388, de 30 de outubro de 1984,
sendo que a última renovação ocorreu por dez anos,
a partir de 1º de maio de 1984, nos termos do Decreto nº 89.545, de 11 de abril de 1984, cujo prazo
residual da outorga foi mantido pelo decreto de 10
de maio de 1991.
3) Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposições contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972,
e no Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
que a regulamentou, que consideram como deferidos os pedidos de renovação requeridos na forma
devida e não decididos ao término do prazo de vigência da concessão ou permissão, sendo, por
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admitiu,) o funcionamento precário das estações, mesmo quando expiradas as respectivas outorgas.
4) Com essas observações, lícito é concluir-se
que a terminação do prazo da outorga ou a pendência de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não
determina, necessariamente, a extinção do serviço
prestado, podendo o processo da renovação ser ultimado.
5) Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renovação ocorrerá a partir de 1º de maio de 1994.
6) Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu regulamento, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 3º do artigo 223 da
Constituição.
Respeitosamente, - Luiz Carlos Mendonça de Barros, Ministro de Estado das Comunicações.
ISSU,

DECRETO DE 4 DE SETEMBRO DE 1998
Renova a concessão da Emissoras
Centro-Oeste LIda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média,
na. cidade de Cruz Alta, Estado do Rio
Grande do Sul.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223
da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do
Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nº
53790.000153/94,
Decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art.
33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de
1962, por dez anos, a partir de 1º de maio de
1994, a concessão para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Cruz Alta, Estado do
Rio Grande do Sul, outorgada originariamente à
Sociedade Emissoras Reunidas Rádio Cultural
Ltda., pela Portaria MVOP nº 280, de 16 de abril
de 1945, renovada pelo Decreto nº 89.545, de
11 de abril de 1984, e transferida para a Emissoras Centro-Oeste Ltda., pelo Decreto nº 90.388,
de 30 de outubro de 1984, sendo mantido o prazo residual da outorga conforme decreto de 10
de maio de 199'1.
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Parágrafo único.1 A exploração do serviço de
radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 4 de setembro de 1998; 177º da Independência e 110º da República. - Fernando
Henrique Cardoso, Presidente - Luiz Carlos
Mendonça de Barros, Ministro de Estado das Comunicações.
AVISO Nº 1.256-Supar/C. Civil.
Em 16 de setembro de 1998
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do decreto de 4 de setembro de 1998,
que renova a concessão da Emissoras Centro-Oeste
Ltda., da cidade de Cruz Alta, Estado do Rio Grande
do Sul.
Atenciosamente, - Clóvis de Barros Carvalho, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
MENSAGEM Nº 1.125
Senhores Membros do Congresso Nacional,
De conformidade com o disposto no artigo
84, inciso VIII, da Constituição Federal, submeto à
elevada consideração de Vossas Excelências,
acompanhado de exposição de motivos conjunta
dos Senhores Ministros de Estado da Previdência
e Assistência Social e das Relações Exteriores, interino, o texto do Acordo por Troca de Notas, entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo dos Estados Unidos da América, com as
finalidades de facilitar a transferência da titularidade de imóveis diplomáticos e consulares de propriedade do Governo dos Estados Unidos no território brasileiro, e de estabelecer procedimentos
para instalação e funcionamento em território norte-americano de repartições governamentais brasileiras, celebrado em Brasília no dia 9 de setembro
de 1998

Outubro de 1998

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Quarta-feira 14 22791

Brasília, 23 de setembro de 1998. - Fernando
Henrique Cardoso, Presidente.

sular de carreira estrangeira e a órgão a ela subordinado ou a membros dessas missões e repartições.

EM INTERMINISTERIAL Nº 372 MPAS-MRE

4) O Acordo ora firmado com os Estados Unidos da América preserva explicitamente as posições
de princípio de cada govemo: respeita a interpretação de cada parte sobre as Convenções de Viena,
em matéria de previdência social. Permanecem assim intocadas as questões de fundo: a dívida
acumulada pela Embaixada com o INSS e a nãoobservância da legislação brasileira pelas repartições
estadunidenses no Brasil. Elimina-se tão-somente efeito colateral da posição adotada pelo Govemo dos
Estados Unidos, ou seja, a impossibilidade de transferir a titularidade dos imóveis diplomáticos e consulares de propriedade estadunidense em território
brasileiro.

Brasília, 18 de setembro de 1998
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Elevamos à consideração de Vossa Excelência o anexo projeto de mensagem que encaminha à apreciação do Congresso Nacional o
texto do Acordo por Troca de Notas, concluído em
Brasília, no dia 9 de setembro corrente, entre o Govemo brasileiro e o governo dos Estados Unidos da
América. Pelo Acordo, o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) emitirá, quando solicitado pela
Embaixada americana, documento para desobstruir os trâmites necessários à transferência da
titularidade de imóveis diplomáticos e consulares
de propriedades do governo dos Estados Unidos
da América no Brasil. Reciprocamente, o Acordo
estabelece procedimentos para desobstruir a
instalação e funcionamento em território norteamericano de repar1ições governamentais brasileiras.
2} A Embaixada e repartições consulares dos
Estados Unidos no Brasil deixaram de pagar, a
partir de fevereiro de 1996, a contribuição a cargo do empregador relativa aos funcionários contratados localmente. A Embaixada argumenta
que a legislação norte-americana dispensa as
missões estrangeiras acreditadas junto ao governo dos Estados Unidos de inscrever seus funcionários no sistema previdenciário daquele país.
Solicita, em conseqüência, tratamento similar no
Brasil, com base no princípio da reciprocidade.
Ao mesmo tempo, fundamenta sua posição em
outros dispositivos das Convenções de Viena sobre Relações Diplomáticas (CVRD) e sobre Relações Consulares (CVRC), ao considerar que
elas, de um lado, não obrigam as missões ao
cumprimento de obrigações previdenciárias e, de
outro, isentam-nas no pagamento de impostos,
entre os quais inclui a contribuição à Previdência
Social.
3) O Governo brasileiro interpreta distintamente as Convenções de Viena e entende que
elas remetem o tratamento da questão previdenciária à lei interna do Estado acreditado; no caso
do Brasil a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
que, no artigo 12, estabelece, como segurado obrigatório da Previdência, aquele que presta serviço
no Brasil à missão diplomática ou à repartição con-

S} Na prática as embaixadas e repartições consulares de carreira gozam de imunidade de jurisdição e, portanto, não poderão ser alcançados por
execução judicial de seus bens ou qualquer outra
ação judicial no Brasil. Dessa forma e sem abandonar as posições de princípio que defendemos, é recomendável que se encontre maneira para superar
os efeitos práticos adversos para ambas as partes
resultantes de distintas interpretações das Convenções de Viena.
Respeitosamente, - Waldeck Vieira Ornélas,
Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social e Sebastião do Rego Barros, Ministro de Estado, interino, das Relações Exteriores.
Brasília, 9 de setembro de 1998
C/DCS/DAEXlCMORlDAI/U3/PAIN BRAS DIMU
Ao Ilustríssimo Senhor
James Michael Derham
Encarregado de Negócios aJ. dos
Estados Unidos da América
Senhor Encarregado de Negócios,
Com base no princípio da reciprocidade de tratamento previsto nas Convenções de Viena sobre Relações Diplomáticas e sobre Relações Consulares.
Considerando que, com respeito à prática de
atos civis e comerciais, incluindo a transferência
da titularidade da propriedade de imóveis, o Governo dos Estados Unidos da América não exige
de Missões Diplomáticas e Repartições Consulares de Carreira em território norte-americano o
cumprimento de obrigações para com a seguridade social, tenho a honra de propor a Vossa Senhoria, em nome do Governo da República Federativa

22792 Quarta-feira 14

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

do Brasil, a adoção, por nossos governos, do seguinte:
- com base na reciprocidade, o Govemo brasileiro emitirá em favor da Embaixada e Repartições Consulares de Carreira dos Estados Unidos da América,
sempre que solicitado, documentos de expedição a
cargo do Instituto Nacional do Seguro Social os quais
permitirão a transferência da titularidade de imóveis diplornáticos e consulares de propriedade dos Estados
Unidos da América no território brasileiro.
- o Govemo brasileiro e o governo norte-americano darão a necessária aprovação, sujeita à legislação aplicável, intemacional e intema de cada país,
e segundo as práticas e costumes internacionais e a
tradição das relações bilaterais, para facilitar a instalação de locais para o funcionamento de repartições
diplomáticas e consulares de ambos os países, nos
respectivos territórios.
2) Este Acordo não terá implicação alguma sobre as posições de ambas as partes com respeito à
R I
interpretação das Convenções de Viena sobre e ações Diplomáticas e Consulares em matéria de previdência social.
3) Caso o governo dos Estados Unidos da
América concorde com as propostas acima, esta
nota e a nota de resposta de Vossa Senhoria,
em que fique expressa tal concordância, consti:
tuirão Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o governo dos Estados Unidos da América, cuja vigência terá início na data
da segunda nota diplomática em que um dos governos informe o outro do cumprimento dos respectivos requisitos legais internos para sua entrada em vigor.
4) O presente Acordo vigorará por tempo indeterminado e poderá ser denunciado a qualquer
momento, por iniciativa de uma das partes, mediante notificação escrita, que surtirá efeito 1
(um) ano depois de seu recebimento pela outra
parte.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Senhoria os protestos de minha alta consideração. - Luiz Felipe Lampreia, Ministro de Estado
das Relações Exteriores da República Federativa
do Brasil.
Brasília, 9 de setembro de 1998
Excelência,
Tenho a honra de fazer referência a sua Nota
de 9 de setembro de 1998, a qual segue:
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·Senhor Encarregado de Negócios,
Com base no princípio da reciprocidade de tratamento previsto nas Convenções
de Viena sobre Relações Diplomáticas e sobre Relações Consulares;
Considerando que, com respeito à
prática de atos civis e comerciais, incluindo a transferência da titularidade da propriedade de imóveis, o Governo dos Estados Unidos da América não exige de
Missões Diplomáticas 'e Repartições Consulares de Carreira em território norteamericano o cumprimento de obrigaçõas para com a seguridade social, tenho
a honra de propor a Vossa Senhoria,
em nome do Governo da República Federativa do Brasil, a adoção, por nossos governos, do seguinte:
- com base na reciprocidade, o Governo brasileiro emitirá em favor da Embaixada e Repartições Consulares de
Carreira dos Estados Unidos da América,
sempre que solicitado, documentos de
expedição a cargo do Instituto Nacional
do Seguro social os quais permitirão a
transferência da titularidade de imóveis
diplomáticos e consulares de propriedade
dos Estados Unidos da América no território brasileiro;
- o Governo brasileiro e o governo
norte-americano darão a necessária aprovação, sujeita à legislação aplicável, internacional e interna de cada país, e segundo
as práticas e costumes internacionais e a
tradição das relações bilaterais, para facilitar a instalação de locais para o funcionamento de repartições diplomáticas e consulares de ambos os países, nos respectivos territórios.
2) Este Acordo não terá implicação
alguma sobre as posições de ambas as
partes com respeito à interpretação das
Convenções de Viena sobre Relações Diplomáticas e Consulares em.matéria de previdência social.
3) Caso o Governo dos Estados Unidos da América concorde com as propostas
acima, esta nota e a nota de resposta de
Vossa Senhoria, em que fique expressa tal
concordância, constituirão Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e
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o governo dos Estados Unidos da América,
cuja vigência terá início na data da segunda
nota: diplomática em que um dos governos
inforrne o outro do cumprimento dos respectivos' requisitos legais internos para sua entrada em vigor.
4) O presente Acordo vigorará por indeterminado e poderá ser denunciado a
qualquer momento, por iniciativa de uma das
partes, mediante notificação escrita, que surtirá efeito 1 (um) ano depois de seu recebimento pela outra parte.
Aproveito a oportunidade para renovar
.
a Vossa Sen horla os protestos de minha alta
c?nsideração. - Luiz Felipe Lampreia, Ministro de Estado das Relações Exteriores da
República Federativa do Brasil.

MENSAGEM Nº 1.126
Senhores Membros do Congresso Nacional,
De conformidade com o disposto no artigo 49
inciso I, da Constituição Federal, submeto à elevad~
consideração de Vossas Excelências, acompanhado
de exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, o texto de modificações ao Convênio Constitutivo do Banco Africano
de Desenvolvimento, que tratam de revisão da alocação de capital, quórum e estrutura de votação,
aprovado por ocasião da 34ª Assembléia Anual de
Governadores, realizada em Abidjan, Costa do Marfim.
Brasília, 23 de setembro de 1998. - Fernando
Henrique Cardoso, Presidente.

M

Em nome do Governo dos Estados Unidos da
América, tenho o prazer de aceitar a proposta do
Govemo da República Federativa do Brasil e confirmar que sua nota e esta nota constituem um acordo
entre nossos governos, o qual deverá entrar em vigor como acirna declarado.
Excelência, aproveito a oportunidade para reiterar votos de alta consideração. - James M.
Derham, Encarregado de Negócios aJ. dos Estados
Unidos da América.
AVISO Nº 1.263 - Supar/C.Civil.
Em 23 de setembro de 1998

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
relativa ao texto do Acordo, por troca de notas, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o governo dos Estados Unidos da América, com as finalidades de facilitar a transferência
da titularidade de imóveis diplomáticos e consulares de propriedade do governo dos Estados Unid?s no território brasileiro, e de estabelecer procedImentos para instalação e funcionamento em território norte-americano de repartições governamentais brasileiras.
Atenciosamente, - Clóvis de Barros carvalho
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidên:
cia da República.

EM Nº 230IMPO

Brasília, 22 de setembro de 1998

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Por ocasião da 34ª Assembléia Anual de
Governadores do Banco Africano de Desenvolvimento - BAD, realizada em Abidjan, Costa do
Marfim, foi aprovada a Resolução B/BG/98/04,
de 29 de maio de 1998. Tal resolução, que resulta das recomendações aprovadas pelo Comitê
Ad-Hoc do 52 Aumento Geral de Capital do BAD,
altera os arts. 5(4), 31 (2), 34(2), 35(2), 35(3), do
Convênio Constitutivo daquele organismo que tratam de revisão da alocação de capital, quórum e
estrutura de votação.
2) Como o Brasil já cumpriu os procedimentos
da competência do Poder Executivo, restaria, tão-somente, proceder à ratificação da eme.nda proposta
ao Convênio Constitutivo, uma vez que estão sendo
promovidas alterações do tratado internacional' firmado pelo País.
3) Assim sendo, encaminho a Vossa Excelência o texto de modificação ao Convênio Constitutivo do Banco Africano de Desenvolvimento, a ser
levado à apreciação do Congresso Nacional, de
acordo com o que determina o art. 49, inciso I, da
Constituição. Após a tramitação nas Casas do legislativo, poderá, então, o País ratificar a emenda
em apreço.
Respeitosamente, - Paulo Paiva, Ministro de
Estado do Planejamento e Orçamento.
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BANCO AFRICANO DE DESENVOLVIMENTO
CONSELHO

DE GOVERNADORES

Resolução B/BG/98/04
Adotada

na Trigésima Ouarta Assembléia Anual

29 de

em

Maio de 1998
EMENDAS AO

ACORDO OUE ESTABELECE O BANCO AFRICANO
pE DESENVOLVIMENTO

Alocacão Revisada

de Caoital.

Ouorum e

Estrutura

de

yotacão
O CONSELHO
A

(i

DE GOVERNADORES,

RESPEITO:

1.

Do

Acordo

que

Desenvolvimento
Artigo

5(4)

de

(Quorum

para

DeCisões
Artigo
(ii)

O

Artigo

35(2)

Conselhos

(Emendas);

Geral

e

especialmente
Artigo

Artigos

(3)

de

o

seu

and

34(2)

Governadores e
para
e

Votação

de

Diretores)

e

e

de Cap"al

"ao

(o

hoc"

"GCI-V")

Oesenvolvimento

(o

'Sanco").

de

1998

no

::Jocumento

contido

de

(Poderes do

31(2)

(Maioria

de

e

29

Governadores

CO~ltê

do

Africano

Banco

Reuniões dos Conselhos de

Relatório

Aumento

"Acordo"),

Governadores).

dos

60

(o

o

(Alocação de Capital).

Conselho

Diretores),

Estabelece

o

;lara
do

datado

Quinto

Bar.c'o

Africano

de

de

28

maio

ADB/BG/',"P/98/08

(o

"Relatório") ;
E TENDO

ANALISADO

recomendou,
cento
aos

no

Relatório

inter alia,

capital

Artigos

o

5(4),

social

um
do

31(2).

no

qual

aumento

Banco,
34(2),

bem

35(2)

de

o

trinta

como
e

Coml:ê
e

certas

35(3)

:;0

"Ad
cinco

hoc"
por

emendas
Acordo

a
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estrutura

aI o caç ão

a

r ev is ad a

o

quo rum

e

a

de votação;

POR ESTE INSTRUMENTO resolve
os termos

1.

c a p I t a I,

ao

Quarta-feira 14 22795

emendar o Acordo

conforme

abaixo:

EMENDA

AO

ARTIGO

5(4)

00

ACORDO

(Alocação

de

Capital)
Por

instrumento,

este

emendado

4.

mesmo

social

serão

membros

que

disponíveis
que,

se

tal

por

sessenta

subscrIção

os

que

explicativa

15(4)

modificará

2.

EMENDA

AO

a

taIs

grupos

tenham
de

ações

subscrIta.
detivessem

:otal

votante

cetivessem

e

.J5

quarenta

por

total.

a

emenaa

ao

Artigo

I

dois

I

e três e um terço por cento entre

I

Não

Regionais,

sessenta

Regionilis e quarenta

em

plenamente

adotada,

'.I!Z

e

Regionais

do

subscrição

alocação atual de sessenta

a

reservará

alocação

de

quantIdade

:Jader

votar.~e

Iterços por cento ;. trinta
Membros

fosse

ao

Uma

1:

aumentos

memo:'":Js

~ento

cento do poder

INata

os

uma

não-regia-ais

mem bras

fins

respectivos

quantidade

com

fa rIa

quaisquer

não-regIonais

e

os

para

e

para

alocados

proporções

Acordo

abaixo:

autorizado

regionaIs

do

5 (4)

ArtIgo

conforme os termos

capital

O

o

por

seis e

e

sendo

cen to

que

a

nova

Membros

aos

por cento aos Membros Não-Regionais.

ARTIGO

DO

31(2)

ACORDO

(Quorum

para

uma Reunião do Conselho de Diretores)
Por

este

instrumento,

o

Artigo

31(2)

emendado

da

Conselho

de

seguinte forma:

2.

quorum

O

Governadores

será
e

total

do

do

que

2:

maioria

número

total

representando

cento

por

do

do

suplentes,

setenta

do

poder

de
não

votante

de

Governadores.

pOderl

dos

de

o quorum é
seus!

total

total

Atualmente.

Isuí"ientes. representando não menos ao que dois terços do

;votante

número

quorum para uma

O

ou

I

do

Artigo 31(2) 'fefine

O

Conselho

maioria

uma

seus

ceunião

dos membros.

Explicativa

:reunlão
fuma

qualquer

governadores
menos

INata

para

membros,

governadores

inclUIndo

:.Jma

·-na/orla

I

dosl

,
governadores
menos

dOIS

regIonaIs.

ou

seus

suplentes

governadores

ou

dos

seus

-nembros

suolentes

A emenda proposta altera

,j

'-eglona/s

dos

Quorum

e

membros

:Jard

uma

pelo I

_ i.

na o

~
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do

número

representando
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total

total

não
dos

de

menos
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governadores

do

membros.

que

ou

setenta

Além

disso,

seus

por
a

suplentes,

cento

do

necessidade

poder
de

um

sub - q u,o rum f o i e I i m i na da.

3.

EMENDA

AO

34(2)

ARTIGO

uma

r e uni á'o d o

Por

este

DO

Co n5 eIh o d e

instrumento,

o

(Quorum

ACORDO

para

O i r e t o r e 5)

Artigo

é

emendado

da

do

Conselho

de

34(2)

seguinte forma:

2.

O

quorum

para

qualquer

Diretores

será

uma

diretores,

representando

reunião

maioria
não

menos

por cento do poder votante total
Nota

Explicativa

quorum
!

uma

para

maioria

menos

do

qualquer
do

que

dois

puder

presença

I regIonais,
,

total

de

o

pelo

o

Se

referido

de

setenta

o

34(2),

Diretores

representando

de

de

Diretores

dos

ou

dos

s.ub-quorum

dos
não

seja,

membros
poderá

é

não

total

votante

sub-quorum,

diretor

requisito

de

diretor representativo

de

um

que

Artigo

Conselho

Conselho

requisito
menos

do

poder

um

do

total

dos membros.

diretores

do

pelo menos

o

do

de

terços

não-regionais.

satisfazer

decorrência

reunIão

número

membros e Incluirá
membros

Em

3:

número

do

a

nãoser

,

! dispensado

II maiorIa
o

na

eXIgIda

requiSIto

próxima
de

dois

sessão.
terços

de sub-quorum foi

A

emenda

proposta

a setenta por cento,
eliminado.

altera

a

enquanto
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4.

EMENDA AO

ARTIGO

35(2)

DO

ACORDO

(Maioria

para

a

Votação de Decisões do Conselho de Governadores)
Por

este

instrumento,

o

Artigo

35(2)

do

é

Acordo

emendado da seguinte forma:

2.

A

não

ser que

Acordo,

as

seja

expressamente

votações

Governadores

serão
Cada

v ot os

Membro
Em

geral,

Conselho

Governadores

poder

dos

com

exceção

declaradas
fato

de

de

suma

impactarem

membro,

sendo

respectivo

que

maioria

atual

Governadores
sessenta
questões,
!pelo fato

e

para
de

seis

com

A

e

exceção

de dar os
citado

perante
por

uma

na

questões

um

membro

substanciais

a

serão,

por

o

por cento do

de

por

questões

uma

do

pelo

citado

pedido

do

maioria

de

alterará

a

poder votante total.
ao

maioria

de

termos

peIo

resolvidas

caso

decididas

emenda

dois

direito

de

representados

Importância

votações

uma

serão

do

os

questões

membros

tais

membro,

4:

as

Interesses

setenta por cento do
Explicativa

conforme

e seis e dois terços

votante

reunião,

todas

neste

Conselho

representado

Governador.
de

do

Governador terá

maioria de sessenta

Nota

âmbito

realizadas

deste Artigo.
do

no

determinado

terços

Artigo

35(2)
do

gerais
simples
por

questões

a

cento
de

Conselho

uma

maioria

de

todas

as

paora

grande

de

importânCIa

de impactarem Interesses substanciaIS do

membro,
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-aioria de setenta par cento será

necessária a pedida da respectivo Membra.

S.

EMENDA AO

ARTIGO

35(3)

do

Votação de Decisões
Por

este

DO

ACORDO

(Maioria

para

a

Conselho de Diretores)

instrumento,

o

35 ( 3 )

Artigo

do

é

Acordo

emendado da seguinte forma:
3.

A

não

ser

Acordo,

que
as

Diretores
Artigo.
votos
tais

seja

votações

serão

diretor

válidos

para

votos

serão

as

serão

resolvidas

d o

rços

representado

na

terá
a

membro

peIo

diretor,

f
dO

o

;Jor

termos

dar

o

Conselho

do

com
suma

serão,
uma

cento do poder votante total.

a

Em

maioria

geral,

do

seIs

caso

de

por

um

interesses

sendo

de

e

votante

;Jooer

pedido

e

Diretores

importância

membro,

deste

diretor

sessenta

exceção

de

número de

ce

impactarem

de

citado

os

unitária.

de

neste

Conselho

referido

maioria

de

importantes
decididas

do

cento

ato

de

forma

reunião,

declaradas

questões

de

;Jor

questões

substanciais

direito

uma

do

conforme

:Jerante

por

determinado

âmbito

eleição

qaaos

questões

t ..

I:.

no

realizadas

Cada

todas

e

expressamente

do

que

tais

respectivo

setenta

;Jor
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Nota

5:

Explicativa

Esta

emenda
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altera

a

maioria
n~

votações gerais exigidas para

decisões

tomadas

Conselho

maioria

simples a

de

de

Diretores de

sessenta

e

seis

....

representado

na

exceção

de

diretor,

serão

uma

para

âmbito do

:.Jma

maioria

e dois terços por cento do poder votante

reunião,

questões

para

todas

substanciais

decididas

por

as

a

que,

uma

questões,
pedido

maioria

de

com

de

um

setenta

por

cento.

6.

ENTRADA

As

EM

emendas

em

vigor

VIGOR

ao

Acordo

conforme

os

à

subsequentemente
das

emendas

Artigo
Nota
que

60(1)

pelos

IAcordo
(i)

Banco

Adoção
do

6:

adoção

do

Resolução

Artigo

da

membros,

Artigo

O

procedimentos
do

termos

nesta

60(4)

Resolução
em

entrarão

do

à

e

Acordo,

aceitação

conformidade

com

o

do Acordo.

Explicativa
os

contidas

do

60

abaixo

sejam

Acordo

do

Banco

seguidos

;Jar3

por

maioria

exige

emendar

o

validamente:

da

emenda

poder votante

proposta

representado

na

uma

reunião

simples

(Artigos

35(2)

e 60(1»;
(ii)

Apresentação
da

referida

quartos
terços

do
dos

da

emend'a
poder

emenda
por

dois

votante

Membros

aos

países

terços

total

Regionais

dos
com

membros

dos

Membros,

Membros,
três

e

aceitação
com

três

;ncluindo

dOIS

quartos

votante total dos Memoros Reglonal's (~\rtlgo 60(1»;

do

poder
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(iii)

DIÁRIO DA

Notificação
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a

certificando
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em
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da

data

especificada
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a

cada

Membro,

emenda

peIa

três

meses

maioria

60(1));

vigor

data

Banco

eIo

aceitação

especificada (Art.
( iv)
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notificação
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emenda

formal
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aos

(3)

Membros

Conselho

de

ou

após
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Governadores

a

outra
(Art.

60(4).
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PORTARIA N2 198, DE 21 DE AGOSTO DE 1998

MENSAGEM Nº 1.152
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de exposição de motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria nº 198, de 21 de agosto de 1998, que renova a permissão outorgada à Rádio Globo Eldorado
Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Brasília, 24 de setembro de 1998. - Fernando
Henrique Cardoso, Presidente.

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
6º, inciso 11, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53770.01034/93, resolve:
Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º,
da Lei n2 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 1º de maio de 1994, a permissão
outorgada à Rádio Globo Eldorado Ltda., pelo Decreto nº 26.860, de 7 de julho de 1949, renovada
nos termos da Portaria nº 87, de 27 de abril de
1984, publicada no Diário Oficial da União do dia
30 subseqüente, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre·
qüência modulada, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2 2 A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional nos
termos do § 32 do art. 223 da Constituição.
Art. 42 Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Luiz carlos Mendonça de Barros,
Ministro de Estado das Comunicações.

EM Nº 236IMC

AVISO N2 1.286 - Supar/C.Civil.

Em 23 de setembro de 1998
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República relativa ao texto de modificações ao Convênio Constitutivo do Banco Africano de Desenvolvimento, aprovado por ocasião da 34ª Assembléia Anual de Governadores, realizada em Abidjan, Costa do Marfim.
Atenciosamente, - Clóvis de Barros Carvalho, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

Brasília, 4 de setembro de 1998

Em 24 de setembro de 1998

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
SLbmeto à apreciação de Vossa Excelência a inclusa
Portaria nº 198 de 21 de agosto de 1998, pela qual renovei a
pemissão outorgada à Rádio Globo EIdoIado Uda., pelo
Decreto nº 26.860, de 7 de julho de 1949, renovada nos termos da Portaria nº 87, de 2:l de abnl de 1984, pubrlCada no
Diário Oficial da União de 30 subseqüente, para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
2) Os órgãos competente deste Ministério manifestaram-se sobre o pedido, considerando-o instruído de acordo com a legislação aplicável, o que
me levou a deferir o requerimento de renovação.
3) Esclareço que, nos termos do § 3º do art.
223 da Constituição, o ato de renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo Administrativo nº 53770.01034/93, que lhe deu origem.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 198, de 21 de agosto de
1998, que renova a permissão outorgada à Rádio
Globo Eldorado Ltda., da cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro.
Atenciosamente, - Clóvis de Barros Carvalho,
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

Respeitosamente, - Luiz Carlos Mendonça
de Barros, Ministro de Estado das Comunicações.

MENSAGEM Nº 1.176
Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,
Nos termos do inciso 11 do art. 7º da Lei nº
9.069, de 29 de junho de 1995, encaminho a Vossa
Excelência o demonstrativo das emissões do real referente ao mês de agosto de 1998, as razões delas
determinantes e a posição das reservas internacionais a elas vinculadas.
Brasília, 25 de setembro de 1998. - Fernando
Henrique Cardoso, Presidente.
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Brasília, 2!) de setembro de 1998
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho à consideração de Vossa Excelência, de acordo com o que estabelece o inciso 11 do
art. 7!l da Lei nll 9.069, de 29-6-95, o anexo demonstrativo das emissões do real relativo ao mês de

Outubro de 1998

ag:::3to de 1998, as razões delas. determinantes e a
PC'f ição das reservas internacionais a elas vinculadar, para que seja o referido demonstrativo enviado
tE..· ,bém aos Excelentíssimos Senhores das duas
Casas do Congresso Nacional.
Respeitosamente, - Pedro Sampaio Malan,
Ministro de Estado da Fazenda.

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Anexo ao Oficio Presi-98/ 2639

Demonstrativo das emissões do real - agosto de 1998.

L

A base monetária restrita e a emissão-

lI.

A base monetária ampliada

IIl.

Os meios de pagamento (M I) e o multiplicador

IV.

Os meios de pagamento amplos

v.

Anexos
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I)cmonstralJ\,o das Emls','cs do Real - A"l'sto 199R

DEMONSTRATIVO DAS EMISSÕES DO REAL

I • Evolução dos agregados monetários

Em agosto. a base monetária. consideraào

,1

critério de média dos saldos diários. registrou

crescimento de 1..-1-%. acumulando taxa de expansão de 35.8% em 12 meses. Entre seus
componentes. ocorreram expansões de O.6 r ( e 2.3% nos saldos do papel-moeda emitido e das
reservas bancárias. respectivamente.

Cem onstratívo de em issões do real
Agosto ae 1998

RI bilhões

DIscrlmlnaçio
A - Lastro monetário (reservas IlJternaclonals vinculadas)

36.40

8 - Emissão monetária estimada para o 3' trimestre/98
(Voto CMN n" 111/98)

36.40

C - Em issão monetária realizada 11

33.93

c.1 • Usos _ saldos 11

33.93

c.1.1 Papel-moeda emitido
c.1.2 Reservas bancárias

18.35
15.58

c.2 - Fontes

33.94

c.2.1 Saldos em 31.07.98
c.2.1.1 Papel·m aeda em itido
c.2.1.2 Reservas bancárias

32.99

c.2.2 Fluxos em ago/98
c.2.2.1 Operações com
c.2.2.2 Operações com
G.2.2.3 Operações com
c.2.2.4 O perações com

21
o Tesouro Nacional
títulos publlcos lederais
o setor extero')
o slstem a financeiro

D - Saldo de emIssão (8 - Cl

17.91

15.07
0.95
-9.11
6.97
2.80
0.28
2.47

1/ Média dos saldos nos dias úteIs.
2/ Média dos fluxos acum ulados nos dias utels.

Consideradas as posições de final de período. o saldo da base monetária atingiu R$ 35.4 bilhões.
com crescimento de 7'-+0/(' no mes e de 61.l)q. em 12 meses. As reservas bancárias alcançaram
R$ 17.2 bilhões e o papel-moeda emitido. RS 18.2 bilhões. com expansões no mês de 14.4% e de
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Ba.·e m onetaria e com pOnêõ'ltes
Média dos SâlCOS nos dias úteis

P~rlOOO

Papel·
m oeoa
em 'tido

Variação
Flese··.. as Vari2.ção
percentual
::anca."as perc'3ntuai
'2 meses
Mh
12meses
'Aês

'2 234
11 810
11 436
11 476
11 594
12088
12 418
12 617
13 060
13 316
'3 652
16 780

·7.0
., 5
-3.2
·).4
1.0
4 3
2.7
1.6
3.5
2.0
2.5
22.9

1997 Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Sei
Oul
Nov
D e2

16
16
15
15
15
15
15
15
15
16
16
19

266
013
838
479
540
614
867
856
961
120
369
972

1998 Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago'

18 746
17 984
11 249
17331
17377
17 868
18 245
'8 353

1996 Jan
Fev
\1 ar

Abr
ai
Jun
Jul
Ago
S et
Oul
Nov
Dez
~A

40.6
39.4
41.3
~2.1

Base
m onelarla

RSm,lhões
Variação
percentual
\,lês
12 meses

9.9
1.1
3.7
·;'6.1
3.7

1 4
-9.0
·12.9
-7.6
·7.9
-13.8
·18.6
-29.3
-25.3
-33.9
-51.4
-56.. 2

20 510
18478
18028
17442
17605
17449
17 899
16846
17 243
17653
16859
20 106

-1.1
-9.9
-2.4
-3.2
'0.9
-0.9
1.4
-4.8
2.4
2.4
-4.5
19.3

21.6
16.9
15.1
20.0
22.0
19.0
15.1
12.5
14.8
8.6
0.7
-3.1

2.6
9.7
9.2
·0.1

~ 2'75
5 5é8
5 592
: ?5ô

9.0
9.4
.1. 1
·9.5
0.8
i 0.8
., .5

46.7
43.1
39.6
40.2
38.7
37.2
34.5
27.6

:: 3ô 1
5 281
~ 229
4 193
4 337
3 207
3 326

·3.1
·1.6
-1.1
-2.3
0.4
0.5
1.6
-0.1
0.7
1.0
1.5
22.0

33.0
35.6
38.5
34.9
34.0
29.2
27.8
25.1
22.2
21.1
19.9
19.0

~ 354
5 597
8 859
9 193
:; 911
• 094
9 926
9 130
• O 190
10535
9 648
· 2311

10.9
51.5
34.3
3.8
-3.1
2.1
9.2
-8.0
11.6
3.4
-8.4
21.6

·47.4
-1.1
34.4
54.1
48.2
69.6
88.0
115.9
143.6
142.9
200.8
270.1

20620
22 610
24697
24672
24450
24101
25194
24 986
26 151
26656
26017
32283

1.1
4.4
-3.1
4.1
1.9
·2.4
24.1

0.5
22.4
37.0
41.4
38.9
41.6
45.1 .
48.3
51.1
51.0
54.3
60.6

-6.1
-4.1
·4.1
0.5
0.3
2.8
2.1
0.6

15.2
12.3
8.9
12.0
11.8
14.4
15.0
15.7

14836
13950
13606
13523
• 4975
15 241
15234
15 582

20.5
-6.0
-2.5
-0.6
10.7
1.8
-0.0
2.3

240.1
111.5
53.6
41.1
68.1
67.6
53.5
70.7

33581
31 934
30855
30854
32353
33 109
33479
33 935

4.0
-4.9
-3.4
-0.0
4.9
2.3
1.1
1.4

62.9
41.2
24.9
25.1
32.3
34.0
29.8
35.8

....

-: 011
-

-O.~

Dados preliminares

Relativamente às fontes de emissão monetária. tomando como referência os t1uxos acumulados
no mês. o conjunto de operações com o sistema financeiro foi expansionista em RS 1.9 bilhão. Os
principais fatores que determinaram este comportamento foram os empréstimos de assistência
financeira de liquidez. expansionistas em RS 1.1 bilhão. a restituição de depósitos compulsórios
üs instituições financeiras (RS 509 milhões I. especialmente as devoluções de recolhimentos
,-obre depósitos a prazo (RS 57..J. milhões I. e o segmento ",)Utras contas" I RS 2M milhões l.
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.\s:nperações·do ~etor externo. com hase na data da liquidação financeml. provocaram impacto
(ontracionista de RS 3."7 llilhões. refletindo as vendas IÍl.juldas efetuadas pelo Banco Central no
mercado interbancário de câmbio.

o

t1uxo mensal das operações com o Te:-(\L:rO Naci,- :ai iiJi c ntraClOnJsta em RS 8.6 bilhões.

destacando-se no mes a entrada. na Conta L' :::..:a do TesourQ. de receita proveniente da privatização
da Teiebrás (RS 8.8 bilhões I.
A liquidez do mercado monetário.
pühl icos

110

mes. foi ajustada por melO das operações com títulos

federais. expansionistas em RS 1.2.9 bi Ihõc:s. tendo ocorrido resgate líquido de

RS 2 bilhões no mercado rrimário. compras líquidas no valor de RS 10.6 bilhões no mercado
...ecundário e de RS 300 milhões no eXlra-mercado.
Fatores condicionantes da base monetária
Fluxos acum ulados no mês
R$ milhões
P erfodo

1996Jan
Fey
Mar
Abr
Mai
Jun
J uI
Ago
Sal
Oul
Noy
Dez
'~g7

Jan
Fev
Mar
Abr
Ma.
Jun
JuI
Ago
Set
Out
Nov
Dez

1998 Jan
Fay
Mar
Abr
Mal
Jun
Jul
Ago'

Operações
com o
Tesouro
Nacional 11
2403
687
231
1 715
4 923
279
889
5B6
263
583
38

Operações
com títulos
públicos
federaiS

O pe rações
com o
selor
externo

O peraçàes
com o
sislem a
financeiro

Variação

da
base
monetária

~44

·3949
·8 133
·1 953
• 1 858
·10 274
668
·2 985
578
4 246
·3 i05
·3 279
2 309

2238
2212
• 25
1 131
2085
230
872
51
· 1 130
1 066
1 023
234

4
·3
1
·1
2
1

62
193
925
258
535
695
942
103
553
852
321
140

753
.5427
• 822
• 1 184
127O
535
1 941
·3062
4952
·5074
104
4 127

2 175
560
326
·2 043
·2 871
167
380
. 1 727
2241
342
478
·1 614

566
1 166
. 1 565
1 237
664
1 215
163
·2360
3350
3719
7040
9732

• 1

305
75
611
·1 484
2 566
· 1 389
2397
2872
· 1 669
·7 923
·1176
653

3 760
·4 105
4 541
7258
·4 561
2 955
·2 326
·1 113
·1089
5 248
·7962
1 392

4 064
·3575
2039
4967
·5 551
2948
• 472
·2348
2832
1 447
·3175
8856

978
32
794
·6 544
471
1 215
956
·8 643

·4 520
199
·11 001
1 150
2497
6 167
·2 662
12 889

855
5173
• O 233
5 912
• 1 840
962
. 476
·3 694

3379
·7 015
869
151
258
29B
141
1 875

·1 264
• 1 473
894
670
444
6 122
·4235
2427

1/ Não InclUI ooeracoes com tllulos.
. Clados oralimlnares

1
4
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.;;aldo da base monetária ampliada. ao final ":0 penado. ~LDresentou redução Je O.8'7(

1 agosto

(expansão de 60.9 C7( em 12 meses I. a1cancanjL) RS 3"+1.6 i:lllhões. em função da redução do saldo
Lias títulos de emissão do Tesouro :\"acionai. ..;ue atingiu RS 167.1 bilhões. ante RS 175.8 bilhões
no mês de julho. O saldo dos títulos de emb:,Jo do Banco Central aumentou de R$ 97.5 bilhões
para RS 10 1.2 bilhões.

Base monetária ampliada
Saldos em final de período
FlSmilhões
Periodo

Base
mone·

Depósitos
compulsórios

tária

em especle
Remune-

Não

rados \

remune-

rados

Titulos públicos fe<ler,lIs

Variação

percentual
Títulos do Tesouro Naclonaj'lI

Titulos do BCB
Posição Financla31
decar- mento
21
I8Ira

1996 Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
SeI
QuI
Nov
Dez

22434
17007
16186
15002
16272
16807
18748
15687
20638
15565
15SS8
19796

11707
11664
11695
11629
11343
.11167
9448
9451
9503
12000
14477
16114

6081
6387
6640
6762
7023
7079
8671
9264
9671
10285
11614
12761

32608
36615
38247
38839
43620
48159
52430
51172
52608
53044
52595
50318

-1856
-1122
·3011
·2098
-3164
-2206

1997 Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jul
Ago
Set
QuI
Nov
Dez

23860
20285
22324
27291
21740
24688
24216
21868
24700
26147
:<2972
31828

17138
18586
19-905
21145
22982
23823
26173
26576
27166
28519
28970
30287

10783
7157
6167
5187
5058
5015
3748
3550
3480
38B9
4293
4065

.\7275
44 586
46907
47454
50088
50813
48074
50779
50880
47336
46241
39956

·à 862
- 338
419
-3794
.43
., 656
·237
. ~5
1
.1758
·10
·464

'998 Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago'

30564
29091
29985
30655
31099
37221
32986
35413

30758
31840
3t 50a
31510
31842
32240
32905
32762

" 314
43aa

80403
77 646
4602 89891
4968 97411
4978 97715
5014 104011
5020 90015
5035 101250

·1765
O

.lun

Total

-2355
772
2633
2829
2973

O

I)

·2

·9
457
7489

IJ

~ctal

POSIÇão Financia31
decar- t""'l:Jnto

!Ms

Total

12 meses

Total

teira

30253
'37387
.\0880
41668
46593
4B 159
50574
50050
49597
50946
49431
.\8112

59153
61721
62252
65302
73010
74220
75478
78624
77776
80507
85407
88270

~1)413

94058
97706
98488
99713
101092
101560
106610
109525
117765
120681
117375
178009

J.4248
~7326

43660
50045
~9 T57
~7 837
::0734
:0880
45578
46231
39472

78638 145234
77646 151794
89891 152567
97409 151329
97706 146264
104 468 158436
97504 166303
101250 164763

58814
61721
62252
65302
73010
74220
73788
78245
75696
79599
85355
81267

89007
99108
103132
106970
119603
122379
124362
128295
125293
130 545
135785
135379

129289
134166
137653
140363
154 241
157432
161229
182691
165105
168395
177545
164 050

5.7

134 371
141 942
145780
141642
151137
149701
153464
160 259
168 645
162330
163 606
213910

166152
187970
194176
195485
200 917

·3571

93958
97694
98454
98182
101092
100544
105627
109525
'17765
116752
f17375
174438

207601
212253
223991
220885
219841
280 070

1.1
1.0
3.3
0.7
2.8
1.1
22
2.2
55
·1.4
'0.5
27.4

44.0
40.1
41.1
39.3
30.3
29.1
28.8
30.5
35.7
31.2
23.8
52.2

·4554
- 522
2170
4
7285
2621
9507
2348

140680
151272
154 737
151333
153569
161057
175810
167111

219318
228918
244 628
248 742
251275
265525
273314
268361

264 954
294 231
310723
315875
319194
340000
344 225
341571

1.7
3.3
5.6
1.7
1.t
6.5
1.2
-0.8

53.1
56.5
60.0
61.6

- 339
O
O
O

O
O
·1890
-379
·2000
·908

·52
·1003
·100
·12

-34
·1531
O
-; 016
·983
O
O
-3929
I)

Z03W

2.6

60.9
64.7
71.7

2.0

n.O

9.9
2.1

1.5

83.3
91.1
68.1
53.9
54.9

2.0
5.4
3.7

51.4
50.5

3.8

2.4
0.9

11 Referem-se a saldos corngldos de algumas operações de mstllUlçõeS financeiras {Depósitos a prazo. Depósitos Judlciw9. e Depósitos de
~oupancal.

2J ExclUI LBCE.
31 PosIções de fmanclamento dos lllUlos: lomactor/ctoador. Undersold (+), ovtJl"lold H e pOSIções de cus!odia sob a Aes. 2308, de 28.8.96.
41 Titulas avaliados pela curva do renalmento do papellcnteno valor presente da STN.lMF1.
8ados prellmmares.

52.4

58.9
67.3
65.8
60.9
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saldo midio diárir dos meios Je pag;,u::ento \ :Vlll registrou ex.pansão de 0.8% no mês.

acumulando crescimento de 1-I-.5 C7c em

i: ::1eses.

Entre seus componentes. o saldo médio de

moeda manual registrou aumento de OA"( nc' mês e o de moeda escrituraI. de 1C7C • Considerandose o período de '12 meses. o papel-moeda em poder do público apresentou expansão de 15.2%. e
os depósitos il vista. 1.+.1 C'(.
Meios de pagam ento (M 1) e com ponentes
Média dos saldos nos dias úteis

Periodo

Papel-moeda
Variação
em poder
percentual
do
No mês
Em 12
publico
meses

Deoósilos
à visla

'Jariação
percentual
No m 9S
Em 12
meses

Melas
de
pagamento

ASmilhôes
Varlaçio
percenlual
No m 6.
Em'12
me.es

1996 Jan
Fev
Mar
Abr
Moi
Jun
Jul
Ago
Sei
Oul
Noy
Daz

10570
10 153
9 922
9868
10077
10449
10825
11 007
11 396
11 571
11 811
14641

-6.7
-3.9
·2.3
-0.5
2.1
3.7
3.6
1.7
3.5
1.5
2.1
24.0

46.3
43.8
45.7
47.5
53.3
47.1
44.0
44.1
42.6
40.6
37.1
29.2

'4675
'3 953
13 521
13977
13356
t 3476
13481
12513
12873
13468
t 2 522
14352

·3.8
-4.9
-3.1
3.4
·...4
0.9
0.0
-7.2
2.9
4.6
·7.0
14.6

19.6
17.8
20.2
28.1
26.8
27.3
21.8
15.8
15.4
10.2
-0.9
-5.9

25245
24 106
23443
23845
23433
23924
24306
23521
24269
25039
24333
28993

3.2
3..2
-2.8
19.1

29.5
27.5
29.8
35.4
37.0
35.2
30.8
27.5
26.7
22.5
14.5
9.1

1997 Jan'
Fey'
Mar'
Abr'
Mai'
Jun'
Jul'
Ago'
SeI'
Oul'
N Oy'
Dez'

14254
13943
13 783
13506
13 555
13655
13 908
13892
13998
14 184
14 324
17540

-2.6
-2.2
-1.2
-2.0
0.4
0.7
1.8
-0.1
0.8
1.3
1.0
22.4

34.9
37.3
38.9
36.9
34.5
30.7
28.5
26.2
22.8
22.6
21.3
19.8

15921
22202
23 106
22 903
23008
23 104
23081
24000
24794
25 582
24 902
28089

10.9
39.5
4. I
-0.9
0.5
él.4

8.5
59.1
70.9
63.9
72.3
71.5
71.2
91.8
92.6
89.9
98.9
95.7

30175
38148
36889
36408
38563
36759
36989
37892
38792
39767
39226
45626

4.1
19.8
2.1
-1.3
0.4
0.5
0.8
2.4
2.4
2.5
-1.4
·16.3

19.5
4\l.9
57.4
52.7
58.0
53.6
52.2
61.1
59.8
58.8
61.2
57.4

1998 Jan'
Fev'
Mar'
Abr'

16467
15692
15066
15028
15 173
15 553
15 948
16008

-6.1
-4.7
·4.0
-0.3
1.0
2.5
2.5
0.4

15.5
12.5
9.3
11.3
11.9
13.9
14.7
15.2

28 087
26 912
26360
26589
26433
26855
27 112
27377

76.4
21.2

44 554
42605
41426
41 617
41 606
4:1. 408
43060
43385

-2.4
-4.4
-2.8
0.5
0.0
1.9
1.5
0.8

47.7
17.9
12.3
14.3
13.8
15.4
111.4
14.5

Mai'

Jun'
Jul'
Ago'

·a.l
4.0
3.3
3.2
·2.7
' 2.8
~.O

·4.2
'2.1
1.9
·0.6
1.6

1.0
1.0

," .1

16.1
14.9
16.2
17.5
14.1

·5.0
·4.5
·2.8
1.7
-1.7
2.1
1.6

-3.2

• Dados preliminares.

o

multiplicador monetário manteve-~c relativamente estável em relação a julho (redução de

1.29 para 1.231. :-Ião se onser\'aram alterações nos coeficientes de comportamento monetário do
püblico. nigistrando-'oc. contudo. \'ariaçães pouco significativas nos coeficientes de
comportamento dos hancos.
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~D~IARI:.:'::::::::O=-=D::.:tA:....:C=-ÂMARl\==-==.:.:OO=-=-S=-=-D=EP=-UT=-=-:AOO--S---Multiplicador e

coefícíente~ .:~

Média dos

PMPP

c=--

ex

DV

D

Multiplicador

bancos

RB

R,

RI
.H I

.\11

com p( ·tamento monetário 11
nos ojias uteis

SãlOOS

:::noortamen~o dos

Componamento do publico

Período

0U_tu_h_ro_de_l_9_98

D\'

K

DV

1
C+D(R 1 +R2 )

M,
B

1996 Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Oez

0.42
0.42
0.42
0.41
0.43
0.44
0.45
0.47
0.47
0.46
0.49
0.50

0.58
0.58
0.58
0.59
0.57
0.56
0.55
0.53
0.53
0.54
0.51
0.50

0.11
0.12
0.11
0.12
0.11
0.12
0.12
0.13
0.13
0.13
0.15
0.15

0.56
0.48
0.49
0.43
0.45
0.40
0.39
0.34
0.32
0.32
0.26
0.23

1.23
1.30
1.30
1.37
1.33
1.37
1.37
1.40
1.41
1.42
1.44
1.44

1997 Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Sei
Oul
Nov
Dez

0.47
0.39
0.37
0.37
0.37
0.37
0.38
0.37
0.36
0.36
0.37
0.38

0.53
0.61
0.63
0.63
0.63
0.63
0.62
0.63
0.64
0.64
0.63
0.62

0.13
0.09
0.09
0.09
0.09
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.09

0.27
0.30
0.38
0.40
0.39
0.39
0.43
0.38
0.41
0.41
0.39
0.44

1.48
1.60
1.49
1.48
1.50
1.49
1.43

1998 Jan
Fev
Mar
Abr
Mal
Jun
Jul
Ago

0.37
0.37
0.36
0.36
0.36
0.37
0.37
0.37

0.63
0.63
0.64
0.64
0.64
0.63
0.63
0.63

0.08
0.09

0.53
0.52
0.52
0.51
0.57
0.57
0.56
0.57

1.33
1.33
1.34
1.35
1.29
1.28
1.29
1.28

o.oa
0.09
0.08
0.09
0.08
0.09

1.52
1.48
1.49
1.51
1.41

1: Onde:
C - Preferência do publico por papel·moeda
PMPP - Papel-moeda em poder do público
M1 - MeiOS ae pagam ento
D • PreferênCIa do publico por depOSitas a vista
DV - DepOSitas à vista

RI- Taxa de encaixe em moeda corrente

ex R2
RS
K S -

Encaixe de moeda corrente
. Taxa de reservas bancárias
. Reservas bancanas
Multiplicador da base monelária
Base monetária

o saldo dos meios de pagamento no conceito mais amplo (M4) atingiu R$ 439.2 bilhões. com
expansão de O.13 C7r no mês. reduzindo a relação com o PIB de
título~

4S~

para 47.7C:c. O estoque de

pLÍblicos federais em poder do pLÍblico alcançou RS 176.5 bilhões. representando redução

de O.2C:c e cOlTespondendo a ..J.O.2C:c do total do agregado. O saldo dos depósitos de poupança
atingiu RS I() 1.5 hilhões. com ganho líquido no mês de RS 1.2 bilhão. enquanto o saldo dos
depósitos a prazo alcançou RS 99.6 bilhões. com perda líquida de RS 1.2 bilhão.
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Haveres financeiros
Saldos em final de período
RSmilllões
";11

P~rioao

FAF.
FRF'curto
prazo
e
FIF·curto
prazo

Tit.fed.em
poder do
publico
não'lnancelro

.... 11

T't.estlmun.

~e

;:ublico
oão-

poupança

11193

172944
178914
183029
187669
194285
198200
204317
208116
213101
215491
224189
238712

31271
81617
82301
81218
31637
81987
81664
82149
84286
97683
88162
83429

115613
120151
124661
129934
131139
132706
139837
139507
142748
141759
136 070
140068

10403
11061
10782
10698
11215
11489
11684
11892
12127
12382
12684
3739

173 956
178242
180896
184012
185466
187692
192760
194714
199 579
200 160
195780
202798

76420
78053
79364
80249
81078
82248
82933
84335
85882
87368
92617
97062

250316
256295
260260
264261
266544
269940
275692
279049
285462
287547
288397
299860

76124 326500
75178 331473
76121 336382
75612 339873
76826 343370
81362 351302
82170 357862
84297 383 346
86359 373 621
92818 360365
94 624 383022
92894 3:n754

142047
148737
159160
'63318
168122
'69788
176802
176485

9758
8499
8312
3036
7552
0916
8879
9341

200 782
207230
216144
221234
226218

99412
97872
97178
37095
37386

300 :94
305102
313322
318329
323604
329424
337899
339648

'991 Jan"
Fev"
Mer"
Abr"
Mai"
Jun"
Ju'"
Age"
Set"
Out"
Nov"
Dez"

33609
36309
37135
35991
36544
37482
35643
37903
39240
39472
40255
47728

14211
10115
8318
7191
6567
6015
5595
5412
5464
6567
6772
6262

'998 Jan'
Fev·
-v1arAbr"

42894
~2 900
41212
42045
~2 386
.!1 987
l3945
.14 237

7083
7094
7459
7834
8157
7840
7997
8109

;un"
Jui'
Ago"

No

64753
64757
64674
;;4231
64078
63854
53754
54265
65218
66988
72024

Dez

~0950

Varillção
pm:entual

m6s

108711
114161
118272
122995
130054
134122
140463
144 362
148837
150274
157201
166687

9092
8868
8279
7933
7442
7890
9154
9389
9795
10640

\·lal-

\14

Em 12
meses

21

11

61179
66413
70937
75243
82929
85185
90 120
92607
94513
96719
100 362
102855

'~ov

M3

Títulos
privados

~:nancelro

14958
15785
16071
16543
16921
17534
18082
18889
19385
19743
21505
22832

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Oul

Depósitos

13m ooaerao

23482
23095
22985
23276
22762
23513
23107
23477
25143
23171
24383
29807

'396

M2

~4233

230531

~8892

237623
238172

:00276
·1)1476

96 503
100154
'1}2863
'JO 322
")1481
'J1849
'~Q 784
39584

254 215
250 531
255330
258 887
275922
280187
285981
2?O265
297387
303 175
312351
222140

336697
405 256
416184
418651
~25 085
431073
~38 683
439232

11 - ExclUI títulos pertencentes as carteiras das inslituições financeiras. dos FAF. dos FRF·curto prazo e dos FIF·cuno prazo.
21 • InclUI deoosltos a prazo. lelras de câmbio e lelras hiPotecarias. exceto aqueles em ooder dos FAF. dos FRF·cuno prazo.
10S FIF·curto prazo e das carteiras das inslituições financeiras.
Dados prellmmares

1.4
2.5
1.8
1.3
2.6
1.5
2.1
1.5
2.5
1.9
3.0
3.1

1.4
1.5
1.5
1.0
1.0

39.9
38.6
41.0
41.1

43.2
40.3
35.0
30.1
29.5
29.1
29.2
28.5
28.4
27.2

28.8

26."

1.8
0.7
2.5

24.4
25.4
25.1
25.2
25.7
25.5
22.6
21.9

1.0
2.2
2.7
0.6
1.5
1.4
l.d
0.1

21.5
22.3
23.7
23.2
23.8
22.7
22.6
20.9

2.3
1.9
1.5

2.9
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Gráfico 1

Base monetária e M1
(média dos saldos diários I
RS bilhões
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Gráfico 2

Base monetária e M1
(variação acumulada em 12 meses da meoia dos saldos diários)
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Gráfico 3

Base monetária ampliada e M4
(saldos em final de penado)
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Gráfico 4

Base monetária ampliada e M4
(variação acumulada em 12 meses dos saldos em final de penado)
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Notas explicativas referentes ao demonstrativo de emissão do real

l.

o

Lastro Monetário é representado por parcelas internacionais. vinculadas em

conta especial do Banco Central. obedecendo l paridade cambial de CSS 1.00 =RS 1.00. conforme
estipula

")

0* 2° do Al1igo 3" da Lei n' 9.069. Je 29.6.95 .
...... .
A Emissão Monetária Autoriz:J.da está estabelecida no Artigo -1-0 daquela lei. que

diz:
"Observado o disposto nos :J.rtigos anteriores. o Banco Central do Brasil deverá
obedecer. no tocante às emissões de Real. o seguinte:

(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) limite de crescimento percentual nulo no quarto trimestre de 1994 para as

emissões de REAL no conceito ampliado:

DIÁRIO DA cÂMARA. DOS DEPUTADOS
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(lIl) nos trimestres. seguintes. obedecido o objetivo tie assegurar a estabilidade da
moetia. a programa<.;ão monetária de Ljue trata

lJ

art. ()" desta Lei estimará os

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

:-.lo mesmo Artigo 4.0. em seu

*2°, foi explicitado que o Conselho Monetário

:"-Iacional. para atender a situações extraordinárias. poderá autorizar o Banco Central do Brasil a
exceder em até 20<;f (vinte por cento) os valores resultantes dos percentuais previstos.

,

.-\ EXpOSl<.;ão de

~lotiv()s

n- 2':t:-. de

_:O.6.~q,

apro\'ada pelo Exmv. Sr. Presidente

da Repúhlica fixou os critérios a "erem .:":otadc.'s pelo Conselho :vIonela:-io Nacional na
regulamentação dos eventuais ajustes

Dc.)'

limiles de emissão necessários para atender

circunstâncias excepcionais.

-1-,

Em conformitiade com o expresso r:o

*-I-

n

do artigo -1-0 da Lei

n~

9.069. o Voto

C:vlN n° 84/94. que deu ori~em à Resolução n° 2 ')82. de 30.6.94. dispôs sobre os limites de
emissão e a forma de lastreamento da nova uniàade de Sistema Monetário Brasileiro. determinando
que para efeito do cumprimento tios limites de e nissões autorizadas () volume de emissões
realizadas será apurado pela média dos saldos diários da base monetária.

5.

O papel-moeda emitido é a umdade do Sistema Monetário Nacional em circulação.

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

6.

As reservas bancárias expressam os depósitos compulsórios. e possíveis excessos.

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

7.

As operações com títulos federais referem-se ao resultado líquido das compras e

\'endas de títulos püblicos federais. bem como aos financiamentos tomados e doados pelo Banco

Outubro de 1998
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('entrai com lastro em t1tulos de emissilo do próprio Banco Central lia Br:1sil e do Tesouro
:"Jacional. O conjunto liessas operações \'isa o controle lia liquidez. a administração das taxas de
juros no curto prazo e ainda a rolagem da dívida pública federal.

X.

As operações do setor externo referem-se. principalmente. às compras e vendas

de moeda estrangeira pelo Banco Central lio Brasil. as quais resultam dos movimentos de
exportação. importação. pagamentos e recebimentos lie serviços. e das entradas e saídas de
recursos de origem financeira. isto é. das aplicações e dos resgates dos investimentos de estrangeiros
nos mercados financeIro e lie capitais. bem como dos rendimentos obtidos nessas aplicações.

-!.

As operações com instituições financeiras englobam todas as movimentações de

reservas monetárias entre o Banco Central e (' sistema financeiro. decorrentes do cumprimento
de normas regulatórias estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. tais como:

- encaixes em espécie sobre depósitos de poupança:
- encaixes em espécie sobre fwndos de investimento:
- assistência financeira de liquidez:
- recolhimentos compulsórios sobre deficiências em aplicações de crédito rural:
- outras contas.

10.

As operações do Tesouro Nacional refletem os pagamentos e recebimentos de

recursos primários do Tesouro. não incluindo. por conseguinte. as operações com títulos de
emissão do Tesouro. Por dispositivo da Constituição - Artigo n° 164. § 3° - esses recursos devem
estar depositados no Banco Central do Brasil.
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AVISO Nll 1.311 - Supar/C.Civil.
Em 25 de setembro de 1998
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República relativa ao demonstrativo das emissões do real referente ao mês de agosto de 1998, as razões delas
determinates e a posição das internacionais a elas
vinculadas.
Atenciosamente, - Clóvis de Barros Carvalho, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
MENSAGEM Nº 1.194
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de exposição de motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria n2 186, de 3 de agosto de 1998, que renova
a permissão outorgada à Rádio Delta Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Atibaia, Estado de São Paulo.
Brasília, 30 de setembro de 1998. - Fernando
Henrique cardoso, Presidente.
EM N2 237/MC
Brasília, 24 de setembro de 1998
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria n2 186, de 3 de agosto de 1998, pela
qual renovei a permissão para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Atibaia, Estado de São Paulo, outorgada
pela Portaria nº 46, de 17 de fevereiro de 1984, publicada no Diário Oficial da União em 21 subseqüente, ao Sistema Femão Dias de Radiodifusão
Ltda., cuja denominação social foi alterada para Rádio Delta Ltda. pela Portaria nll 151, de 14 de julho
de 1995.
2) Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se sobre o pedido, considerando-o instruído de acordo com a legislação aplicável, o que
me levou a deferir o requerimento de renovação.
3) Esclareço que, nos termos do § 3º do art.
223 da Constituição, o ato de renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo Administrativo nº 50830.001489/93, que lhe deu origem.
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Respeitosamente, - Luiz Carlos Mendonça
de Barros, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA N1l186, DE 3 DE AGOSTO DE 1998
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
62 , inciso 11, do Decreto n2 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n2 50830.001489/93, resolve:
Art. 12 Renovar, de acordo com o art. 33, § 32 ,
da Lei n2 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 21 de fevereiro de 1994, a permissão para explorar, sem direito de éxclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Atibaia, Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria nll 46, de 17 de fevereiro de
1984, ao Sistema Fernão Dias de Radiodifusão
Ltda., cuja denominação foi alterada para Rádio DeIta Ltda., conforme Portaria nº 151, de 14 de julho de
1995.
Art. 22 A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de TelecomunicaÇÕes, leis
subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 32 Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 32 do art. 223 da Constituição.
Art. 42 Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Luiz Carlos Mendonça de Barros, Ministro de
Estado das Comunicações.
AVISO Nll 1.332 - Supar/C.Civil.
Em 30 de setembro de 1998
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nll 186, de 3 de agosto de
1998, que renova a permissão outorgada à Rádio
Delta Ltda., da cidade de Atibaia, Estado de São
Paulo.
Atenciosamente, - Clóvis de Barros carvalho,
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
MENSAGEM Nll 1.204
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal,
submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de exposição de motivos do Senhor, Ministro de Estado do Exército, o texto do projeto de lei que •Altera a redação do art. 111 da Lei nll
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9.026, de 10 de abril de 1995, que dispõe sobre a
vinculação da Fundação Osório, e dá outras providências".
Brasília, 5 de outubro de 1998. - Fernando
Henrique Cardoso, Presidente.

O projeto não resulta em custos para o Tesouro Nacional.
5) Razões que justifiquem a urgência:
Não é o caso.
6) Impacto sobre o meio ambiente:

EM N2070-A3.1/MEx

Nenhum
7) Síntese do parecer do órgão jurídico:
Foram atendidos todos os quesitos. Sob o aspecto da juridicidade, nada a opor nem a acrescentar. - Altair Pedro Pires da Motta, Consultor Jurídico do Ministério do Exército.

Brasília, 21 de setembro de 1998
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossa Excelência o Projeto de Lei anexo, alterando o art. 1º da Lei nº 9.026, de 10 de abril de
1995, que dispõe sobre a vinculação da Fundação
Osório.
2) A referida Fundação é uma tradicional entidade filantrópica, criada em 1921, com o fim de
prestar assistência educacional gratuita exclusivamente às órfãs de militares. Posteriormente, em
1946, esse relevante serviço foi estendido às filhas
não-órfãs de Oficiais das Forças Armadas, na condição de contribuintes, como forma de preencher
as vagas ociosas e em proveito da educação das
órfãs.
3) A realidade atual possibilita que tal serviço
seja oferecido, também, aos filhos e filhas de militares e civis, como forma de otimizar a destinação
principal do Educandário.
4) Diante do acima exposto, Senhor Presidente, tenho a certeza de que a proposta anexa
reforçará os fins sociais da Fundação, sem, no entanto prejudicar o atendimento às órfãs.
Respeitosamente, - Zenildo de Lucena, Ministro de Estado do Exército.
ANEXO À EXPOSiÇÃO DE-MOTIVOS Nº 070
-A 3.1/MEx, DE 21 DE SETEMBRO DE 1998
1) Síntese do problema ou da situação que reclama providências:
Estender os seNiços educacionais prestados pela
Fundação Osório aos filhos e filhas de militares e cMs, em
aproveitamento de vagas eventualmente não-preenchidas.
2) Soluções e providências contidas no ato normativo ou na medida proposta:
Projeto de lei que dá nova redação ao art. 1º
da Lei nº 9.026, de 10 de abril de 1995, que dispõe
sobre a Fundação Osório.
3) Alternativas existentes às medidas ou aos
atos propostos:
Não existem outros projetos do Executivo ou
do Legislativo sobre a matéria.
4) Custos:

PROJETO DE LEI Nº 4.768 DE 1998
Altera a redação do art. 1SI da Lei nSl
9.026, de 10 de abril de 1995, que dispõe
sobre a vinculação da Fundação Osório,
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 9.026, de 10 de abril
de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 12 A Fundação Osório, criada pelo
Decreto nº 4.235, de 4 de janeiro de 1921,
com as modificações introduzidas pelo Decreto nº 16.392, de 27 de fevereiro de 1924, e
Decreto-Lei nº 8.917, de 26 de janeiro de
1946, fica vinculada ao Ministério do Exército.
Parágrafo único. Desde que as instalações e as condições de ensino da Fundação
Osório o permitam, poderão ser aceitos filhas e filhos de militares e civis, como alunos
contribuintes." (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 32 Revoga-se o § 2º do art. 4º do DecretoLei nº 8.917, de 26 de janeiro de 1946.
Brasília,
AVISO Nº 1.342-Supar/C. Civil.
Em 5 de outubro de 1998
Senhor Primeiro Secretário,

C;1carr. i nho a essa Secretaria mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República relativa a projeto de lei que"Altera a redação do art. 1º
da Lei nº 9.026, de 10 de abril de 1995, que dispõe
sobre a vinculação da Fundação Osório, e dá outras
providências".
Atenciosamente, - Clóvis de Barros Carvalho, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
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MENSAGEM Nº 1.205
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal,
Submeto à elevada deliberação de Vossas Excelênci~_s, acompanhado de exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado da Agricultura e do Abastecimento e da Senhora Ministra de Estado da Administração Federal Reforma do Estado, Interina, o texto do
projeto de lei que "Altera dispositivos da Lei nº 9.620,
de 2 de abril de 1998, e dá outras providências".
Brasília, 5 de outubro de 1998. - Fernando
Henrique Cardoso, Presidente.
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO
FEDERAL E REFORMA DO ESTADO
E.M. Interministerial nº 56 Mare/MAA
Brasília, 12 de agosto de 1998
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submetemos à elevada consideração de Vossa
Excelência o anexo projeto de lei modificando a Lei nº
9.620, de 2 de abril de 1998, que cria a carreira de Fiscal
de Defesa Agropecuária e dá outras providências.
2) A Constituição Federal de 1988 atribuiu,
em seu capítulo sobre a Organização do Estado,
art. 23, competência à União para fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento
alimentar, competência esta destinada, na estrutura organizacional do Poder Executivo, ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
3) Assim, atividades de defesa sanitária animai e vegetal, a fiscalização dos insumos utilizados
nas atividades agropecuárias, a fiscalização da
prestação de serviços no setor e a classificação e
inspeção dos produtos e derivados animais e vegetais são exercidas atualmente por Engenheiros
Agrônomos, Farmacêuticos, Químicos e Zootecnistas, os quais realizam ainda vasto trabalho de conscientização visando salvaguardar as condições de
consumo e conseqüentemente a saúde das populações urbanas e rurais do País.
4) Tais atividades revestem-se, ademais, de
grande importância econômica, visto que as exportações de produtos agropecuários para a maioria
dos grandes mercados consumidores mundiais estão condicionadas à prévia inspeção e aprovação
em exames que exigem a aderência estrita a rigorosos padrões de qualidade, sendo a colocação de
produtos nacionais no exterior um importante objetivo em contexto em que a preservação de um razoável fluxo de divisas para o país é condição imprescindível para a manutenção da estabilidade macroeconômica.
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5) Impunha-se, pois, a adoção de medidas que
facilitassem a consecução destes objetivos, promovendo condições favoráveis a uma execução mais
eficaz das referidas atividades. Neste sentido, providenciou-se a criação da carreira de Fiscal de Defesa
Agropecuária, pela Lei nll 9.620, de 2 de abril de
1998, com atribuições voltadas para as atividades de
inspeção, fiscalização, certificação e controle de produtos, insumos, materiais de multiplicação, meios
tecnológicos e processos produtivos na área de defesa agropecuária. Os cargos efetivos desta carreira,
entretanto, ainda não foram providos e permanecem vagos.
6) Visando dar maior racionalidade ao uso
dos recursos humanos disponíveis para a fiscalização de defesa agropecuária, respeitadas, é claro,
as especificidades inerentes à formação de cada
profissional, a atual proposta promove a transformação dos cargos de Engenheiro Agrônomo, Farmacêutico, Químico e Zootecnista, e transposição
de seus ocupantes, caso estejam de fato exercendo as atividâdes de fiscalização no Ministério da
Agricultura e Abastecimento, para os cargos da
carreira de Fiscal de Defesa Agropecuária. Esta
proposta atende ao objetivo perseguido pela atual
administração de simplificar a estrutura de cargos
e cometer atribuições mais amplas aos servidores
federais, de forma a otimizar a gestão dos recursos humanos no Governo Federal.
7) Além disso, foi preservada a mesma distribuição de classes e padrões e estrutura remuneratória relativas aos atuais cargos de Engenheiro Agrônomo, Far- .
macêutico, Químico e Zootecnista para efeito de transp0sição para a carreira criada, o que assegura que a medida proposta não importará em aumento de despesa.
8) Estas, Senhor Presidente, são as razões
que justificam o projeto de lei que ora submetemos
à elevada apreciação de Vossa Excelência.
Respeitosamente, - Francisco Turra, Ministro de Estado da Agricultura e do Abastecimento e Cláudia Maria Costln, Ministra de Estado
da Administração Federal e Reforma do Estado Interina.
PROJETO DE LEI NlI 4.769, DE 1998
Altera dispositivos da Lei n 2 9.620,
de 2 de abril de 1998, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 112 Os arts. 112, 11, 12, 13 e 18 da lei nll
9.620, de 2 de abril de 1998, passam a vigorar com
a seguinte redação:
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"Art. 1º
.
111 -' Fiscal de Defesa Agropecuária,
composta de cargos de igual denominação
no quadro geral de pessoal do Ministério
da Agricultura e do Abastecimento, com
~tribuições voltadas para as atividades de
inspeção, fiscalização, certificação e controle de produtos, insumos, materiais de
multiplicação, meios tecnológicos e processos produtivos na área de defesa agropecuária". (NR)
"Art. 11. A Gratificação de Desempenho da Atividade de Fiscalização - GDAF,
instituída pelo art. 1º da Lei nº 9.641, de 25
de maio de 1998, será concedida aos
ocupantes dos cargos de que trata o inciso 111 do art. 1º desta Lei, quando em exercício de atividades inerentes às atribuições
da respectiva carreira no Ministério da Agricultura e do Abastecimento". (NR)
"Art. 12. A GDE e a GDAF serão calculadas pela multiplicação dos seguintes fatores:
....."(NR)
·Art. 13. A GDE e a GDAF serão calculadas
com base em setenta e cinco por cento do limite
máximo de pontos fixados para a avaliação
de desempenho no primeiro período de avaliação após a nomeação.
.......·(NR)
•Art. 18. Até que sejam definidos os critérios de desempenho institucional de que
trata o art. 14, a GDE e a GDAF serão calculadas utilizando-se apenas critérios de
avaliação de desempenho individual e considerando-se o limite de dois mil, duzentos e
trinta e oito pontos" (NR)
Art. 2º A Lei nº 9.620, de 1998, passa a
vigorar acrescida do seguinte artigo:
"Art. 19-A. Serão transformados em
cargos de Fiscal de Defesa Agropecuária
observadas as condições disposta no § 1º
deste artigo, os atuais cargos efetivos do
quadro permal1ente do Ministério da Agricultura e do Abastecimento a seguir relacionados:
I - Farmacêutico, código NS-908;
11 - Zootecnista, código NS-911;
111- Químico, código NS-921
IV - Engenheiro Agrônomo, código NS912.
§ 1º Serão enquadrados na carreira os
atuais ocupantes dos cargos relacionados
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neste artigo que estejam no efetivo exercício
das atividades de defesa agropecuária e recebam a GDAF na data de publicação desta
Lei, desde que sua investidura haja observado as pertinentes normas constitucionais e
ordinárias anteriores a 5 de outubro de 1988
e, se posterior a esta data, tenha decorrido
de aprovação em concurso público.
§ 2º Os servidores referidos neste artigo serão enquadrados em cargos de Fiscal
de Defesa Agropecuária na mesma classe e
padrão em que se encontrem posicionados
na data da publicação desta LeL"
Art. 3º Ficam vedadas as redistribuições dos
cargos de que trata esta Lei para o Ministério da
Agricultura e do Abastecimento.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília,
AVISO Nº 1.343 - SUPARlC. Civil
Em 5 de outubro de 1998
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Ex. celentíssimo Senhor Presidente da República relativa
a projeto de lei que "Altera dispositivos da Lei nº 9.620,
de 2 de abril de 1998, e dá outras providências".
Atenciosamente, - Clóvis de Barros Carvalho, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

OFíCIO
Do Sr. Deputado Ari Magalhães, nos seguintes termos:
OF.046/98
Brasília, 19 de setembro de 1998
Senhor Presidente,
Venho através do presente comunicar a V. Ex.!!
que nesta data reassumo as minhas funções de
Deputado Federal.
Aproveito a oportunidade para colocar-me a
sua inteira disposição.
Atenciosamente, Ari Magalhães, Deputado Federal.
Afaste-se o respectivo suplente em 19-9-98.
Em 19-9-98, Michel Temer, Presidente.

COMUNICAÇÕES
Do Sr. Deputado Sarney Filho, nos seguintes termos:
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Ofício n2 032/98

IoCUllt'tUOO\",Ott. . . . . . . .::u·ta:~.~.~.

,.",.". JI!U,X

»>"U.'AX

111 ....

São Luís, 7 de outubro de 1998
Senhor Presidente,

CulllJlÍrnentando-o coo:falmerrte, venho COI1lJnicar a
Vossa Excelência que estou reassumindo rrinhas funções
de parlamentar, tendo em vista o término da ninha licença
Cordialmente, Sarney Filho, Deputado Federal.
Afaste-se o respectivo suplente.
Em 7-10-98. - Michel Temer, Presidente.
Do Sr. Deputado Costa Ferreira, nos seguintestermos:
Brasília, 29 de setembro de 1998
Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência
comunico-lhe que aceito assumir o mandato de Deputado Federal, na qualidade de titular, pelo Estado
do Maranhão.
Aproveito a oportunidade para apresentar protestos de consideração e apreço. - Antônio da
Conceição Costa Ferreira, PFUMA.
Convoque-se o respectivo suplente.
Em 29-9-98. - Michel Temer, Presidente.
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Do Sr. Deputado Nan Souza, nos seguintes
termos:
Brasília, 29 de setembro de 1998

Do Sr. Deputado Olavo Calheiros, nos seguintes termos:

Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência,
comunico-lhe que aceito reassumir o mandato de
Deputado Federal, na qualidade de suplente, pelo
Estado do Maranhão.
Aproveito a oportunidade para apresentar protestos de consideração e apreço.
Eleotério Nan Souza,_ PFUMA.
Do Sr. Deputado Luiz Dantas, nos seguintes
termos:

Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência, em virtude de pedido de licença do Deputado Luiz Dantas para tratamento de saúde, que me acho na atualidade impossibilitado de assumir o mandato, na condição de primeiro suplente.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência meus protestos de alta estima e consideração. - Olavo Calheiros.
Convoque-se o suplente seguinte.
Em 22-9-98, - Michel Temer, Presidente.
Do Sr. Deputado José Costa, nos seguintes
termos:

Maceió, 22 de setembro de 1998
Senhor Presidente,
Estou com a presente formalizando, na forma
regimental, pedido de licença para tratamento de
saúde pelo período de cento e vinte e dois dias, a
partir desta data, pelas razões constantes do anexo
atestado médico.
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência meus protestos de alta estima e consideração.
Atenciosamente, - Luiz Dantas, Deputado Federal.
Convoque-se o respectivo suplente.
Em: 22-9-98. - Michel Temer, Presidente.

Maceió 22 de setembro de 1998

Brasília, 30 de setembro de 1998
Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência,
comunico-lhe que aceito reassumir o mandato de
Deputado Federal, na qualidade de suplente, pelo
Estado de Alagoas.
Aproveito a oportunidade para apresentar protestos de consideração e apreço. - José Oliveira
Costa, (PSD/AL).
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR itl.E. $\ b€»-JTI;: b t\ ~-rfA,a.-A
DEPUTADOS - DD. DEPUTADO MICHEL TEMER
l

o

b'OS.

PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, Partido Político

com representação no Congresso Nacional, por seu Advogado ao fmal assinado,
e mais os Deputados Federais Luiz Alberto - PT (BA) e Jaques Wagner - PT
(DA), vem à presença de Vossa Excelência, com supedãneo no art. 55, II e § 2°
da Constituição Federal e nos arts. 15, VIll, 17, VI, '"g", 231, 240, II e 244 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, propor a presente

REPRESENTAÇÃO
(COM VISTAS À CASSAÇÃO DE MANDATO PARLAMENTAR)

contra o Deputado Federal ROLAND LAVIGNE - PFL (BA), em
face da prática e responsabilidade dele em graves crimes contra a existência de
uma parcela minoritária de seres humanos, conforme fatos abaixo noticiados,
requerendo seja a presente recebida, autuada e encaminhada à Comissão de
Constituição e-Justiça e Redação, para a abertura do competente processo de
Perda de Mandato por Quebra <te Decoro Parlamentar do representado, tudo
conforme os relevantes mQtivos de fato e de direito adiante delineados:
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o jornal "O Globo", de 30 de agosto de 1998 - página 12 e o Jornal
"Correio Braziliense", de 31 de agosto de 1998, trazem ao conhecimento de toda
a população brasileira que um Membro da Câmara dos Deputados promoveu
durante o ano de 1994, em troca de beneficios eleitorais -

efetivamente

auferidos - um verdadeiro genocídio contra a já reduzida parcela de índios
pataxós existentes no Sul do Estado da Bahia.

Com efeito, veicula o citado periódico, que na Aldeia Pataxó hã-hãhãe, todas as mulheres índias em idade fértil - seres humanos tutelados pelo
Estado e amparados pela legislação civil em face de incapacidade relativa foram esterilizadas num hospital de propriedade do Deputado representado,
sendo as cirurgias realizadas pelo próprio Parlamentar que, objetivando angariar
votos no pleito que se avizinhava, perpetrou um evidente extermínio de toda uma
população de índios, na medida em que sua ação consubstancia impedimento ao
nascimento de descendentes, vedado a própria existência da espécie humana em
referência.

O terror pode ser mensurado em face de alguns trechos da matéria
(anexada a presente), verbis:

" ESTERILIZAÇ40 AMEAÇA ÍNDIOS PATAXÓS (...). Os
62 índios pataxós hã-hã-hãe da aldeia Bahetá - (. ..)- podem
ser os últimos a contar a história de seu povo. Uma geração
de pataxós'foi esterili=ada. Todas as mulheres em idade fértil
da aldeia sofreram ligadura de trompas durante a campanha
eleitoral de 94. sem autori=ação da Funai. (...).
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. Na aldeia Bahelá. não há sequer um~ índia grávida, nem tem
;

nascido mais crianças. Espremidos entre a cidade de ftaju do
Colônia. a 110 quilômetros de Ilhéus. e propriedades de
grandes fa=endeiros que se apoderaram de parte da reserva,
os pataxós estão vendo sua nação minguar. A aldeia tem
\

apenas 62 habiTantes, sendo que as de= mulheres em idade
reprodutiva não podem mais ter filhos. Corno as cirurgias
viraram uma prática rotineira em época de campanha
eleitoral, os lideres indígenas temem que as jovens também
entrem na onda de esterili=ação, levando a tribo ao
extf!rmínio.

Os pataxós afirmam que as cirurgias de ligadura de trompas
foram patrocinadas pelo médico e deputado federal Roland
Lavigne (PFL-BA) - na época dono de hospitais da região com verbas do SlJS e em troca de votos.

- Os politicos estão fa=endo isso para acabar com a nação
indígena, assim como os fa=endeiros fi=eram com nossas
florestas. Aqui, foi o deputado Roland Lavigne quem ofereceu
as cirurgias - acusa o cacique da aldeia, Alcides Francisco
Filho, o Piba.
Lavigne, o quarto deputado mais votado da Bahia na eleição
de 94 (recebeu 71 mil votos), nega que ele ou qualquer médico
de sua equipe tenha feito laqueadura em índias. Acusações de
envolvimento dele com irregularidades na área de saúde, no
entanto, não são novidade. Depois de uma auditoria sobre
desvios na aplicação de recursos do SUS feita pelo Ministério
da Saúde no Sul da Bahia. o depu.tado foi obrigado a fechar a
Clínica Médica da Região Cacaueira (Climercau), em Una. e
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acabou, segundo ele, vendendo o Hospital Santo Antônio,
sediado em Camaçã. O deputado foi citado numa CPf aberta
em 95 pela Câmara para apurar o uso indevido de verbas do
SUS. A Polícia Federal de Ilhéus também investiga o caso.
(. ..)

A lsqueadura tubária de mulheres de baixa renda virou uma
poderosa moeda eleitoral na Bahia. No caso dos pataxós do
sul do estado - 6.200 no total - cerca de dois mil têm título
eleitoral e estão no alvo dos candidatos. As índias contam
que, em 94, cabos eleitorais de Lavigne foram à aldeia
Bahetá divulgar que o candidato estava oferecendo cirurgia
de graça à população carente em hospitais ·de sua
propriedade nos municípios de Camaçã e Una, próximos de
Ilhéus.
(. ..)
As operações em índias complicam ainda mais a situação do
deputado porque a comunidade indígena está sob a proteção
da Funai, que deveria ter sido consultada, o que não ocorreu.
O Código Eleitoral também considera crime, punivel com até

quatro anos de reclusão, a oferta de serviços para obtenção de
votos.
(. ..)

- O que está acontecendo no Sul da Bahia é um genocídio.
I

Trata-se do extermínio de um povo - afirma o secretário
municipal de Saúde de Porto Seguro, Uldorico Pinto. "

Releva notar, Senhor Presidente. que as criminosas condutas
noticiadas ainda se fazem vigentes hodiernamente. como se verá adiante e,
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por isso, se revestem de suma gravidade,. eis que tendentes a dizimar - pelo
impedimento à reprodução - toda uma população indígena. Trata-se, portanto, de
repugnante crime de genocídio levado a termo contra uma minoria indefesa.

Argumentar-se-à, entretanto, que os fatos ora relatados ocorreram
antes da eleição e diplomação do Deputado representado, razão pela qual
inexistiria possibilidade juridica de abertura de processo por quebra de decoro
parlamentar, na forma ora pleiteada.

Ledo engano. As ações criminosas e ofensivas ao decoro
parlamentar praticadas pelo Parlamentar ora representado

estão sendo,

novamente, a tônica da campanha eleitoral dele, posto que agora, não somente os
índios sofrem ameaça de dizimação da espécie, como também, várias outras
pessoas estão sendo vitimadas pelas ações delituosas do representado - tudo em
troca de votos no pleito de outubro vindouro.

Esta última assertiva é facilmente verificável ao se analisar o teor da
matéria publicada no mesmo jornal "O Globo", de 30 de agosto de 1998, que em
sua página 13 elenca:

"

NEOCORONÉIS

USAM

TECNOLOGIA

PARA

CONSEGUIR VOTOS (. ..). A tecnologia de ponta é a mais
nova arma dos políticos nordestinos na disputa eleitoral. Em
I

vez de oferecer dentaduras e óculos. à moda antiga, os
neocoronéis do Nordeste estão usando equipamentos de última
geração e muita sofisticação para ganhar votos.
O deputado Roland Lavigne {PFL-BA} montou em um

caminhão Scânia uma clínica móvel avaliada em R$ 200 mil.
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Atende eleitores de 40 municípios baianos. lima a cada dia. O
'Caminhão da Saúde' do deputado, que tenta a reeleição, é
equipado com um moderno aparelho de ultrassonografia que
lhe permite oferecer gratuitamente aos eleitores exames
pélvicos, vaginais. de próstata e de rins.
(. ..)

Eleitoreiro ou não, o fato é que o 'Caminhão da Saúde'
rende votos nos pequenos municípios do. Sul da Bahia. O
hospital ambulante

impressiona moradores e,

segundo

adversários de Lavigne, ninguém na região consegue vencê-lo
na eleição por causa dos seus métodos.
(. ..)

Assim que o caminhão estacionou na praça central da
cidade, de=enas de mulheres começaram a se aproximar com
pedidos de exames nas mãos. Sentados à frente de' um
computador instalado do lado de fora. um assessor de Lavigne
registrava com uma Câmera de vídeo a imagem de cada
paciente. Em seguida. com ajuda do computador, imprimia
uma foto do deputado, num calendário eleitoral. O calendário
tra= o número do candidato; a data de aniversário e o
endereço do eleitor e o nome da cidade.
Antes de entrar para ferer o exame, o eleitor ganha o
presente, que serve para orientar o voto. Quando chega ao
consultório, fica ainda mais surpreso porque o atendimento é
feito pelo próprio deputado ".
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Assim, as denúncias levantadas pela grande Imprensa trouxeram à
baila a existência de crimes e irregularidades praticadas pelo representado antes e
durante o exercício do Mandato Parlamentar, apontando fatos notórios e
mostrando outros graves indícios de crimes e irregularidades que poderão ser
comprovados pela Câmara.

o Congresso Nacional e todos os Parlamentares sérios devem fazer
crescer a credibilidade das instituições públicas, o respeito a população e o estrito
cumprimento das normas elencadas na Lei Fundamental, pautados sempre em
princípios éücos e atuação responsável.

Assim, não resta qualquer dúvida que as cnmmosas condutas
praticadas pelo representado se amoldam perfeitamente dentre os pressupostos
ensejadores da quebra do decoro parlamentar, razão pela qual o PARTIDO DOS
TRABALHADORES E OS PARLAMENTARES QUE SUBSCREVEM A
PRESENTE requerem,

se digne Vossa Excelência em determinar, consoante

dispõe o art. 55, § 2°, da Constituição Federal e as normas regimentais elencadas,
a abertura de processo com vistas à decretação da perda de mandato parlamentar
do representado, por ter praticado condutas incompatíveis com a nobre função
atribuídas aos Membros da Congresso Nacional.

De outro lado, nos termos do art. 240, do Regimento Interno, ;equer
seja a presente remetida à Comissão de Constituição e Justiça e de Redsção, para
as providências regimentais ora suscitadas.
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Indica como provas preliminares as matérias jornalísticas publicadas
pela imprensa nacional (jornais "O Globo" e --Correio Braziliense") e protesta
pela produção de outras provas legalmente admitidas em direito, sem prejuízo
das investigações que serão perpetradas pela Câmara dos Deputados.

Termos em que
Pede e Espera Deferimento

Brasília (DF), 3 de setembro de 1998

OAB/DF N 12.652
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PROCURAÇÃO
OUTORGANTE:
PARTIDO DOS TRABALHADORES, Partido Político com
registro definitivo no Egrégio Tribunal Superior Eleitoral
(Resolução nO 11 de junho de 1982), com representação no
Congresso NacionaL e endereço na Rua Silveira Martins, n° 132,
Centro, CEP: 01019-000, São Paulo - SP (011-233-1313), neste ato
representando por seu presidente, JOSÉ DIRCEU DE
OLIVEIRA E SILVA, brasileiro, advogado, CI/SSP n° 3.358.423SSP-SP, residente e domiciliado na cidade de São Paulo-SP.
Ol,JTORGADOS:
LUIZ ALBERTO DOS SANTOS, brasileiro, casado, advogado,
inscrito na OABIRS sob n° 26.485; JOSÉ ANTONIO DIAS
TOFFOLI, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB-SP sob
nO 110.141; CARLOS EDUARDO SOARES DE FREITAS,
brasileiro, casado, advogado, inscrito na OABIBA sob nO 9.760;
MÁRCIO LUIZ SILVA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na
OAB/DF sob n° 12.415; ALBERTO MOREIRA RODRIGUES,
brasileiro, casado, advogado inscrito na OABIDF sob nO 12.652;
ADÍLSON JOSÉ PAULO BARBOSA, brasileiro, advogado
inscrito na OABfBA sob n° 10.320; ANA LÚCIA RIBEIRO
MARQUES, brasileira, casada, advogada, inscrita na OABIDF sob
n° 4.348 e DANIEL BOAVENTURA PENCHEL, brasileiro,
acadêmico de direito, inscrito na OAB/DF sob o nO: 2.191-E, todos
com escritório profissional no Setor Bancário SUL - SBS - Edificio
Seguradoras, sala 105 - Brasília - Distrito Federal, teI. 344-7651.
PODERES:

o

OUTORGANTE nomeia e constitui os OUTORGADOS seu
bastante procurador, onde com este se apresentar, outorgando-lhes
todos os poderes, inclusive os da cláusula "ad judicia et extra",
necessários para representá-lo em juízo ou fora dele, em qualquer
ação em que forem Autor ou Réu, assistente ou opoente, podendo
tudo praticar, requerer, assinar, transigir, desistir, reconvir,
concordar, discordar, ratificar, retificar, receber quantias e
intimações, dar quitação, oferecer queixa-crime, podendo
substabelecer, com ou sem reservas dos poderes aqui conferidos;
outorga também poderes especiais para atuarem conjunta ou
separadamente, independentemente de ordem ou nomeação,
podendo representá-lo em qualquer repartição, autarquia ou órgão
federal, estadual ou municipal e junto ao Ministério Público da
União ou das Unidades Federadas, Tribunal de Contas da União,
firmar qualquer compromisso, e ainda praticar os demais atos que
se fizerem necessários ao integral cumprimento deste mandato.
Brasília, 10 de março de 1998

k)9J{,
JOSÉ DIRCEUIljE OLIVEIRA E SILVA
Presidente Nacional do Partido dos Trabalhadores
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Dommgo. 30 de a'losto de :

:sterilização de índias pode exterminar aldeia
eres pataxós acusam deputado de oferecer laqueadura :e graça, sem autorização da Funai, na campanha de 94
outro JIIho. Mais tarde veiO,
gundo bebé. O pai de Josll
Jorge Francisco Filho. acha
a.s trompas da filha não fora
gadas de verdade. Na aldeia (
muro. terra do indio Galdino
tras dez índias tambem se SUl
teram à laqueadura tubã,ria.
Se a Justiça conlirmar a
ponnbilldade do deputado
esterilização de mulhere!. L
ne poderá ser processado
crIme de lesão corporal, Isto
que em 94 ainda não unha
aprovada a Lei de PlaneIam'
FamilIar. que permite a Ctn
em mulheres com mais d'
anOJ, com doi5 filhos ou con
pacidade cívil plena. Até o
passado, a laqueadura 50 era
mUíd.a por lei no caso de rlSC'
vida da mulher.

Isabel de P,ul..
l' DO COLÚ~IA (BAI. 05 62 (n-

pataxôs hã-hã-hàe da aldeia
tá. - parentes de Galdino Je-

fos Santos. queimado vivo
rasm. no ano passado - p~
'ler os últimos acontar a hls-

de seu povo. Uma geração
.tUÓlloi esterilizada. Todas

dheres em idade fértil da a1sofreram ligadura de trom·
;urante a campanha eleitoral
I. sem autorizaçao da Funal.

erilizaçã.o de indlas no Sul da

loi denunciada por IíderM

I

enas à ONU e à funal. que í~
J ao Mlnlst6rlo Público a
ura de inquérito Civil e criI pua apurar responsabllis.
aldeia Bahet~, não hoi seuma india grávída nem têm
do mais crianças. Espremintre a cidade de halu do Co1. aliO quilómetros de
s. e propriedades de ~ran~
.uendeiros que se apodera~
le parte da reserva, 05 pata~
stlo vendo sua nacão min~
A aldeia tem apenas 62 ba~
leso sendo que as dez mulhe-:n idade reprodutiva não pomais ter filhos. Como as ci-

"

l'Ir~"m I1m~

Demarcação de terras ettaJ
por trás de extermmJo
As operações em índias l
plicam ainda. mais a sltuaçãl
deputado porque a comunte
mdfgena está 50b a proleçàl
Funal. que deveria ter sido,
sullada. o que nâo ocorreu.l·
digo Eleitoral também conslI
crime, punlvel com até qu
anos de reclusão. a olerta dI:'

prilllrn mIl-

'~r-.~t:..'V~':" ~ht,(lt\<:âb

l!m eroca dt" campanna elelU~ li(lere.s indigcna:> temem

de esterilização. levando a
:;,10exterminio.
10venSlallluthu ClIUt:11I lia

i~~~~~~~~~~~~~~~~~mi~!itmmriimir:;.~~~~~ii
••ii.'I"-.'".'-~
"IIjI""t 'I;ItIt}'Jp.jr'UfiH
•

I

I

ll

AOPERAC.\O

.c1que ac... poliUc", de
se aliarem a poliUca.

jJatlXós afirmam que as ci-15 de ligadura de trompas folatrocinadas pelo médico e
:ado federal Roland Lavigne
BA) - na época dono de
tais da região -('um verbas
S e em troca de votos.
Os politicos eSlão lazenrJo
Iara acabar com a nação In·
.1. assim como 05 fazendei.~('ram com nossas florestas.
IUI o deputado Rnlnnd La~ILiel11 ..,fe...:ccu a6 r.:lrt.:r~la.s
lisa o cacique da aldeia. AI·
Francisco Filho, o Píba.
\·Igne. o quarto deputado
votado da Bahia na eleição
(recebeu 71 0111 votos), nel' ele ou qualquer mediCO de
'quipe tenh.a feito laqueadu. mdlas. ACUSólÇóes de cnvol110 dele com irr~J.!ularidades
t!i1 de saude, no entanto. não
lovldade. Depois de uma auia sobre desvios na aplicar
It,. recurs05 do SUS feita pelo
.lêrlo da Saude no Sul da B...
Ideputado foi obriitado a f~
J Clinlca Médica da ReRlão
·leira. (Cllmercau). em Una. e
lU. seRundo ele, vendendo o
Ital Santo Antônio. '3cdmdo
Jmacã. () deputado foi cUaIma CPI aberta em 9!1 pela
lra para apurar o U50 mdcVi'verbas do SUS. A PtllíCia Fe.de IIhc!us também invesu~a
o

Eu riltRO o meu diploma de
,unI. e abro mão do meu
lato como deputado lederal
.r·ê conse~U1r provar que eu
'<iS'~a\rt\lw- . . .bl'l~""
\1!{1le.

da ~ria. mulheres
hoje te arrependem.
o que Ie.lS mulheres casadas de
ta a fazer a estenlízaçAo. Os
,5 ViVem mima pequena área
"D alqueire de terra seca. I~
ltlva ,. "Ijrm ;\lIm~nto" () rio
..".,r

. l ~ dlf(cl1lma~lOar

11I1Jdura ac H1,;,ras a I"~~'ruoc.ao aa !rorr:Ja ae f~loOIO. o ConQuto por onde
c OVUlO em aH~<3C a:: ~ner"'~foZ:: ~e f. ':.tem aOls IiCl0S ce ooeraçao; laparotom1il
~~'05C\IOla. Nelas as I!::-:n sa: ccr:a::as e l'TIar(aaa~ o"ra costrUlr o lraleta ao ó.... ulO
.... '..a' <3 jJravlaez OOVUl;..:' ':·:.JeilJ:. on::e- 1'1 t'::'~pll teo ar.-a,.ao.a e cortaoa morre e e
J::-s,:(1;IO,) peJa oroena ~':-:a Ü '1':""100 ::e m:e'nacao no :aso Cla lac.arotomla e de
, ; ~~·itS. mas a mUlner r'...• í.<I ce ·,,;:")us.:: DOr ~ to e,as QJanao erl!aO retira 0'5 contm. E
C~J-a-se

" ;'~"l

'. : .... ~Q,Wel eVItar esto':' . '. :: 0"..' 'Ies:u ,),.. "lIQ 'ie''!1éIl1JS A'o'I,IQem telta pelas ,"dIa!:
"'. :: a sell.l1nte ao aa Clr .': . : .::-Je ,'')..ocar CC~:;'lcacoes no oos·ooeratono como dores.
".;0::.10 aI parede t1000rT'~: ~ ~jr;-arr.e ... to

"'''tCUM

1)0

.._ - -

P~'r.Ur'ioO C11 O'o'UIQ - - - ,

dlrecao ao

~<;oe!'ma;nClce

~m

,.m'1'~.:aúil:l

"",oermaloZUoClf

OS HÚMEROS DOS iHolOS PATAXÓS
• 05 ,"dlos ocueam se 1.5~~ da area pataxo.
O", lazenCeltos se aproprIaram ae 98,5~., das terras
• ArfstrVa Caramuru·Calanna ParaRuassu . lerra
de Galdmo . tem ClOIS mll mdlOS. 100 mulheres e
rp.~lstra tambem oez esteflhlaçoes

uparotoma

'... ' .. 'íl.lO taz uma 'ocsM no dbCIome,
ti J.:'mJ CIOS pelos 0..0·an05 OmedICO
,: ~:a a~ tromoas laz U'Tl corte, flMlra um
c· ;..'.!!l:t~:lJ~Oe3'NrrilouhRaas
,,:."emI1a<les corr um otQutno grampo

• Os Diltaxos disputam com 280 fazendeiros a
po'ise de 420 fazenaas Que l!!ilao na maos Cle
jllant.iilClOreS de cacau l! pecuaristas
• Nove rfldlOS lá mOOl!ram em confhtos com
I~zfnaelros Que ocupam area dos pataxa
• Duas indlas enRravldaram depoIS da laQueaaura
• E.,Ue cmco mil e la mil mulheres loram
na rf'~lao em Denodo ell'lloral

,.l~lJeadas

Colônia. qu~ corta a aldeia. vem
sendo repre~ado pelos lazendci·
ros da re~lao C' ,á n.\o tcm mais
.l~ua nt!m pl'lxes sulJclentes. Os
indi05 passam fume e sobreV1vt!m
da cest.a básica forneCida pelo
Governo. Apesar das diflculdal.leS.

JW/C.

qUflUO anos

depoJs das

primeiras clrur~las. o povo pat-.
\0 mostra arrcpcndlmt!nto pela
declsiio que, na epoca. parecia a
<;alvação para quem nau tinha o
qlle dar de comer as cnanças.
- F.u me arrependi porque aIOda poderta aumentu a mmha ta.
milia de Indlos. Hoje. olho para
mmha aldeia e velo ela se acabanctn - lolmt'nla MMI" lo~~ Filha.

('um 40 anos (" seis filhos.
\ 1,1Queadum tubana dr mUlhen':'i dt' baixa rrnda virou uma p~
dcro5a mut"da eleitoral nil B..IllIa.
~u C'asa dus patilXós do ~ul du esl:ldo-h,lUO no total-tt·;C'ol de
dUls 0111 têm título eleitoral e flS1.10 no alvu dos candidatos. As mdias contam que. em 94. <.'011)05
eleItoraiS de wvutnc lora.m a ai·
dela Baheta dl\'ulttar que o candl·
dato estava olcreccndo CIrUnl'la.
de qraça â. pnpUlaC.10 carente em
huspltals de sua propn('dade nOJ
mUOlclplos de Camaca e l;na.
próXimos de Ilhéus.
~f.ie de cinco filhos e (fim o
mnndo dnrntr ~imla Fro1nrl'lrl

Espermatozóide

-L

·1
~~
l'\.
,.'

fazendell"01í ocupam t~rra (I

peneta concluiu ler pawl
O clima de guerra na reRlàe
lá se acirrando porque a JU5

UPilrOSCOlllil
j"jJ e 'el1d OfOl'mo ao umolgf) pOr

- Pas5el mUlto m:ll. Achei que
Imise morrer. Ches;:uel a me arrepenoer anles da clru~la. mas nio
lI,lYI mais tempo. Eu quen& mes--

de IIh~ul acaba de conclUir.
melo de perícia determinada I
STF. que 05 palax05 510 dono'
54 mil hectare! de terras nos
mdpios de Pau BrasiL Italu
Colônia e (amaci. Marc05 hl
rlC05 feitos em 1936 roram enl
trado5 pelos peritos. conhro
do a demarcação do lemtóno
taxó.lnconlorm:ldos. O!i razen
ros nio abrem milO das terras
indios temem que a qualquer
menta hala um masSl.cre na
serva Caramuru. onde cmco

~~'.\\

t~t\.du

r.. ,.:

U~ t·~oo ~n3'T'ado

taOJrOSCOOIO

,nS'r\JmentO ele DOOt ter
.j"'avS.t.l1lla;;aOa,relldastromoas
lo· "'':IT':::J~ :;dJ i1f1l3'filOJS ou 11~~das

ç;'l"

,!~<;e

.""Ilj~

"1untz. de .!9 Jnns. acabou con\"l'nclda de nuc não leria condi
1.11CS de ~uslenlar outras cnanç.u;
I' n'~ulvell I,llcr a llperaçao. ::it·
Ill.l lembra Qut! eia t' outras m1.J.
Ihcres foram levadas da aldeia
,llê o Hmipllal Sanlo Antõmo. ern
t'olmaCõ.. muro ombus. de cam?a
nha do dcputaao. Nenhum examr
prt·.flperatOrlo 101 feito no h0501IJI A {ndia teve as lrompas hlo!a·
d,l~ depoiS de !iolrer umíl IOclsao
\'I'rllcal no <1odômen do pu bis
,)[(. quase o umDI~o No dia se::;U1nle. as mUlheres receberam
11m cartão com li loto ~ o numero
du candidato e loram levadas d~
vnlt:l 0\ aldl'l,' onr 11m.' f''1lr;uiôl rir

de "ntu'

- Se hcar caraclertzada a
duta de estenlizarão de indl.
Mlnt"tério Público vai ore
uma ação criminal por lesão
pural e outra pOI Improblc
admlnl!5tratíva pelo uso mde'
de verbas do SUS - UlZ o pr
rador da República em IIh
Cláudio Gusmão.
Por trás da esterillzaçâe..
massa. de indias no Sul da B
existe a disputa dos fazendr
da região pela pos5e das te
dos pataxõs. uma bn~a que 5
rasta há qUi1!ie 500 anos. Os
res IndíRenas nao têm dúvidJ
que pollticos. ligados aos fa
delros, estão aJ.!mdo para hQu
a comUnidade mdigena. Desf
descobnmento do Brasil os I
':I'6!S vêm sendo ~mpurradc$ (
toral- área de Santa Cruz d,
brãlla - para. o intenor. Os in·
lutam na Justiça para retomar
fazendas que estão nas mão
280 fazendeiros. Graças 10 pó
econômico e político que ten
fazendeiros conseRulram OCI
98,5% da área pataxó. Resta
índíos 1,5','" do que onlJmalml
lhes pertence.

Il'J'fIooe

~';"11a,>

~n

quilómetros de terra. cheia de
buracos. sem tomar 5cquer um
Jn.lI~eslC:o.

tu. te.. mM!Jo \\\l;oR,,, L'.t ~

~

I'm Que Deus qUlses5~ me lJ~ar
ri'r..::nrda ::iônla.
" dl!lpltcêncD Olj ,\lendlm~nlo
mediCO cht!~ou ao ponto de Ul1a
1I,\s mulhere! ter t'nJ{raVldado
duas veze.s depOl! da C1rur"R1a. Jo!'ollcne de Jesus Filha linha das nIhol e apenas 18 .anol quando
Jceltou fazer a laqueadura tubio
rl.1 IIm :mo r mrlo dl"OOlJ. It'Vfl

loram retomadas em

rom respaldo de uma IImmar
policiais federaiS que Jaziam
guram;a no local loram rel!ra
de lá h1 um mes.
- () que está acontecendo
~ul da Bahia ~ um genocídio.
1.1-Se do extermlnlo de um p
- a.f1nna o secreU,rto muOl(
de S,aúde de Porto SeRUro, L.
firo Pinto _

RUMO ÀS ELEiÇÕES: Veículo atende· a eleitores de 40 municípios do Sul da Bahia, um a cada dia, e impressiona os moradores:

Neocoronéis usam tecnologia para conseguir votos
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Deputado baiano oferece gratuitamente exames médicos sofisticados em clínica ambulante montada num caminhão
...beI de

Pav"

• sAo JOAo 00 PANEUNtIA (eAI. A

te<:nologlA de ponta é. mals no....
arlm dos polltlco nordestinos na
dlsput. elello.-al. Em vez de oferecer dentaduras e óculos•• mod. anUlla. os neocoronéls do Nordeste estio usando equlpamen~
tos de úlllma Ileraçlo e multa ....
hstlcaçlo par. ganhar votos.
O deputado Roland Lavlgne
(PFL-BA) montou em um camlnhlo Sclnla uma c1lnlc. m6vel
...lIad. em RS 200 mll_ Atende
elellores de 40 munldplos baJ...
nos, um a cada dla. O "Caminha0
da Saúde" do deputado. que tenta • reelelçlo. é equipado com
um moderno a.,.,..lho de ultrassooogralIA que lhe permIte oI<reeer gratuitamente aos eleitores
eXimes p~lvJcos. vlslnals. de
prÓ5lat~ e de rins.
- Meu trabalho nao ~ eleltorelro. e sim para ajudar pe5sou C.

rentes que estio há quatro ou
dnco meses com a requlslç~ de
exames enio 110 atendidas pelo
SUS (Slote_ Único de S&Ude)Justlllca lavigne.
Veiculo é recebido com festa
em muoidploa do lDterfor
Eleltorelro ou nlo. o lato é que
o "Cz:mlnhl0 da Saúde" rende VOotos nos pequenos munldplos do
Sul da Bahia. O hospllal ambulante lmpresslona moradores tI se-

gundo adversários de Lavigne,
ninguém na regi.\o consegue ve~
ce-Io na delçlo por causa dOI
5l!US métodos.
Na qulntil-letra. 20 de agosto. O
GLOBO acompanhou a chegada
do ··Camlnhlo da Saúde" • 510
Jeao do Panellnh•. pequeno munlciplo a cem quilômetros de
Ilhéus. O vefeulo. onde for.m plnt.das as Inscrições "fundaçlo
Roland Lavlllne" e "Asslstêncl.
Médlc. Gr.lult.... foi recebIdo
por moradores em cuma de lesta,
como se estivesse recheado de

presentes.
Assim Que o caminhão estacio-

nou na praça. central da ddade.
dezenas de mulheres começaram
, ~ ... -.uro...·m,.·r ('om nffiido~ <te

enmes nas mlos. Sentado llre~
le de um computador Instalado
do lado de lora, um usessor de
Lavlgne rqlstrav. com um. cio
mera de vfdeo a Imall<ffi de cada
paciente. Em seguida, com ajuda
do computadOf'. Imprimia uma foto colorida do cliente Junto. uma
folo do deput.do, nwn c.lendlrio eleltoral. O calendlrlo tru o
número do candidato•• dat. de
anIvers1rlo e o endereço do eleitor e o nome da cidade.

Médico operq
de graça e ~
pede voto .:,:::
Ro<ldlO fra~ T;lV"
•

candidato. deputado m.1s .

bem coloc.do nas pe.qulsas admite que sua popula;

Atendlmenlo ao coasufl6rlo ~
Ielto pelo pr6prio depdado
Antet de entrar pua fuer o
exame, o eleitor ganha o preoente, que sem! para orientar o voto. Quando chega ao consullMo.
Oca alnd. mais surpreso porque
o .tendlmento ~ leito pelo próprio deputado. A pr~tlc.J. asslstenclall.ta. ~ vllta com bonl olhol

por moradores, normalmente
sem acesso. serviços de saúde.
- Aqui o Roland sempre ganha, principalmente por causa da
c1.... feminina. Mesmo que ele
laç. Isso Interessado em ganhar
votos. acho villdo porque pelo
menos lu algum. (otn pelo p0vo - dIz Ana Cristina Ferrelr.
dos Santos, de :!5 anos.
Lavlgne, de 3S lllO'. 101 eleito
deputado federal em 199'l com 71
mil volos. graças .0 atendimento
gratuito olereddo em seUS hospf..
tais de Camacl e Una. Ap6s denúndas de desvios de verbas do
50s e prill('ôl eJ~Uorelra, fechou o
hospital de Una e vendeu o de Camacl. Optou pelo "Caminhão d.
Saúde". que. segundo ele. foi p..
go com a aluda de amigos.
O deputado tem planos ousa·
dos. Diz que pretende montar
mafs cinco caminhões do mesmo
tipo par. percorrer os munlclplos
que Io<mam seu reduto eleitoral.
Para Isso. terl de lazer wltosos
Investimentos. 56 o .parelho de
ultr.ssonogr.na usado por ele
nos exames de prevençio do cãrr
cer uterino. de próstata e rim é
avaliado em RS 40 mil. O camlnhlo tem ar-condlcionado e salit
para enmes oftalmológicos. rea·
li7adM nur outros

mé'dico~._

IdACAPÁ. No Am.p': o:'

rldade se deve aos partos e

b clrurglas de taqueadura
Que faz de graça para elelt()o

ras pob.... de M.capl. O gI'
necologlst. e cirurgião gerai Benedito Dias (PFL) lem
uma cnnlea particular na
("Ipll.II, a Santa RIt.,. l" rl1l·
bOfd hau Iruh., I nllvi'ntu

fiEITORA ~TENOIOA pelo 'Comln/11o do SWdo' mostr. santinhos do c.ndldato o deputado que olorece olOfVlço

Cruzada sergipana de saúde e política
Candidatos misturam o atendimento médico com a campanha eleitoral
Rudolfo La",
• R1ACHÁO 00 DANTAS (SE). Em Irente ao trailer do gabinete ooontv-

vos do seu candidato na roup&
das pessoas. Apoucos metro~ da-11. num pequeno audllórlo. Jackson Bureto, candidato ao Senado
(PMOB), Interrompe uma pale.tra sobre AJds para um pequeno
comido.
- Voces sabem o meu nome?
Mais alto, que eu nlo estou 0uvindo - diz, .0 microfone.
Em coro, moradores de Ria·
chio do Dantas (SE) respon<lem:
- Jacltson Barreto.

- Foi há quatro an05, na outra
eleição. "I.. é bom. O pobre nlo
tem mesmo outro jeito de Ir no
médico -

reslgna-se.

16&lco, • ogente de saúde foitlma
Flguelredo organiza. lIIa de p..
c1entu e dlltrlbul santinhos do
candidato. deputado leder.1
Ivan P.lxoio lPPS). No camlnhlo
do consultOria de oll.lmologla.
Sérgio Reis. candld.to • deput..
do estadual ( PMN). cumprimenta os eleitores. Ellene SlIvelr••
que tr.balh. par. o c.ndldato •
deput.do federal Jorge Ar.úJo
(PSOB). v.nglorla-se de ter conseguido uma camiseta do Programa Viva Mulher. de prevenção do
câncer de colo de útero, igual à
dos agentes de saúde. Com isso.

Todos os IIns de semana, essa
mlotura de polftlca de saúde com
campanha eleitoral percorrt" mU'
nlclplos de Serlllpe...slsllndo
eleitores e anga.rlando votos para
a chapa 5e'lipe Unido. que busca
• reeleJçlo do govern.dor Albano
Franco. Fruto d. unl10 entre Albano e Jackson - at~ entlo InImigo. pollllcos por m.ls de 20

Ch.pa reúne velhos lDlmluoa
q"" se unem coatra Joio AI....
Josel. Souza. de RI.chlo do
Dantas, recorda a última vez que
a cidade teve tamanha. estrutura
de atendimento médico para a.

PMDB. PPS. PPB. PTB e PMN. DIvfde .. preleréncfa de volo com I
chapa Joio e Maria. encabeçl1da
pelo ex-governador João A'v~s
(PA..) e sua mulher. hfarla do Car·

drC't1Ja. Iivreomrnlf' ,. COlil ndt"si-

IlO()ul;u:âo rl~ haha rE'!'ncl;,;

mo l'ólncliflólla nu ~t'nact().•

anos - a chapa reúne P5DB,

com o Sistema Único de .
Saúde (SUS). nada cobra .
da pacientes modestas.
Desde o começo da cam· "panha. Dias d1 um sanllnho :
e pede o voto de cada mu. .
Iher que atende em seu coo·
sultórlo. replelo de c.nta~es com a foto de campanha
e o número de candidato.

- Tenho certeza de que a
<"munldade é grata pelo
::ervlço que presiel nos um·
mos 12 anos. Nlo aJudo.
quem precisa s6 agora, o..
época da campanha Faço
parto e raqueadura de graça
loda Vez que velo que a pessoa não pode pagar - diz o
m~dlco. que estA fazendo
lua ~stréll l1a vida IlOlUlca.
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embora um dt, seus IrmAus

leia deputado estadual.
O candidato n~o atende
só mulheres. Aproveita sua
formação de clrurgllo geral
p.r. operar veslcula. hérnia. apêndice. hemorróidas
e outros problemas tam..
bém de eleitores do sexo
masculino. E estl prestes ôl
abrir com outro Irmão m~
dico um grande huspllal
particular em Macapá.
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Esterilização ameaça índios pataxó~
Nllllldeia Balletá, /lO sul da Bahia, todas
as mulheres em idadefértil sofreram
ligadura de trompas há quatro anos
tajn do ColôniilIBA)-(}s(i2 in·
dios pataxós há·há·háe da ai·
d..iil Bahetá - parentes de Gal·
,lhlO }t>sw; do" SilIlIO". queimado vi·
\ Ill'lI1 Olilsília no ano passado-

podem ser os liltimos a colllar a his·
IlÍria de seu povo. Todas as mulhe·
res em idade féníl da aldeia sofre·
ram ligadura de lrompas durame a
campanha elehoral de 1994, sem
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(In Minislério Plíhlirn i1 ahl'llulil de
inquérito civill~ cnmintlL
A aldeia llahetá lI'm dpen'" 1i2
hilbitames...h dl'zlIlulherl" I'm ida·
de reproduti, -1 nãu podem mais ter

i'HIIf.~I·lIa", ilru:.a I) rariqLU.' ela ai·
dda. ,\\dt"·, I', anche" l'ilho. o I'lba.
I.al'il:m·. o'luolrlo d"putado ll1ais
1'01",10 da Bahia /la eh'il'áu de I!J!I-I

InOl i'l'cam Ú l'~tl'rilil.lIção por eílusa
da fOIlIl'. Ih índi05 I'ivem numa pc'
qUt.'llil.ill·a dl' um tllqul'ilc de'tl'rra
,,"·a. improdlltiva e sem alimenlos.
(h índios sobr"vivem da c".la bási-

l'il IOlllecidil Ptllll governo.
.
ror Ir{1S d" ~.lt'rilizilção em mas·
>il"xhle a dislllua dos fil1.endrims
da região pelil posse da5 lerra, dos
palaxLÍs. uma briga que se armslil há
lJIHI5l' ,,00 anos. Os líderes indígenas
dizem que polilÍl'os ligado, aos fa·

l71 mil \'n\u~}, lll'g..\ a~ anlSm;Õe:'l.
~fil ... j;i h!\'l' U1llil rlínira fcrhada JlOl

filhos. Os pil a,ós dtirmam qlll' as
drurgias fu Inl patrocinad",' 1"'10
Illl'dico e dI' JlIt.ululedeJ "I Hlllalld
l.avigne IP~ .·BAI- na épOl'o1 dUlln
de hospilai ,I" l('giãu- cllm I'erhils

d,'" i" d,' I'l'rba,' d" SlJS l'loi cila,fo
numa \.1'1 alll'II,1 "/lI I!J!l5 pela Câ·
mara.
As nmlh,"'" I ,,,ada, d" B.llll't,j
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lendeims estão agindo para Uqu1,
dar a comunidade indígena. Desqi
o descobrimento do Brasil os lJ~l~
xós vêm sendo empurrados do JitQ;
ral-áreil deSilnlil Cruz de CabráJIJ
- para o inlerior. Graçils ao podl!r
que lêm, os fazendeir05 já consegui.
ram ocupar 98,5% da área patutf.
"O que esl,í acunlecendo no Sul da
Bahiu é ° genucídio de um P0Vl;l':'
diz o secretário de Saúde de Pol'Í'll
Seguro, lJlduril'lJ l'i'1I0.
.' ,ff

~~iilIaI~IIIii"

CüRTAS
------.

Bombeiros contra
incêndio no XingLi
() governo e'I,i cll\'i,mdo força..
larefa Ilaril combawr o fogo q~e
atingiu o Parque Nilcional do Xin,
gu. em Maln Grosso. Foram mo,
bilizados cem homens do Corpo
de Uomhcírus dom'lrilo h:dl!ml
c de Millo (ims"". dn Ex~n:llo e
até mesmo Indios 'Iue habitam
parque. Na lerçil·feira, ministro
do Meio Ambienle, da Amazônia
Legal c dos RecurjO~ Hldrlcos.
(jusla VI' Krausc, reúne'se com
Butoridades do Estado em Aíta
Floresla para i1valiar iI exteusão
dos incêndios ua região. Segundo
coordenador do Programa de
Combate i1lncêndio no Arco do
Desmalamento. F1ál'io Monliel,
lêmicos do Ibam" l'stão discutin,
do iI possibilidade de usar heli·
cóplero. da Força MreilllrasUeiia
(I'Al~) rom "h.l11lhi·harkl,t"
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EXCELE:"TÍSSI:\10 SE:\HOR PRESIDE~TE DA
DEPl'TADOS - DO. DEPlfTADO :VIICIIEL TEMER

o

C..\.MARA

DlO§

PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT. Partido PoHtico
com representaçào no Congresso Nacional. por seu Advogado ao tinal assinado.
e mais os Deputados Federais Luiz Alberto - PT (BA) e .Jaques \Vagnelf' - PT
(8A), vem à presença de Vossa Excelência. com supedâneo no art. 55, II e § 2°
da Constituiçào Federal e nos arts. 15, VIII. 17, VI. oog", 23 L 240. II e 244 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados. ADITAR a representação
protocolizada nesta data. COM VISTAS .-\ CASSAÇÃO DE MANDATO
PARLAMENTAR do Deputado Federal ROLAND LAVIGNE - PFL (HA),
por ofensa ao Decoro Parlamentar. requerendo a juntada das anexas matérias
(Decisão do Ministro da Saúde. publicada no jornal "0 Globo", de 02 df~
setembro de 1998. solicitando providências junto ao Ministério Público c:
Relatório elaborado pelo CIMI - Conselho Indigenista Missiomirio) relativas ao (I
tema.

Termos em que
Pede Deferimento
Brasília (DF), 03 de setembro de 1998

ciMj~~ ~j\

Alberto Moreira Uc\ngues
OAB/Df N° lt2~'652

"
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Presloente: ROBERTO MARINHO

Serra'quer que o Ministério Público ,..
apure laqueadura em massa de índias
Auditoria constatou uso irregular de veroas do SUS em hospital de deputado
Isabel de Paula
• BRASILIA. o ministro da Saúde
José Serra. disse ontem que Vai
pedir ao Ministério Público a apuração rigorosa da denúnCia a'"
oferta de laqueaduras de trompas a índias pataxós do Sul da Be·
hia. em troca de votos. aurante "
campanha eleitoral de 94. Us lídE:res pataxós acusam o médico ~
deputado federal Roland La\'I~n','
!PFL-BA). candidato a reelelcác·
de ter patrocinado as cirurgia>
em hospitais de sua proonedadc'
na época. conforme reportagem
publicada no GLOBO dommgu
Auditoria feita pelo Escritório Regional do Ministério da Saúde em
hospitais de Lavigne. em 95. con·
firmou o uso irregular de veroa>
do SUS. Pelos cálculos leitos no
ano seguinte, o deputado tena de
devolver perto de RS 100 mil o
União.
-Isto é uma barbaridade. Não
se pode oferecer seTVIço de saúde em troca de VOlOS e usar o
SUS. É irregular porque é o mesmo que comprar votos - comparou Serra.
O ministro disse que vai aproveitar o convênio assinado. no
mês passado, com o Ministério
Público Federal e com as procurádorias da República nos estados para agilizar a apuração do
escãndalo das ligaduras de trom-

o
lias
:eputado
plena cam,ressão políti~rande que a
ao ministério
Gravatá, loi
e sua equipe

:TI

.ram ainda um

pas em indias. A auditoria feita
pelo minis leria nos hospitais do
deputado. e que resultou no descredenCiamento da Clínica Médi'
ca da Região Cacauelra (Climercau). em Una (BA). já olerece ll,·
diclOS sulJcientes de Irrel!uJarid,,·
des para o MintsteTlo Púbhcc
al!lr
. IIS auditores constataram qU"
• I nosoitallazIa IIraauras de tran ..
pas
massa" cnorava do SL',

em

valores mais altos reJerentes a c:-

rurgta, para retirada de CIsto ao;
nvarlO C tumor ae útero. O

arW:·

CiO loi descnoeno quando os au·
ditores VISitaram as pacientes e
confirmaram a real1zaçtlO das I,,·
queaduras tubárias.
Hospital fazia plástica vaginal
em jovem de 16 anos
Tai artifícIO pErmitIU ao hosp.·
tal/raudar Autorlzaçóes de Inter·
nação Hospitalar tAlHs) e faturar
mais do SUS. Aauditoria verificoL
ainda que quase dois terços dos
procedimentos do hospital eran:
referentes a cOlpopermeoplaslla
(plástica vaginal) em Jovens coo:
idade entre J6 e 26 anos. Como a
plástica vaginal normalmente é
feita em mulheres mais velhas e
com mUltos filhos. os auditores
desconfiaram de irregularidades
e conseguiram confirmar a adwteração das AIHs. Na verdade.
quase todas as mulheres tinha,T.

,.>'t1

sido esterilizadas em piena campanha eleitoral. A pressão política na época foi tão grande que a
chefe da auditoria do ministériO
na Bahia. Cristina Gravatá. foi
deslllulda do cargo e sua equipe
nesmanteJada.
Os fiscaiS verihcaram ainda um
fluxo mIgratórIO excessIvo de pa('lentes ae Cidades da regláo. como ltamaraIll e Eunáooils. oara
l na. que passou a ser referênCia
Dara hgaaura de trompas. Até
mUnlciplos distantes. como JeQUle. exportavam pacientes para
Lna.lsto numa epoca em que a iaqueadura tubária só era permitiaa oela lei em mulheres com nsco de vida.
A audItoria também encontrou
lTregularidades na Santa Casa de
Misericórdia de Una. cUJa provedora era Getúlia LaVigne. mãe de
Roland Lavigne. e a diretora admmlstrallva. Rosemar\'. mulher
do deputado. O hospltãl não loi
descredenciado e fechado porque. segundo médicos que Jizeram a auditoria. era o único da região.
O se~retário nacional de Assistência à Saúde. Reníison Rehem,
que é baiano e descendente dos
índios kiriris. da região de Mirandela, propôs que a esterilização
de índias seja classificada como
enme hediondo, dada a ingenuidade da comunidade indígena. _

.-I.

DFSDE ONTEM

i tão fechadas p.

I AFUNAI deu es!

Ii

çada pela dem
todas as mulh'
zadas. num ge
candidato-méc
I
I

IEDIIDI

.-i~

PROTEÇÃO TARDIA
• DESDE ONTE~1. as aldeias indígenas do Brasil estão lechadas para a campanha eleitoral.
AFUNAI deu essa oraem aos seus 1.500 oostos lorçada pela denunCia ae,que. numa aldeia pataxó,
todas as mufheres em idade fértil foram esterilizadas. num gesto ae demagogia atribuído a \Im
candidato-médlco.

,nn

"'"

A D:<OIBIÇÃO faz sentido. Tutelados da União. or
inclos são supostamente imaturos. indelesos an~
te a lãbia de candidatos vigaristas.
PC:': OL"I'RO lado. é dilícil entender a velocidade
ae reacão da Funai. A proibição se seguiu á d~
nL.::Cla. em reportagem do GLOBO. da violéncla
co;;ua a tnbo. Mas a esteri!lzaçào em massa foi
q:;alro anos atrás.

"'.
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CIMJ - CONSELHO INDlGJ:NISTA MISSIONÁR.IO
. SDS • Bdi1ici~ V""IIr1CICl

Ih • lIili 3011 /11
CftlX~ I'w..J 03&79
CEl' 700IM70 • Brulli~ • 1»)' • lIrui\
C.r..C. (Mo 'f.) 00A19 1 O$/OOQl .75

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES SOBRE O CASO DA
ESTERILIZAÇÃO nAS lVlULHERES DA COMUN1nAn}~ INDíGENA

BAHETÁ no POVO PATAXÓ HÃ.HÃ-HÁE.

Rosane Lacerda
C/áut/to Luiz Beirão

*

J • Iutrodução.

No último Domingo, 30 de agosto, fato de extrema gravi<.lnde foi demmciadl\

através de vários organismos da imprensa escrita - em especial o Jornal "O OIobo", do
Rio d~ Janeiro (vide cópias flnCXnS).
As notIcias veiculnda~ dão conta. de que toda.e; a\mulhercs em idade reprodutIva

pertencentes à Comunidade Indígena Bahem, do Povo PATAXÓ HÃ...HÃ.HÃE I, no sul
da Bahia! foram submetidas a. procedimentos cirúrgicos de esterilização, (I que e~tm:in
pondo o rcfurielo ~rrup() ~(Jh ri~C() d~ l:l:diUl;nU,

o~ pmcedil11enT.of> teriam sído rcalJzaclos durante o ano de ]994, como parte dn

c.ampnnlui. deitom! do médico e Deputado Federal Rolalld Lavigne, do PFL da Bahia.

Isto posto, foi solicitada fi esta ASRcsscl'Ía Jurídico, pelos Sccretários do Cimi, em
"arater de urgêncin, 11m parecer preliminar acerca da questilo, demonstrando as
il11plic:tçõc~ jlll'jdico-penais dos fotos Ell'0ntados e indicativoR de providência~ pnF.sive;~
de serem adota.das peja entirlacJe.
--

o presente texto foi elaborado então com o innlito de atender à solicitação dos
Secl'etál'ios, devendo ser pOfltcríol'lllente obje.to de mnior npl'ofimdllmtlnto.

A,fI'ngild(lS. aHlZssorr.s jurfdiço8 dI) 8ccl'lltariado NnciOlIfl/ do (:illll- Come/i,() !ndigiZnista },(issionáFi.-•.
organismo anexo à Cm~(erêllcia NClciollal dos Bispos do Brm:i1 (CNBB)...
.
.
1 O m~~mo pr,vo ao qual pert:eneia o indlgena Gnltlillo Je~UJ dos S~to€, queimado VIVO em Drll5ll1a·DF por cmco
jO\'et1S de classe médl.\ do Di~lrit() Fl!!doml, em 19~7.
: Sl'Ibrh1ho do mencicmado indl?ell;l Galdino Jesus do,; Santo,;.
Tlll11fane: (061) :m·q4~1

FAX: (0(11) 225·9401

F.·rnnjl~ r.imi@r.mtlr1~\.nnt.hr

lnt1!mcrt: hltrr/fW',\;\' cirni nrv.\lr
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II • Dos Cn tos.
Em 25 de agosto último, três liderança.. do-Povo indígena Pamxó Hã-Hã-Hãe
(Gerson de SOU7Jl Melo - Presidente do Conselho de Snúde: Wilson de .JeSlls2 - Cacique
Geral e Alcides Francisco Filho .. Cacique da Aldeia Bahetá), elaboraram Noticia

Crime dirigida fiO Proc.urador da República em Salvador - DA, Dr, Hobério Nunes (vide
anexo),
No documento, de óuas laudas, as lideranças infomlam que em reunião do
Conselhn Local de Saúde cio Índio, rcali7.ada no dia 19 de maio de 1998, na cidade de
Eunápolis - BA, "com a tlnalidade de discutir os vários problemas de saúde das
conu1I1idades indígenas Patnxó do sul e extremo sul da Rahin", foi realizado nm
"diagnóstico da'J condições de saúde em t.odas as aldeias", Descreve o documento que:
';'Ao reall1.J1l' este levontamento foi constatado entre ns 14 nlddBs
visitadas que a aldeia Barrclá, no ml1~icipio de ítaju do Colônia~
com uma populnção de (lO) dez família-;;, sendo todas c.a.'iadM~ não
podem mnis ter tilhos t ",
A paltir desta informação, segue a del1(mcia das lideranças,

"',..

fi~emo~

uma reunião COll1' os memhros da tribo e todas
confirmaram que foram induzidas através do campanha po1ftica do
senhor Deputado ROLAN LAVlGNE, ,.,"

As círnrgias t conforme o documento, teriam sido feitas "nos Hospitais de Cam.acã
Hospital Santo Antônio, em Ilhéus",
Ainda. conforme o Noticia Crime dali lideranças Patnxô HIi.Hi'I-Hã.e,

"... todn:1 estns pes~oas não passaram por Ilenhum tipo de
para cHagnosticar fi possibilidade ou não das operações,"

CXllJl1eR

Localizam, por fim, que a motivação da prática denunciada estaria aliada ao
desejo dos fazendeiros que ocupam fi terra P~taxó Hfi-Hã-Hfic t de elill1illnr 11 presença
indfeena cio local:
!lA nosso pl'eocupação é que nós índios enfrentnmos uma l11tn peln
conquista de nossas terras, os fazendeiros e políticos que tem
interesse de exterminar fi nnÇrlO p[ltaxÓ. No nosso entender 0:1
fazendeiros e politicos envolvidos pretendem cxternllnar C0111 o
povo Pflt.ax6 I-Jil-llfi-HKe, n
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Requerem por fim as lidernnças n intervenç.no do Millistório Público Fedeml i,O
sentido do que os indígenas pos~am receber uma indenização pelos danos cnwlndos pelo
Deputado Rolalld Lavigne.
Vole transcrever alguns trechos da impol1ante matéria in\'CS1.igath'a assinada pela
repórter Isabol d~ PauJa, puhlicada em O Gloho ~ d<.'llningo, 30 de agostcl de 1998. p. 12,
no Caderno País, que traz novos elementos à N(')ticia Crime encaminhada pelas

lideranças indigenns ao Ministério Público Fodem} em Salvador:
UNa aldcia Rnbetn, IIftO lu\ Icqll~r uma iudia grAvAda nem têm
nascido mai~ crianças. Espremidos entre a cidade de ltaju do
Colônia, a li Oq\lilômetros de Ilhéus, e propriedades de gt'andes
faze·ndeiros que se apoderaram de parte de1. reserva, os Pataxó estão
vendo sua naçâo minguar. (...)

...-.
.

''Não é diffc.il imaginar o que levou as mulheres casadas de Bahetá
a fazer A. estcri IililÇtiO. Os índios vivem lluma pequena área de um
alqueire de terra seca, improdutiva e sem alimentos, O rio Col6nia~
que cona. 11 aldeia, vem Rendo represado pelo!i faze~deiros da
região e já não tem mais

ngua nem peixes suficientes;

Os índios

pas~am

fome o sobrovivem da cesta. básica ~brncci.dn pelo Gove.mo.
Apesar daR dificuldades, hoje, q1latro anos depois das primeiras
cirurgias, o povo pataxó mostra arrependimento pela decisão,

qt1f na épocn parecia R salvação llarn quem não tinha o que dOf
de comer às crianças."
15_ Eu me arrependi porque aindR ))odcria aumentar a minhn
ramf1ia do fndios. Hoje, olho para a minha ahleia e veilo eles se
acnbando -lamenta. Maria José Filha, 40 anos e seis f1lhOS."
lIA laquendunl tubária de mulheres

~e

baixa renda virou umA

poderosa moeon eleitoral nR Bnhia. No caso dos Pntflx6::i rio sul do
estfuiol - 6.200 no totnt - ~~rca de dois mil têm Ht1110 eleitomJ e
eRtito no alvo dos cnndidatos. All i"dias cpntaan que em 94, cabos

eleitorais de Lavigne foram à aldeia Babetá divulgar que o
çaudidato estava oferec.endo drurgiR de graça n população
carente em hospitais de sua propriedade nos municípios de
Camada e Una.llrólimos de JII1éIlS.~~

Refere-se ao tOlal da popn\aç!'lrl r:U8xr" \l'lca\i2adll no e'ltU'tI\lO sul d.\ Bt\hifl, ~ t\~(' d"o; Pata>:ó Hrt·H.l· me. ~)'Upo
~tntco dücrentc c do qual faz pane 1\ aldeia f:I_u~ch~ ...__

I
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"Mãe de cinco filhos e com o marido doetite, Sônia Fnll1cisca
Muniz, de 29 anos, acabou convencida de que não teria condições
de sustentar outrns crianças e resolveu fa:l.er n operaç.ão. Sônio
lembra que ela e outras mulheres foram levadas da aldeia até o
Hospital Sanio Antônio, em Camacii, num Ônibus de campnnbn
do del)u1ado. Nenhum exame pré-operntório foi feito no
bospital. A índia teve as trompas ligadas depois de sofrer uma
inc.isfto vertical no nbdônum, do I>úbis até qUAse o umbigo. No
dia seguinte, as mulheres receberam um cartfio com a foto e o
mimara do candidato e forAm lovndns do volta à aldeia por uma
e.~trndn de 40 ql1ilamc1ros de terra, cbein de b1Jra~05, 8tm tomar

sequer Utn analgésico."
A matérin também denuncia que os casos de esterili7..ação das índias Pataxó HãHã..Hãc n110 param por ai:
UNa aldeia Caramuru, terra do índio Galdino, outras dez Judias
ttmbém BC submeteram. à Inqueildurtl tubária."

I'u .. F:nquatlramento jurfdico-penal no Direito Brasileiro.

o problema
ro1lr.nlltr.~ ~111\

das intervenções cirúrgjca.~ destinados à esterilização humana,

origem 11M di~ol1S'lrit""~ r.m tnnlf) ntl '1l1f'l~tfl'n

nn 11tnnrjnmrnm fl\milinr

Ao prever a práticn deste planejomento, a Consdtuiç.iio Federnl de 1988, no
Capitulo VII que dispõe sobre n famflio, a criança, o adolesconte e o idoso, dispôs em

seu art. 226, § 7.° que:
"FUlldndo nos princípios da dignidlldc da pessoa humana e da
paternidade responsável. o planejamento familiar é Ih·Te decisão do
cMol, competindo ao Estado prnpiciar rocursos oduCllcínnais e

científicos para o exercício deRse direito. vedada qualquer fonna
cocl'citivn ~'1or parte de illStit\1i1;X~t1g oficiais ou priyadas."
A regulmllentaç·ão do disposto no parágrafo mencionado só veio sete anes 111«is
tarde, com o advento da Lei n.o 9.263. de 12 de janeiro de 1996 que inclusive
estabeleceu penalidades qurmto no uso de certe:'l.S práticos, identifkndas como violadoras
daquele principio de respeito à dignidade da pessoa humana.
Conforme a mencionada Lei,
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\;Art. 10. Somente é permitida a cstcrilÍ7.ação voluntária
seguintes situações:

lUIS

I - em home11s e nluJhorcs com capncidnde cívil pleno e lnaiol'es de
25 (vinte e cinco) anos de idade ou, pelo menos, com dois mho~
vivos, desde que observndo o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias
entre fi manifest.ação da vontade e o ato cirúrgico, p~riodo n~ qual
~erá

propic.iado :i pessoB interessada

aC~RO

a Relviço de regulação

da

fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe
multidisciplinar, visando de.sencor~lar ti. l'Rtcrili1.ação pre~.()ce~
II - risco à vida ou a saúde da mulher 0\1 do futuro concepto,
tesremunhado em rela.tório escrito c B!lsillIldCl por dois médicoR.

§ 10 É condição para que. se realize n estel'ilização, o registro
de expr~ssit mauife:!ltit9ãó da vOl'tad~ et\\ dneUft1ento escrito c
fil'mndo após n. 111fom\açào a respeito dos riscos da cirurgj~
possíveis efeitos colaterais, dificuldades de sua reversão e opções
de con.trncop'çfto reversíveis exiHtcntc:.s,
l

§ 20 É vedada a esterilização cirúrgica em mulher dmante os

perfodos de parto ou aborto, exceto n08 casos de comprovada
ImCessidade, por cesarianas sucessivas anteriores.
§ 3n Não será considerada a. manifestaç·ãô de vontade, na
forma do § 1°, expressa durante ocorran.da de alterações nll
capacidade de disoernimento por influencia de álcool, drogas~
estados emocionais aLtorados ou incapacidade mental temporária ou
pcnl'lnnente.
§ 4° A esterilização cinírgica como método contraceptivo
somen1e será executada. através da laqueadurn tubária. vasectomia
ou de Ol,ltro método cientificamente aceito, sendo vednda ntravés da
histerectomin e oofore.ctomia.
§ SQ Na vigêltcin de sociedade conjugal, a est.erilização
depende do cilmumtimcnto cxprcs~o de amhos os oõnjuge!t
§ 6° A e~teri1i1,ação cirúrgica em pessoas absolutamente
incapnze~ somente poderá OCOl'l't'·r mediante autorização judicial,
regulamentada na fonua da Lei."
Observe-se no entanto que tal leque, de possibilidades para a realizaçã.o ,de
procrdim~n10s cirÚl'giccii destinados fi esteriliZação voluntárjl1~ 5Ó passou tI tíl' valor! a
nartir da eqYllda em vigor dQ citado dispositivo da Lei n.o 9.263/96, ou seja em 20 de
agosto dc.1921~ após ter sido derrohndo, pelo Congresso Nac.ional, o "eto da Presidência
da República que se posicionava contrariamente à possibilidade de uso de ta!

procedimento cinír8ic~.
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At.é a data de 20 de agosto de 1997, como não havia qualquer autorização legal
J,ara n rea1izaç!o das cimrgias d~ esterilização (l t(tl/lo voltmÚirio 1 a sua prá!.kfL.. era
enttto tipificada como crime de lesões corporais gravfsshnas! a teor do que dlsplJ~ o

Código Pennl Brasileiro:
'~Art,

129, Ofender a integridade corporal Ol! a saúde de outrem:

C..)
§ 2Q Se resulta:
(u.)

m . perda ou inutilização de memLJ1'o, sentido ou função;
Pt"na. reclusão, de 1 (doi~) i\ 8 (oito) an08."

(Grifamos,)

Ora. no caso em tela dá-fle conta de que as cil11r~ins de esterilizaçào feims nas
indlgCl'lns da Comunidade Dnhetn ('Jeotl~ern11\ no nno de )9941 pOl'tnnto nntet1 da
publicação quer da própria Lei n,o 9.263/96, quer da promulgação do citado art. lO,
Rntcs vetado pelo Presidente da República.
Assim sendo, podcr"8e-ia concluir que o cano da esterili7.llQão

~m

rnfl9Sn. nquí

npontado seria simplesmente de lesões corporais gravíssimas, com conseqUente pena de
recluslo de dois fi oito anos para o (s) seu (s) tilJ10r (es), seglllldo os 1ermos elo art. 129, §
2.ft• inc. IH do CódlgQ~Penal.
N40 é bem assim.

Como se vê, o problçmn não é de nn1urcUl individual. Temos at envolvido, como
vItima, todo llln 81Upo étnico (o povo Patax6 Hã-Hã-Hfje, de cerca de 1.200 individuos),
ou parte dele ( a Comunidnde indígenn Bnhct.:í, mais diretamr.nte llfetnda, (',()ll1postn de:
62 pesson3). Tl'6tn-se l'ortn1\!ô de umn minoria· étJ\icn, Q" vitima da dernl1\ciadn l't'átioa de
esterili:r.aç·5ô em mal'SQ.
r~tn

ctrcunstAncia nos (emete aos tcnnm; da Lei nO 2.889, de l° de outubro de
1956, ainda em. vigor, e quo define epune o crime di! gcmoddio.

A Lei do Genocídio estabelece que:

.. Art. lOQuem, C0111 n íntenç.ilo de destruir, no todo ou em palie.
gmpo nacional, étnico, racial 011 religioso, corno tal:
b) callsar lesa0 grave iA integridade físico ou mental de
membros QO grupo;
c) submeter intencionalmente o grupo a condições de
existência capazes de ocasionar..lhe a destruição tlsica total

ou pRrcial;
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d) adotar RICdidas dC5tinadas a impedir os
nascimentos 110 seio do grnpo;

...

( )

Será punido:
C0111 lL'i penas do art. 129, § 2(\, 110 easo dn letra b;
( ...)

com as penas do art. 125, no caso da letra d;
(...)"

(Grifamos.)

É de forma extremamente clara que o dispositi"o acima citado provê situaçôcr. do
tipo da notlc.iadn pela I1lfdia impressa: " IIdotnr modldos destlnadat ti Impedir Oi
nascimentos no seio do grupo". Pois, como se vê, no caso em tela,

"... n oldeia tem npenns 62 habitnntes, sendo qua as dez mulheres
em idade reprodutivo nlo podem mais ter fiJhos." (O Globo,
30.08.98, p. ]2)
Por outro Indo, pode se ncresccntnr também a blCidencin dos nllnea.lI 'Cb", e .tc" do
mesmo disp(J~jtivo; n primeira relativa à IC]e.,lo grave ia lntrgrldade ftslca de
membros do grnpo", em t81..1O da perda da capacidade reprodutiva das dez mulheres
mencionadas. E a sogunda. por se estar através da prática denunciada, "submctelldo
tntencionalmcn.e o grupo R r.ondlç6es ele existineia ~Rpazes de ocuionar~lhe a
destrulçlo fisiea total ou pal'dal", pois como denuncia a impr.ensa.
"Como 8., cirurgias viramm llmn prática rotineiro em épocn de
campanha eleitoral, os Hderes indígenas temem quo QS jO\'ens
tnmhém Dntrem na onda de e.,teriJiznçio, levnndo (l tribo ao
extemúnio." (O Globo, 30.08.98,,,. 12)
Desta forma, salvo melhor jufzo, a esterlli1.Bçlo coletiva praticada nos mulheres
Pntaxó HI-Hã-Hllc da Comunidade Babetá constitui, por força do dispo5to no art. 1.° dIl
lei nO 2.889, de 1" de outubro de ]956, em CRIME DE GENOCÍDIO.
Através do Parágrafo único do art. 1." da Lei nO It072, de 25 de julho de 1990, o
cnn18 de genocfdio foi relacionado entre aquele.~ considerados hediondos:

"Parágrafo Ílnico. Considera-se também hediondo o crime de
genoefdio previsto nos arts. 11': 2D e 3° da Lei nD 2.889, de 1° de
emtllhrt') de 1956, ~ntado ou cOllSumado". 4
(Gri fumo.~.)

• bdaçl'o dada peJa hj nO 8.930, ril'! 6.9.94.
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Euqu.:'\nto r·1'ime hediondo. () genocídio é illRus~etível de anistia, grtlÇ~ indulto.
tiança e liberdade provisória, tendo a pena que ser cumprida integralmente em regime
fechado (Alt. 2° da JJei
)
observar ainda, quanto às penalidades previstas no caso em tela. a
circl1llstâtlcia agrllvante prevista pela Lei n.O 6.001, de 19 de dezembro de 1973, 'l\lC
dispõe sobre o Estatuto do índio:
Jmpõc~se

" Art. 59. No

cOHtumes,

ca~o

~m

de crime contra a pessoa, o patrimônio ou os

que o ofendido Reja índio (...) ou comunidade

indígena, a pena Rerá agravada de um terço:'

(Grifamos.)

Finalmente, 110 que tange à situação posterior ao advt1nto da Lei n" 9.263/96, é
importante esclarecer que mesmo que legalizada, sob certac; circunstâncias e requisitos,
a prática ctn esterilizaçâo voluntcf"ia, estn continua, no eRgO dns populações il1dfgonM,
comple13Il1ente vedada, por força do disposto na Lei na 2.8~9/56 que trata dos crimes de
,genocfdio (li impedir as lIa.~cimentos no $~io do grupo li; 11lesão g1'fJVc. à integridade
física de membros do grupo": "condições de existência capazes de ocasionar-lhe a
destl'uiçfio .fl.~ic(t total ou pareiar).

A própria Lei n° 9.263/96, aliás. já prevê que:

Art. 17. Induzir ou instigar dolosamente a prntica de esterili7.açfjo
cirúrgica.
Pena - reclusno, de 1 (um) a 2 (dois) fi/lOS.

u

Parágrafo linico. Se o crime for cometido contra a
\!oletividatle, carneteriza·se como gcnocfdio, aplical1do-se o
disposto na Lei n° 2.889, de 10 de outubro de 1956." (Grifamos.)

Acrescente~se que, no caso de esta coletividade ser indfgena, a pena aplicável em
espécie é agravada de um terço, conforme dispositivo do Estatuto do índio
anterionnente citado.

IV - Enquadramento uo Si:ftcmn Internucioual de Direito:; Humanos.
Ao dispor sobre o crime de genocídio, o Estado Brasileiro fez incorporar na sua
legislação t o tratamento internacional disposto sobe a nlutérin atril.vé~ de Convençfio da
Orgnni1..nçUo das Nações Uniulls (ONU).
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Trata-se de Convençi() dnr.oda de 1948, Para n PreYeDçWu l\ ~I'9Jào do Crime
de OgngçidJsl. Sua entrada CID vigor ocorreu em 12 de janeiro de 1951, tendo sido
ratificada pelo Rra.~il em ]5 de ahril de 1952'. Dispõc a Convenyão. entro outras çOiw.
que o gcnocfdlo configura cI'lme conlra o Direito Inr'MlacionaI, c que cabe 408 PaJscs
lubscritores o compromisso com II sua pr6V,nf40 e plllliçdn :
"Considernndo que n A!lsemhléia C'nn! da Organiz&çlio das
UnidaCl, em R\la resolução 96 (1). de 11 do deumbro de
1946, declarou que f) lennr.'d'n 611m crime contra o Dtreitn
lnternaciona~ contrário ao espirito e aos fins da~ Nações Unidas
c que o mundo civili7.ado condena;
Reconhecendo que t·m todos os períodos da história o
genocídio ('.fIUSOU grandes perdas i humanidade;
Convencida.~ de que, para libertar a humanidade de flagelo
lão odioso, ft cooperaçlo internacional 6 necessária;
Convêm no seRuinte:

N8~

Art. I .. As Partes Contratnntes continuam que o genoefdio.
quer cometido em tempo de paz, quer em tempo de ~ 6 um
crime contra o Direito lntcm3cional, o qual elas se rODlprOmt••m

a prevenir c punir.
Art. 11 • Na presente ConvCIlÇêlo, clmmde--sc por gcnocidio
qualquer dos seguintes atos, cometidos com a intenção de destruir.
n~Jodo ou em porte, um gmpo nactonnl, étrlico, meial c.1U reltgioso,
tal como:

...

( )

gnlpo;

b) dano grave à integridade ftsica ou mental de membros do

c) submisslo Intencional do grupo a condiçOes <te exl~l!ncilL
que lhe ocasionem a destruição tlsica totnl 0\1 pareinl;
d) medidas destinadas a impedir os nascimentos no !cio do

grupo;

...

( )

Art. 111 • ~erilo punidns 08 seguintes ntns:
a) o ganocidio;
b) o conluio pnra cometer o genocfdio;

~

TrindRdc. AUTanin AlllU5tn Callçl\dn. A I'roteçln lnlQl\tlCioMI rios l.>jreitnA Humano... 11. ciS9.
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c) a incitação direta e pública n cometer o genoc.ídio;
d) n tentativa de gl:mocídioj
e) a cmnpliddnde no genocídio.
Art. IV· As l'e~soa~ que tiverem cometido o genocídio ou
qualquer dos outt.·os atos enume.rados no art.. lU serão punidas,
st\inm governantes, fimcionários ou partkulares.
Art. V - As Partes contratantes assumem o compromisso de
tomar, de acordo com M respectivas Constituições, ns mC'.<lidas
legislativas ncccssária..c; a assegurar a apHcnção das dispmdções da
presente Convenção c, sobretudo, a estabelecer sanções penais
eficazes aplicáveis às pessoas (',ulpatlas de genocídio ou de qualquer
dos outros atos enumerados no arl. lU. (Grifamos.)
Mais tarde, em 11 de novembro de 1970, passou a vigorar, no ltmbitl') das Nações
Unida13 a Convenc.iJo da ONU de 1968. ~~ª-lmpms.critibilidade dos Crimes de.
Guerra e Crimes de Lesa·Humanidade. Entre estes Últimos a Convenção incluiu o crime
de. genoc.ídio.. definido conforme a Convell~.ão ant.eriormente citadl1. A
imprescritibiJidade sobre a qual dispõe a Convenção da ONU. alcança não só os
])ruticu)llfCS que participem C(In10 autores ou cümplice~, mas também os representantes
da autoridade de Estado que tenham tolerado a prálica do crime.

Até outubro de 1990. esta Convenção de 1968 ainda não havia sido assinada nem
nderida pc10 Drasil~. Dispõe fi mesma que:
Artigo I • Os crimes seguintes são imprescritíveis qualquer que
seja a data em que t.enham sido cometidos:
a) (...)
1J.) os crimes de lesa-humBnidade cometido~ tanto em tempo de
guerra como em tempo de paz, (...) assim como (...) o crime de
genocfdlo definido na Convenção de 1948 para a Prevençfio e a
Repressão do Crime de Genocídio mesmo que estes atos não
constituam uma violação do direito ulterno do país onde foram
cometidos.

Artigo li - Se: se cometer-alguln dos crimes mencionados no artigo
T, as disposições da presente Convenção se aplicarão aos
rClprOi~ntnlltqi1 di 1utoridado do Ettndo fl litoR Il~rticlllRrcs q11e
participem como autores ou cúmplices ou que incitem
diretAn.,onte 11 pel'l'etra~o do algUl\' des1'e~ .:.rhne,~ ou que 'ol~~l"iron\
pnra cometê-los~ qualquer que s~ja seu grau de envolvimento,
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8~sim

como aos representantes da autoridade do Estado
que toltJrcm 80ft perpetração." (Grifamos.)

No âmbito dos direitQ& humanos individualmente cfmsidcrndos, hn qne se
observar a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, da ORA· "Pacto de San
José do emaIJ Rir.a'\ de 1969. Tal Diploma. íntcramel'icano entrou em vigor em 18 de
julho de 1978, e até fms de 1990 não havia recebido a adesão do Brasil 1, Estabelece.
cntl'c outras ('.(ljRas, que:
"Artigo I • Obrigação de respoitar os direitos,

1. Os Estados Partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar
os direitos e liberdades nela reconhecidos e n garantir seu livre e
pleno exercicio a toda pessoa que esteja sujeita a sua Jurisdição,
sem discrimiOllçno algumo por nlõtivo de l'ilÇ~ cor, sex.o, idioma,
religi.ão~ opiniões poUticas ou de qualquer outra natureza, origem
nncinnal ou !locia1, posição econômica, nascimonto ou qualquer
outra condição social.
Artigo 5 • Direito à integrid'lde pel/soa/,
1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite ~ma in.tegridade
fi5icn~ psíquica o mOTo]."

v . Re$pommblUdnde da Ul1liio Federal.
Conforme o calmt do 81t. 231 da Com~ti1\liçl'io Óll República Fe,derativa do Brasil)
de 06 de outubro de 1988, a seguir transcrito, compete à União Federal o dever de
proteger e jtul!1' resp6/tar todos os bens indlgenilS,
"Ali. 231. São reoonhecidos (lOS fmüos sua orgnrU71lçfto social,
costumes, línguas, crenças e tradições, c os direitos originários
sobre a.li t.erras que tradicionalmente ocupam, competindo "
União demarcá·)as, proteger e fa1..er respeitar todos os seus

bons,"

(Grif.'Uuos.)

Trnt.a-se de umn proteção e~pecial, que não poaerin deixar de ser em rI17i10 da
C,,"il'Ollltl vulncrabilidad~ dos grupos étnicos existentes no País, sobreviventes a séculos
de massacres e extermlnios e populacíonalmente minoritários.

Todo o texto COllstítuc.ional referente às populações indígenas do País, aliás, é
guiado no sentido do estabcleciÍllcnto de condições que garantam a continuidade da sua
oTrindade, Op Cit" p. 6~q e 66.2.
, Tl'bltuJe. Op CII., p. 639 e 688
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ou seja, no sentido de impedir

terminantemente a possibilidade de sua extinç'C1l1 ou cxrennfnio.
Estn protcçõo cspccinl, em nome d~1 Executivo Federal, cabe à Fundação
Nacional do tndio - Funai, ôrgão lItualmente vinculado ao Ministério de Estado da
Jnstiç,a. O órgão teve a sua criaç,ão nutori7.ada pela Lei n. o ::;.3 7], de 05 de de7.embro de
1967, c tem suas atividndes regulamcntadllS por Estatuto pl'óprio, aprovado pelo
Dc:c,rcto n. o 564, de 08 de junho de 1992.

Para por em prática o dever constitucional de proteger c fazer respeitar todos os
bens indígenas (incluídos aí os bens da vida, da illcolllmilidadc tIsica do indivíduo e sua
integridade moral, a!lsim como aqueles expreRSBmente con~i~rt1ados pelo caput do art.
231 da CF/88, a saber, slIa organização social, costumes~ línglllls. crenças e tradições, ou
sejn, a 811:1 exi8têl1Cill cnqu.~U1to gl11pO étni"o cspecttico e diferenciado), o órgão
ÍlldigeniS1'a oficial di!;põe de "Poder de. Polic.ia a ele conferido por força da l.ei n.O
l

',

5.371/67:
HArt. L° (...) VII - exercitar o poder de poUeia nas Me.aR
reservadas e nas matérias atinentes à proteção ao indio.'·
(Gri famos.)
Para o desenvolvimento desta e .de outras fmnlidfldcs lcgnis, o órgão conta com
ümcionários lotados em unidades administrativa~ junto à~ comunidades indígenas. os

denominados Postos Indígenas, mjeltos a circunscriçõeR detenuinndas, denominndM
Administrações RegioIUli::l, com sede em núcleos urbanos determinados.
No caso da área indígena Pntaxó Hã-Hã-Hãc, a Funai se faz presente através do
IIposto Indígenn Cnmllll1nl/ Paraguaçu", sediado na nldeia de meflOlO nome.
Jlastan1 c estranho é o fato de que estando no local e diante cta prática disseminada
na região pelo Deputado Lavignc, a Funai nada soubesse. Confonlle a.já citada matéria
de O Globo,

"AcusaçOes de ollVolvimento dele com hTegll1aridades na área de
~aúdc,

no cntailto, não são novidnde. Depois de \lma auditoria sobre
dcsvillS nn aplicaçilo de recursos do 8US feita pelo Ministério da
Sl\úde 110 Sul da Balúa, o deputado foi obrigado n fechar a Clínica
Médica da Região Cacaucira (Climercllu), em Una, e nCnbO\l,

segundo ele, vendendo o Hospital Santo Antônio, sediado em
Cllmncíl.. O nepl1tn~o foi citado numa CPl aberta em 95 peja
Câmara pBtn apurar o uSo indevidl') de verbas do SUS. A policia
Federal em Ilhéus também investiga (') c.aso."
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Como poderia tudo isso vir acontecendo e o órgão indigenista oticinl nada saber?
É bem verdade que os fatos acima denunciados e investigados não dizem respeito, pelo

menos explícita ou diretan'lente, à questão indtgena. No entanto, seria ao nosso ver
pl'atic:nnente impoRsivel o 6rgfto il1digcnistn eRtm' presente no local, ntl'avés do Posto
Indígena e ser desconhecedot' elos fat.os, on pelo menos não suspeitar ela sua ocorrência,.
o que hnpoLtada no. necessária adoção de l\ledida.~ investigativas.
Se n Funlli era, ao contrÁrio, conhecedora dos fatos, pru'ece nada ter feito para
impedir a realização das cirurgias. Se passou a ter conhecimento somente após a sua
reaJiznção, estranha-se que não tenha adotado, de imediato, as medidas necessárias à
apuração os fat.os e punição dos responsáveis. Por que a demora em agir?
Ao que parece, no

entanto~

o órgão indigenista só veio a "tomar conhecimento"

do caso a partir da repercussão que este atingiu através da imprensa (quatro anos após as
pritne,ira.~ oirurgias I). O que ni'lo é menos estranho, tendo em vista que já cm 19 de
maio, numa reunião para tratar da questão da saúde indígena, os Pataxó Hã-Hã-Hãe já
tivessem descoberto a situaçlo, passando daí em diante fi rea.lizar eles próprios a
verificação in loco dos fatos denunciados.
Seja como for, parece ter havido uma grave omissão do órgão indigenista. Não

há. desculpns. nem para a hipótese de que 11ão tenha se inteirado antes do assunto~ nem

parn fi demora, nn adoção de providências.

o que é mais do que claro, no caso em tela, á que o govemo Braqileiro não foi
r.llmpridor do art. 1.0 da Convenção da ONU para a Prevençfto c Repressão do Crime de
Oenocídio, uma vez que nem preveniu a esterilização realizada nas mulheres da
Comunidade Bahetá, muito menos adotíl1l, ao longo destes quatro anos, qualquer
medida destinada à punição dos seus responsáveis.
Esta onússão 'Pode inc1üsive significar a caracterizaçflo de tolcrdnc.ia para c·om a,
prática denunciada, o que faria incidir no já citado art. II da Convenção da ONU sobre a
Impre~critibi1ldade dos Crimes do Guerra e de Losa • Humnnidade (aplicação da
Convenção sobre representantes da autoridade do Estado que tolerem a perpetração do
crime de genocídio).
Antes de nna1i7..ar, cabe nimh\

cOl1.'~idcrar

acerca de \lma determinada linha de
raciociuio, pseudo-.iurldico. que transparece através das diversas matéria!) jomalfstica.q
50bre o caso em tela, atravts do qual se pretende explicar li legalidade ou a ilegalidade,
de cirurgia.q de esterilização em illdígellas.
Esta linha de raciocfnio vai 110 Rentido de que o crime praticado viria em
decorrência da laltn de autorização da Funai para a rellli7.aç,fto das cimrgias, Neste

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

22846 Quarta-feira 14

Outubro de 1998

sontido, matéria veiculnd"l pelo O Globo assim noticia o que seria, segundo infomla, o
entendimento do Presidente da Funai, Sullivan Si lvestl'e:
"Como os indios e.,tAo sob a tutela dn Funai, seria llreeiso
allt01'i7.nçin do ru'giln anteli de as mulhere~ terem sido levadAs em
ônibus do candidato para ho~pitais de sun propriedAde. Rilvcstre
explicou que isto não seria preciso se fosse uma cirnrgi.a de
emergêneÍa." ( O Globo. RJ. l.1) de setembro de 1998, p. 12.
Grifamos.)
A frase poderia até ser objeto de inúmeras laudas de outro parecer, mas como
não Rcrá possível diante dos limites deste trabnlho~ cabe co1t'iiderar apenas o seguinte: A
esterilização vohmtária, através das intervenções cirúrgicas de que dispõe a Lei n.o
9.263/96 , como nm rCCllrno destinado no pl(lll~jn1llento familiar, cumpridos os
requisitos do c.itado art. 10 (vid(l pãgh,as 04 e 05 do presente texto) consiste numa
decisão de caráter pessoal. individual, de toro íntimo.

No caso de pessoas absolutamente incapazes (o que não é, nem nnnca foi o cal)O
ladioa no nra.qi1), somonte podorá ocorrei' mediante autorl7.J1ção judicial,

dos
regulamentada na forma da I,ci. Assim, fossem os fndios absolutamente incapazes ( o
qlle l\UnCa o foram) a E\.\ltOli7,aç.íln n~o vil'ia. da F'lnfti maR elo Judiciário. Também nKo sl'io
os fndios relativamente capazes, como já admitiu o próprio entno Presidente da Flmai,
em seu questionável Memorando n. D 037, de 30 de agosTO de 1996, e no expediente cuja

cópia segue em anexo.

o que ocorre cm relaç.ão aml índios

é que consistindo f·m minorias étnicas,

externamente vulneráveis, não podem ser expostas

este tipo de procedimento
clrúrgico~ sob pena de configuração do CRlME DE GENOCiDIO t como nliás já
havíamos mencionadt') anteriormente, e explicitamente objeto de Lei Federal e
COllvençllo da ONU.
fi

Portnnto nlIo cabe à Funai o poder de. autoriz,ar ou desautnrizar

li cstcrilb:aç.llo

de

indígenas.
De forma scmelhante~ a providência adotada pelo representante do órgão~ de
proibir o acl:,~so de candidato~ no pleito cleh:ornl à~ IÚ'CI1R indígenas é medida que Be
coloca fora de sua competência. Dada n cessação dn incapacidade relativa dos indígenas,
o que ocorreu com o advento da Constituiçãõ F(',(jernrdc 88 (art~. 231, capllt e 232) CI a
sua substituiçfto por um relacionamento de autonomia con1 o Estado Brasileiro, por via
do consequência só aos mesmos indígenas cabo o poder de determinar peJa autori7.ação
0\1 desBl.ltoriza9í1o do ingresso de terceiros em suaR terras. Ademnis, inexiste qualquer lc·j
que proíba o trabalho de propaganda eleitoral no interior da'l mesmas.

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Outubro de 1998

Quarta-feira 14 22847

Concluindo1 O que fi Funni tem a fnzcr é justamente nquilo que nito fez: uma
atuação preventiva no sentido de impedir a rcali7,ação daR cirurgja~ de esteri1i?.açt1o no
seio das comunidades indígenas, e uma atuaçfío repl'e~SiVll no sentido de providenciar a
pttniçno dos re~ponsl:íveis pelaf; in1efV~nções cirúrgiCa!) ocasionalmente já efetuadas.

ti, o pal'cccr.
Erasmo. - DF, 02 de setembro de 1998.
Relação de Anexos:
NOTICIA CRIJv1E das lideranças indígenas Pataxó Hll~Hã"Hiie ao Procurador da
República cm Snlvador, informando quanto à ocorrência do.
csteriJi7..ação coletiva das mulheres indígenas. Caramuru, 25 de
agosto de 1998.

o GLOBO,

RJ - 30.08.98: l.a página: "Esterilização ameaça tirar tribo do mapa".
Pág. 12 (Pais): llEstclilinwfio de imüa3 pode e.)l1cnninar aldeia

~

líderes pataxós acusam deputado de oferecer laqueadura de graça,
sem autorização dn Funoi, na (',ampallba de 94".

CORRETO nRASILIENSF., DF. 30.08.98: póg. 12. u Rsterili7.nçno ameaça flldiú9
pataxós - Na aldeia Hahetá, no sul da Bahia, todag as mulheres em
idade fértil sofremmligadura de tt'011\pn~ há qua.tro anos".

nrÁIUo no NOROESTE, CE. 30.08.98, pág.O·1. "Ligadura de trompas 1U\1ellç.f1 de
extínçno a tribo de Pataxó5:'
ZERO HORA, RS. 3"1.08.98, págA9. "Esterilização ameaça tribo pata.",ó".
JORNAL DE BRASíLIA, DF. 31.08.98, p.02.

o GLOBO, RJ.

1.°09.98, pág. 12. "Fullai proíbe fl entrada de po]{tico~ nas aldeias"
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incluídas no Orçamento anual da. Uníào, atendendo o desenvolvimento sócio~nômico da vasta

PROJETO DE LEI N° 2.886-C, DE 1997

região populosa a ser integrada

(Do Sr. Gerson Peres)

j7~. em 20 de março de 1997

//l'~~---'

Dispõe sobre a ligação rodovlána no Plano Nacional de Viação, no extremo norte, nos
Estados do Pará e Maranhão, e dá outras providências; tendo pareceres: da Comissão
da Amazônia e de Desenvolvimento Regional, pela aprovação; da Comissão de Viação
e Transportes, pela aprovação deste e rejeição da emenda apresentada na Comissão,
e da Comissão de Finanças e Tributação, pela adequação financeira e orçamentária
Pendente de parecer da Comissão de ConstitUição e Justiça e de Redação,

GERSON PERES

Deputado Federol

SUMÁRIO
BELEM CAFANEMA
p

- Projeto Iniciai

CAPANEMA - BRAGANÇA
BRAGANÇA - VIZEU

- Na ComIssão da Amazônia e de Desenvolvimento Regional'
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

VIZEU - CARurMERA
CARurAPEIA - TUR1AÇU
TURlACU MADRAGOA
p

- Na Comissão de Viação e Transportes,
• emenda apresentada na ComIssão
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
. parecer da Comissão

CUltURUPl MIRINZAL

11.0 KM (MA4.11)

p

JOAQUIM ANTONIO. B~OUIMANO

lS.DKM(MA-:UI)

Em1l MA-I06 - ITAUNA

23.0 KM (MA-106)

"FERRY-BOA .,..

o Con!lfesso l\3clOnaJ Decreta
Art I" ,.\ ligação do trecho rodo....i ario BRAGAJ\ÇA:< VlZEU no Estado
do Para a Carutapera.. Tunaçu. ~fadragoa. CururuplJ ?-.fumzal. Joaquírn Antônio. Bequimano,
~1aranhào.

passa a íntegrar o Plano NacíonaJ de Viação

As informações esumadas. referente~ ao trecho

rodo'tiam-; prC\1S10 nesta leI. mcluslve as da nova ponte sobre o Rio Gurupi com extensão
aproXImada de 230 metros e o mapa geográfico da populosa arca abrangida pela rodovia.
constantes do anexo. passam a Integrar esta lei.

An 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

An 3"

Revogam~5e

as disposições em comràrio

Jt'5TIFICACÃO

o
desenvolvimento

extremo

socio~econõnuco.

nordeste

paraensc

estã isolado.

margínalizando

do

milhares de pessoas dos municípios a panir de Bragança,

Para, abrangendo Augusto Corrêa. Vizeu e outros, fator negativo que atinge outros tantos dos

municípios do Maranhão
E indispensavel

solucionar~se. com urgência. a situação de marginalização

de milhares de brasileiros do Para e do Maranhão, a partir dos municípios a serem inregrados ao
Sistema Rodovumú Nacional, aprovanjo-se este projeto consoante o demonstrativo, em anexo,

da presente proposição

'
Por outro lado, essa integração rodoviària reínvidicada pelo presente

Projeto de Lei, ligara Belém a ltaúna, ponamo. a São Luis do Maranhão, cuja travessia se faz por

<'ferry-boat', jã. exístente. e da ordem de 644 quilômetros. A itual1igação Belém a S10 Luis sem
beIteficiar essas populações é da ordem de 750 quilômetros. como demonstra o anexo.
Convem que esta Casa do Povo BrasU~~o se conscientize de que o
desenvolvimento se faz onde existam as criaturas hwnanas., A rodovia é fator básico e,
extremamente necessária., como infra~e5rrutura impuJsionadora do progresso,
.

644,OKM

OBSERVAÇÕES
• VIZEU A CARUTAPEIlA (PONt'E SOBRE O RIO GURUPI ES11MADA EM 215
ME11l.0S)
• ITAl'NA. NO MAR.ANHÀO. PARA SÃO LUIS A TRAVESSIA JA EXISTE DE
• BELEM - sÀOLtns PELA BR-l16 ~ i'50.0KM
• Nb I!UscI! implJ:.L1çH de Rodoyia

Paragrafo tiruco

2O,OKM*

MDUNZAL· JOAQUIM ANTONIO

- Na Comissão de Finanças e Tnbutação
~ lermo de recebImento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da COiTIlssão

Entr :-'1A-I06. ltauna.. Estado do

12.,OKM·

IOS.O KM (MApI01)

11,0 KM (MAp103)

BElEM -ITAONA

IV

Sl,OKM
16l,OKM

MADRAC,OA CURURUPI
p

11I

104I.OKM

Essa rodovia resgata a aspiração de núlhares de brasil~iros, partindo do

povo bragantino, onde o exppresidente Eurico Gaspar Dutra construiu a ponte ferroviária, hoje
rodoviiuia., sobre o rio Caete, marco de.'õse desejo, qae honram o Governo Que implantar esu.

impre5cindívd rodovia.., batizada de Transoceânica
Sem esmorecer, cheio de esperança. e confiança, uma vez. essa àrea
integrada ao Plano Rodoviário Nacional. o Governo se redimini de mais um ponto de
subdesenvolvimento gritante, hoje existente no extremo nane do Brasil, construindo-a por etapas,
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Constítuiçio Federal. CCap VII. Seç.io IV. AnA3) Recorrendo. poiS. com meu voto, a
aprovaçào desta proposta por ser de Interesse do desenv('tl·. lilo ::llIo da Amazônia. a Q!J.!J
beneficiari o pais.

OficIO n' 1.665/97
Braslha. 29 de abril de 1997
Revelo o despacho aposto aO PL n" 2.886/97. para
InclUir a CADR, quo d8V8rá ••r OUVIda ant•• da CVT.
Onde-se 11 Comissão
Requerente e, após,
pubhqu.......
<.
)
(:m ' " 1 to

Senhor

~

.'

S.I. das Sessões, 03 Setembro de 1997.

lLLiIu:JS

''tI!. } , !

'J.?

Deputàdo ASDRUBAL BENTES
~:~~t:;

ÊRE5lDENTE

Preslden~e.

Nos terrnos reglm~ro:81s joIK>I~1"'\ '.1 'JI')S'58 f "celênclB Sêj3. por (lQV0
r.er-.f"'arho .ncllJ'da (' C'J'T:~:;::Ié:I(> da Amazõn'3 '2 1e nesenvo:v1menl:1 Reql~'n;3".
\JF.i!'';: apreG!ar no n-:-jr",": '1 Prolelú r!~ :...:: ",O? 1386/97 uo:::ir Gerson Peles ylr:
"d'5JJúe ~C1bre a llgaç.ào rodov·âlla no Plano Na(~10r;~1 ...1(' '.', 1';õS.':;, ~:: :::1rem')
norte nos Eslados do Para e Maranhão, e da outras provIdências", tendo en

A Com'$são da """",,:õnia e de Desenvolvimento Regional, em
reunião ordtnâna reallzaCi3 hOJe, apr.flOu, t..:I1MlImemente. o Projeto de Lei n~ 2,886197,
rrQS termos do parecer da Relator, DtlPI.rau~:: ?sjj,jbal Sentes.

Estiveram preS'3n!ff:

v'st::! ;e, .J olleSl,10 objeto do campo tem;itlco deste Órgão Tecnloo

~s:

Senhores D:1p:..::c:do:::::

Jo~~e ForJant&' -

ATencIosamente

rI/,ol7

(j

oeOutad&~~~~N{~/'.

Pf'=':>IlJeme. I""lnnelro LanOlm e t:ltOn Honnel1
Vice-Presidentes. An!õnio :="ij~o, Cor.fúcio Moura, ZHa B,,· -!Ta. Paulo Rocha, Socorro
G::l~,e~, Salomao Cruz, Cláudio ChéW8!:., Gf:l'r~Jic.:u f'a:;t8
CI1~;:·": "'~:'~.::a. {'::.:;<:....,
~~~dmo. Í-lit.:lano Zica. MOIses Lipi"!!k Nan Souza e Bene·
':;urmarjje:;
Sala da Comissão. em 8 de outubro de 1997.

Pre31~er.~e

A Sua ExceldnClalo) o

1.1} ::ient:or{a)
[l"pul"ao MICHEL TEMER
Presidente da CàrnRra dos Depl1téldos

COMISSÃO DA AMAZÓNIA E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
tiO' LEGISU':flIRA - 3' :3ESsAo LEGISLATiVA

COMlssAO DE VIAÇÃO E TRANSPOR1'f.8
TERMO DE RECEBIME:NTO DE EMENDAS
PRO,JETO DE LEI

NO 2,886/97

Nos termos dó ar! 119. caput. I. do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr. Presldante determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das ComIssões - de prazo para apresentação de emendas a partir de 13/08/97, pc
cInco sessões Esgotado a prazo não foram recebidas emenaas ao prOleto

!/

..
}.: 0_.

---..-,~---~

Terclo

~~~ça Vllar
.";l?'sretanc.,

1- RELA TÓPlO

ueputadu GEK::'U;-'" PERES "dispõe S(lu.,: :! I\f'",.;\r
rodovíaría no Plano Nacional de Viação. no extremo ~one, nos Estados d;.) Para e Mara~hão.
trecho mais conhecido como a "Transoceànlca" A previa audiência da Comissão da AmazômB
e de Desenvolvimento Reg\Ona\ me faz chegar as mãos o processo dia 13/0B/97
O autor da proposição entre outras Justificações alinha argumentos inquestionáveis
e Incontestáveis
.") PT.'''' ~3C ·W1 ~~ ·,~·t" ..,.. ::0

O isolamento do extremo nordestr ~:~sileiro mnr?lf\':lli?lIri... ri... rl~~~~",::,1.::~::~tG :;::::,:,

economlc.o São milhares ci~ bra!.llelros sem o beneficIo da rodoVIa ~:.fi.~iUva e de--p1lf~go_
::;;'i::'.-,.:..;.,:, " ;;=.rur oe tsragança col1anao t\U:-''\JSIO Com~a. Vlseu ~ oulroS no Para. alem de
outros tantos no Estado do Maranhão. faltando mtecrarem·5e aos deman; I:.stados litorâneos
Ressalle·se que alem da Imponâncla da mtegraçà~ que lira da marglnJllzaçào milhares de
brasileiros do Para e do Maranhão ha outros CalOres de ordem económlca que dão
procedência a essa reivindicação de Interesse publico Reduz-se a dlstãncla. por exemplo
emre Belem'e Sào Luis em cerca de 106 Km A construçào apenas de 1: km entre Viseu. no
Para. e Carutapera., no Maranhão e 20 km entre Tunaçu e Madragoa. no Maranhão. não e lio
oflerosa visto o restante de rodOVia esta. em abeno, com alguns trechos. em pesslmo estado e.
outros. em condições razoaveís e. outros tanlos. a merecer cuidado<: não mUIlO onerosos. Dai,
a judiciosa jU5tifica.ção de que "o governo se redimira de maIs um ponto de
subdes~nvol~mentQ gmante. hOJe e1<tstent~ ,AO ext.rett\o nane do Brasil. constru\ndo~a por
etap~s, m~I~ldas no C:rçamento anual da umão" ~~9~mis.:._~ e,stl~uJ.o que a rodovia
propiciara as produçoes quer de natureza a!!f1cola e pecuana quer plscosa e o ràpido e
consequenle escoamento das mesmas"~(!::-. t::rmc::. '':'.~ ,~.. ',~ Cõoul .

EMENDA APRESENTADA NA COMISSÃO
Inclua-se no projeto de lei em ellfluafe o seguinte
remnnerando-se os demais:

""1,

"Ari. 2" O tRcbo lOdoviíriÓ compreendido desde o enllOncamento da
BR-343, pesando por Landri Sales e Man:os Puente, .16 o enlroncamento com a
l\R-13S, entre Guadalupc-lennnenha, !lO EsIado do PiauI, com extenslo apnlJ<Íllllda ~
82 quilômetros, passa a Integrar o Plano Nacional de ViavãO, instituldo p"l. [.., n" ~q 17,
de 10 de setembro de 1973."
JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda visa melhorar os condições da infra-estrutllr' de
transpone rodoviário numa significativa psrcela do Estsdo do PiauI, que hoje, al"'.'''' do
seu gmnde JXltencial ecollÜmico, encontla-se alijada do processo de desenvolvimento, em
virtude do isolamento. Este isolamento pode ser exemplificado pelo fato de que,
regílo, localiza-se a Usina Hidrelétrica Cutelo BraDCO, integrante do sistema CHESF,
única instaIaçio federal nlo servida por li~ pavimentada. A inclusio do referido
trecho DO Plano Nacional de ViavãO vai viabilizor a reaIizaçIo de inve.timentos, atraindo
sruP.OS agroindustriais e permitindo o desenvolvimento econômico dos cerrados
piauienses.

",.13

Sala da Comissio, em Z, I de

l/UfM,l>I.o

de 1997,

.~~~
Depul0
JúLio CÉSAR

PROPOSIÇÃO PARA INCLUIR NO SISTEMA NACIONAL DE VIAÇÃO OS TRECHOS
-DE LIGAÇÃO À BR-343 NO PIAUI '
BR-343 - TRECHO PAVIMENTADO: FLORIANO/lERUM;NHA
SUBTRECHOS PARA INCLUSÃO

11- VOTO DO RELATOR
Ante o expo5to. é de reconhecer·se no merHo, a validade de bons re~ultados na àrea
econõmic.-t social que a "litorãnea'· ou "transoceimca" proporcionara ao pais, E mais um fator
de suma importânc)a na. reduç.lo das deSigualdades regIOnais•. ponto fundameotal dtterminado na

2·,

ENTRONCAMENTO. LANDRI SALES/MARCOS PARENTES/GUADALUPFAPROXIMADAMENTE 88 KM.
SUTRECHO - GUADALUPEIBR 343 - 42 KM.
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UTADO

IITUAClo
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IIIIAUi

DO MUNiCípIO

DE

IUADALUPE
MAPA

• •0 •

MUNICIPAL

.-10

....,.."... -----•• ,. • • 0 ••

GUADALUPL
1. ASPECTOS ttS1'ÔRICOS
O lIUlICiolo di Guad.h.,.. . . . llOVOIIdo di Peno
SIglro...... CllIl10 knlaaor o CillICÍO A1exendnno Mousinno
que lIi lixou 1Uldinc:ra. pron'lOWnCIo o dIunvolwnItUo ai
1ocIIidÍdt. DMIo. flrtllldadeda IIrrUlboa Iocaização pari
o c:cmitao. fonnou.at &.m IgIomerIOO popuiOIo Ql» 1090
0I*w plOgfI$SO. FOI entio .....,1dO I CI~I di VMI • OI
/llUfIICipIo com IIIIIIIIlI ~ . ptlI Lti E.1IIClUII n·
1.251. clt 11 dllUIhO dl1Q2Q.
AnYII do Dtcmo EJlIduII ni 1.27V. clt 26 clt lI.mO OI

1831. Porto Stgwo llIfOIII.ua IUlOnOmllllllllllnl• .,aüva. ou·
lIfldo ... lIIr*:IfIO IltlCIgrar o llIIMlICUllO Clt Jtn.mtnna. em

aa lIllVI Clfgamaçio 010I 10. IIlUrllCIlllOI Em
1• • IMI........ ,IUI ~1I1l11oDtcmo-LIl EIIIduII ~ 107. di 2& clt juIhodt 1038. ta como adIdt.
DNdo ., dilPOl!ÇÕII d.1.IglIIacio Ftcltral r11111V1a I
dupticidade clt nomu 011 C1d1llll • V" 1nIlIw... Porto
SIgwo. por tIttto do Dtcrteo-lti EllICIUaI n' 754. de 30 di
dtambro clt 1143. PUlOU • dtnOmlnar·.. GuadIIupe em
hamtnagtm • Padrowl do Jup: Noua Stnntlr. di GuadaIupe.
DlnIu 1IUtelI1IlOI. Gi'",qlol ina di ~1l'I;1
Nacianalll'ft VftlcIt da Barragem Htárotlttnca clt BoI E.OIr. . . Com o acMnID da'Nova RtpubIa' IMIIbtl4ICIl.... l i
Il'IftOlII'VII clt llllIlICÍplO U6nomo.

dIclln'illcaa

2. ASPECTO' FiIlCOl

2.1 • LOCAUZAÇAo
COORDENADAS GEOGARAS DAIEDE "UNGI'

PAI.: 1â1Ul· 8'47'03·; Iong. W. ar. 0-35'02".

ÁREA TOTAL: 861 km2; 0.31;... 1IIaçio • ar•• elO
EIado: ciJljnaadl CIjlllIIII'ft linha ,.... 205 km: IlllCrClfrlglio
c1tFlonMo.

..-rrEs: norIe • Mar.r.âo. Sli • lIan:oa PnnII t
~A1rrlldl; 11. . • JtrumIMI. 0I1Se' ANlnoAirMlolt
MarIMio.
FOHTE. FunólÇàoCEPRO. AnuanoEslatiallcOcIoPllui.
1NeJS7 .
U·SOLO
~lIlarn OI SOLOS COM HORIZONTE BLA':'OS·

SóU:O.COl\StItWIOO as ISIOClaçõiS ..Vd10. L.Vd1St L.Vd17

2.3 • VEGETAÇÃO
Carraoio. Ocunem llImllIll'IllICI\*\IIl'I*1Q'III Clt CIIIlllO
etrrIClO.

2.4 • HIDROGRAFIA
PrinClPIII.ClM'SOS d àguI: no Gl.fglIiIa. no Plrllliba.
lagoa do Petu. iIQOI do CaiumbI.1I9OI CanlDrava. nacno da
PraIa. nacho CIrlbo. nachO do Cocal.

2.S·CLIIIA
O cIIm. . . . . aubImdO outnll. com dInçio do
pencoo MCO de 5 IMIII. TII'ftPIl'.... mIXIIU di 3O"C.
milWll. clt 2%'C.

J. ASPECTOS DEilPGRÃFICOI
AIIClPIllaçio total do mUQlclOlCl crllClU na dtCIda 11I70:

80. L'IlI lall ~ da cx.oem Clt o.r. 10 ano. CorreIponClI 0.40'. aa pclI)UIIÇào do E'a\lOO" pr~
UIDar'II f7V.fKl'i). ApotlI.açào COIl' mtnOI cIlJ 10 anoa CClfI'MponClI131.31 '... tnqUIIlCO. ~ EcotlllftllCarnlftlMIII
lPEAI ,.-_30.78': (1i8O).
No penado 1lW1 • pcxllM"'~ toIII.~ .1I'ftI1IlIII
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~lIaetdlmdl.I.O~IO.IO.Correspondta(j.37'-oa

FONTE. ?rodução di Pecua.. MlIlIQpaI·1988.

papullÇIll do EslIldo.
l"Of'ULAçAo. !AXA DE URIIANIZACAO. DENSIDADE.

'.5· EXTRAnVlSllO

poPUt.ACAO ECONOIIIICMIENTE ATIVA

,

&..

_

·UM

J.tadllfl em IOra. 5.64O(m=j. Lenha 1.8OO(m): Babaçu
IIminool) .at

...,.........

~.
LIII

,

,• •

,...... "'ti

....

• Estmlllvl·F. CEPRO. MuIllO ESIllISllCO ao PIauí.
1Q18187
•• FIBGE. Censo Dtmo;rahco do Plaui. 1991 (dai

·lgS7

FONTE PrOduçio di Extração VtglllI I da S4V1cu1l16a

u . APICULTURA

Pl'l1I\II\Ir).

Mil de 1bIlh1' I.SOOkg. eira de 1Ibt1ll1. 22Skg

FONTE: FIBGE. CtnSOS OtmogrlllCOS do PIIUI. 1!l70 I

FONTE. Produção da PlCUarll Munapal· Igas.

1• .

4.7 -INOUSTRIA

1.1 -IIIGRAÇÓES
O saldei m~alollo no plúodc 1970/80 101 neglbvo.-4 003
peuoasl. o QUI reorlsenll uml lixa di mtgraçio nllUlCla
ela ClI'dIm di -43.1 :,. c:aTacterlZa/lClel um processo di Em'9flÇÍO
LIIlla fEL)TAXAS MIGRATORJAS t~_l

MlGRACOES 117011O
SIIclo

~ Emq~ M9'1Illr1O Imgr~ ElIl'9façao

20m
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ft.32I

• 4.003

25.0

611.1

Os tMUIIdos c:en5l1ar1OS OI 199:) das aw:lades mislII8I
rlVllarlll1 um numero o. 24 ISlaOlllClrntntOS. com pessoal
ocupaoo no lotal de 28 I valOr aa oroaução di Cr$ 4.00.

U·COMERCIO
Ib\/d~.:"s

comerCiaiS r,vllam um fIl.W1lero de 73
o comercIo vare'lsta O 10111 di pessoal
ocupaoo I di 153 I o \/1101 001 rlCella I d. Cr$ 130.00
AJ

IsI~'ClmtnIOS DI

M'9~

Lfa_

••3,1IELl

U· SERVIÇOS

- Concetta; PlSOUlU M'9raç6es IFunaação CEPRO/
JOAC)

Sf9unao o clnsodos s.rVlCOs di 1980. havia 52
IIlabltlClmtntos com oeSS031 acuoaoo no 1011I di 114 I o lotai
OI llcena I di Cr$ 16.00

FONTE FIBGr::· ClnsOS Otmograhcos. 1970/80.

4. ASPECTOS ECONOMICOS
4.1 - ESTRUTURA FUNDlÃRIA

1geo

Em 1gS5 dados cenSl1alOs rlvelarlm I EstruturI di UIO
• Posse lil TIrra rtlerenl' I situação aas pequenas míalls,
grllldll Uf1ldICltI proctuIJvas. di acordo com o limamo I o
l\lI'IlIfO OI ISllbtltamtnlOl. Os 388 IslaotllClmtnlOs 'XIIlInIn lbIOrVem uma irll di 52.381 ha. com I MgUll111
~~ por 'SIrIIO.
.
"-.....-.
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FO!fTE. Censo AgtopecuarlO . 1985
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)lI

11:te
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UI

• CtalldlClClOl stgIrodo O vllor di oroauçio .
•• Oulfl'<ladt ProduZIda em Md Frulos I AtndllntnlO

MidlO em FrUlOl por Htcà'1.

FONTE. Produção Agricola Mut1IClPll • 1988
U - PECUÂAlA (pRINCIPAIS PRODUTOS)
NIlmaftl ela Cabeça

elowloa:

e W-

IeI~

5.213
4.031

4.10 • ARTESANATO
Os produtos ptlclorlltnanllS do artlsanato IStio
rtllClOfladosáUbhzaçiodococoDaoaçunaconltc:çiodlpona.
:antla. porla.,.trltos. I\C AItm OISses otlfItOS. . . _1ioI
dlálClfTl-M a proauçio OI abgos I IIc:elagtnS.

FONTE. S.l.C
5. INFRA·ESTRUTURA ASlCA

5.1 • ABASTECIMENTO O' AGUA

4.2 - AGRICULTURA (PRINCIPAIS PRODUTOS)

~ClI'

FONTE FIBGE. Clnsos Induslna. ComerCIo. SerVIÇO •

Vaiar ela PIIlCluI;aO

ICIS 1,001

3.311
4.011

55S.3lIO

~1l.170

25.211
32.711

A rtCll OI IDISIlClmtnlO d agua lem uma ••ltn5:.o OI
37.5n m. O numero OI !t9IÇÔ1S rtSldtncllls I di 1704 I
corntr~ 55. I puDIlCa 331 11 II93ÇÔlSlnduslrlllS O SIS:lmI
di lDuttemtnlO d agua dllOÔe OI 03 rlstrVlIOfJOS com
caoaoo_ DI lllmazenar 1 OHlm o agua • \lltarntll\O a OISI
de CIorOCll I Sullllo di A1umlnlO A captação di agua I
Ilrlves OI um mlllanClal suptrllClal

"'\1

FONTE. AGESPISA • 1Qg1
5~ - ENERGIA ELÉTRICA
A , . di dlstnbulçio tlltnci do mUtllClplO 11m uma
'XlIl'ÚO dl33.B4 km na zona lJbIna OlUIIIIlO GIl ~

do munICllXO no lno OI 1999 erl 011 304. com OconsUt"O OI
1753 Mwh. Aclasse rlslÓlnaaLlOlI que aprlSllllOu o MIIOf
numero OI consumidores. com go 9 • I Oconsumo di 45.
Mwh stgUlnao·se Dlla ordlm a CIlSse camtrClII. com 6.2'
Con5Ul1l100rIS I 5.8'. di tntrgJI conSUl1lldl.

FONTE: Produção da Pecuarla MUfllClpaJ • 1988.

FONTE. CEPlSA • Iggo

U - AVICUt.TUAA

5.3 - TRANSPORTES

O-'''lhu Frangos. lte.. 10.790 fiDlçls.

o ml.lllCIIXO I serVIdO P111 rodoVlI BR·230. ,.. .....

roi1cMa ~. A dlStml CIO mlllICICllO a CICllIl • de
347km. OI1lUIIClCllOCllSpõe di Im Mrodromo cem 1./jQ()n. J 36m
clt IlIIII OIllOUlO. com PISO di ~ra. A Empr'tU O. QnIDU$
'l'rincaa do Sul .... 10 mllllClPlO laando • inha T....Slna •
Guadalupe. com 14 Y1.,SSlmll\lls.
FONTE: DER. MlnlSlino di AtroniutIca • 1Q91.
EXÍlII no ITII.IlICipio Im, AgincIa Postal ltll9fifica
HMd. por lImII'tallllelbnco. O serw;o di lilllOlllI Q1SOÓ1 di

300 IIrI11lIlllS II'IIlIIados. doi

7. ASPeCTO'S FItW«:EliOS
• RtCiItta MUIllQoa! Ar~ Im 1m:

Cri 66.41 9.927.48

• Ot~sa A.a!IZIda Im 1m;
ciSS3.147.648.18
FONTE: TolMa! di Contas do Estado. 1Q90.

U - COMUNICAçõES

quIIS

263 .stio Im ooerlÇio.

undo 2011H1dtna.s. O S1SllmllnterwblnO do IlUlciplo i o

000i00I, CIlltIm-It ~armenle OI III1IlIS di TV AidlC
ClWe do PiIlUi. aIlIIlda 10 Slstama Globo d. Tt!tYIsio.

I. ASPECTOS POLincos
1.1 • AUTORIDADES
• Preletto Municlpll: Ant6cio di P*:iua A1Y1' PinID
• ViCt-Pr.lerto: (~VIlgO)
• Juiz di OIr.IIO: ZirliIa GomeI Barbota da RoctIa

8.2.1 • As .iÇÕeI di

I. ASPECTOS SOCIAIS

reUIIdoI:

1.1. sAúDE
O....... trn 1991. ~~ lIlavtS da as.sdncit
mêdico.lanIllI1a estaVI I cargo di 03-tslabtltamtnlOS: Of
hotclltal geral. com 50 leitOS: 01 OOSIO di saudt. 01 p(lllchnCI

_a --li:
_

_---

RECURSOS HUMANOS NA ÁREA DE SAÚDE ·1 i91.
Ti:o

....

_

ou_DI

....

FONTE: FI.IldÍçio CEPAO •MllWJo EstIlíSlla) do PiIui.

U - HABlTAÇlo
DOMICUoI PARTICULARES PERMANENTES POR
CONDIÇAO DE OCUPAçAo

~

..

TOTAL

PMDM'OS
I'F1JPDT

1.771
1.731

PT

PNU.RNADOR

1886/87.

==
.....

N' DE VOTOII!M
ORO, DECAE8CINTE

PARA GOVERNADOR
~
F

O lttDr tducaaonal apr'HlllaVI Osegulnt. QUadro. Im
, . : 23 urlIdadtS'lCOllrts di l' Grau. com o numero U'lICIa!
di 2.741 lIk:rlos matne:ulados.

Oln

PARTDOS

lCOlJGAÇAo)

""'Ndl

1.2 • EDUCAÇlo

DCMCUo

CANDIDATOS MAIS VOTADOS POR PARTIDO

A.... SlllII
__

"

mellrll1l OI . . . .

• NUme.:.t de Eleitor..: 4.185
• NUmero di VotIrMI: 3.845
AbIttnçio: 5,9%

CANDI)ATOS

oll_DI

FONTE: SESAPI

l"IlIIIIO

1.

12·ESTAnsncAsELemOR~

FONTE: ECT· 1m
TELEPlSA. ETELPI· 1991

.-co
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UR8ANO RlfW.
!lU

23Z

210

71

~

.1.

TOTAL

'l!o

711
210
521
1•

51.'
13.5
34,0

100.0

U.a

3lI:I

1.541

IQ,"

1'.'

100.0'

.0.'

I

•

FONTE: FISGE. c.No Ditrnograhco. 1980.

U-EVENTOS
01.~11.~sR~

03. 12112 • FeIleto.dl Noua Senhora da GuadaIupI

FONTE: P1EMTUA,'gO. APPM
U-RELIGIÁO
Com base nos dados do (ienso OtmogrillCO. 1980.
rt9l1rOU-se que 91.0% dos habltant.s eram <:alohcos: 8.1 %
prallllII'ItII: 0.6% di outra rellgtÓII' o. 1% sem religião. Os
• • • se ClflIIII'II1I.

HugoN~

I"f1A'DT

....

PMCBIPDS
PCIiPMDIS

PI'U'DT.

Cn»,.....
CIw9U RClOnllUM
HelitIclIo NlIWa
AnIOnIo ........

PT

1.741
'1.171
1."
1.121

11
1•

I"T

~

PAJIIA DEP. FEDERAL
_LIra
Mynam Pol1ela
HIr*IID FOltaI
PauloSlva
CalIOa 1<. de 0IIvelrlI

PI'U'DT

F_e-

PMO&'PDS

PMOeIPDS
PfUPDT
fIMCeJPOS
PaoDIIPDI

Luc:IanoN....

KIelIarEulMo
llnIno llc. SanIla
AdalnwP_
_

..,.,,.•
.,.
I.

1.1U

l'DIII'MDe

PMDeIPOS

PAJIIA CEP. ESTADUAL

8.2.2 • As

.,

1.m

114
104

l'MlM'DS

PDSIPMD8

tlelçÕGs MlIlIClPIIS di 1gBB rtYIInm OI

segunlls rllUlr.dol:

PreleilD MlIlic:ipII: Jülio CéIar di CIMIIho Liml
Partido: PFL
• N' de Voto&: 2.467

• EItitorado: 5.62Sl
V__.:4.866
AbItInçio: 11,7%

8.2.3 • As e1tiçõt. di ,ggo
retuI~:

• Número di Ele....: 6.31&
• Número di VotlWllft: 4. no
• AbIIInçio: 24.48%

~1111

Oi 1igIII1III.

Outubro de 1998

DIÁRIo DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Quarta-feira 14 22853

CANDIDATOS MAIS VOTADOS POR PARTIDOS
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8.2.4 ~ As e1eic;ões municipais de 199~ revelaram os
seguintes resultados:
Prefeito MooiapaJ: João Luiz da Rocna
V~. .~:~~n~aG~

Partido:PFL

NR di Votos: 2.514

EIIücndo: 6.989

V*",-: 5.523

~:20.98%

FONTE: Tribunal RegIOnal Eleitoral. 19i2
ISTADO

DO

PIAUt·•

.

IlTUACÃO 90 MUNICípIO OI· "ERUNENHA

........
,.,
... ---Ilya ••••
~
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JERUMENHA
POPIJLAÇAg,TAXA DE URBAHlZAClo. DEHIIOADE.

Ot. ASPECTOS HISTÓRICOS

~O ECONOMICAM6HTE ATIVA

A história de Jerumenha está ligada aos primeiros
..".os owpantes do terntóno. em:1676. o ~ de
PtmImtu:o ccnoede ao portuguis frlllCllClO Da O·A....
11II1 .xtensa sesmlr... que .stabeltceu uma fazendl de
lJlIdo às mllgens diria do no ~I. Pila
'I·
ZIndI Rull' 111I contingente de indíOs cIomestlcIdos di
Batia. dtstInado$ à detesa da fazenda • à conqulsta dos
siIvicclas J)lIUleNU. O"Arraial da Garcia O'AVliâ rlPlda·
merte kJmcu'S81111 povoIdo~. Em 1711J. !oi
c:riIda a
de sarm AminIo do Gurguila. Seis
anos dIpca. hnIa·se • ~eja MalltZ.
~Ivis da Cafta Regia de 19 de junho de 1761. o
Arraialloi elevado i categona de viii com I ~
de~. em hcmlIjagem i telfl de FrltlClSa) O'A'"
Por Im, em 1890. ~Io Deié:reto Estadual n' 12. de 05 de
feiwfeiro, foi I wa eitYlda i catl!9onl de cicWtt.

.'1

Ir"-

02. ASPECTOS fÍSIcos
2.1 • LOCAlIZAÇÁO
COORDENADAS GEOGRÁFICAS DA SEDE
MUllClPAL: IallUl ]-05'17".Iong. W. ar. 4:r3Q'39".

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

~

...

...'
,-

t.tll

I."
•........"

'''t''

,

,.1"

,_o

......,

n.•
n."
I ....

I ••

• Eslmalivl Fundaçio CEPRO. Anuário Eslatístico
do Piaui • 18187.
.
.. F1BGE, cenao Demogrifico do PiIUI, 1gg1 (dlldo
preIimiw).

FONTE: FIBGE. censos Demogrillcos do P11liJí •

1970.,8S)

POVOADO MAIS IMPORTANTE: NU PUIOI.
1.1 " MIGRAÇÕES
O aaIdo mlgrltórlo no período de 1970{80. foi "'9a·
tiVo (-1818 ~). o que ~ uma taxa de
migfàçiõ I~I di ordem cII'2\1%, caracterizando 11II
processo di EmIgração Ripldl ,cR)·.

'ÁREA TOTÁl: 3.lS821cJn2: 1.47'4 em"'~ i irei
do EJlado: dlstincil di capital em Ima reta: 233 km:
microrregiio de FIoriIno.
LIiIrTES: norte: Mlramão, Guadllupe: 1Ul: E1iseu
M.....: Ieút: Flonano, ltauewl: oeste: MIICOS Parente,
l.andrI Sales,. BertoIinil.

.URe)

FONTE: FlIldlção CEPRO. Aooáno EstatístIcO do
Piaui . 1986187.

Im.

• Conceito: PesqUSI Mlgrlções (Fundação CEPROf

2.2. SOLO

FONTE: FIBGE. Censos Demogr6licos • 1970 I
04. ASPECTOS ECONÔMICOS

0I1OioI dtstellUliCiDiotltio ~ltIdos pe\(Is
N9UiJl'H: SOlOS COM HORIZONTE BLATOSSOlICO,
conslitUlnol' IS I ~ LVd3. LVd10.lVd12.lVd15
• lVd17. SOLOS POUCO OESENVOlVJ-ºº.~~lts

na UIOCllçãO R2: SOlOS ARENO OUARTZQSOS ocor·
rem nl luoaação A0cI1; SOlOS HIDAOMORFICOS.
la~ parte da aSSOCIação Aeet; SOLOS CONCRECIO·

NARIOS TROPICAIS. irdusos na aSlOCiIÇio SCT1 e

SCl2.

U.VEGETAÇÁO

4.1 " ESTRUTURA FUNDIÁRIA

Em 1985. dadoscensitários revtlaram aHtnItwa de
UIO' posse dalerfa rtfIrtnIt àlituação de OCllPlçIo daa
pequenas. médias e grandes unidídls produtIVas. de
acordo com o tamanho e o nUmero de tllabtltQmena.
0.1.137 estabelecimenlos eXIStentesIbsorvem 11II1 irei
de 217.048 ha. can a SlgUlll. ~ por IRlto.
G

Campo c:errldo. c:errldio e callilgallbórtl.
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"'___
Ao..

..._....
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1-
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&..,. ,...

_
.4

.......

1:1

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

.......
...

,_

U 'M

~

1_.'.

......
...-..
113.'" 1_"
I

..

2.4 • HIDROGRAFIA

PrinciPais Ctl'SOS d'água: no Gwguiia. riactlo Esfo·

lido. riacho do Surdo. nacho da Porta. riacho do Mendes.
riadIo do Coco.
PIIlllIUI'Ot •

U·CUIIA

...

lllll

Odimaéll'opicalllmi·áridoqune. comeu • do

pe:riodoltCOde6IMses. Tempn"l~de~ce
mínima de 2!rC.
..

.." ASPECTOS DEIIOGItÁFICOI
A popUaçio loIaI do mLllicipio Q'IICtU na dieada
de 10(80 a Wna taxa geomêtricadaClldtrnde 7.2% ao 11IO.
Corre!9Of1de a 0.36% da população do Estado e • pre-

cIominanlemeult Mal f71 ,89%). APOPlI'lÇiocom menos
de to.)OS caresponde 131.98%. ~ I ~çio

F.a:dmeamell" AI'Ia (PEA) ~a 0.25% (1980).

No plJrlOdo ~1 I população lObII cmceu 1111I1
In, (lP.l.')rnetriCll da ordem de 0.3% ao ano. CorreSJ)Onde a

0.31~, d~ população do Estado.

"'- ava.._
c__
",.._.

-

"

UI

,.1D1

".

2• •

101
aM -

11.
117

,l.n.
....

v......
..........
.........,.,
.,

(Clt ',001

..
.
'. ...
,..

u ....

UMI

• ClusifiCados segundo o valor di produ9'o.
FONTE: Produção A9ricola MUI'lIcIpaJ ·1• .

4.3. PECUÁRIA (pRINCIPAIS PRODUTOS)

.--

.c.ltNMtt:

.0-

M_.... ca.....
".711
l.nI
1."1
11.110

v_ ........

lC" ,.•
,.,".'"
11._
TI.17I

TI....

Outubro de 1998

Quarta-feira 14 22855

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

fofn'E: ProcU;io da PlaJiria MlI1iCipII·1• .
4.4· AVlCULTUftA

GIInhaI. Frangos. ttc.: 30. • cabIçu.

FONTE: Procb;io da PeaJirla MwicipaI. 1••

PON1'!:

U· EXTRAnVlSllO
lenha: 12.mn~ Madlira em ai: 5.llOOIftS;
Camlúba(pô): 40l

FONTE: Produção da Extração Vegetal. di Slvtcullurl
111I7.

DER·'."

U· COIlMICAç6n

e... no ~In ~ PoIIaI TlIIgrillca

AIIIItcri'=_SOtllinNia

- - par 1InhI
~
titio Im
• -.to 33 Im
l'tIIdIncIu PriU-. Olialma lllIIMOIn:I í OOOI'AD.
... duu '1lIÇÕII clt ltMÇO di ridlo privado. CIGCIm-It
~ tlhWlUlÕtÍda TV RidioCklbt di T.......

4.,. APlCULTUIIA

lIiada 10 Siattml GIoIlo di T~.

Mel de . . . .: 300kg: cerl dllbeI1I:_

FONTE: ECT ·1no. T. . . . DtnIII. EIIIp .1.1.

Fotn'E: Procb;io da ~. MwicipaI. 1• .
4.7 • INDÚSTRIA

. . ASPECTOS IOCIAII

OI reUtldos c.naitírioI clt 1geo das IIMdadtI
induIlIiais re·....1lll1n rúntro de 23 tltlblltc:imttltDl.
com peuoaI __ AI4n no total clt 29. vlior daproduçiode
C42,00. ~

..'·SAúDE

P MIar.~ Im. ,.,. canligwado . . . . da

lui.tinal mtdlco-.lI1lllrla. ."IVI I cargo a. 08
.1lIbtItCImtnloI.01 UI1IdIOtllllllLcom08. . .:06poltosdl
IlUdI. Q1 cem di ....

U·COMÉRCIO
M ati\'ldldts cxmtráIis meI.-n In rúnIro de 87
lItIbeIeclmeIa I*a o comcirao v..... O latll clt
pIIIOII 0QlPId0. clt Si. ovllor di ~ da Cr$ 17.00.

RECURSOS HUMANOS NA ARO Di SAúDE . , .

- --......

_ _o

................c..,a-...

UIt. . . . . .

U·SERVlÇOS
SegwIdo o censo de 1980. dos 1eMços. hlyia 44
estIbeleãmentos. com pessoal ocupIdo no lotai clt 69. o
toIII da recelta de Cr$ 7.00.

FONTE: FIBGE, CensoI: IND.• COM.• SERV. ·1• .

"INFRA-ESTRUTURA FfsIcA

FONTE: SESAPI.

U.EDUCAÇÃO
OlllDredladaNlaPr-uvao
quIdro.
unldIcleI.lClllaru di l' Gr com o nunltrO
tlttll1cfe f. . . . . . rIIIIICllUdaI.

tnI , . : 31

FONTE: F&niIçio CEPRO. AnuiIlo EstlllIIIco do
PIai"",7.

lo'· AIASTECIIIENTO O'ÁGUA

Ar8de de abastecirnenCo d'iguI tem lMnI.xtensio
clt s.am. O rúntro C» 1'9~1 r8lldtnalllí clt 322. a
DÜbIica 'i • 121ig1Ç"iM 0llmIfQIII. O listImI di aba·
~ cfiaua do ~ dispÕe clt 01 mervat0l10
com cepac:ioide PI annazerw 11 0rn1. 02 poços tubuIa·
,., . . . ntamenlo.

U· HAln'AÇÃO
DOIIICiUOSp~SPER"~.POR
CONDIÇAO DE C)CU)AÇAO

.. .. ...
~

.......
eo.n

lI'8AIIO

~

FONTE: AGESPISA·· lW1.

..-

U· ENERGIA EI.É1'RICA
Aredt cfe ~ eIftlca do flltI'liciI:io POSIUia
em '60 lMnI extMSio de 13,89 Im. na zona wbana. A
InhadeclRibuiçáo Mil COIUVI camS3.i2 11m. OrUnero
deClllnU1lidorll do ~no ano de 1110 .1 clt
comoconunodei30Mwh. AduIe~1ci a~
.....D1 omaiOr rúntro de CXlRUlIidorea. com 83,4%
• o ccn&IIlO de 33,&% Mwh. MgUI1do-M pela ordem a
d .... CXlI'IltràII, com 7,S% ccnsU'nidoru. oainsumoclt
2,1%

sa.

•FONTE: CENA ·1• .
5.3. TRANSPORTES

O _1ftiIOlNft í aeMdo pelas rodcMII BR·343 • PI·

2'tI240~~ do~ i CIIlitalíclt 3l».1Okm.
A Er.:rnu Prinotsa do SU 11M o lIU1K:ipio atraves cs.-

TGTIlL

llIIUlL

'.
...
I.
.... ...

TaTIlL

. I.'"
"•• ...• • •••••••
• .....• •••
m
m
' •.1

ti.

i

TU

.

I ••.

FONTE: RBGE. Censo Dernc9i1oo. t• •
1.4· EVEN"rOb

04 , '• • ~ de SInID NI/rio (pIdI..n)
01 , . ,' .• .Hlp Regiolllil

FOIm: APPM. PlBfTUR .,•

u.RILICI1o

1.

Ccn .......dIdoIdoClnlo DImogrMlco.
_ ~ .... cIdcoI.
2,f% .......... OId1m1ia.. omIIirlllL
~.que i7.~
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_-

.........-..
c.............
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~. AlPEC'I'OIIIHAMCEJROS

'....,
,.".
',Ia
'''''.

'MAMMOOII
oClt. _ _,•.

•'I1Iceita.MIriéioI! AnIl:ada em 1m

Cr$ 4U05.105.~ .• ~ ReÜZldl em 1m

~-
-""-

la

...
_....- -.
.
...
A_"_.
...

_&Milf Mo ....
ee-.._

C441.379.189.N

.._

OIP'. flDllU&.:

,......

FONrE: TrIbl.NI di Ccntu do Estado, 1m.

~-

OI. ASPECTOS poLtncos

,....

l'llI.ftoIl)e

PfVP'DT

,........

DI

""'""

"MAOII'IITAOO 1 1 I _

~.. ~...

PfVP'DT

...."......

PfVP'DT
l'fLA'OT

A"__

1.1· AUTORIDADES

~.....,~..

• PrIIIito t.U1ic:ipII: o.u Osório • Rocha
• Vict-PrtIIito: .IoIirUna Reis da S. EveI)fI
• Juiz de CirIlo: FrII1QICO Ferrera eatdolo

1.2 • EITA11ST1CAI ELElTORAJS

••
.,
,..

~

...

8.2.2 •AI eIei9* rnWc:ipaisde , . melInm OI

8.2.1 • M eIIiQÕII de 1986 flMI.am os . . . .

~ ...IItIdal·

.

. PNIIiIo ~ Oseu Osório. Roc:hI
Pa1do:POS
NIinero de Volos: 1.895
Eleitorado: 4.447

.....Idos:

.

Outubro de 1998

NtnIro lJt EIIIkns: 3.547;
NúnIIO de VotInK 3.484

AbItInçio: 4.2%

Votnes: 3.995

AbIaerçio: 10,1%

CAflJlJATOIIIAIS VOTADOS POR PARTIDOs

8.2.3 • AI eItiQ6es de 1990 rtwl.w os . . . . .

NO OI VOTOIIII
OI'ID. llICMlClHlI

......Idos·

u.

N&intro de 8IIIonts: 4. •
fünIro de VCltw*s: 3.854
AbIaerçio: 17,81%

'''"
I!

CAMmATOS IIAII VOTADOS POR PAR11DOS

............
._,..........

,
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_
....-._-.,,--..............-
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,._e-._

.....""lIllO raIUl

•.--.--~
....UlI _ _
.
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.
•

LnI'

' . . . . . .Flm. _
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,_tu""",,
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~
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~

....",.ea'"

"""'CGJfl
............

1...

.......IDR'
•
~
......... 111 . . . . . . .
.........JDPIIl

8;2.~ •. ~. ~ei9Õ8S
"~ntls r~OI:

..

,.-,
,

,.til

-..
'I

....,

"'
."',

..
m
ne

municipais de 1992 revetaram

Prefiito Mooicipal: Afonso Henrique Alves Pinto
Vic:t-Prefetto: Adão de Sousa Reis
PIltido:PFL
NI di Votos: t.539
Eleitorado: 3.473

lotantes: 3.011

~~13.0%

FON1'E: Tribunal Regional Eleitoral. 1992

0$
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UTADO 00 "Aul

SITUAÇlo DO .MUNiCípIO DE
LANDRI SALES
MAPA MUNICIPAL

........, --_
. ..

••, •••• ~

LANDR" SALES
01. ASPECTOS HlSTORICOS

2.3 - VEGETAÇÃO

No inicio di seu povoado. oIlUIlCiplod. Landri SII.I.,I
charudo Bresodo MoroIo. Opovoado t.VlllIlClO num ~
eIeaguardlnlldlpropnedadl do sr. JOsé Mnnl FI«Ittfl. Entre
oe pnmIIfOI moradorlllPOt\lamoM os ~s Zaqueu Ma-.
lInI Fen. . . Emília UIltInI FI«IIr a. lindo O s'lJUlldo o qui
conIItniu I pnrnIlra cua da llOVOação.'Em 1934'01 construido
um ll1IrCIdo pUblico. A prtmIIra cua de cem.rclO teVl como
~o

Ctrradio.campocerrldo.clllaclenzadopelaespec:ledl

lav...a di bolota.
U - HlDRoGRARA
PrlrlOlllIl cursos d agi/a laçoa da Conceição I<:goa oa

sr. Zaqueu FIlfw" .

ClDVara. lagoa do umão. rlleno da PraIa. nacno Sonoâo

Com o dIMnwllVlmerllO da povoaçio.•m li57.·lot
elevado ieattgona di mlnClOlO atrav'l da l.It nt 1.541. d. 30
ele juIm. O ~ dll.Incln Sales 101 dado em homenagem
ao ~'lI.or F.dlull do Piaul. Landn Sales.•m 1932. A
JnItIIaçao do novo mUlllClplO ocorr.u.m novemDrO d. 1957.

nlCl'lO do ar•.

2.5 -CLIMA

o dtma I roptCII subur'IM:JO Quente. com duração 00
penooo HCO di 5 IMMS. Temp«atura maxlma 08 37 ~ e
mllwIII0I21'C.

02. ASPECTOS FiSlcoe
2.1 • LOCAUZAÇÃO
COORDENADAS GEOGRÀFICAS DA SEDE MUNlCI·

PAL: Iat. l1li1"15'40"; Iong. W. Gr. 43"55'40''.

.

01 ASPECTOS DEMOGRÀFICOS

~A TOTAL: 1.270 km 0.51 .. ltII rllação i ir.1 do
EIIIdo: cistllncal da capltalem knha fila 269 km: RIIcrorr io
1:

o

ele ElIr1oIInia.

-....

.LllTES: ~ Marcos Parente • Jerumanhl: sul
BIftaIinia. Uruçui: "I" •Jerumenha: oeltl -AnlÔlllO A1meldl.
o

U!f'COIP....

I":'~Fundal;áoCEPRO. Anuano EstatlstlCO do Piauí.

2.2·1OLO
. PredomrlIlTl os SOLOS EM HORIZONTE B LATOSSOUCO. cons'hll1ÓO as lSSOClaçóeS LVd2. LVd17. SOLOS
~RECIONARIOS TROPICAIS. prlHl'llIS na asSOCIação

I

•ApopuIaçio tOlal do munlclllIOcr,sclu na oeea-Jade 70i
80 I uma taxa gIOmllnca da ordem de 3.S· .. ao ano Cor:es·
pOl'IOIa027~1 dapopul~iodo Estado.. prtdom,nal1l.rl.l1le
nnllS8.2&'%). ApopuIaçaocem menosde 10aflOscorresDoncit
a33.73~ 11nQU1n1O aPoDulação EconomlCamenle Al1V3 IPEAI
resnsenta32.41°. (1980)_

No IlInodo llOI91 a popUiação 10111 cresceu a urr.:. 1.\\;1
91Clr1W1fICadaOtdlmde 1.3· 3031'10 Corresponoe 3C.2E ::J
OOI)I'açio do Estado.

·1
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p:'lPlUÇio. TAXA DE URBANIZAÇÁO, OENSlOADE.
POPUL\çiO ECONOMICAMENTE ATIVA
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1113'
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La

Galinhas. Frangos. IIC.: 13.702 cabtÇls

4.5. EXTRAnVlSMO

• Esllmaova Fundação CEPRO Anuano Eslallshco do
PIIUI.

u. AVICUlTURA
FONTE. Produçio da PtoJ.&a Mlnapal. '981

'.

.......

M.•

Outubro de 1998

1986187.
••..FIBGE. Censo DemograhCXl do Plaul. .dado prtllml.

. Linha 3.55Om J Madtlra em tora. 228Om:. Babaçu
60t

(lfTltnOOlI).

• 1987FONTE Produção da Elllação Vtgtlll • di S~VICUlrurl

1lIl).

li80.

F,JNTE. FIBGE. ClnsoS OtmograllCOs do PIIUI. 1970{
.

Mel clt iIlltIha. 200kg. CIta de Ibtttl 3Okg.

U . MIGRAÇÕES

FONTE: Produçio da PtoJirll MinapW • ,• .

1970/80 fOI DOSlhVO f +4:)6
pessoas). O QUI rtPr.~a uma laxa de migração liQUIda ~a
orotm di +10.8.,.. caraetlnzandO um processo a. ImlC1IÇao
Modtta:ia (IM)'
CI uIdo mlgralóno no penedo

MIGRAÇÁO 11170180

·Caox:tIkl PesqUIsa Migrações tFunoaçãc CEPRQ'IORC)
FONTE: FIBGE. Censos Demograflcos oe 197011980

04. ASPECTOS ECONÓMICOS

°

°
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4."COMERCIO

As IhM~adtS c:ornttcals r.velam um' numero de 44
.S1abtttamInIOS Dara c:omttCO vlftllSla O10111 de ptssoll
ClCupaoo I de 78. o vlIor da rlClda I de Cr$ 17.00.

°

4.'· SERViÇOS

°

Em 1985. dados censllanos rlvllaram a IStrutura Clt uso
lOOSSC1daltrrlrlflrlnltaSllUaçiodlocupaçãodlSPtQUel'II,I.
"tcias I grandes lMlldldtl produtivas di ICClfOO com 11·
manhO I numlt'o di ISlabelectm.ntos. os 833 ISIIDelI'
Cil1lef1l()S 'XISllntes absorvem uma ar;a oe 8 ~ 512 hi. com a
stgUlllfl dlSlIlbuição por .stralo.
:MIa

OI resullldosctnSlllr1Ol de 1980 das ..VIdadts 1Odus.

ms "_.am um numero di sg tslJbtltamtnlOl. com pes-

StguncIo censo di 1980. Pcl HMÇOS. hlVtl12 ..11'
btleamenlOS. com pess~ OCUDaOO no 10111 di 24 I o lOtII di
rtCIIlla d. CrS 3.00

4.1 • ESTRUTURA FUNDIÁRIA

~""""""""""'"

H . INDúsTRIA

SOII ocupado no lotai di 72 • valOr DI produção de Cr$ 4.00.

TAXASMlGRATt'JRIU.""

SAldO
~
ImogrIÇllD e~ao MI9f.~ ImIgraç:Ao e""graçto UIl*la
...
H3
".31
12,3
I,'
+ 10,IIM

O.,....... !lO"""

U • APlCUlfURA

·.M

."

,

......

~cx.

N:"

,''' . 1..........

_

lII.4I1

.

,

:::

......

....

~."

FONTE FIBGE. Censos INO.. COM. SERV • 1980.

.05.• INFRA·ESTRUTURA FISlCA
5.1 • ABASTECIMENTO O' ÁGUA
A rtdt de ablstle1mtl'lO d agua lem uma Ixttnsio clt
8.448 m. Onumero cit 1i9ações rlSlC1lnC1.11 de 823.1lUbIM:as
15. I CXlmtrcal09 • 06 hglÇÔts 1ndu$IrI.S O $IS1tmI de
abultCIrntnlO d agua do murllClp,O diSpõe de 02 rtItrVl\OnOS
c:om capaadad. para atmlZtnlf 35Om.l d'água I 04 poços
lUbuIartS. stm Iratltntnlo.

r:ONTE. Censo Agropecuano· 1985

- ....

--

.-..

/1.2· AGRICULTURA (PRINCIPAL PRODUTOS)
_lUTCI'

-'--"

CMlol. . . . . . .

L. . . ·'·

........

e_

,,
11

:I

U.

.........

a.li.

'0-

.U
U.,

~

- ....

....'"
I"

1'.1'-

1.

~.,

".""
......

'L_
"""
""

La.!

• ClasSIficadoS sigundo o Vl/or oa prooJÇio
.. Cuwdadt ProdUZlDI tm Mli Cacnos • RtndlmtnlO
MtdIa tm Cachos por HId.I.
... Quanlldade ProduZida Im M~ frutos I RtndlmtnlO
MidIO em Frutos Por HtcI.l.

FONTE. Produção Agncola MUOlclPal· 1981.
cI.3 • PECUÁRIA (PRINCIPAIS PRODUTOS)
~ ele C8b1ç.
• lIcMta:

• "lima:

• CIPIlIIGI:
eOvlnDc

-

7.45'
2. 75'
2._
2.1.

V8llIr clII Pioct"ç,o

ICrI 1.001
87....75
25.100
lSoIDO
12....

FONTE: Produçio da PtoJlfll MUI1lCPal- 1988.

FONTE AGESPlSA· 199'
5.2 • ENERGIA ELÉTRICA

Ormne:lplO d!sPUnha di umartdt dedlstnbulçiotlttnca
com Iltlnsio d. 19.28 km na zona utOIfIl AlInha de CliSlfI•
bulçio ruralcontavacom 26.99 km a. '11tnIio No IfIOClt 1990
o numttO de consun\l~s c:htgava 1874. com o consumo de
928 Mwh. Actasst IISldtnaallol1 QUI tprlStnlOU I'IlJIO(
runtI'O dt ocntl.mdar... com 90.7'· • o ccnuno de" 9 M81
SIgIIndo-st DtIa ordtm I ctust corntrClal. com o numttO dto
COftIUff1Idot.. de 3.8'· • CXlnsumo di 2.3' ·MwtI

°

°

FONTE. CEPlSA· 1990

U· TRANSPORTES
O murllClplll i serVlClo pelas rodovias P1·240 I P!·2'9. A
distinal rodovltna do Ílu\K:JCllO • clllltll i de 390.10 km A
Emprlu Pmcau do Sul strvt ao mUfllClplO IJztndo a linha
FJonano.Marcos P.tnlt (YlI Undn Saiu), CClI'II 14 YlagtnS
StIIlINlS.

FONTE. DeR • 1981.
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.u . CO"UNlCAÇÓE~

OI. ASPECTOS POLmCOS

O mlnClOlO disDÕe dllIlll AgirIa I POlIa! TlIe9fifICI

1.1 • AUTORIDADES

NMd. por lrlha fltlCl. O I«VIÇO de ....1cnI. dlSpÕt di 5U
*"W\IM 1nI&údOI. doi qual4S titio 1I1l1llWjlO. lindo 42
lHldenaIIa. O""'allllrlXblnO no IlIU'IC:lplO i do lpo OCO{

• Pref"IO MunICIPal: AIano da Silva Guedes
• VIOe-PrI!lllo: JoaIUJTIIr B. da Fonseca NIM
• Juiz di CN"tl: Jo&é OIndo Gil BartloIa (sulllllUo)

RO.

1~'ESTAnsncAsEUBTOR~S

FONTE: ECT • 1Qg()
TELEPlSA • 1~1

8.21 •

lII. ASPECTOS SOCIAIS

1.1· SA1JJe

NUrTlIfo di Eltrtortl: 2.714
NurTllfO di Vot.,.s: 2.~

1~1,

O lIIOr IlUit Im

lXlIlhgurldo .tr.... S di II1II.
16naa rMcico-lIl'Itina.lltav. a c.goÔl 5 HlabIItomentos.
1II1l1l1tlm8r;io: 3 poIlOI de uudI I 2 etntroI OI uudI

Abalençio.3,1%

CANDIDATO M~S VOTADOS POR PAATI)()S

RECURSOS HUMANOS NA ÁREA DE SAUOE 1111
-TCll'

._

....~1lI

F_.NIIO
AIllIr\:ISllva
N-.no FOI'IlI'"

FONTE: SESAPIIF.N.S

PARA SENADOR
ClroN09U"

1.2 • EDUCAÇÃO

Hurp NlDOleAD
Chagai Roclnoues
HeMdIO N una
...1'• .,'uoMe

PF\JPDT

I."
!lO

DOMICILIOS PART\CULARES PERMANENTES POR
cOtOÇÀO DE OCUPAÇAO
URIIANO RURAL
345
31
'5
I

l'IllllIIO

=:
0Ift

510

..

TOTH.
31
H2

47
I

I

'Il.

.501

3.'
cU

100,0

'Il.

5!11

\.CI05

44.5

55,5

100,0

t.S57
430

121
M

20

~

8.2.2· As

UCM

POSIPUOI
PMOeIPllI

p_

lo\afceIo CIII'O
Sal*lO P8UIO
F.menQO Mol'lllnl

340

IID

lOS

PFL."DT

13

PI'UPOT

elltÇÓlS muncpalS OI

tllBS '......am

oi

PgUnlft relUllldOl:

H.I

Z

447

•

'ARA DEP. ESTADUAL:
SellIIUo l..
PFUPDT

P,.f"to MunlClflal. A1ano d. Silva GuldH
Plttldo: PfL
NUmero di votoS: 2.015

s..~

TOTAl.

511
21

PFLlPDT
POS"'MOB
PFLlPOT
PFlA'OT
PC <lo BIPMDll

Lu"

JoM
M. Mala
Jelualtlo C.....lCalll
.IOnIIU N!.wIII

Manoet Docnngoa

U • HABITAÇÃO

1.175

PT
PT

PARA DEP. FEDERAl
"Ila.Ura

.

•

POSIPM08

.

1.31" alLA'lClS mllnCUldos.

'-"7.

I."
107

PMD8/POS

-..L

FOHTC: FundIÇão CEPRO. Anu.io ESlIbltJCQ do Piaui.

PFlA'OT
PM08IPtlS
PT

PFlA'OT

O lia tducIaonal apr.sentav. o SIOU'nll quldfo. em
1986: 21 LndadMISCOlarlldl1 1 Grilu,comonumerollllClalde

OOMclJo

N' DI! VOTOS IM
01'1). DECI'lEIC!NTE

PARA GOVERNADOR

u_nlll

. _......_ "

~o

PARroOS
ICOUGH;:AOI

CANOtOATO

.......... 010

'~v·

..-aco _ .

tltlÇÕll di 1886 reVII.am OI lIgUI*S

ÁS

fllUIlIdoI:

EIedcndo: 3.428
VotantIs: 3.151

AbItençio: 8.1%

FONTE: FlBGE. Ctnao Demogrifteo.

8.2.3 • As .içõn di 1990
rtUIadclI:

1~.

IA· EVENtOS
• Jop fltgIonIia.

CAIODATO$IÍA!S VOTADOS POR PAA1'IX)I

FONTE: APPII, P1EM1UA • 1810

_ _ _ _

protalln". o. ciImaI"~,

~I~

...
...
.........
.,.....

.,
.

, uw QOft'''MIGOI':

Dtrnc9i6c:o di 1 .

.wn catolcOI I

1..5%

'10M lllIIIOOIt

.-.

.~.l8rWM.r
~

........ 0 - .

01.· AIPECTOS FlNAHCEJROI
• Aectlta Mlnc:ipa! ArrKadida.m lQQO:
Cr$ 43.20S.~,07

. DlIf*& Adiz.:la Im 1m
Cr$ 40.457.085.1"

FONTE: TribIIlal di ConIU do EaIIdo. 1~,

'

·

....

......

ac""AC'C"llll.....

,

u.

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

.'

1

1.....

............. oe-••
\.
.c;.-_c...
,

.....
,.,.........
.,.,... ...............

_---

'MA •••

r,,1rOU1lL:

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

. ..-eM' e..- • c.-.

.

-·r:':'''''=='=_=-----'::'w·rf llO'otr....

.......

CAOOOOI'C'l

U·REUGlÁO
Com bIte llOI dIdot do CenIo
~ qui 88.4% doi hIbItInIII

MgUnIII

NUmero di Eleitores: 3.516
Número di VolatUI: 2.1117
AbIIiInçio: 17.04%

24/04 .03105· Fls. di SInla Cruz (pIdroIrl)
011~11

meI.1ITl OI

tCO<.C'.oçIol

OOCU'fCIIlICI"'1

.

...

N

.-

fI'
""
.,
•n
li

'NO

' li

:..
..,

-

.

...
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8.2.4· As eleições municipais de 1A92 "evefaram.os
s8QUlntls resultadoJ:
Prefeito Municipal: A1ano Pereira de Sá

"a-PreteltO: Espedito Franasco PimentPl.
Partido:PFL
NR de Votos: 2.304
Eleitorado: 3.707

Votantes: 3.106

Abstenção 16.0%
FONTE: Tribunal Regional Eleitoral. 1992

'ITADO DO
PlAUI'
SITUAÇÁO 00 MUNiCíPIO
PARENTE
MARCOS

DE
MAPA

MUNICIPAL

..• •l

I'T'.I.'

...... -----

II,a_L

MAR·COS PARENTE
01. ASPECTOS HlSTÓRICO$

oÜll/lIUlicíplode Maicos Par.m•. i ipoUde sua
fIntIçio. tinha o nome di TtngUlS. Postenorment•. e:n

homet'\alJem ao seu fundador. passou a chamar-se Joao
MIrtIns. senclooseulerntono IUbOIdNlIdo ao mUOlClplO de
GuadIlupe. Como p1IMIfOs mocadofesdo pOvoado cor.s·
tamoanomndos senhores Manoel DomIngos deO!tvetra.
frlnCllCO .10M da fonHca • Manoel Montetro Gomes
A ~I b a pnnopalltMdâdt dos pnrnetros
moradores quando da fundação do povoado. Como P'"

IMIIO comerCIante da Iocãhdade. e conheCIdo o Si Pedro·
SI de Luna. O l'I'lOVlOlefl\o de emanopaçâo poh11ca do .
povoado leve em João Climaco d Almeida. a epoc:l vice·
govemlaor do Estado. e nos senbores Manoel Emld.o.
Aldemlr de Sousa lIma. Raimundo Gonçalves GUlmar àes
e RlCIldo Manoel elos Santos os seus principaiS lidere..

Opovoado lot émaOClPádo com o10pol1l0 de :·,'arcos

~arente. atraves da Let Estadual n: 2.351. de 05 de de·

zembro de 1962. sendo ,"stalado ofiCIalmente a 28 do
mesmo rnés e ano.
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,.-

02. ASPECTOS FISICOS

............. I/IIt._.......

2.' LOCAlIZAÇÃO

..

COORDENADAS GEOGRÂFICAS DA SEDE
MUtlCIPAL: lal. sul7:09'4S': Iong. W. Gr, 43:54'00'.

FONTE: FIIldaçio CEPAO. AnuitIO Estaiilllco do

Piali.19Be187.

2.2 • SOLO
Preclomln:Jm os SOLOS COM HORIZONTE B LA·
TOSSOU:O conS\ltulnOo 1$ aSSOCIações LVd2 e LVdt 7:
SOLOS CONCRECIONARIOS TROPICAIS. presentes RI
aSSOCIação SCT2

.......
L. . . .

11;. . . . . . . . . .

.,..

".1

ILI'

..

FONTE: FIBGE. Censos Demogrilicos ele '~70180.

ÂRE~ TOTAL: 641 km'; 0.26: :emrtlaçio iireadO
Estado: cisllllCla da ClPlIII em linha r'la • 258 km' mlC:)(.
região de Berlclillll.
.
l;IMITES: norte • Guadalupe: IUI· Lanclri Sales: Itlle
landri Sales. JerlM'nenhl; oes" . AnIànlo AlmeIda.

..

04. ASPECTOS ECONÕMICOS
4.1 • ESTRUTURA FUNDIÁRIA
Em 1e8S. dIdoscensitiriosrevtlatam aeslnltwI de

uso I posse da""l r.ente i SltUIÇão de 0Cl1P'Çio da
pequenas. miciu e grandes lKIidídes Jlll'odUtivIs. de
icardo oam o tImInho I o IÚntrO de estibttearNnIll.

Os 595 estabelecimentos llÓSttnlills lbsoMIm uma itu
de 40.805 ha. com I seguinte disIIibuiçio por mato.

-

.......--- .........,--.. ..........
-..... .......
.........................
,
.......................
-

...

."

U,YEGETAÇÃO

UII

- -

Moa

'.

....

._

__

,a.,

__

I.....

UM

'1

, •..tU

IM

FONTE: Censo AgrapecuIno. 1• .

Cerradão euma pequenól l11ó1nchól de campo cen a·

2.4. HIDROGRAFIA

--...

..-mIl'

cursos d ólqu(I 110 da Prata. riacho do
AngICXl. nacho RIDtIlâo ClIrooso
PIlIlClO:lIS

2.5, CLIMA

Oelma e Iroplcnl subumldo quenle. ~ duraçi9 do
pertodoseoo ae 5meses Temperalura max"".de 3O'C e
mll\lfYlade1S'C

--.....

,,_. .....

c.2 • AGRICULTURA (PRINCIPAIS PRODUTOS)

do.

'~

au_
111

CIlIl

'e-_GeIo

,..

.71

I"

m

......."

M
UI

•

C1C.....

,.In
711

•••

v__

........
",.,.
....
un

IClt''''

.......

*Clulilicaclos segtnio o valor di prockJçio.

FONTE: ~A9ricoll~ , 1 .
U· PECUÁRIA (pRINCIPAIS PRODUTOS)

03. ASPECTO

IEMOGRÁFICOS

Apopulação total do mUfllClptO atlClU nl dicadI
de 70/80 I uma ti lia ~lnCl da ordtrn de 2.7: : 10 ano.
Corrlsponde a,O:~~!_ da ~açio do
I I prt.
dornInIrltemente ~ (~.96: :\.11 POfll
com menos
de 10 IIIOS correspcJnde I 31.74 '1.If1CIUII!\O • ~
EconornlClrnente AIIva (PEA) le~ 25.49::' (19801.

Atado

.........-

.0...• 0IlIlIc

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

.....

...... '.tI'
.

.

~

....

G. . . . Frangos, tte.: U39 CIbIçu.

..

* Edmaliv.: FlI1dI9io cerqo. Anuirio EltaI1IIIl:lo
do P\lUi
-FlBBE,CenIoOlrnoOrilicodoPlauh '"' (dIdO

,.,.7.

'.

4.4· AVICULTURA

FONTE: Prextue;io da PeaÁIII ....... ·1••

_... .
..:r,

preIinIiw)

...

I.'"

,

1.11•

FONTE: Produção da PtcUiril Mtn:ipII·1• •

No ~iocIo 80191 a JlOI)UI~ toIII CfIlClU • uma
tnl aeomttnca da ordem di 3.0:; 10 ano. Corrtspondt a
O.'71ft de popuIaçio do E.-Ido.

._=.

--c:a-..
....

u· EXrRATMSIIO
MIdeIr.1I1I aa: 3.15Omi; lM1ha: 2.752rn': BabIçU

(1IIIindoI): 57l

1i87.

FONTE: Produçio da Exlraçio I da SM:uIl&n •

u·1NDÚSTRIA

FONTE: fIBGE. CenIoa o.n.ogr..... cio Piaal (\170.

OI redIdas CIInIiIÍriOI de 1 . dia ltiYIdIdtI
induüiIiI mMn t.Ift lÚMfO dl1111t1btl1ci--.

POVOADO MAIS IllPORTAN1'I: SInta Rola.

'C;rS 3,C»,

'U ~ MIGRAÇÕES

Ollldo niigrllório no periodo 19701BO 1oi!'l9lhO (.101
PIIIOUI. o que fllHUNl \I1\IlUalll ~ . ~ di
-4.4%. qui ClrICWlZIndO 1111 llfOC'IIO di Emtgr1Çio ~

comPlllOllocupedonolllCllde24.VIIOrda~dI

.

"7· COIIÜCIC)

O..

•..

M....... CllIIIIIIáiII..............1O

....
111~Ocanp::ot.t·I.O
oamiRlIo
oWllardr ......... CI$1

'

U· HABITAÇÃO

'U" SERVIÇOS
Segundo o censo de 1980. dos seMços. haviJ 09
IJ$llbeoomenlos oom pessoal 0QIPId0 no total de 17 e o
lolu! di! rece;1a cb Cr$ 2.00.

r-o.nu: FI8GE. Censo&: IND.• COM., SERV•• ·1880.
m.INfRA·f:STRUTURA FÍSICA'

DOIIICUoa lIAIITICUV.IIES PEIIIIAIEKTES I'OR
COIlOIÇAO DI OCU"AçAo

DClMIClJO

--_. ....
r,_
,.,....

s<cçC)!;bJbulares sem lratarnerW.

'",.,

'"t'

HI

Z7

325

SI.I

lU

li

.,

I.'
".,
0.1

51\

100.0

lO

2S1

...... ,

'00.0

... ·EVENTOS
01 • 30{11 • Jogos Re<jionalS
01 a 08/1 FesteJo de Nosso Senhora do Perpétuo
Soemo (padroe1ra).

a·

rONTIE: AGESPISA· 1991.
5,2 • ENERGIA ELÉTRICA

FONTE: APPM.. PIEUlUR . 1990.

O rnt.lici\llÍa, dispooha de uma rede de cistribuiçio
dé:licn com '15,6Skm extensão na zona wtlIna. No ano de
'stlO o número de constmdotes era de 683, com o

CXJ(!llW:o de 748 Mv.tI. A dasse residencial !oi a qtII
1if.I!'Slllltou t· malClf número de CDrlSlJ'I'Iidcf com ~.7%
fXlrllU010 de 43.4%. seguindo-se pela ordtm a das.
(lJC\~eto!al.cem 2.8% dos COllSOO\idores •••1%detnlf9a

ti"

U·REUGIÃO
Com base' nos dados do Censo Demográfico de
1980. registrou·se que 95.00% dos habitantes eram calólícclI; ••8% protestantes e 0.2% sem religIão.

07. ASPECTOS FINANCEIROS

~,l3Ufl'lida

• Receita Municipal Arrecadada em 1990:
Cr$ 42.821. n9.23

r-amE: CEPISA· 1990.

•Dtsoesa Realizada em 1990:

r..3 •TiR"NllPORTES

Cr$ ~.385.916.15

O' lTur,jejplCI é servido pelas rodcMu P1·240 • romllllCJl)ll.~ distincia rodeMn do lI1lJ!içipio à
(.«ta1 (j de ~9.10 km. A~sa Pri1cesa do SW 11M
IICl rl1W1~ flllando a linha Floriano • MatClCll PIrInIt,

FONTE: Tritu1aI de Contas do Estado. 1990

del\;1

OI. ASPECTOS poLíncos

H vi8gfwI Sl!manaiI.

1.1 • AUTORIDADES

t:otTlU: DER, 1991

• Prefeito MlII1icipal: Juraci Alves GlImarães Rodri·

li A" COIIUrllCAÇÕES

lii 110' mtrl):ipio lITII A9ênáa PosIIl. O serviço de
t{!\{I!Cf1ia C:ispOO (h 50 temllnal& I\StJI'Idos. dos quaIS. 48
lwtic (Jm 1eI~. Deites. 38 são resídIncl..... ".ittlllma
ii"!'l/Jt\1ffOIil'lD flxi:~lt~4. no lTII.I1icipio é de ODOIRD.

t=omf:: EGii. 1990

gues • VIct.Prtfeib: Joio SarllVa Filho
•J&iZde Direito: Maria Franasca Barbosa de Sousa.
1.2 • ESTATis'nCAS ELEITORAIS

8.2.1· Auleiçcesde 1., revelaramosseglllUS
rtsUtados:
• Número de ~s: 2.371
• Número de Votantes: 2.279
• Abstenção: 3.9%

iEtEPlSh·1991
ClII. JIfJ~ECl'OS SOCIAIS

CAIlDIDATOa..,... YOYADOS I'OIlrAATlDOa

1,I·SJ\ÚDE

Cl "m' s&Ürle em 1991. contigtndo 1Ir.... da

1t.1Ítténcill medícxl-sanitína. estava a carvq de. estabt!nClif~lIo:s.llI!fll innmaçjo: 2 postos de sIúdt e centros
lle tóllÚll6.

---..

.
MIl...... . ,.......
...-.w

lUCl'JrlllOll HLIMANOII lIA AIIIA Dl! U ..... , . .,

"'"

TOTAl.

FONTE: FIBGE. Censo Demográfico. 1980.

Cllr" í:upaCldade Ilara annazenar 3()l)m3 d'igua • di 03

,...........

AIJl'I-'l.

TorAl.

II r&oo ~ abastecimenlo d'água tem tini extensão
c~ :29.'159m. O nümero de Iig~ residlncilil. de 605
~tiC.ia; 33 e10 iç;lÇÕe$lXlI'IIllfCiIis O siIaIma de abut3Clrn'!l'Ilo d'agua no lIIOOICipio~ de 02 reservalórios

---'.

UflBANO

000It.

ffi,1 • ABJISiECllIENTO D'ÁGUA

(Q"1l
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FON'rE: SESAPIIF.N.S.
U· EDUCAÇÁO
Oseu educ.aon.l apresentavao segui1le~,
1!1v.11988: 15 LrIidadas esc:oIarlS di 1l gtau. com o lÚMrO
IrialJ de 1,100 alunos matricUados.

IHltrTE: Fundação CEPRO ArIIírio Estatidco do
iOI':ldJi. HI8!t'f)7.
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8.2.2· As ~s lIlOOIaPAIS de 1988 revelllll1l os
.seglMtes resultados:
gues

• Prefeito MUI'\ICIPII: Jurac:i Alves Gwnllies Rodri·
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FONTE. Tnbunal Rtg«lt\1i (;k!·Mwl. 'j\lW

COMISSAo DE VIAçAO E TRANSPORTES
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI NO 2.886-A197

Mos termos do art. 119, caput, I, do Regjmelr~tu) ~eíl~~~ilú(Ol dls]
Clmara dos Deputados, o Sr. Presidente determililcíJu
dlvulgaçlo na Ordem do Dia d. Comissões

til lnlmDJt'JliiU

em

lt}

~íFHu~:n (Wtll[f1I1

dil}

apresentaçlo de emendas, a partir de 14110/97, por) eh"c;ln,s'ifilD~.i!J~{~Q
Esgotado o prazo, foi recebida uma emenda ao proj~1to.

Sala da Comissio, em 22 de oTllttulmul

~~
Ruy'Onmr Prudêncio da

SiI\fêl

Secretãrio
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COMISS..\O DE VIAçAo E TRA:\SPORTES
1 - RELATÓRIO

Sob exame desta Comissão encontra-se o Projeto de Lei n°
2.886, de 1997, que inclui no Plano Nacional de V iação o trecho rodoviário
entre Bragança, no Estado do Pará e Itaúna, no Estado do "Maranhão.
Justificando a propositura, o autor, Deputado Gerson Peres,
argumenta que o referido segmento rodoviário proporcionará se concluído,
urna ligação entre Belém e São l.uis cerca de cem quilômetros mais curta do
que a que hoje oferece a BR-316. Além disso. contribuirá para a integração
sócio-econômica de vários municípios paraenses e maranhenses que se acham
à margem do desepvolvimento estadual. principalmente em virtude da carência
de infra-esmItura de transporte.
Esgotado o prazo regimental. foi apresentado uma emenda,
pelo Deputado Júlio César, nos termos do Artigo 119, Inciso L do Regimento
Interno,
É o relatório.

"'"

"

<.. '\",'{\\\'..~
\

MAIIRO LOPES
Deputado Federal - Relator

11- VOTO DO RELATOR

A abrangência do plano nacional de VIação deve ser
I.:ontinuamente adequada ao crescimento da demanda de transporte c à
expansão do desenvolvimento econômico pelas regiões do País. Deve também.
todavia guardar estreita relação com projetos de estímulo á atividade produtiva
em áreas ainda pouco exploradas e com metas de contenção do consumo de
combustíveis e de redução do tempo de transporte.
Esses últimos aspectos. temos certeza. são os que motivam o
Deputado Gerson Peres a apresentar a iniciativa em análise.
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TRIBUT ACÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.886-8/97

Salél :a Com~ssáo em 02 de abn' de 1998

l,,'

La
Mana LInda Magalháes
Secretána
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PJrcl8l'ello Pedro NovaiS Delfim Netto ""filando Ribas Caril. Firmo de Castro Vamo

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

dos ; ntos Zalre Rezende. Jose AuguSlo Jcsé Carlos Vieira. Magno Bacelar. Felipe
Mend 5

t'!

Marli;) Conceição Tavares

I - RELATÓRIO

o ilustre Deputado Gerson Peres apresentou, no Projeto de Lei
em epígrafe, proposta de incluir no Plano Nacional de Viação a "ligação
do trecho rodoviário Bragança x Vizeu no Estado do Pará a Carutapera,
Turiaçu. Madragoa. Curupuru. :-'lirinzal, Joaquim Antônio, Bequimano.
Entr. MA-I 06, Itaúna, Estado do :-'laranhão."
Não foram apresentadas emendas ao Projeto de Lei nO 2.886-

B, de 1997.
É o relatório.

PROJETO DE LEI N° 4.053-A, DE 1998
(Do Sr. Paulo Lustosa)

II - VOTO DO RELATOR
Os investimentos do governo federal em projetos de rodovias
somente poderão ser incluidos nas propostas orçamentárias caso constem
os respectivos trechos da relação descritiva das rodovias do Plano
Nacional de Viação.
O fato de incluir um trecho rodoviário no Plano Nacional de
Viação não implica em que o mesmo necessariamente deva receber
recursos para a sua implementação, mas apenas concede ao Poder
Executivo um permissivo legal para realizar investimentos em sua malha
rodoviária.
Não eXIsle. por consegointe. nenhuma incompatIbilidade da
proposta com a Lei .Orçamentária Anual em vigor, tendo em vista que a
referida interligação não implica em aumento de despesas ou renúncia de
receitas. Pelas mesmas razões. não há incompatibilidade com a Lei de
Diretrizes
Orçamentárias
vigente.
rg'mlmente.
não
existe
incoOlpatibiI uJadc "J proposição com o disposto no Plano Plurianual
ref,,· .. ,:0 ! ' l'modo 1096-1999, tenuu em VISla que nesta Lei, apenas é
global de rodovias a serem construídas e
indicado t.l quantJlatl\·o
adequadas no penodo.

Não fere a proposição nenhum comando constitucional nem
legIslação federal concernente aos temas orçamentário e financeiro.
Sendo a proposição compatível com a legislação pertinente e
adequada ao Plano Plurianual para o periodo 1996-1999. concluo e voto
pela adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei N° 2.886-B,
de 1997.
Sala da C(lmissão..z de r"NN de 1998

Anfstía e reescalona parte das díVIdas onundas dos finanCiamentos aos mlní e

pequenos produtores rurais. da àrea do Polígono das Secas. Pendente de pareceres
das Comissões de Agricuitura e Política Rural, de Finanças e Tributação; e de
ConstitUição e JUStiça e de Redação
SUMÁRIO
I- Projeto IIJlelal
11 - Projeto apensado: n° 4 501/98

o Congresso r.aclonaJ deCrel.::l
An

10 Aos mutuanos do credito rural cujas propriedades se

localizam na area compreendida pelo Pohgono das Secas sera assegurada a qultaçào lotai
de seus respectivos saldos devedores. medJ3nte o pagamento de 80°,0 (oitenta por cento)

do valor devido
Paragrato UnlCO Seráo beneticlados pelo diSposto nesta lei os mini
pequeno produtores rurais. aS::>lm detinldt)s t:1n It~l. qu~ tenham cl1ntr31do emprestlmo para
lOVeStlmemo rural. custeio agncola ou pecuano .Iumo as \OstltUlções financeiras \Otegramcs
do Sistema >iaclOnal de Credito Rural ate 31 de dezembro de 1997

An 2" :\ liqUidação da dl\lda sera efetuada em ate 10 (dez) anos
com 2 (dOlS> anos de carenC1J. Incldindo Juros de ate 1:°" (doze por cento) ao ano sobre (1
n ';13nte dI' ~aldo deved0T J ~P()CJ da reSpeC1I\t"l \e~..:\mentl' scndn \edada a ln"dênclJ
d(.' t.!Ualquel outr·.' cncart!o rinancelfi'

ParafZrafo UnI('!) \nualmemt' ... Poder

!:.:\(,CU!l'd'

lar<1

(on~iJr fi,

ProJeto de Lei orçamentano as dotaçõe'::) correo;;poodentcs aL'lS heneliclOs de nalurez<.l
fmanceira decorrentes da. apllcaçãu do dISPO:;Ii.1 neSle ampo

/W~

An

)t>

Não sera benefiCiado com o dIsposto nesta lei o devedor

que tenha praticado des.. . JO de credito rural

Deputado f5EtFThl NETTO
Relator

Art
de óO (sessenta I dws,

~o

c(lnt~dos.

Art )"

O Poder EXeCUtlH) regulamentara a presente lei no prazo
de sua publicação
LS{d

lei entra em

\ll}or TIa

data dt: ';,ua pubhcação

IJJ - PARECER DA COMISSÃO
Art 6° Re... ogam-se as dlSposlçóes em contrano
JllSTIflCA(.\O

A ComIssão de Fmanças e Tr:"utaçao. em reUnião ordmána realJzada
hOJe, conclUiU. unanimemente, pela adequação financeira e orçamentána do Projeto
de Lei nO 2886-B197 nos termos do parecer co relEtor. Deputado Delfim Netto
Estiveram

presentes

os

Sennores

Deputados

Germeno

Rlgotto.

PreSidente; Nei! Jabur. Fetter Júnior e Júilo Cesar. Vice-Presidentes. Augusto Viveiros,
Manoel Castro. MeSSias GOlS. Saulo Queiroz Arnaido Madeira. LUIZ Carlos Hauly. Max
Rosenmann, Roberto Brant. SilVIO Torres Veda Crusius, Edinho Bez, Hermes

~os ultimo') anos o setol JgTopecuano nordestinO tem etú'remado
problemas senSSlmos pnnc.palrneme em fun.;.]\) dos allOs encar~05 financeiros mCldentes
sobre o credito rural e pelas constantes Irregulandades chmatlcao:.

Desde o iniCIO deste .mo esta Casa tem Sido alenada de que
enfi"eranamos gra\1ssim05 problemas c1imar:co3 em 'v'Jnude dI) fenômeno "EL \lNO"
Entretanto. nào foram tomadas pro.. . ldênclas
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A seca eXIste ha multo tempo. mas e claro que o "EL NINO"
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AO PROJETO DE LEI NO 4,053, DE 199B;

agravou o problema este ano O que não se Justlfic" e a ausência de soluções para

resolvê-lo

o
Como nenhuma medida urgente e adotada os agncultores e

pecuaristas nordestinos estão desesperados porquanto. se a agncultura do Sul do BrasIl.

maís competitJ\ a e sem tantos nscos c1imatlcos. não pode honrar 05 seus compromissos de
financlamepto rural. multO meno~ a do '\orceste com o impacw negatl\o das secas. pode
pagar suas dl\láas com os IUros pacluados e ;nacella\eIS para o segmento

o que terr:,,"$ observado em nossa regido e J

total desagregação da

estrutura de produção. pnnclpalmente no segmento dos mini e pequenos produtol'CS rurais

que lotai mente descapnahzados nã0 vêem Salda para J crise
~o

momemo em que as intempéries climaticas tem prejudicado

sobremaneira sucessivas safras agncolas. agravando a tome. o e'\odo rural te o desemprego,
e que apresentamos o presente proJeto de lei que \ lsa anistiar parte e reescalonar a dl.... ida
dos mlOí e pequenos agncultores ,:uJas propnedades $e localizam na area do Poligono das
Secas
'Jossa proposição nào e detinitiva Representa apenas um alivio
para que 05 produlnres p055am rt'wmar sua5 .1lmdade5 e não ~o:11prometer maiS uma \ ez a
safra da reg.lào
Esperamos. pOIS. contar com a colaboração de nossos nobres pares
no sentido de aperfeiçoamento t;' Jprovação do preo:.eme projeto de lei
Sala da.'l Sesgõcs, em 8 de janeiro de 1998

'l -' -~
/

,

, ._

:~adO P\l·LO IXST

\

Congresso Nacional decreta:

Art. lO Ficam anistiadas, na fonra estipulada no art.
3 0 desta lei, as dividas dos produtores rur lis que contrataram
crédito de custeio para a safra 1997/98, cujas atividades
financiadas foram frustradas pela ação de fenãmenos cJimaticos
considerados fora dos padrões de normalidade, em cada região
do pais,
§ 1 0 A anistia prevista no caput abrange os contratos
firmados por mini, pequenos e :nédios produ\<)res rurais, junto
ás institui cães financeiras pe:bhcas operadoras da politica

naCIOnal de crédIto rural. através de quaIsquer das suas fontes
de recursos.
§ 2 0 Excetuarr. ,se dos beneficios previstos no caput,
os contratos cujas atividades financiadas, ainda que localizadas
em imãveis situados :cas areas afetadas pelas anomalias
cJimaticas, não tenham sido comprometidas graças ao everitual
emprego de recursos técnicos, conforme declaração do agente
financeiro, devidamente avahzada pelo órgão de representação
sindical do mutuario.
§ 3" Pqra os produtores optantes do PROAGRO, a
anistia fIcará hmitada a diferença entre o valor total da divida e
o valor da indenJzacao a ser coberta por aqueie programa,

Art. 2" Para re:vindicarem os beneikios estabelecidos
no caput do art. ! o, os contratantes do crédito de custeio da
safra 1997/98. deverão ter os respectivos imoveis situados nos
Municipios de incidêncIa irregular de fator dimatico durante
qualquer etapa do calendário agricola 1997/98, de cada região.
§ 1 0 O Ministerio da Agricultura e do Abastecimento
divulgara no Diano OfiCIal da União a relaçào dos Municipios.
por unidade federada, onde ocorreram os fenomenos climãticos
na forma e para os fms considerados no caput deste artigo,

cOl\IlssAo DE AGRI(TUTRA E POLÍTlC\ RI'RAL

§ 2" A relaçào de que trata o !,arãgrafo anterior
devera ser divuigada até OS (cinco) dias úteIS, contados a partir
da data de pubiicação desta Lei-

TERMO DE RECEllIME;'I;TO DE E:\IE:\DAS

ArL 3° A anistia fixada nesta Lei, 3erá equivalente à
proporção do valor da produção sinistrada,

PRO,IETO DE LEI ;'1;" 4,U53/98
Nos tennos do art. 119, "apllL I. do RegulIeul" lutemo da Câmara dos
Deputados, o Sr. PresIdente deten11lnou a abertura - c dIvulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentaçào de emendas. a partIr de 07/04/98, por
cmco sessões. Esgotado o prazo, nào foram recebidas emendas ao projeto
Sala da ComIssão, em 20 de abril de 1998

§ 10 A proporção do valor da produção sinistrada será
definida mediante declaração neste sentido apresentada pelo
mutuario, no ato do protocolo do pedIdo de anistia, estando as
mformaçães constantes da declaração !ffijeitas á homologação
pelo agente financeiro,
§ 2" Caso () agente financeiro contr,ldite os termos da
declaração prevista no parágrafo antena r, caberá ao órgão
oficial de aSSIstência técnica, ou de pesquisa agropecuária, com
atuação na 'Irea correspondente, citnmlf a contro\,ersiu. em
laudo de\'tdarncnte a\'niIzad(j r('lf~ OfQÚ(l ele rr:prescntocúo
SIndIcal do mutuano
§ 3" /\ IDstltUICÚO fInanceira tera (1 prazo de cinco dia~
utels, a contar da data do protocolo do pedido de anistia para
manifestar-se sobre d proporcuu ti(' que 1Tato. o pnrugrafu
primeiro.
§ 4" Havendo élscordàncla do agemc financeiro sobre
a declaração do mutuariu. o laudo tccnlco previsto no § 2° deste
artigo deveril ser expedido ati' CinCO dIas útels após a
manifestação do agente fmancelro descr<w no paragrafo
anterior.

§ SO Na inobservancla dos prazos ·c'.tabelecldos nos §§
3" e4° deste artigo. ou r;" impossibilIdade de' emIssão do laudo
técnico pre\'isto no § 2". para os fins desta LeI, prevalecerá a
declaração do mutuario,

PROJETO DE LEI N° 4.501, DE 1998
(Do SI. Alcides Modesto e outros)
Concede anistia das dividas de produtores rura1S decorrentes de
contratos de financiamentos celebrados para a safra 1997/98,

cujas

atividades

finanCiadas

foram

dfetadas

por

fenãmenos

climáticos atipicos; institui créd1to de manutenção para miní e
pequenos produtores do semi-árido e de outras reg1ões,_ e dá
outra~ providências.

ArL 4" Nos Casos de mutuàrios dassiflcados como
mini e pequenos produtores rurais, loe ,Iizados na area
geografica do seml-arido da Região Nordeste, a anistia de que
trata esta LeI abrangerá o valor total do saldo devedor,
dispensando-se os procedImentos previstf'3 n r_' artigo anterior.
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Art. 5" - As mstlttllçôes fmancelras que operaram os
financiamentos de que trata o art. 1 0 , serão ressarcidas pelo
Tesouro NacIOnal, nos "alores correspondentes as dividas
anistiadas.

Estima·se que. na região Nordeste as perdas da safra
serão superiores a 70" . sendo que, especificamente no semiãrido, várias áreas terão quebra total da produção de grãos, no
caso.

§ 1" - O valor a ser indenizado ao agente financeiro,
sera obtido pela correção do "alor do principal, originalmente
financiado, pela aplicação das taxas de captação do recurso
correspondente a fonte lastreadora do respectivo financiamento,
sendo vedada a adição de outros valores, a qualquer titulo;

A redu cão da área piantada com grãos nos últimos
quatro anos já alcança 2.8 milhôes de Há, fato que evidencia o
agravamento da crise social nas áreas rurais do Brasil que, no
Nordeste, vem assumindo, neste ano, proporções extremadas e
absolutamente inJustifJcáveis para um pais com a dimensão
geográfica e potencialidades econômicas c()mo o Brasil.

§ 2' - Do valor a ser indenizado as instituições
financeiras. conforme estabelecido no parágrafo anterior,
cinqüenta porcento sera pago em Taulos Públicos a serem
resgatados pelos agentes financeiros no prazo de cinco anos;
Art. 5° O Bancc deverá manifestar-se definitivamente
sobre o pedido de anistia do mutuário, no prazo máximo de
quinze dias, a contar da data de formalização do pedido.

O Governo Federal tem a obrigação moral de apoiar
iniciativa da natureza aqui apresentada. Isto porque, a despeito
de suas própnas obngações constitucionais, os produtores
rurais do Brasil e, em especial, os localizados na região
Nordeste, foram induzidos ao cultivo de grandes extensões de

Art. 6° Os ba:1cos públicos oficiais operadores da
politica nacIOnal de crédito rurai deferirão crédito ao amparo do
MCR &2. para manutencáo de mim e pequenos produtores
considerados no art. -\0 e para aqueles assim classificados,
situados nos Municipios de que trata o art. 2°, § 1 0, desta Lei.
que não contrataram o custeio para a safra 1997/98, com
prioridade, neste caso, para os Municipios do semi-árido do
Nordeste,
Art. 7" O crédito de manutenção previsto no artigo
anterior dev~ subordinar-se as seguintes condições especiais:
I - ·limite: RS 2.000,00 (dois mil reais) de teto, por
familia;
II - época de formalização: até 60 (sessenta) dias,
após a data de vigénclU desta Lei:
III - prazo de pagamento: no minimo 48 (quarenta e
oito) meses. excluslve um ano de carência;

IV

condições de encargos:

as vigentes para o

PRO CERA
Parágrafo único. Para a concessão do crédito de
manutenção. exige-se o aval de of;anização associativa de mini
ou pequenos produtores rurais a que estiver filiado o
pretendente.
Art. 8" Os ntos normatIvoS relacIOnados a execucão
desta Lei serão editados no prazo mnxlmo de dez dias a contar
da data de sua publicação.
Art. ~)" Esta LeI entrara em vIgor na data da sua
publicação.
.JUSTlFlCACÃO
Este proJeto 8': leI oh,C't1\·;.l oferecer uma so}ucúo decarâter emergC'llt:wi para os produtore~ ruraIs braSIleiros que
contrataram (J ,:edlto de custeio para u safra 1997/98. cUjas
atividades finanCiadas foram perdidas em funcão dos efeitos dos
adversidades cl1matlcas decorrentes do EI NU;o.
Com (lS cuidados tecnicos e politicos que se impõem.
a presente iniclulI\'a propugna pela amstia das dividas desses
produtores, proporcionalmente a dimensão da produção
sinistrada.

0"

Para
mini e pequenos produtores que contrataram
o crédito, sllu.ldos na área do semi-ãrido nordestino,
defendemos a .lI1ls11a Integral da divida, independente de
aferição bancanu. Essa proposição constitUI providéncia
indispensável para a amemzaçáo da miséria que assola aquela
região, em consequéncla da intensidade da seca verificada neste
ano.
Da safra de grãos inicialmente estimada em 80.7
milhões, as últImas previsões já informam que, no máximo,
serão colhidas, na safra 1997/98, 75 milhões de toneladas.

áreas, nesta safra. por onta das 'garantias clehUficas' dadas
pelo Sr. PreSIdente da Republica de que o fenômeno climll.tico El
Nino náo provocarIa danos as lavouras no pais.
Portanto, o Governo Federal tem responsabilidade
d,reta nos prejuizos econômicos sofridos pelos agricultores
brasileiros.

o projeto beneficia, indistintamente, todas as
categorias de produtores que, não bastasse \'Irem enfrentando
as consequéncias deses:ruturantes do programa econômico
neoliberal, em curso, tl';eram o infortúnio de terem as suas
produções frustradas ;:>ela ação fatores climáticos em
intensidades excepcionaiS.
No entanto, em que pese a generalidade da sua
abrangéncia, o projeto prevé tratamento diferenciado para os
produtores de menor porte econômico localizados nas regiões
mais duramente castigadas pela seca, no caso.
Em ambos os casos, conforme dito antes,
proposição adota todas as cautelas para evitar liberalidades
descontrole da anistia sugerida.

a
e

Da mesma iorma, mcluiu-se dispositivos que
procuram assegurar absoluta parcimônia no envolvimento do
Tesouro na indenização dos bancos.
Destaque-se, :ambém, a providêncIa adotada pela
proposição para conferIr a celerIdade que se faz indispensável
para o rito processual ao deferImento do pedido de anistia. em
questão.
Além
da
anistia
proposta,
nas
condições
consideradas, o projeto propõe '" concessão de ,crédito de
manuten~ão para os mml e pequenos produtores do semi-arido,
extenSIVO aqueles que não contrataram o crédito de custeio para
... safra 97/98. com " ilOalidade de pOdsibilitar condiçôes de
alimentação para as suas familias, e assim, minimizar-lhes o
quadro enfrentado de grave adversidade material.
P.ortanto. ante o exposto e, conSiderando a relevancI:1
do tema oblelo dC5t(' proJeto ti(- h'], quC' incide lempCStl\'a ('
positivamente pari:! li fl'solucúo ('merg('l1cwJ de gran.~ problema
sócio-econômIco {'nfn'ntado pelo~ agricultore~ brnsilt'lros.
reivindicamo~ (I apolO c1()s ~cnhOrt'B pnrlamcntnr('~ pnra H sua
imediata aprovacão.
Sala da Sessóes, em I,' de maio de 1998.
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"~ 51! ~o TribW1aI Superi~r do TrabalhÕ. contendo o ag:revo de instrumento os elementos
noees.sários aoJulgnmento do ménto do recurso denegado, poderá. este ser apreciado de imediato."

JOÃO FASSARELA
Ç/
~?
'CN!fe..<'.('.?:t

#

..
ce-#
......-- ,.,..-

.,',

LUIZ EDUA DO GREE

",-_."

,

LUIZ MAIN~RDI

rcdaç!o:

.
."Art. 22. Julg~o procedente o pedido. o Presidente do Tribunal comunicará.
imet!Jatamente. a deC!S!O aos órgãos do poder público intere!sados e requisitará a intcrvenç!o 10
P=identc da Repabhca."

...

~

sub!eqUcntcs: Art. 'J2 Acrescentam-se à Lei n.!! 8.038. de 1990, os seguintes artigos, renumerando-se OI

Trib~~~.Nio cabem embargos infringentes contra decisão do plenário do Supremo

PADRE ROQUE

I,:

,I

WALDOMIRO FIORAVANTE

Art. 52 O art. 22 da Lei ~ 8.038. de 28 de maio de 1990. passa a vigorar com li ~guinte

. '.,..,;" l/,';y(~

• ~ 44. O ~urso ex~rdinário, bem como o recurso especial, quando interposto de
decido mtcrlocutóna. ficará retido e só será processado se o reiterar a parte, apóJ a decisJlo final.

maioria~~ia ~~~S:e~b~~

("c, ' ...

VALDECIOLIVEIRA

no Superior Tribunal de Justiça. será tomadA pelo voto da

• P~o \Ú1ico. Em b~belJ corpus originário ou recursal, hav~ndo empate. prevaleeem
a decisIo tnlJl favorável ao paciente.

PROJETO DE LEI N° 4.070-A, DE 1998
(Do Poder Executivo)
Mensagem n° 43/98

Art. "6. h despesa! do porte de romena e retomo dos autos serio recolhida! mediante
~Tto .~~_~çIo de Receita Federal (DARF), de IICOrdO com tabela expedida pcl.
upremo

Dispõe sobre o processamento de recursos no âmbito dos Tribunais Superiores; tendo
parecer: da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa deste, da emenda oferecida em
Plenârto e, no mérito, pela aprovação deste, com substitutivo, e pela rejeição da
emenda oferecida em Plenário, com voto em separado do Deputado Jarbas Lima.

nVWI&!

Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

• P~o único: A Secreta:ia d? Tribunal local zelará pelo recolIlimento das despesas
=di:~,a falta. porém. somente Implicará deseryão se o recorrente, intinmdo. nA:o SUpri.IB em
Art. 82 Esta Lei entra. em vigor na data. de sua publicaçlio.

BrasUia.

SUMÁRIO
I - p'rojeto inicial
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS _CeDI

11 - Emenda de Plenário

CONSTITUIÇÁO

111 - Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
- parecer do Relator
- substitutivo oferecido pelo Relator
- parecer reformulado
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão
- voto em separado do Deputado Jarbas Lima
- exposição do Deputado Nilson Gibson

DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

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

o CONGRESSO NACIONAL doereca:
Art. }2 o art. 481 da Lei n!;! 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil-,
pusa a vigorar IlCIescido do seguinte parágrafo único:
"Parágrafo 6nico. Os órgãos fracionários dos tribunais nito submeteria ao plenário da

Corte ou ao órgão especial a argüição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento
do Supremo Tribunal Fedem! sobre a questão."

TÍTULÓ'IV

Art. 2!! Oart. 511 da Lei ng S.869. de 1973, passa a vigorar com a seguinte redação:

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

uArt. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará. quando exigido
pela legislaçlo pertinente. o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retomo, sob pena

de dcsCrçio.·

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

Art. 32 O art. 557 da Lei n2 5.869, de 1973. passa a vigorar acrescido dos seguintes
plriarafOl. renwneraI1do--sc o atuaI parágrafo l1nico proa § 1~

"§ 22 No Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, estando a decido
respectivo Tribunal, poderá o
relator do recurso dar-lhe provimento mediante despacho, do qual caberá agravo. no prazo de
cinco dias. ao órglo competente parajulgamento do recurso.
reçorrida em confronto com Súmula ou jurisprudência dominante do

§ 32 Nu mesmas condiçÕC5 do parágrafo anterior. poderá o relator do agravo de
instrumento dar·lhe provimento por despacho. para adequar a decislo rcconida 1 jurisprud!ncia
sumulada ou pacificada da Corte. cabendo. dessa decido. o agravo previsto no parágnúo anterior.
§ 4! Quando manifestamente 'infundado ou protelatório o agravo, o tribunal condenará o
I&fI.Yante a pagar ao agravado multa nio excedente a dez por cento 40 valpr corrigido da causa.
ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao depósito do fCSPC<:tivo valor."

_:

AI!. 4" Dá·.. llO § 5' do ar!. 896 do DecrcCo-Lci .. 5.452, de 12 de lIlIio de 1943 Consolidaçio du Leis do Trabalh(). a seguinte redaçlo. acrescentando-se ao mesmo 05 62 e .". como

I§.

"§ Si Estando a decido recorrida em cOIl$Onlncia ou conflito com SÓInula ou
jurisprud!ncia dominante da Seçlo Espeçializada em Dissídios Individuais do Tribunal Supcríor
do Trabalho. poderá o Mioistro Reiator, por d..ptlCho, S08uodo a hipót..e, Desar ou dar
provimento ao recurso de revista, nos embnrgos ou ao agravo de ínstnuncnto.
§ fJl Será denegado seguimento no recurso de revista. aos embergos ou ao agravo de
instrumento. nas hipóteses de intempestividnde, deserçlio. falta de alçada. ilegitimidade de

representaç!o. desfundamentl1ção ou mnnifestn inadmissibilidade.
§ 7! Nas hipóteses dos §§ 51! e (fl.. caberá agravo. no prazo de oito dias. Sendo
manifestamente infundado ou protell1tório o ngravo. sujeitará o agravante i\ aplicl1Çio de multa ndo
excedente a dez por cento do valor corrigido da causa, a fovor do agravado. ficando a interposição
de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor."
Art. 59 Acrescenta-se o seguinte § 51! no art. 897 do Decreto~Lei DlI: 5.452, de 1943:

.

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo
'\:

.

SUBSEÇÃO III
Das Leis

Art. 64. A discussão e votação dos projetos de lei de
iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal
Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos
Deputados.
§ }O O Presidente da República poderá solicitar urgência
para apreciação de projetos de sua iniciativa.

...................................................................................................;,

.
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(dez) dias, para o Supremo Tribunal Federal ou para o Superior
Tribunal de Justiça, conforme o caso.

* Artigo, "caput", com redação dada pela Lei número 8.950, de 1311211994.

LEI N° 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

§ 1° - O agravo de instrumento será instruído com as peças
Institui o Cádigo de Processo CiviL apresentadas pelas partes, devendo constar, obrigatoriamente,

LIVRO I
Do Processo de Conhecimento

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

sob pena de não conhecimento, cópia do acórdão recorrido, da
petição de interposição do recurso denegado, das contra-razões,
da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação e das
procurações outorgadas aos advogados do agravante e do
agravado.

* § lOcom redação dada pela Lei número 8.950, de 1311211994.

§ 2° - Distribuído e processado o agravo na forma
regimental, o relator proferirá decisão.

TÍTULO IX
Do Processo nos Tribunais

........................................................................................................
CAPÍTULO 11
Da Declaração de Inconstitucionalidade

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

* § 2° com redação dada pela Lei número 8.950, de 1311211994.
§ 3° - Na hipótese de provimento dó' agravo, se o
instrumento contiver os elementos necessários ao julgamento do
mérito do recurso especial, o relator determinará sua conversão,
observando-se, daí em diante, o procedimento relativo a esse
recurso.

* § 3° com redação dada pela Lei número 8.950, de 1311211994.

§ 4° - O disposto no parágrafo anterior aplica-se também ao
Art. 481 - Se a alegação for rejeitada, prosseguirá o
julgamento; se for acolhida, será lavrado o acórdão, a fim de ser agravo de instrumento contra denegação de recurso
extraordinário, salvo quando, na mesma causa, houver recurso
submetida a questão ao tribunal pleno.
......................................................................................................... especial admitido e que deva ser julgado em primeiro lugar.

*

§ 4° com redação dada pela Lei número 8.950, de 1311211994.

TÍTULO X
Dos Recursos
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
CAPÍTULüVIT
Da ordem dos Processos no Tribunal

•......................

~

.

Art. 511 - No ato de interposição do recurso, o recorrente
Art. 557. -. O re1.atQr negará segui'11ento a rec~
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo preparo, inclusive porte de retorno, sob pena 'Úe manifestamente .inadmissível, improcedente, prejudicado OIJ
contrário à súmula do respectivo tribunal ou tribunal superior.
deserção.

- * Artigo, "caput", com redação dada pela Lei número 9.139. de 3011111995.

* Artigo, "capUI", com redação dada pela Lei número 8.950, de 1311211994.

Parágrafo único. São dispensados de preparo os recursos
in~erpostos pelo Ministério Público. pela União; 'pelos Estados e
Municípios e respectivas autarquias, e pelos que gozam de
isenção legal.

* Parágrafo acrescido pela Lei número 8.950, de 1311211994.

ParágrafO. único. Da decisão denegatória caberá agravo, no
prazo de 5 (cinco) dias, ao órgão competente para o julgamento
do recurso.
Interposto o agravo a que se refere este parágrafo, o relator
pedirá- dia.

* Parágrafo com redação dada pela Lei número 9.139. de 3011111995.

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

CAPÍTULO VI
Dos Recursos para o Supremo Tribunal Federal e o

CONSOLIDAÇÃP DAS LEIS DO TRABALHO
SEÇÃO 11
Do Recurso Extraordinário e do Recurso Especial

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

~

~

. DECRETO-LEI N° 5.452, DE 01 DE MAIO DE 1943

Art. 544 - Não a~mitido o recurso extraordinário ou o

re~urso espec!al, caberá agravo de instrumento, no prazo de 10

Aprova a Consolidação dos Leis do Trabalho.

........................................................................................................
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TíTULO X
Do Processo Judiciário do Trabalho

. TÍTULOm
Disposições Gerais

CAPÍTULO VI
Dos Recursos
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Art. 43 • Esta Ld entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 896 - Cabe Recurso de Revista das decisões de última
instância para o Tribunal Superior do Trabalho, quando:

* Art. 896 com redação dada pela Lei nflmero 7.701, de 21/1211988.

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

Art. 44 - Revogam-se as disposições em contrário,
especialmente os artigos 541 a 546 do Código de Processo Civil
e a Lei número 3.396, de 2 de junho de 1958.

§ 5° - Estando a decisão recorrida em consonância com'
enunciado da Súmula da Jurisprudência do Tribunal Superior do

REGIMENTO INTERNO

Trabalho, poderá o Ministro Relator, indicando-o, negar
seguimento ao ReCurso de Revista, ~ Embargos, ou ao 'Agravo
de Instrumento~· Será denegado seguimento ao ~ecurso nas
hipóteses de· intempestividade, deserçAo, falta: de· alçada e
ilegitimidade da representação, cabendo a interpOsição de
Agravo.
*.§ 5'- com ri!dação'dQdapela Lei número 7.701, de 21/121198~.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DO

PARTE 11
Do Processo
TÍTULom
Das Sessões

Ar.t. 897 • Cabe agravo, no prazo de 8 (oito) dias:
a) de petição, ~ decisões do Juiz ou Presidente, nas
execuções;

§ 4° • Na hipótese da alínea "b" deste artigo, o agravo será
julgado pelo Tribunal que seria competente para conhecer o
recurso cuja interposição foi denegada.

* Comredaçãodada~/a!Ai ffÚmutJ8.432. de 11/0611992.

LEI N° 8.038, DE 28 DE MAIO DE 1990

CAPÍTULO VI
Das Sessões das Turmas

Art. 181 - A decisão da Turma será tomada pelo voto da
maioria absOluta dos seus membros.
§ 10 • O Presidente da i'imnà participa dos seus julgamentos
com as funções de relator, revisor e vogal:
§ 2° ~ Não alcançada a maioria de que trata este ai1igo, será
adiado o julgamento para o fim de ser tomado o voto do Ministro
aUSente.
.
§ - 3": -. Persistindo a ausência, ou havendo vaga,
impedimento ou licença, por mais de um mês, convocar-se-á
Ministro de outra Tunna (ART.55).
§ 4° - No habeas corpus e no recurso em habeas corpus,
havendo empate, prevalecerá a decisão mais favorável ao
paciente.

INSTITUI
NORMAS
PROCEDIMENTAIS
PARA
OS
QUE
ESPECIFICA,
PROCESSOS
PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA E O
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.

.

.

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

TÍTULO I
Processos de Competência Originária

Supremo Tribunal Federal
CAPÍTULom
Intervenção Federal
••••••••••••• ~'t

"

.

JWlns CORPUS ". 74.761-2
PROCEDo

Art. 21 - Realizada a gestão prevista no inciso I do artigo
anterior, solicitadas infonnaÇÕC5 à autoridade estadual e ouvido
o Procurador Geral, o pedido será distribuído a um relator.
Parágrafo único. Tendo em vista o interesse público, poderá
ser j>ennitida a presença no recinto às partes·e seus advogados,
ou somente a estes.
.
. Art. 22· ~ Julgado procedente o pedido, o Presidente do
Superior Tribunal de Justiça comuniclll"á. imediataMente, a

ULATOR

PACTE.
PACTE.
PACTE.
PACTÊ.
IHPTE.
COATOR

,. DISTRITO FEDERAL
HD/. HAtlRfCIO coJ\llh
: LUIZ PACHECO DRllMOND
: HAROLDO RODRIGUES NtlNES
.: lfALDEMIR GARCIA
: tARLos TEIXEIRA MARTINS
I JoI(o COSTA RIBEIRO FILHO
: SUPERIOR TRIBllNAL DE JUSTICA - STJ
.I

D.aialo·: Por unanimidade, a Turma· deliberou afetar
ao Plenirio o julgamento do pedido. Ausente. justiUcadamente, neste
julgamento, o SlI!nhor Ministro Carlos Velloso. ~•• Turmá~ 13.5.91.
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Dacbl:o : Adiado o julga....ntó pelo pedido de viata do
Ministro Carlos Velloso, após o voto do Mini,;tro ~.1'ricio corria
(Relator), deferindo o pedido, noa termos do voto que proferiu.
Ausente, justificadamente. o Mini..tro Celao de Mello. Falou paloa
pacientes o or. Jollo Costs Ribeiro Filho. Plenirio. :21.5.117.
Decial:o : O Tribun~l, por maioria. deferiu o pedido.
nos terlllOs do voto do Ministro Mauricio corria
(Relatõr) •
declarando. ainda,
incidental....n\:e. a inconatitucionalidade da
expres810 -abaoluta de seus membro.~, constante do ~ do art. 181
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. vencidoa oa
Miniatro.. Carlos VeUoao e octavio Gallotti. Votou o Presidente.
Au.ente., justificadamente, o Mini.tro· Moreira Alv•• , ., ne.te
julgamento. o Mini..tro Nl!ri da Silveira. Planirio, 11.05.117.
DmlTA: HMJEAB-CORPUS. JllLGNIEIlTO DE UcuRsO ESPECIAL,
CfVEL OU CRIMIIlAL. PI!RANTE O SUPERIOR TRIBtJIIAL DB JUSTIÇA. OOOR!W
PARA JllLGNIEIlTO: MAIORIA'SIMPLES (RI-STJ:1útT. 181, CAPt:r.I'l.
Su..penalo d... julga....nto de recurao espacial crillinal,
após ter sido alcançada a maioria simplea. para aguardar o retorno
de HinlBtro ausente A Se •• lo. a fim de que a deliberaç.to fo ••e
tOmlJoa pela ma,1.or.l.a absoluta doa membroD da Turma do Superlor
Trlr.unal de JustIça (RI-STJ. art. lBl, capuc).
1. O S I · do art. 615 do C6dilJo de ProceJl.o Penal.
cont ld..? no capítulo V do Título II do Livro II1. que concede a
decis.lo m.lU8 favorável .10 r~u no callo de: empate na votaçlo, aplica•• apenas aos recursos previsto. no me.mo capitulo (rllcurllo em
...ntido eotrlCO, apelaçAo e embargo. infringente. e de nulidade).
fixeI u!dos.
portanto,
011
recurllOlJ ext:raordin~rio e
eapecl&l.
Precedentes: HC n- 5G.4B1-RJ.

Jfl

RTJ 91/904; HC n- 58.31B-RJ.

in

RTJ
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o Supremo Tribunal Federal, no ano de 1997, julgou 40.815 processos, o
que representa uma média de 4.000 processos apreciados por cada um de seus ""~istros. No
entanto, tal esforço, que superou todas as marcas anteriores Gá que em 1996 havi"lll sido
julgados 31.662 processos), não conse8uiu reduzir significativamente o estoque acumulado de
recursos pendentes de julgamento. uma vez que a Suprema Cone findou o ano com um acervo
de 96.875 processos (em 1996 entraram 24.947 e em 1997.35.077).
A situação do Superior Tribunal de Justiça não é diferente. Dos 3.711
processos julgados no ano de 1989. quando de sua insJ1llação. chegou, no ano de 1997 (até o mês
de novembro) á cifra recorde de 94.140 processos julgados (quase alcançando os 100.000 até o
final de dezembro). No entanto. já começa o ano de 1998 com um estoque superior a 40.000
processos. O crescimento assustador dos recursos, no entanto, diz respeito a matérias
praticamente idênticas. monntnte nas áreas tributária, previdenciária e administrativa, que
representam mais de 60% dos processos apreciados pelo STJ. Como, nessas matérias, a Cone já
finnou jurisprudência. sumulada ou não. a sobrec:rrga de processos em relaç!o aos quais 010
seria necessário que o Colegiado voltasse a se manifestar é desumana em termos de dispêndio de
trabalho. com ü. <l~rt!\'ante de que. em cada processo. pode haver a argüição de preliminares
(intcmpcsti\'iJad~. tic:;~rç;iu. irregularidade de representação. prequestionamento, especificidade
da divcrgencia. etc) que o tomam. nesse aspecto. distinto dos demais, obrigando o magistrado a
apreciar um a um.
Para dt.::;aiogar no menos as sessões de julgamento. a solução adotada.
tanto pelo STJ quantc' pelo STF tem sido a de organlzor pamas dirigidas. em que se elencam os
processos que. por :;ua idenudl1de de mméría. tcrno o mesmo desfecho decisório, já estando
pacificada a questào nessas Cones.
A melhor solução para a questão da sobrecarga de trabalho repetitivo nas
Cones Superiores seria a adoção da sumula vinculante. objeto do PEC n' 96/92, que ora tramita
na CAmara dos Depulados. relalado pelo Deputado JAIRO CARNEIRO. No entanto. enquanto
tal medida njo é aprol'ada.-Iíllsca.se solução que resolva em pane o problema.

102/532 .

para

<!

2. fi eXigêncla de maJ.orla absolutil dOR membros da TurmA
com.!lda de decls0e8. contida no capuc do art. 1S1 do Reglmento

Inter-no do Superlor Tribunal de JUIStlça. ~
diepõe sobre dlrelto proce8.ual. que é
leq101atlva ~Xc:lu81va da Unl10 (CF. art. 2~,

inconotltuc1onal porque
da compet~ncla

mat~ria

I).

J. HAbeas ~corpu. c:onheC:ldo e provl.do paril declarar que a
dCC:J.slo defl.nltiva da 6- Turma do Tribunal Superior de Ju.tiça. ao
julgar o Recurso Espec1.&l n- 94. 79B~RJ. é aquela tom.ada por 2 voto.

contra 1 na Se••lo dd 12.11.9'. .endo nula a
pro•• egu1mento do julg.~nto. de 3 voto. contra

que re.ultou
2. na Se••lo

do
de

10.12.96.

DecIaraclo

d.

inconaclcuC'lonalidade

doa lfeu. membro'" concida no c"puC'
Regimento Interno do super10r Tribunal de Ju.t1ça.
-&.h.alue.

do

expre••õea
art. 181 do

da.

MENSAGEM NO 43, DE 1998, DO PODER EXECUTIVO
Senhores Membros do Congresso Nacional.
NOllermos do artigo 64, par&grafo I', da Constituição Federal, submeto à elevada
deliberaçio de VOISU Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos dos Senhores Ministros
de r:stado da Justiça e Chefe da Casa Civil da Presidência da Republica. o texto do projeto de lei
que 'Dispõe sobre o processamenro de recursos no âmbito dos Tribunais Superior~s".

de janeiro <le 1998.

No casJ do Tribunal Superior do Trabalbo. onde se tentou solucionar o
problema na base· de aumentar o número de juizes atuando na Corte, através da convocação
'xtraordinária, por um lUIO, de 10 juizes dos TRTs. o que elevou para. 37 o número de
magistrados operando naquela Cone Superior. chegou·se à cifra recorde de 87.323 processos
julgados no ano de 1997. Recorde notável, tendo em vista que no ano anterior, que já havia
superado todas as mare,"" haviam sido julgados apenas 57.863 processos. Ora, o ano de 1997
findou Pl'fll o TST com o estoque remanescente de 126.225 processos para
apreciados,
dOI qnals 94.969 sequer foram distribuldos. ou seja, se o TST não recebesse nOÍlhum processo
novo no ano de 1998. ainda assim, mesmo com novas convocações de juíze!, não ~eria cnpaz de
dar vazio a tal volume de recursos.

=

A própria experiência de fracionamento intemo da 80$10 de Dissídios
Individuais do TST (que promove, entn: outros misteres, a uniformização de jurisprndência entn:
as 5 Turmas do Tribunal) em duas subseções. para diminuir o colegiado, duplicando a
capacidade de julgamemo dos processos (uma se dedicando às ações rescisórias e mandados de
~ enquanto a outra apreciava os embargos de divergência), demonstrou que há questões
que podem requerer a unifonnização entn: as duas subseções, monnente no que diz ....peito á
interpretação de norm~ processuais, criando-se, dessarte, mais uma instincia interna dentro do
TST, o que vem a complicar ainda mais a sistemâtica recursal.
Finalmente, devido á tão esgrimida independência do magistrado na
interpretação da lei, está sendo vivenciando pelo Judiciário Trabalhista o fenômeno da avalanche
inusitada de recursos e ações rescisórias em matéria de planos econômicós (Bresser, Vcrio,
Collor e URPs de abril e maio/88), onde as JCJs e TRTs insistem em garantir aos trabalhado....
o. resíduos inflacionários súprlmidos pelos referidos plano., quando o Supremo Tribunal
Federa! decidiu no sentido da inexi'tência de direito adquirido aos referidos resíduos, tendo o
Tribunal Superior do Trabalho revisto seus verbetes sumulados que os deferiam. O que se tem
verificado na prática, diante dessa realidade. é a realização de sessões diárias de julgamento no
TST, com as pautas abarrotadas l processos versando sobre planos econômicos, representando
mais de 80% dos processos julgae. ....
Há. portanto. uma crise estrutural do modelo existente. que exige reformas
estruturais, visando 'a diminuição do nUmero de causas submetidas a julgamento nas Cortes
Superiores. de modo a que posssam ser melhor debatidas aquelas que efetivamente dependem de
tun pronunciamento inovador dessas Cortes. A continuarem funcionando com o volume de
processos ora· existentes, estão ameaçadas de entrnrem nwn ..:olapso operacional sem
precedentes. pois já se torna fisicamente Impossivel pará um numero Iinllmdo de magistrados
apreciar tantas C:l.Usas.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS ti" 003-MJ/CC·PR, DE 12 DE JANEIRO DE 1998,
DOS SRS. MINISTROS DE ESTADO DA JUSTiÇA E CHEFE DA CASA CIVIL DA
PRESID~NCIA DA REPÚBLICA

Excelentiss'l1'.o Senhor Presidente da Republica.

1. A realidade vivencíada atualmente pelos Cortes Superiores é de
verdadeira incapacidade material de enfrentar a enxurrada de recursos que lhes são. diariamente.
submetidos a apreciação. O ponto fulcral do problema não se encontra na ausência de
aparelhamento material ou humano, mas na intrincada sistemática recursal existente, que
permite, na prática, que qualquer demanda judicial nlcance o Supremo Tribunal Federal e os
tribunais superiores, abarrotando de processos essas Cortes. muito acima. da capacidade hum:ma
de dar vazio a tal volume de processos.

Diante de tal quadro apresentado atualmente pelo,; flibunals Superiores. ê
de suma ímponáncía que se dê. com a máxima urgência possivel. uma .:lUIU.r,:,J,:.J ~ar:1 o problema
do abarrotamento de recursos que cteegam a essas Cortes. E a solução. ..:omo visto, nio passa
pelo aumento do número de juizes ou tribunais. mas por uma reformulação de pontos bâsicos da
sistemática decisória e recursal em relação ao modelo ora vigente.
2. Nesse sentido. as alterações e acréscimos propostos no presente projeto
\ de lei em relação ao CPC. CLT e Lei n' 8.038/90 se fazem necessárias para desafogar as pIUlaS
Ide julgamento dos tribunais supenores - Supremo Tribunal Federal. Superior Tribunal de Justiça
Tribunal Superior do Trabalho ., em que a nvalanche de recursos sobre matérias já swnuladas
Ou pacificadas tem desafiado a capacidade de julgamema colegiado nas sessões que .ão precisas
para apreciar o elevado número de recursos sobre matérias idênticas.

e
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A praxe que as Con.s Supenor.s têm adotado é a do julgamemo .m
conjunto de tais matêrias. declinnndo·se apenas o numero dos processos, para os quais o relator
dá a mesma decisão, com o referendum do colegiado. sem que este tenha ouvido relatório
circunstanciado ou discutido o processo. Assim. na protíca. as decisões nesses processos já têm
sido adotadas d. fonoa monocrática, bas.adas na confiança que o col.giado atribui ao relator no
enquadram.nto da matéria como pacificada.
A vantag.m da alteração I.gal s.ria a d. racionalizar o funcionamento dos
Tribunais Superiores. desafog~do as sessões de julgamento, wna vez que, muitas vezes, o

8. Finalm.nte. no que conc.m. à inclusilo d. dispositivo ref.rent. ao
funcipnam.nto das Turmas do STJ, trata·s. unicamente d. adotar previslo I.gal sobre questlo
que o Supremo Tribunal ~.d.ral ••xaminando o ano 181 do R.gim.nto Interno do STJ.
cons!derou matéria de indol. processual. som.nt. disciplináv.1 p.la via l.gaI, a par d. reputar
rettrlto aos recursos d. natureza ordinária o privilégio do .mpate. no julgam.nto d. recurso em
h.lHa CDrpUS, s.r favoráv.1 ao paci.nte (cfr. n.ssas duas matérias, a decislo tomada no HC
74761·DF, ReI. Min. MAURíCIO coRRtA. in DJU d. 12/09/97, pg. 43.713).

processo já teria condiçõ.s d. s.r decidido, mas fica aguardando pauta para julgam.nto. Haveria,
-portanto, sensíveis v3I1ti1gens para o jurisdicionado, pela maior presteza na pestaçIo
jurisdicional.

São estas. S.nhor Presid.nt•• as razões que nos l.vam a propor a Vossa
Excelência o encaminhamento ao Congresso Nacional do an.xo projeto de I.i.

Com relação ao TST. o acréscimo do § 5'ao art. 897 da CLT visa a dauo
agravo de instmmento contra despacho denegatório de recurso de revista tratamento similar 10

Respeitosam.nte,

of.rtado pelos §§ 3' • 4' do ano 544 do CPC aos agravos d. i~to em recurso
extraordinário ou .sp.cial. No m.smo diapasão, .stando sumulada a matéria, poderia a causa ser
decidida, d. im.diato. nos próprios aUlos do agravo d. instrumento, no Ambito do IST,
prestigiando-se, dessane. os principios da economia e celeridade processuais, com o que se
evitaria a n.c.ssidade d. aguardar a subida do recurso principal para, só entlo, julgar o mérito da
causa.
No que conc.m. à previsão d. agravo da decislo monocrática da relator

SLO~DE~

Ministro d. Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

Aviso nO

_ SUPARlC. Civil.

48

que der provimento a recurso. a medida condiz com a necessidade de nIo se subtrair 110
colegiado a apreciação da matéria.. com vista a possível recUfso extraordinário, quando

in.xist.nte ori.ntação jurisprudencial do Supr.mo Tribunal F.deral ou sendo esta conflitante

~ 13

com a dos tribunaís superiores.

Senhor Prim.iro Secretario,

3. No m.smo diapasão. a inclusão do parágrafo único ao art. 481 do CPC
daria igual c.l.ridad. aos julgam.ntos, na m.dida .m que .vitaria rem..... dcs=essárias de
matéria constitucional DOS plenários dos Tribunais. quando o Supremo Tribunal Federal já se
hou.. . e sse pronunciado sobre a questão. Tcis medidas contribuiriam enonnemente para agilizar o
andamento dos processos no âmbito dos tnbunaís. dando uma resposta mais rápida aos anseios
da sociedade por um Justiçã 'mais rápida e econômica.

dejaneirod.I998.

Encaminho a essa Secretaria M.nsag.m do Excelentissimo Senhor Presidente da
República relativa a projeto de lei que "Dispõe sobre o processamento d. recursos no imbíto dos
Tribunals Superiores".
.

4. A alt.ração de redação do ano 511 do CPC refere·se unicamente à
inclusão do r.colhim.nto do pon. d. rem.ssa do proc.sso .ntr. os requisitos que dev.rlo ser
comprovados para a apreciação do recurso. no que conceme aos pressupostos de admissibilidade
genéricos, uma vez que o dispositivo em tela, na sua redação original, refere-se apenas à

Alenciosam.nte,

comprovação do pagam.nro do pon. d. rclomo. quando a I.i .xig. o pagamento de ambos.
A omissão do porte de remessa no referido dispositivo tem ocasionado o
nio conh.cimento de muitos recursos. reputados como desenos. pela nio comprovação do
pagam.nto do porte d. r.messa. A c.l.uma. no âmbito do STJ••m fac. da omisslo, ocasionada
inclusiv. p.lo tratamenro diverso dado pelos varios Tribunais Regionais Federais e Tribunais d.
Justiça à questão, onde uns exigem e outrOS não. o recolhimento do porte de remessa e de
retomo dos autos, levou aquela Corte a delegar a seu Presidente competência para orientar. de
forma provisória,. os tribunais inferiores. quanto a tal questão. para que haja wüfonnidade de
tratamento.
Assim. com a alteração. ficará pacificada a questão. O acréscimo do art. 46
à L.i 8.038/90 .specificaria. no caso do recurso especial • do .xtraordinário, a foona d.

SSS~~~O~

Ministro d. Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

=

It. Sua Excel!ncia o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Secretário da Cimara dos Deputados

IA'DF

recolhimento dos portes de remessa e retomO do processo.

EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO
5. A nova r.dação proposta para o art. 22 da L.i n' 8.038190 t.ni por
fiIlaIidadc deixar claro que a distribuição do pedido de int.rvenção para um relator, tal como
previsto no ar!. 21 da mesma. Lei, é procedim.nto a s.r adotado tanto no STJ quanto no STF. A
redaçIo atua1 do ar!. 22, mencionaodo .xclusivam.nt. o Presid.nte do STJ como autoridade que
deverá comunicar o resultado do julgam.nto ao Presid.nte da R.pública para a decretaçlo da
iDtervençIo, tem levado à interpretaç!o no sentido d. que o pedido d. interVenção, no imbito do
STF, deveria ter sempre como r.lator o próprio Pr.sid.nte do STF, o que t.m sobrecarregado
aquela autoridade.

PROJETO DE LEI N° 4.070, DE 1998
(DO PODER EXECUTIVO)
Dispõe sobre o processamento de recursos no âmbito dos

Tribunais Superiores.
EMENDA
Acrescentc~se o seguinte

Assim. a diteração l.gal, passando a d.signar g.nericamente o presidente
do tribunal ao qual for dirigido o pedido d. int.rvenção, comO autoridade impl.mentadora das
medidas posteriores ao julgamento da matéria pelo tribunal. quer s.ja o STJ, quer seja o STF,
Klbaria com a controvérsia sobre a abrangência do 3rt. 21 da mesma Lei, CvitandO~5C n
nacessidad. de se d.clinar nesse dispositivo l.gal, .specificam.nt.. quais os Tribunais que
abrang••

"~. 2' - O artigo 475 da Lei n' 5.869. d. Ii d. jan.iro de 1973 - Código-!!e Processo
CIVIl, passa a vIgorar com os seguint.s parágrafos, suprimindo-se s.u atual parágrafo

único:

§

Não se aplica o disposto nos incisos 11. mdeste anigo:

Referência:

b) nas causas julgadas com fundam.nto .m .nt.ndim.nto pacífico dos tribunais
Superiores ou.ào Tribunal competente para aprec~ação do recurso.
§ 2° Nos casos previstos neste artigo, salvo o disposto no parágrafo primeiro. o juiz

ordenará a remessa dos autos ao tribunal, haja ou não apelação da parte vencida; não o
.
faz.ndo, poderá o presidente do tribunal avocá-lo."

favor ou contra as teses veículadas em recursos ou ações apreciadas em Plenário.

da sistemática simplificaria o processo. concentrando todas as questões - prefaCIaIS c de menta·

(0

a) nas causas d. valor igual ou inf.rior a 10.000 (d.z mil) UFIR • Unidades Fiscais d.

6. S.guindo na m.sma .st.ira d. d.salãgam.nto dos órglos d. cúpula do
Poder Judiciário, o acréscimo de novo an. 43 à L.i n' 8.038/90 visa à redução dos .mbargos
infringentes no imbito do Supremo Tribunal F.d.ral, uma v.z que as matérias que slo I.vadas
ao PI.nário já do de tal relCl1ápcia, que",s debat.s v.rificados para a fixação d. posicionamento
da Cone raramente .n.s.jariam a revisão d. posturas por pan. daqu.l.s que já s. pronunciaram a

7. O acréscimo do ano 44 à L.i n' 8.038/90 t.m par finalidade .vitar a
subida. d.scida do proc.sso. dos Tribunais F.d.rais ou Estaduais para o STJ e STF. para
aprcciaçio exclusiva de questões prejudiciais. até que se chegue ao mérito da c~~. A alte.~çio

anigo 2°. renumerando-se os artigos subseqüentes:

JUSTIFICATIVA

, .

? Projeto apresentado pelo Poder Executivo tem. conforme informa sua justificativa, a

Jouvavel mtençao de combater a "verdadeira incapacidade matenal de enfrentar a enxurrada. de recursos
que lhes são, diariamente. submetidos à aprecíação."

, para a apreciação .m conjunto. quando da conclusão do .x.rcicio d. jurisdiçlo pelqs Tribunais
.
A presence proposta visa a colaborar na consecução daquele objétivo. com a vantagem de
inf.riores.
descongestIOnar também os Tribunais inferiores.
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Atualmente. toda e qualquer causa, independente de seu valor. julgada contra a União. o
Est:tdo e o Mumcípio. ou quando for Julgada improcedente execução de dívida ativa da FílZcnda Pública.
fica sujeita ao duplo grau de jurisdição,

COMISSÃO DE CONSTITUICÃO E JUSTICA E DE REDACÃO

Ora. isso significa que. independente do valor da causa, e de a mesma já. tcr sido apreciada
em I- Instância. será ela. obrigatoriamente, submetida a nova apreciação. pelo Tribunal competente.
Mais'grave: mesmo as causas julgadas com base em entendimento pacífico dos Tribunais
Superióres.

oU

I· RELATóRIO

do próprio Tribunal competente, será ela obrigatoriamente submetida ao duplo grau de

jurisdição.
Com a presente proposta. somente causas de valor econômico mais significativo (lO.()(X)
UFIR's), e que não forem julgadas com base em entendimentos pacificados nas Cones Superiores,
submeteresc-ão necessariamente ao duplo grau dejurisdição.
Destaque~se que a presente proposta não altepr o reg~.
continuará sendo interposta, quando for o caso; só impede e
entendíment.9'1urisprudencial tranqüilo. continuem
o
Judlctano.
(

r: .

se&J:1~~o.

~r{ 4

J,

;' 'I 11 j

"-'1 'i.r:~)
, /

J
P B- S

,,~ )'f: -

i.jko-

I

lapelação voluntária, que.
ueno valor. ou decididas

~te. congestionar o Poder
DECKER
L(d ..1.

prl'.J

~

,~__-::o-'- L",-I_O~~ ~ ~
~

~

Defiro

Trata-se de Projeto de Ui disciplinando o processamento de
recur10s IIOS Tribunai. Superiores. A propo.ição traz modificações na legis1açlo p~OCCJIUI1
vigente quanto lOS seguintes upectos:
. .'I. O. órgfos fracionários dos tribunais deixam de submeter 10
plenário ou órgio especial a argüição de inconstitucionalidade, quando houver
pronu~ento do Supremo Tribunai Federal sobre a questlo.
2. A comprovação, através de porte de rem..... do preparo, na

interposição de recurso.

3:

Provimento ao recurso mediante despacho, 110 Supremo Tn1lunal
Federal e Superior Tribuoal de Jullliça, quando a decido confrontar... com Súmula e
jurisprudência donúnante da Corte.

Publique-se.
4. Multa de ate
infundado ou protelatório.

IO"~

do valor corrigido da causa, no cuo de agravo

s. Provimento ou de.provimento de recurso de revista no Tribunal
Superior do Trabalho mediante despa<:bo, quando a decido recorrida estiver em conflito
ou em consonância com Súmula ou jurisprudência dominante da Corte.

Em. 09/03/98

Mensagemn' 300
6. Denegação de seguimento tambem ao. embargos e ao agravo de
instrumento, nas hipóteses previstas no art. 896, da CLT,

Senhores Membro. do Congresso Nacio!UÚ,
7. Possibilidade de julgamento do mento dn recurso denegado, no
rST, quando o agravo de instrumento contiver 05 elementos necessários.

Dirijo-me a Vossas Excelências a fim de .olicitar seja considerada sem efeito, e,
portanto, cancelada, a urgência pedida com apoio no parágrafo I' do artigo 64 da Constituição
Federal para o projeto de lei n' 4.070, de 1998, que "Di.põe sobre o processamento de recursos no
Ambito dos Tribunais Superiore.", enviado ao Congresso Nacio!UÚ com a Mensagem n' 43, de
1998.

Drasília, 5

de março de 1998.

8. AlteraçAo do art. 22, da Lei n' 8.038/90, para substituir a
expressa0 "Superior Tribuoal de Jullliça" por "Tribuoal".

9. Nlo-cabimento de embargo. infiingentes contra decido do
plenário do Supremo Tribunal Federal.
10. Retenção do. recurso. extraordinário e especial, interpostos de
decido interlocutória, que só seria processados se houver reiteraçlo da parte, após
decido fioal.
11. Exigência de voto da maiOril absoluta dos membros di Tunna
no SU, nas decisões proferidas.

Aviso n'

320 - SUPARfC. Civil.
corp1JS,

Em

5

de março de 1998.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual o Excelentíssimo Senhor Presidente
da República solicita seja cancelada a urgência pedida para o Projeto de Lei n' 4.070, de 1998.
Atenciosamente,

c=c=:-~

CLOVIS DE BARROS CARVALHO
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

A Sua Excelência Senhor
Deputado UBIRATAN AQUIAR
Primeiro Secretário da Câmara dos'Deputado.
BRASíLIA-DF,

12. Prevalência da decido mais favorável lO paciente, em halNas
quando houver empate.

Em sua exposição de motivos, alega o Autor do Projeto que há uma
crise estrutural do modelo pr6cessual VIgente, exigindo refonnas estruturais, com o fim de
diminuir o número de causas submetidas a julgamento nas Cortes Superiores e propiciar um
debate mais amplo e aprofundado das que.tões que dependam de um pronunciamento
inovador dessas Corte.
Argumenta-se com a possibilidade de um colapw operaciooal desses
Tribunai. Superiores. diante da impossibilidade de um mímero limitado de magistrado<
julgarem tantas causas.
Assim, a SOlUçA0 preconizada e a reformulação de pontos básicos da
sistemática decisória e recursal em relaçio ao modelo ora vigente.

Compete a esta Comi.slo o pronunciamento
constituciooalidade, juridicidade, tecnica legislitiva e ao mérito do projeto,

li o relatório.

•

quanto

,
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Por conseguinte,.o art. 7°, ao acrescentar à Lei nO 8.038/90, o art. 46
capul e parágrafo único, também deve ser integralmente admitido, uma vez que trata
apenas de regulamentar os procedimentos do recolhimento do porte de r~messa e de
em

apreço

atende

aos

pressupostos

de

constitucionalidade relativos à competência da Unilo· (art. 22, da CF), ao procesw
legislativo (art. 59, da CF) e à legitimidade de iniciativa (art. 61,'..da CF). Quanto à
juridicidade e à técnica legislativa nio hà reparos a fazer.
Passamos, pois, a examinar o mérito.

retomo.

Cumpre-nos observar ainda quanto ao art. 2° da proposta, que a
intenção do Autor do presente Projeto de Lei foi a alteração do capul do art. 511, da Lei
n° 5.869173, nio se cogitando da supressl!o do psrigrafo único do referido artigo, que trata
da ioençlo de preparo de recursos do Ministério Público, Unilo, Estados, Municípios e
respectivas autarquias.

O art. 1° do presente projeto de lei insere significativa mudança no
ordenamento juridico.

_ Propõe, na perspectiva da celeridade processual, que os órgios
fracionàrios (câmara, turma ou grupo) dos tribunais superiores nio mais submetam ao
plenàrio ou ao colegiado especial, a argüição de inconstitucionalidade, quando jà houver
pronunciamento do STF sobre a questio.
Como sabemos, a propósito do art. 4~1 do Código de Processo
Civil, atualmente, em sede de argüição de inconstitucionalidade, após o despacho do relator
do feito, duas situações i>OOerio ocorrer, no âmbito do órgllo fracionàrio: 1) a argüição é
rejeitada e, entio,. o processo segue normalmente até o seu julgamento; 2) a argüição é
acolhida e, nessa hipótese, lavrado o acórdio, submete-se a questl!o novamente a~ pIem).
Ora, como podemos perceber, no segundo caso ·duplica-se a
avaliação da inconstitucionalidade, nesse controle incidental ou difUw. Afinal, jà há um
pronunciamento de um órgão fracionário do tribunal, mo, ainda assim, remete-se à
consideração do plenàrio da Corte para o mesmo fim.
Nos termos do Projeto de Lei em tela, acrescentando-se um
parágrafo único ao art. 481, do CPC, os órgl!os fracionàrios nI!o mais submeterl!o ao
plenário ou ao órgio especial n argüiçIÕ de inconstitucionalidade, quando sobre a questio
já houver pronunciamento do STF.
.
A nosso ver a proposta merece prosperar. Já é hora de, com

coragem, modenpzarmos os procedimentos judiciais. sem comprometermos
direitos da ampla' defesa, do contraditório e do acesso ao judiciário.

05

intocáveis

Todavia, propomos alteração, na forma do Substitutivo que no final
apresentamos, visando o aperfeiçoamento do texto para suprir eventual dúvida que pudesse
ser suscitada, pois a redação original do projeto de lei nI!o deixa claro que os
pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal, que desobrigariam a remessa da argüição
de inconstitucionalidade ao Plenário dos tribunais, seriam justamente os dimanados do
STF, pois, do contrário, poderiam ser invocados pronunciamentos de Turmas do STF,
onde as divergências sio possíveis.
De fato, já havendo pronunciamento do Plenário do STF, o próprio

órgl!o fracionàrio poderá identificar a inconstitucionalidade, uniformizando a jurisprudência
e evitando a sobrecarga das pBUtas dos órgllos plenos ou especiais dos tribunais.
Quanto ao art. 2° do Projeto de Lei n° 4.070/98, firmamos
entendimento no sentido de que a proposta apenas visa adequar o texto legal já vigente,
contido no capul do art. 511, do atual Código de Procesaa Civil (Lei n' 5.869173), a saber:

Art. 511 - No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo preparo, inclusive porte de retorno. sob pena de

de5etção (grifo nOsso)
Nessa fórmula normativa, cogita-se apenas do recolliimento do porte
de retomo, quando do preparo do recurso pela parte. Agora, com a nova redação proposta,
acertadamente, deverá a parte também recolher as custas correspondentes ao. porte de
remessa. Porte de remessa e de retorno é a despesa que tem o Estado com o transpOrte dos
BUtOS que materializam o feito proceMUa1.
Conaistindo no pagamento prévio da taxa que é devida ao Estado
pára o processamento dos recursos, o preparo é um dos requisitos de admissibilidade dos
niesmos. A cobrança do porte de remeua, introduzida pelo Projeto de Lei nO 4.070/98 MO
limita o acesso do cidadio ao duplo grau de jurisdição, pois já é exigência da lei, como
visto, o ~to do porte de retomo, estatuindo-se, agora, apenas a obrigação de se
recolher também o pone de remessa, com o que se corrige a falha legislativa de outrora.

Para que fique clara tal intenção, ela se encontra adequada no
Substitutivo que propomos.

Os arts. 3° e 4° do PJ,., modificam a sistemática de provimento de
recurso nos tn1xmais superiores, STF, STJ, e TST, respectivamente.
P_elo proposto, em ambos os artigos, que se assemellr.un, havendo
Súmula ou jurisprudência dominante no âmbito do respectivo tribunal, o relator do recur~
poderá dar-lhe ou negar-lhe provimento mediante despacho. Desse despachQ caberá agravo
ao órgio competente parajulgamento do recurso, com o que se preserva o direito da ampla
defesa e do contraditório.

É de observar, nesse particular, que o ordenamento já prevê,
atualmeme, a hipótese legal do relator negar seguimemo ao recurso. Com a alteração
proposta, poderá o relator tanto negar como dar provimento ao recurso, iJnprirnindo maior
agilidade no processamento da via recursal em favor da parte recorrente que deseja, o mais.
breve possive~ ver satisfeita a prestação jurisdicional.
A multa prevista para o agravo impetrado sem fundamentação ou
com caráter meramente protelatório, apenas repete idênti!'" sanção, jà vigente no
538,
parágrafo único do CPC, para o caso de embargos de declaração.

art.

Entretanto, visando uniformizar a norma de sanção proposta com a
jà vigente no art. 538, parágrafo único do CPC, tomamos a liberdade de apresentar emenda
ao projeto.
Ocorre que o art. 538 e seu parágrafo único do CPC trata dos
embargos de declaração, prevendo multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa
quando os embargos forem meramente protelatórios. Sendo os embargos protelatórios
reiterados, a multa pode ser elevada em até 10%.
Assim, como o PL pretende a aplicação de multa para a interposição
de agravo contra o despacho de provimento de recurso, na hipótese desse agravo ser

meramente protelatório, seria de boa técnica que esta multa fosse similar a dos embargos
de declaração.
O art. 5° do projeto em comento faz inserir na justiça especializada
trabalhista regra já vigente na justiça processual comum.
Com efeito, ao disciplinar as regras de processamento do Recurso
Especial e do Recurso Extraordinàrio perante o Superior Tribunal de Justiça e perante o
Supremo Tribunal Federal, o Código de Processo Civil estabelece no art. 544, parágrafos
3° e 4° a possibilidade de que seja julgado o mérito do recurso, uma vez provido o
respectivo agravo.

Ou seja, já é norma vigente no campo cive!, que a nio
admissibilidade do recurso e><traordinàrio ou do recurso especial, pelo tribunal recorrido,
'comporta o agravo de instrumento para o STJ ou para o STF, conforme o caso, sendo que,
provido o agravo, converte-se imedlaramente para o julgamento do próprio recurso.
Tal regra foi fruto de alteraçlo riIlo muito distante na legislação
processual cive~ saudado, á época e ainda hoje, como extremamente benéfica, pela
. comunidade juridica nacional.
Face àquelas modificações, agora, no processo cíve~ ao se interpor
agravo de instrumento, pela denegação de seguimento de recurso pelo Tribunal a quo, á
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parte já deve juntar, sob pena de não conhecimento do agravo, entre outros documentos
processuais, cópia do acórdio recorrido e da própria petiçio de interposiçio do recurso,

Com tais providências, pennite-se no processamento dos aludidos
recursos no STJ e no STF o julgamento do próprio recurso, uma vez provido o agravo,
A mesma sistemática se procura imprimir

~o

pr9cesso trabalhista,
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parte pode até mesmo, ao ser prolatada a decisio final, nio mais desejar ver processado
pelo tribunal superior aquele recurso anteriórmente interposto,
Já a sugestio de inclusio do art, 43, na aludida Lei, por força do art,
7° do,PL, procura estatuir que oio mais caberio embargos infiingentes contra decisio do
Pleno do Superior Tribunal Federal,

com o Projeto de Lei ora em exame.

Este é o escopo do PL: estender a mesma eficiente regra processual
civil ao processamento do recurso, mediante agravo de instrumento, perante o Tribunal
Superior do Trabalho,

Indubitavelmente, a medida é salutar e pode contribuir para a
celeridade processual e rapidez na prestaçio jurisdicional a que tanto almejamos,

o art, 6° do PL oio comporta mai9,es comentários, dada a
constitucionalidade formal e material e, aioda, a juridicidade que encerra.
Trata a referida norma, como proposta, de generalizar a autoridade
que deverá atuar, na hipótese de requisiçio de mtervençio federal, nos termos da Lei n'
8,038/90,
Ocorre que o texto desse diploma legal arrola apenas a figura do
Presidente do STJ, olvidando-se do Presidente do STF, o que com o presente Projeto de
Lei busca-se corrigir,' aio mais cogitando do Presidente de um tribunal, mas sim, do
Presidente de "qualquer dos tribunais superiores"

o confronto do tato que se procura refonnar c o do PL, em seu art.
6°, por si SÓ. sio esclarecedores.
Nenhuma dificuldade deve recair, igualmente, sobre a análise de
mérito do art, 7°, ao propor o acréscimo á Lei nO 8,038/90, mediante um novo art, 45,
copule parágrafo único,

Afinal, o capur do supracitado artigo do CPC indica apenas a
qualificaçio do quorum para decisio de feitos no âmbito das Turmas do STJ, A nossa ver,
trata-se de matéria de interesse especifico daquela Corte, oio se podendo dela (proposta)
se valer para se imaginar uma afronta á franquia constitucional da ampla defesa e do
contraditório, pois que, a parte terá preservado o direito recursal, mudando apenas, como
já observamos, o número de votos necessários e suficientes para o julgamento da demanda
em sede de deçisão de Turma no STJ,
Ademais, ressaltamos que o Regimento daquele Tribunal já previa a
votação em maioria absoluta, em suas Tunnas, porém, o STF veio a declarar a
inconstitucionalidade daquele regramento por entender que tal dispositivo somente poderia
se efetivar se previsto em lei, por ser a matéria de índofe processual, o que se resgata,
portanto, com o presente PL,
Nenhuma objeçio há de ser feita em relação a inserção na Lei nO
8,038/90 do parágrafo único do art, 45, proposto pelo Projeto de Lei em seu art. 7°, ao
prescrever que em julgamento de habeas corpus, seja originário ou recursal, havendo
empate no colegiado, prevalecerá a decisão que seja mais favoràvei ao paciente, impetrante
do remédio constitucional,
A análise do mesmo art, 7°, propondo a instituição de um novo art,
44, na Lei n° 8,038/90 nos conduzirá, forçosamente, a acolher a alteraçio legislativa
proposta pelo PL, no interesse de oferecer melhores condições materiais aos nossos
Tribunais. S~pçriores. ~"'i"mprimiDdlHlll.do caudaloso volume de recursos que, não raras
vezes. sio meramente protelatórios

o referido artigo ínova ao estabelecer que ficarà retido o recurso
especial ou o recurso extraordinário interposto em face de decisio interlocutória, até a
decido final quando, ai sim, se o desejar, a parte poderá reiterar seu pedido para que o
recurso, antes retido nos autos, seja submetido à análise do tribunal competente.

O acerto da proposiçio reside no fato de que num colegiado
formado por apenas onze ministros nio subsiste a idéia de se súbmeter, novamente, ao
mesmo colegiado, matéria já apreciada, pelo simples fato de que a vollçio que dela
resultou oio foi uninime,
Como sabemos, a mais alta Corte de Justiça do nosso Pais tem, entre
outras, a caractcri5tica zelosa e responsável de discutir longamente as matérias a ela
submetidas,
Assim, muito dificilmente, a matéria seria reavaliada em uma segunda
oportunidade (em embargos infringentes), pos!lbilitaodo a reversio da decisio obtida
anteriormente.

Por outro lado, o pennissivo legal, hoje vigente, autorizando a
interposiçio de embargos infringentes ,contra decisio do Plenário do STF, faz com que as
partes transtbrmem o que seria uma exceçlo processual - os entbargos - em regra,
congestionando as pautas do julgamento daquela Corte,
Aqui também nio vislumbramos qualquer cerceamento às garantias
constitucionais da ampla defesa e do contraditório, pois a parte continuará teodo apreciada
pelo STF, a sua pretensio deduzida na lide.
As inovações trazidas pelo Projeto de Lei nO 4,070/98 sio marcadas
pela tentantiva de desobstruir as quase infiodàveis pautas de julgamentOl doa tribunais
superiores (STJ, sTÍ' e TST), abarrotadas com recursos cujo objetivo sio matérias já
apreciadas pelo Tribunal que, inclusive, sobre elas, já exarou Súmula ou firmou
jurisprudência,

Não vislumbramos, em nenhum ponto do PL, qualquer ofenA aos
principios constitucionais, Não há restrição de acesso ao judiciário (art, 5°, XXXV, da CF),
nem tampouco ofensa às garantias da ampla defesa e do contraditório (art, 5°, LV, da CF),
pois 510 visivelmente presetVadu essas franquias constitucionais.
O Projeto altera apenas alguns pressupostos especificos 'e restritos de
admissibilidade de recursos, que oio sio afrontosos nem malfer'em as sobreditas garantias,
Afinal, cabe à lei ordinária disciplinar e especificar os meios para a
opcracionalizaçio de tais principios gravados no texto constitucional,

Ampla defesa nio equivale à pcrenizaçio do processo, Assegurado o
duplo grau de jurisdiçio, com revisão da decisão monocrática, ateodido se encontra o
princípio de acesso ao Judiciário. 05 tn"bunais superiores têm a sua misslo constitucional
de uniformizar a jurisprudência, garantindo a aplicaçio univOCl do direito federal em todo
° País. Por isso mesmo, 05 recursos a eles encaminhados devem ser gravados com
pres,upostos especificos e restritos de admissibilidade,
Verificamos, outrossim, que os artigos 120 e 481 do Código de
Processa Civil devem ser modificados, O artigo 120 prevê que, num conflito ae
competência entre juizes, já baveodo jurisprudência sobre o assunto, o relator possa
decidi-lo de plano, sem necessidade de' ser acionada a Turma ou Càmara do tribunal,
res5alvand~se o caso de cabimento de agravo.
O artigo 481, para atender a celeridade que se quer implementar
com esta reforma, deve ser acrescido de um parágrafo único, com a finalidade de, exiJtindo
pronunciamento do STF sobre questão de inconstitucionalidade argOida, o relator ou os
órgãos fracionários dos tribunais não necessitem de submetê~la ao Pleno ou ao órgão
especial
Tais objetivos serão alcançados com o Substitutivo que adiante

Observamos que, nessa hipótese normativa, nio há qualquer ofensa
às garantias COl1.!titu~jDrWS da ampla defesa ou do contraditório, pois a parte continuará
tendo assegurado o seu direito de encaminhar o recurso especial ou o recurso
extraordinário, com a d.iferença meramente temporal, em relaçlo à sistemática vigente. A

apresentamos.

Por outro lado, há que se fazer outras alterações, beneficiando, com
as regras e finalidade. do Projeto, também os Tribunais Regionais do Trabalho e o Tribunal
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Superior do Trabalho, para desafogá·los da enorme quantidade de recursos repetitivos,
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sobre lIUltérias já sobeja e ~teradamente julgadas.
De.te modo, nova redação deve ser dada ao. artigos 896 e 897 da
CLT, adequando a ela o quejá vem sendo orientação jurisprudencial do TST, quanto aos

Di.põe sobre o processamento de recursos

no âmbito do. tribunais.

pre.supostos de admi..ibilídade do recurso de revista, sem que se dê, todavia, ao relator o
poder de prover o recurso mediante deapaclto.

o Congresso Nacional decreta:

Há que se prever, para ateMer ao. fins do Projeto, a obrigatoriedade
de sumulaçlo dajurisprudência pelos Tribunais Regionais do Trabalho.
Tais sugestlles foram feitas por membros da Justiça Obreira.

Art. 1° A Lei nO 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
ProceHO Civil., passa a vigorar co,!, as seguintes alterações:

Como as aIteraçõe. que queremos inserir modificam a sistemática
não só de proceswnento dos recursos nos tribunais superiores, mas também nos de
instância inferior, a Ementa da Proposta também será modificada, conforme noHO

"Art. 120

Sub.titutivo.
Devemos considerar, ainda, • emenda proposta pelo nobre Deputado
Júlio Redecket' lO PL n° 4.070/98, sugerindo a modificação do Código de Processo Civil,
para que seja estabelecida regra normativa fixando o valor de alçada para o duplo grau de
jurisdiçlo, correspondente a 10.000 UFIR, bem como excluiildó- da obrigatoriedade de
reex.me oece..ano o julgamento das causas cuja deci5io esteja fundada em entendimento
pacifico dos Tribunais Superiores ou do tribunal competente para al'reciar o eventual
recurso, desde que, em ambos os caso~, a deci5io judicial seja em de.fàvor da
admioi.traçIo pública.
O ilustre parlamentar susteota em sua justificativa que a Emenda se
coaduna com o propósito e com as linhas gerais do PL, pois visa instrumentalizar,
igualmente, o deseongeStion&mento das vias de acesso l'rocessual aos tribunais.

NIo obstante o relevo e o elevado espirito público da Emenda,
pensamos, respeitosamente, que a mesma não deverá ser, neste momeoto, acolhida.
Como se sabe, na sistemática atual, todo e qualquer feito julgado
em
executivo fiscal, em prejuízo da Fazenda Pública, faz submeter, em caráter compulsório, a
decido judicial ao chamado "reexame necessário", ou seja, a decisão prolatada deverá ser,
obrigatoriamente, examinada pelo Tribunal competente.
COIlIra a UoiIo, os Estados e os Muoicipios e ainda, a decretação de improcedência

Tal dispositivo. previsto no Código de Processo Cjvil, tem um
evidente sentido de resguardar a admioillraçaO pública, poi. é notória a carência material e
funcional de .eus órgão., no que se rerere ao acompanhamento judicial de questõe. de
interesse da mesllUl.
Ademais, é !empre temerário o e.tabeleclmento de um valor de
alçada para fins judiciais; a uma, pois o seu "quantum" é subjetivo e comporta discussões; a
duas, porque no momeoto de liqüidação da sentença, o valor final pode superar, em muito,
o valor de alçada.
Desobrigar, pois, o reexame necessário das decisões judiciais, nas
causas de interesse da Uniio. dos Estados e dos Municipios. não seria medida a ser
discil'linada neste momento, posto que ela requer um detalhado estudo d.. repercusslle.
que a me!llUltraria tanto para a Fazenda Pública Federal, como para .. Fazend.. Pública.
E.taduais e Municipais.
Por todo o expollO, votamos no sentido do não acolhimento da
Emenda al'reseotada pelo ilustre Deputado Júlio Redecker, !em prejuízo do registro que
fazemo. do interesse e do espirito altruísta demonstrado pelo seu autor, que contribuiu, em
muito, para o debate da matéria. Votamo., ainda, pela constitucionalidade, juridicidade e
boa técoica legislativa do PL nO 4.070198 e no mérito somos de parecer favorável á sua
aprovaçlo, na fonna do Subotitutivo que no final apresentamos..

Sala da Comis5io, em. 12> de C ~

DE ALMEIDA CES
Relator

.

Parágrafo úoico. Havendo jurisprudência dominante do tribunal
sobre a questio suscitada. o relator poderá decidir de plano o
conflito de competência, cabendo agravo, no prazo de cinco dias,
contado. da i~timação da decioão às partes, para o órgão recursal
competente.
Art. 481.

..

Parágrafo úniCO. Os órgãos fracionários dos tribunais não
submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a argüição de
inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento do
plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.

Art, 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob
pena de deserção.
§ 1° São dispensados de preparo os recursos interpostos peloMinistério Público, pela União, pelos Estados e Municípios e
respectivas autarquias, e-pelos que gozam de isenção legal.
§ 2° A insuficiência no valor do preparo implicará deserção se o
recorrente, intimado, não vier a supri-Ia no prazo de cinco dias.

Art. 542

.
§ 1°
.
§ 2° :
..
§ 3° O recurso extraordinário, bem como o recurso especial,
quando interposto de decisão interlocutória em processo de
conhecimento ou cautelar, ficará retido nos autos e somente será
processado se o reiterar a parte, no prazo de cinco dias após
proferida a decisão final.

Art. 544

.

§ 1°
.
§ 2°
.
§ 3° Poderá o relator, se o acórdão recorrido estiver em confronto
com súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de
Justiça, conhecer do agravo para dar provimento ao próprio
recurso especial; poderá ainda, se o instrumento contiver os
elementos necessários ao julgamento do mérito, determinar sua
conversão, observando-se, daí em diante, o procedimento relativo
ao recqrso especial.
§4°
..
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Art. 545. Da decisão do relator que não admitir o agravo de
instrumento, negar-lhe provimento ou reformar o acórdão
recorri~o, caberá agravo no prazo de cinco dias, ao órgão
competente para l> jclgamento do recurso. observado o disposto no
art. 557, §§ 2° e 3°.

Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com
súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do
Supremo Tribunal Federal ou de Tnõunal Superior.
§ 10 Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com
súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento
ao recurso.
§ 2" Da decisão caberá agravo, no prazo de cinco dias, ao órgão
çompetente para o julgamento do recurso. Não havendo
retratação, o relator apresentará o processo em mesa, proferindo
voto; provido o agrftvo, o recurso seguirâ o seu curso~
§ 3° Quando manifestamente inadmissível ou infundado o agravo,
o tribunal condenará o .gravante • pagar ao agravado multa entre
um • dez por cento do valor corrigido da causa, ficando •
interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito
do respectivo valor."

.
Art. 897
§ 10
.
§ 2°
.
§ 3°
.
§ 40 •••••.••••••••.••.•••••.••..•

§ 5° Sob pena de não conhecimento, as partes promoverão a
formação do instrumento do agravo de modo a possibilitar, caso
provido, o imediato julgamento do recurso denegado, instruindo a
petição de interposição:
I - obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da certidão
da respectiva intimação, das procurações outorgadas aos
advogados do agravante e do agravado, da petição inicial, da
contestação, da decisão originária, da comprovação do dl:\'ósito
recursal e do recolhimento das custas;
11 - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar
úteis ao deslinde da matéria de mérito controvertida.

Art. 2° - Os arrigos 896 e 897 do Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de
maio de 1943 - Consolidação das teia do Trabalho (CLT) -, paSsam a vigorar com seguinte
redação:

§ 6° o agravado será intimado para oferecer resposta ao agravo e
ao recurso principal, instruindo-a com as peças que considerar
necessárias ao julgamento de ambos os recursos.

•Art 896 - Cabe recurso de revista para Turma do Tnõunal
Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso
ordinário, em dissidio individual, pelos l"ribunais Regionais do
Trabalho, quando:
.•
a) derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa
d. que lhe houver dado outro Tribunal Regional, no seu Pleno ou
l"urma, ou a Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Superior
do Trabalho, ou a Súmula de jurisprudência uniforme dessa Corte;
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§ r Provido o agravo, a Turma deliberará sobre o julgamento do
recurso principal. observando~se. se for o caso. daí em diante. o
procedimento relativo a esse recurso. li

Art 3" Acrescentem-se á Lei n" 8.038, de 28 de maio de 1990 os
seguintes artigos, renumerando-se os subseqüentes:
"Art. 43. Não cabem embargos infringentes contra decisão do
plenário do Supremo Tribunal Federal.

b) derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, convenção coletiv.
de trabalho, acordo coletivo, sentençs nonnativa ou regulamento
empresarial de observância obrigatória em área territorial que
exceda a jurisdição do Tribunal Regional prolator da decisão
recorrida, interpretação divergente, na forma da alinea i:

Art, 44. A decisão de Turma, no Superior Tribunal de Justiça, será
tomada pelo voto da maioria absoluta de seus membros.
Em habl!as corpus originário ou recursa4
havendo empate, prevalecerá a decisão mais favorá.vel ao paciente.

Parágrafo único.

c) proferidas com violação literal de disposição de lei federal ou
afronta direta e literal. Constituição da República.

Art. 45. As despesas do porte de remessa e retomo dos autos serão
recolhidas mediante documento de arrecadação, de confornúdade
com instruções e tabela expedidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça.

§ 10 O recurso de revista, dotado de efeito apenas devolutivo, será
apresentado ao Presidente do Ttibímal recorrido, que poderá
recebê-lo ou denegá-lo, fundamentando, em qualquer caso, a
decisão.

Parágrafo único. A secretaria do tribunal local zelará pelo
recolhimento das despesas postais,
Art,4". Esta lei entra em vigor na data
Art. 5° Revogam~se as disposi'"

§ 2° Das decisões proferidas pelos Tribunais Regionais do
Trabalho ou por suas Turmas, em execução de sentença, inclusive
em processo incidente de embargos de terceiro, não caberá recurso
de revista, salvo na hipótese de ofensa direta e literal de norma da
Constituição da República.
§ 3° Os Tribunais Regionais do Trabalho procederão,
obrigatoriamente, à uniformização de sua jurisprudência, nos
termos do Livro I, Título IX, Capítulo I do CPC, não servindo' a
Súmula respectiva para ensejar a admissibilidade do recurso de
revista quando contrariar Súmula da jurisprudência uniforme do
Tribunal Superior do Trabalho.

§ 4° A divergência apta a ensejar o recurso de revista deve ser
atual, não se considerando como tal a ultrapassada por Súmula, ou
superada por iterativa e notória' jurisprudência do Tribunal
Superior do Trabalho.

§ 5°

.

em co

sua publicação,
ário:
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Relator

/~

PARECER REFOR/ollJLADO

1- RELATÓRIO

Trala-,o câ Projelo de Lei dl"'iplinando o processamento de
rocurrol nOI TribunaIS Superiort,. A propos!çlo Ir... modifiCIÇlleS na !.gil/'ÇOO
processual vigente quanto aos seiuintel upoceos:

l. Os órlll<n (ilcloni!ios dos l!ihu"li. delXl.m de submelM ao
plenUío ou órgio especial I argüiçlo d. Inconstitucionalidade, qUlodo h~u'·.r
pronunciamento do Supren,o TribullIl FederlllObre a questlo.
2. A comprovaçle. otravés de pone de reme.... do
illlelJloslçlo de lecurso.

prep~.

.

nn
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3. Provimento ao recurso mediante d..pacho. no Supremo Tri~unal
Federal e Supenor Tribunal de Justiça, quando n decis!.o confronl~r-se com Súmula e
jW'ispruacncia dommant. d. Corte.
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infundado ou prulelalono.

Como sabemos. a prOPÓSilO do art. 4&1 do Códfao d. Pioc."o
Civil, atualment•• elO .ede de arl1liçAo de inconstitucion.lidade. ,pós o <lespacho do
relator do feito. duas II\""CO.. poderio ocorrer. no Imb;to <lo órslo fraeionári~: I) a
arllÜiçJo é rcjeitada •••ntlo. o proc.uo selJlle normalmente até o s.u ju1ll1"'entb; 21 a
tf1l1lição á .colhidA e. nessa hipótese. lavrado o aeóndJo. submete·,. a questlo nO\..mentc
ao pleno

5. PluvJme:nto ou dcsprovimcnto dO' (flOUfSO da revista nO TnCUnlll
Superior do Trabalho mediante despIlChu, quando a doei,.o rocorrida etlIvor em coniJlto

Ora. como podemol p.rc.ber. no ,egundo cuo duplica-se •
.valilcdo da incon.titnclonnlidade. ncssc conltolc incidenlal ou difuso. Afinal. já hi um

ou em çonsonlnçía com Súmula ou jurispnuJ!ncia dominante dll Cone.

pronunciamentO de'um órglo r...ionirio do lrlbunal.
CClIIIl4crl9«o do plenário da Com> JlII1I o llUlIIIIO lIm,

4 Multa de at6 10111 do v.lor comgtdo da ca_, no caso de agravo

6.

Ua""l/"'ilo de 'euulmenlo lom~n IIOS embargai a ao all"1VO de

fnlill.rwne1l10, nas hipóteses previltal no 6rt. 896. da CLT.
7. Ponibilldada do julpnlonto do mérito do ,"ouno dOllCuado. no
TST. quando Oagravo de instromento contlvor 01 elemenlos """e..UiO!.

8. Altor-çJo do ar!. 22, da Lei n' 8.038190,
expressa0 "Superior Tribunal de Justiça" por "Tribunal".

pIIIl

sub'litlOr a

IIIU,

ainda ...im, remei".. •

11'"

Nos terntOl dll Projeto de Loi em
.~l1IW1do,~ \Im
parásrafo tinlco ao 111. 411, do CPC, OI órllllll fhciorWios aJo mala lubmetailo ao
plenirto ou ao ("sio .specíal a ....lliçJo da inconstituoionalidade, quando sobre a quutlo
Já Mover pronunoiamento do Stt.
A nOllo ver a ",'Opo"ta merece prosperar. JII ó hora de, eom
cora.em, modernizarmos o. procedimentos judlclai., sem Cllmprom.tetmos OI IlItclcávell
dlleilol da ampla d.r.... do Cllnuadit6rio e do acesso ao Judiciário.

9. Nlo-cabimento do embargos infringentes conlJ1l doe;sIO. do

plenário do Supremo Tribunal federal.
lO. Rotençlo dOI recursos el<ltaordinário c especial. interpos~s d~

d.cisio interlocutória, quc só serao proccssados s. houver r.il.~ da p.al1e,· após
decisJo linal.
11. Exigcncla de voto da maioria absoluta do. membros da Turma
no STJ, na. decisões proferidal.

12. Preval!ncia da decisao mais favorável ao paciente. em "I!bco.'
corplI'. qUlln,lo houver empate.
Em sua .~posiçio <I. motivos. alega o Aulor do Projeto que hi uma
crise e5 ttutun) do modelo processual v1gente, exigindo relcrma. tttrUturafJ. com o rtm de
diminu r o n'Jmero de caula, submetidas a juliamento nDS Cones Superiores e p~o~iciar
um de!: ate mais I1mplo e aprofUndado das qUtl!itees que dependam de wn pronunclJ.tento

Todavia, propomol altar-çio. na forma do Substilutlvo que ~o linal
ap<e••ntarrtoll. vinndn o aperf.içoamento do texto para suprir evemual dúvi4a que
JlIlCieIH .., suscitada. pois a redaçJo original do projetO de 1.1 nlo deixa claro Itue os
pcvnunciarnentos do Supremo Tnbunal Fe<letal, que dcsobriptiam I rameua da aigüiçlo
de Inconstituclonalidad. ao Plenirio dos uibunall, seriam jUlllmente OI dimanallol do
m, pois. do conuirio, poderiam &ar Invocados pronunciamentol de TUIm" dl» STF,
oncle as divergenci.. do poIlivtil.
De fato. Já havendo pronunciamonto do Plenário do Stt, o J'rÓprio

órlllo fracionário poderá identificar a inconstllucionalidada. unJfonmzahdo "
juri.prud!ncia .. eviUtndo a .obreearp du pautas dos Orglos plen"" ou especlail dos
tribunai•.
QUJnlO ao .art.. 2' .do ProJcto de Lei n' 4.070198. 1i~1I1101
entendlm.nto no ..r.lldo do' que a proposta .penu vila adeQuar o texto lC1!ll JiÍ viRente.
contido no oapU! do .rl. $11, do atual CôdJgo de Proccsso Civil (Lei n' 5.'69173 l. a ..OOr·

ino"adllt dcs:Jas Cortes.
An. 511 - No alO d. interposlçlo do recuno. o rcoaneme
comprovará, qlWldo exigido pela legislaçlo penm;nle. o
respectivo preparo, incluaive po'I. de [eJomo. lob IlIna de
deserçlo tArifo IIOSIO l.

Argument&~Je C'om ti polllbilidadc de um colapso operacional

de".s Tribl n.is SuperIOres, dianl. da impo..ibilid.de de um número limitado de
magistl adoJ. ulgAretn tantas causas.
Assim. a .oluçlo preoolli:w!a 6 a refonnulaQló de poIItoS bíotiilo. da

slstem' dca d ~ci~óri. c recursal em relaçlo ao modelo ora viStnte.

Compete a elta Com!.sIo o pronU(l0iam.OlIto quanto
connttt clomlldade.Jurldlcldadc.lé<;n!ca lep.lati...o ao mérito do projoto.
Ê o relatório.

U· VC TO 1>0 RELATOR

Na..a fórmula normativa. cogita-se apenas do recolh,mento do
.pone do r.tomo. quando do preparo do recurso pela pane. AlIora. com a no\'a redlçlo
propom.•certadAmeme. dev.rá • pane larnb6m roooll,.r .s <·"'tas contlpondallle, eo
pano de ram..... Porte dc nln.... e de rcte>mo é a dos!,"" q", I.m o BllIdu COIIl o
traIlsporto dos aulOI qua ~lariaU_ o Calto pcaaellUa1.
Consil11ndo no papm...to pr4vlo da taxa que é davida ao IMado
para o processamento dOI roç,,,_ o pnpaxo " um dot roqulaltoo do adminibllida<U ckl.
mesmos. A cobranfa do "",to de letJI_ wltOllllZida paIo Projato dal.ti n' •. 07019' alo
limita Oacuso do c;dadIo 10 duplo
de Jurildiç&o, pai, jll é Cltigtrlcla da 1.1. como

amu

villO. o pagamento do porte de retorno, estalUlndo-sa, ' ..ta, apenas a obrilllçAo ele ,.
recolher tlttIbftn o porta de Rm..... com o que se corriBe a Calhs lelillativ. de outroTL
A proposiçlo em apreço atende aot prauUPOSIOI de
comlilucion,lidade rel.tivo. à compot!ncia da UniJo (111. 22, da CF). ao prOccsso
tegillat.vo (r:rl. 59. da CF) e li legitimidade de iniciativa (an. 61, da CF). QUlnIO 11
juridici ladc " à t.cnicalegi.lath·a nlo ht reparos a fazer.

Por cons.auinte. o an. 1°. ao amseentar t Léi nO '.031J9O, o atl 46
.uma vet qUI 'trata
apenas d. reJlUlam.mar os procedim.ntos do recolhimento do pone do remassa " de
retorno.

""1'''' - pafallo....v

:.~~:, tarnWm ~ SCf inl_menle admilldo,

P.,SIU11OS. poil, a 8lWIÚnar o mérito.

o 111, 1° do pr.s.nt. proj.IO da lai Insere sllltllfieativa m'!dançl\
no ordr namcntojuridieo.

PropOe. na perspectiva da celeridade procosaual, que 0$ ~s
fraeion.nos (cdmara, lurma ou grupo) dos tribuna,. superiore, nlo mail submelam M
p1.nário ou ao colegiado especial. a llIIUçJo de inconstitucionalidade. qua~do já hou.er
pcvnllt1CiamanlO dóS;r .obr. a quemo.
.

CUmPR"llllI ablervar linda quanto eo lUt. 2' dA propostll. due •
lntcnçio do Autor do p....nt. Projeto da lei Cola al!e~o do CUPII' do lUt. 511. da rltl n')
5.869173, DIo la cosilando da lupresdo do ptrqrafo Ú1ÚCll do referido arti80. que lftla di
iICnçlo de preparo de recursol do MUtiatérlo PúbIiCll. Unilo. Estado.. Municlp/os a
rasptellvas .utarquiP.
.
Para que lique clara tal inlençfo, .1...e enconl1l adcqUldi 110
SubsritlJlivo que propomO!.
.
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Tr.1.l I l'It'trida norma, eomo proposta, do pnaaltzar I auioridade
que deVCIÁ .tuar. oa hipótese de raqui.içIo de ime:vençlo fe.m.I, l1OI-~ di Lei n'
8.038190.

O. artI. 3' a 4' do PL, modifi<:am a .lstemátiea de \lCO~IIM1l1O clt
recuno nos tribunais superior••• STF. STJ. a T!T. ruptClivamaMa.
'
Pelo \lCOpos!O. em amboI os anllQS. qUI se _1111111, hlYllldo
Sumul. ou juri,prud!ncia dominante no Ambilo do rl,ptClivo tribunal. o rel.tOf do

recurso podeJá dar-IM ou nrpr-lha provimento medi.nle- deaplcho. De,te deSjltcho
çaber. IJIl1lVO lO 6rgfto competente para julgamento do recuno. com o que se prcserva o
direito da ampl. defe~ e do contmlilório.
E de observar. nlll. panicular, qUI

Q

Oeorno que u taXlO desH diploma lepl .rrola .JlIIlU.a fitura do
Presidentl de STJ. ol.idando-se do Presidente do STf. o que com o flTMIllle ~.to de
Lei huJCa." coni"ir. olo m.1s coaIrando do Presidente de um tribunal. mas lim. do
Presidlnte d. "quolquer dos rribunaia superiores".

o confronto do IIXto qUI IR procura rcfonnar e o do l'L, em MU art.
6', por li SÓ. slo nclllrecedores.

ordenamento j:i prt\.ê.

atualmente, • hipóte.. lepl do ",!alOr ncaar slQllimcnto to recUtSo. Com ••Itaraçlo
proPOSta. poderi o relotor IOnlo noCU como dar provimento lO recuno. imprimindo mlior

tA.

mirito do

~I breve poulvel, vOS' tatlltella a praI!Io\lIo Juriodicioaal.

.opu' c paró".fo único

p'C>11la

para o apvo Impetrado """ flmdamonllçio

11ft.

7", ao

Nenhuma difleul.s.do deve recair, i8u.lmenIt, lOIlrt= a IIlâIIk dc
~rov<>t' O acriJclmo • Lei rf 8.038190. lIIclllllll1C l1li1 novo ~5.

'8illdade no processaml1llO da via IWC...IJI em flIvor de pArIa rteOft'CllIO que doe+. o
J\ mulca

Outubro oe 1998

AII...I. o CDf"" oIu IUflf&OÍtado artiJO do CI'C incllca
quali11caçlo de qwr~", pora decido de toilOo no ImbllO dai Turmas do !TJ. A

011

com carittr mcrameOle protlIltlÔriO. lpanu l...,ele Idll1t\cl ...... ji vijllllla no an.' '31,
paráFOlo único do C!'<.', pore o cuo do ambarp clc daclaraç1o.

apohu •

_Jo ver.

de mlt~riJ.!I" in_IIpIIlIOeo daq_ Co<to. 1110 SI podIocIo dcIa (prDJIOftRJ
valer para sc illllllinar uma aftoma â fl'lllquia comtIlucionel da ampla defesa. do
contraditório: pois que, a pIU\8 !cri pmarvado Odiraito rocunoI, mudando apmu, 'como
Já obs.rvamos. o lIumero di volol _e""'lo. e .uflolentes para o julllllJlenlo da deri>ando
.... acdc de dec;isio da Tunna no STJ.
_H

SI

EntmanlO. visando unllbnniZlll' a nolmll da oanç&o propoot. ôom a
ji vlpme no 111. '31. parÁ...fo Unico do CPC. lomamoa • Ilbtrclaaa de IprtMlWlr
emcncIa to \lCOjeto.

Ocorra que O art. '38 e StlI parápafo único do CPC u.l& do.
embup de decl.raçio. prtVe1ldo mull.l de 1% (um por CCJllo) sobre o vaIor da 'causa
quando O! emblltllol follOm memnenle prolelatório.. Sendl! OI embtTlOl prOlelt'lóriOl
reiterado... mult. pode ser clevada em até 10%.
AJ.im. corno o PL pretende • oplicaçlo de mulla para • inlcrpoaiçio

de I..avo contra o despacho de provimen1o de recurso. na hipóte.. dei.. oWlYo ser

maramcntt protelatório...ril de boa técnica que esta multa rosse similar a d6I cmbarJl(l'
da dacllraçlo.

o Irt. ~, do projeto Im comento raz inscrlr na justiça cspccia1izada
trabalhista regra já vigeote najusliça proceuual comlU1l.
Com efeito. lO dlsciplioar OI rearas de prooassamonto do Rklllso
Etpeeili e de Recurso eXlI.ordinÁrio poronlO o Superior Tribunal de Jusnça e parame o
S~o Tribunol Fedcrol. o Códi.o de Pnx;el$o Ci~i1 cstabclece no an. ~44. pUópltlll
3' e 4' I possibilidld~ de quo Sljl julQ&do o m6rito do recurso. um. vez provido o
retpectivo agravo.
t)u seja, jÁ t noma vi~ente no campo ciVIl. q.... a ojo
admissibilidade do recullO eX!rIordinório ou do ",curso especial. paio tnbt,tnol recilmde,
comportll o 0l"'~o de iosnumlnlO para o STJ ou para o STF. conformo o CatO. lindo que.
provtdo o allTA\·o. convcrlo·" imedilcamellto para o julgamento do'próprlo recurso.

cn-

Tal R"" Ibl !hItu de allorllflo 1110 muito
na legitlaçlc
clvol. SllIdada, • ~ e alnda haja, 00lD0 _ _ l>ené&ai pela
eomunidade Jurldien o.cional.
1"00III\I&1

FllQC ~ueIas modil\oaçGcl, qora, DO ~ uivei, to IR \4tefpor
....vo de tnmumeOlU. pela denapçlo de oqufmamo do recurso paio Trlbuntol n ..... O
pIU\8 jâ devo juntar. SOb pena de IIIu uonbocm-ru w ....... ..- _
cIoclwtwiKal
prooouuals. cópia do ocórdlo rcconldo e da prójlria poaçlo de imarpotiçlo do recubo.

Com 1&11 provldlllciu, pannilMe no JllllOftIID1III doi a\lldldol
rCCllrl105l1O S1J e no Sl'l' Ojll!pmento do próprio recurso, um. vez provido o .graVo.
A mesma

sll~ca .. procwa hnprlmir .0

com o Projetu d. Lei ora em exame.

pRlOtSSO

1"~b1Jta,

.

Ademai.. msaItainoa quo o Rei!rncnto daquele TribwIaI J' peavia I.
VOl&ÇIo em maioria Ibsolut.. em Sutt Tunnas. porém. o STF veio I dtelarar •
IlICOIlIdtuelonalidade daquele rcpamenlo pOr llIlIendor que 11\ ditpOtitivo ~.
poderia se Ifelivar se previsto em loi. por ser a mat~a do iodole ~. o qlll se
......ta, porIIIllo, com o prlllnte PL.
Nenhuma obJtçIo hó de ler feita em rel&çlo a i_ _ 111 Lei nO
8.031190 do parftlll'ofo unico do art. 45. proPOStO pelo Projeto de Lei em seu IIL
lO
prescm'er que em julgamento de ha""," ,."..",... lOja onsirWio ou _ I , ~
empole no eoleaindo. provaleem a decillo q"" sej. mais f.~ori.ve1 to ~Iente.
impetraote do ",médio cOII.titueional.
.

70.

A. ooillto do mnmo lUt. ", propondo a instilulçio da um 1I0Vo 111.
44. na Lei n' 8 03&90 nos conduzirÁ. forçosamenre. a acolher I olmaçao lellÍ~ativa
proposta pelo PL. no interesse de oferecer melhores condiçíles maleriais aos hoIsos
Tribuno;s SupenorCl. deacomprimindo-ol do caud.loso volume do ,"urtot que. oill raros
vezes. s" merlmente protelatório••

o lefelide allivo inova to ntabclecer que ficará l1CIdo o recurso
especial ou o recurso extnlordinário inttf'PO'lO em face de decislo interlocutÓlia. It~ a
decisio fioal qwlOdo••i silO. sa o desejar. I parto poderá reiterar sau padido para que o
recurso. ames relido nos .UIO!. seja .obmOlido aan"i.. do mbllllol competem•.
Observamos quo. llIUI hipótCSl normadv•• nlo há qualquer ofensa
" Blrlouas rnnstllllllOOlis da Impl'..d.~1l>sa ou do cOn!rldllório, pol! I l'trto continno..
tlllclo _surado o "'OI' dlreilO- do _iMar ore_lO lIpaeIaI ôu o _ ...
extraordinório. com a ú1rll~ maramtIIle lemporal, llII ro\a9lO • s~ vipnll. A
parte podo
mesmo. ao ser prolatada a decido final. nIo mal' ~.. ver Plocllllldn
po\o lri.bllllRlsupcuiol aq...1e _ _ IIltIIri_ i"*JlOllO.

'-ré

fl>nntdo por apenas

O lemo da propoti9S0 ralide no fito de que n"", collilado
mlo/otroa nIo lobt/ota I IrWla cio lO wbmetor, ~ ao

O/WI

rrtCImo colefliado. matéria já apmciada. pelo .implo fato da que a VO\t9IO que cltla
mll!lou nIo foi unlnime.
Como sabemos•• mal. alta Corte de JUIliça do _
PaIi lIItI,
entre OUI..S. I earae,.,lsUo....101& e responsÁvel de dllCUtir lonprn_ ti maWiak .. oIa
sublnetidu.

Esto Ó o IdCOpo do PL: tI*Idor • mama ellciente 1'1.... prol:euuol
oivil ao prÕc:e..ameolo do recuno, modilllta ogr&\'O de instrumento, perante " TrIbunal
Supericr do Trabtlho.
IndobltavelmenlO, a llIICIhII ti lJIutar e pode contribuir 'para a
celeridode proceSSUAl o ropidcz na prestlçio jurildicional. que IInto a1majamOl.

o ort, 6° do PL nIll compotll maiores OClIfMftlórios,
colUlitue,on.lidade formll e muenala••inda, ajuridío:ldada que

=1.

Ilada

.

a

Assim, muito dillcillllOt\le, a motiria Mria _.liada .., U1na
Mlllloda oportunidade (e,n emboraol infrinllenlCl). possibilil.ndo • le\'tfIIo d. daclslo
obtide .n<criormenll

vi.....

Por outro lado. o permillivo lep\, boja
lIlIlori2Mdo •
iotOfJ'Osiçlo de emblUgos in1Hnaentl' collUll decido de PI."irio do STF, tu com:qae u
pones translbrmem o que leria uma execçlo procenual - OI ombIrgoo • eM re...
çoosestionando ti Pkutas do Julgamento daquel. Corte.
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Aqui também n(o vi.lumliramol qualquer eer<:eamento is g~li..
eon.tituetonais da .mpla defe.a e do contnlditórlo. poi•• JlIlrte eonrinuorá lendo apiecíad.
pelo STF, a sua ule,endo deduzida na lide.
A. lnovaç!!el lrazidall"'lo Projeto de Lei nO 4.070198 '(0 màrcadll
I"'la tentall1;," de desob'lruir •• qu.,e inllnd*veis paUl., de julprnentOl dos uib\lllftlS
•uperiore. (STJ. STF e TST), abalTOtadas com roeU"OI cujo o!Veli~ !lo mMbi., já
apreci.d.s pelo Tribunal que. inclUSIve, .obre el••, já exaroU. Súmula ou /innou
jurisprudencia.
1'1(0 vislumbramos, em nenhum pomo do PL, qualquer ofelUa aos
principios con5tltucionais. Nlo há re!uriçlo de lc:nlO au judiei61io tln. 5·, 'X.'XXV. ela
CF), nem tampouco otim.a a. santn"" da IllIlpla defe5& e do contraditório (art. S-, I.V, da
CF), pOIS sAo "',,cimente preservada. essas franquias constitueion.il,
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o lIuma parlamentar .oat.nta em .ua juslillcativa que a EmClllda se
coaduna com o propósito e com ai linhB.t gerais do Pl. pois visa instrumentalizar.
igualmente. o descun@estionamento du VI85 de aceno proceasual no, lribunai.
N~o obslante o lelevo c o cle\'alIo espírito público da Emendo.
pensamos. Icspcitosamenu:, que. mesro' [tio deveti ser, nesto momento, acolhida.

Como se sabe, n& sistem'tica atual. lodo e qualquer feito Jul",do
contra a UntAo. o, E$wJ.ol e os MW1icipiol c Imda. a dccretaçJo de improçct.l!~ia em

oxeeullvo Ilseal. em prejutzo da F""end.l'úbliea. fez submelOT. em carálor eompulsorio, ti
dccislll Judícial 80 chamndo "reexame nccC:lúrâo". ou Icja, & decislo prolatada devtli Jt'!r,
obrigatoriamente. examinada 1"'10 Tribunal competente.
Tal dispo.itivo. previ elO no Código de I!roc..so Civil. tem um
evidente sentido de resguílJ'dar & admtmsnaçlo publtca. pois é notória a cmnclD Inllterial

o Projelo altera .panu alguns pres.upostos ••peelllcoo • reslrilo,
aclmiRlblllcWk de recuno~ que DIo lia aliQl1tOlOtl n.m mal_n U IObredillls
garantiu.
Afinal. cabe' loi ordlPária disciplinar e elpoçlliear OIl11alno pala a
npcraolonalizaçiio de taIS prinoiplos JlI'avadol no texto cnnstiluelonal.
ti(:

•Ampll defeJl·nlo equiva" li percn..:açao do ~, AIaoKut&do
o duplo grau de )uri.d.çlo. com revlllo da deoillo monoor'Uea. atendido se encontra o
principio de oce..o ao Judlelirio. OI tribunaU IUI"'ri0res tem a lua mi.1Ia oonllituciollO'
de unifann!..r • juri.pnldencia, garantinlla ••plicaçlo lU1lvoc. do direilO f.deral em lodo
o Pall. Por i.so mesmo. OI teC~ a eles encaminhado. devem oer llfIvsdos ·com
prenuposlos esp;"ífiéol e .e.triIOl de admiuibüfdade.
Verificamos, outrouim. que os aniSol 120 e 481 lia CódiíO do
Pt0ee5S0 Civil devem ser modificado.. O lllÍan 120 plevt que. num conflUo de
compet!lIttl entre ju''''', ji havonelo jllril~ncia sobre o usunro, o ",1.lOr po!l!&
dealdi·lo d. plano. sem necml<lade de oer lClonada a Turma Oll CAmara do lribunal,
I'llIIIlvando••e o cuo de cabimento de aarava.

o an,so 481. para .tender a celerid.de que se quer implelllemar
esta lefonna, deve ser acrescido de wn pa\'1ÍBl1lfo linico, com·a fina!íilide do;
exísti~do pronunciaJ1lento do STF ,obre qlltltlo de inconstitucionalidade a1Q1lids. "
relator ou o. 6rglo. naeionàrlo. dos tribunail nlo necessilem de subme16·1a 10 Pltno (lU
10 olgao especial.

1:0",

e tuneionaJ de seus órglos, no que le retere ao acompanharn.nlO judicial da qUllldn d.
lnlaresae da mesma.
Ademal.. é sempre temaririo o CllabaloolmenlO d. um valOr de
alçada para fins judIeI...: • uma. pola o IOU "qll&l1tum" é subjetivo o campana dl.etdlllt~:
a cIuu, porqlle no momento de lIqntdaçlo da semença, o valor lIDai pode luperar. em
multo. O valnr de ol~ada,
Dasobriaar. pob, o reexame _írio da. deciaGea judiSiall, l1li
ealllU d. 'nteresse d. Uni'o. doa êstados e doi Munielpio.;IlI" soria medida a ler
disciplinada nesre momenlO, polto que ela requOl' um dctaIhado estudo da repercllutlca
que I muma traria \4IIto para a Fazend. Pública Federal, como para u· Fazendas
Públicu EatadUllS e Mun!eipaiJ.
AcawoOl. ainda. I' .ugestlle! apmen!adu pelo i1uatte Dejlul&dl"
Jarbas Lima, que as nprescntou por meio de seu voto em 5eptltAdo.
Por todo o expollO. votamos no lantido lia nao .~Ihj ncltto da
Emenda apre.enlada pelo ilUl1l1 Deputado Júlio Redecfar. sem prejuízo 010 rei iltro que
&umos do inle~e. a do uplrito allnJlsl& demonstrado pelo .eu lUlOr. 'IIIC c' tlltrlbuiu,
~ muilo. para O' debate da matéria. Volamo., linda, poli· cOnsiitui:ic allld.de.
juridlcldade C bOa técnica legi.lativa do PI. n' 4.070/98 • no mérito sorl\<lJ d l iÍarecer
fivor.vel à lua aprovaçlo, na fonoa do Substitutivo que no fin.laprc'OSltl1lI0I,

Silo da Comil"o, em
Tail objeti_ serlo olcançadol com o Sub5titullva qUI ~diante
AP"'IOnllmos
Por Outro lado, h' que •• fazer ou!Tu alteraçõCS, beneficiando. Com

u reJll'u e flnohdodes do Projeto, também ur Tribunlls Region.is do Trabalho ~ o

de<

A

~Z~?

~-::;;"-=-:-?,=~~""'::eputad~'DJALMA

de 1998.

~
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Relator
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Tribun.1 Supono. do Trabalho. para desafogá-lo. da enorme quantidad. do recursos
repetitl\o... cobr~ matcn85 J3 $obeJI e reiteradamente: JulgAdas.
De'te modo. nova rec!açlo deve ser dada aos artigo. 896 e 897 da
CLT, adequllndo a -:la O que fá vem sendo orlcntal;lo jurisprudencial do 1ST. qUinto nos

StlDS'l1TU'rlVO AO PRonTO DE LEI N' 4.070. DE l!ll11.

P"'UUPOltol de aclmluibilidada do reclUSO do rev/".....m que so de. todavia. ao retltor o
podM do prove, o recuno modlante delpacho.

Dl.pGo .obre o proce....,,"'3~' do lCllrsul

no ImbllO éIot tribunai•.

H' que .. prever, ""ra atendet ao. fi.. do Projeto. a obrigatorltklad.
de .umol.ç!o da jun.prtldinei. pejo. Tribunai. R.egionai. do Trabalho.
Tai••u._. foram feltu por mombma da JuoUça Obrei.a.
Como .s alleraçlle. q... queremol Inserir modlficam ••illem'tie.
alo ~ó de pro.....Il\C111O do. rCCUl10I nOl trlbunail lupenores, mu também tIol de
inl1incia inferior, li Ementa da ProPOSta também ser' modificadl. confonne nosso
Substitutivo.
.
> Devemos 'tOtU1dei'ar. ainda, • .m«>da proposta pelo i nobre
Deputado Júlio Redccker ao Pl. n' 4.070198. suserindo a modificaçln do Código de
Pnx:euo Civil. pila que ..ja ellabelccida regra nOm1&tiva lixando O valor do alçada para
O duplo grau do JlUi.diçlo. eomspondente a 10.000 UFIR. bem como excillincl!l da
obrigalOriedade de reexa.me DtCCUÍrio O julpmento da causu c\\la decllAo esteja
fundada em entendimemo ""elllco dos Tribunais Superiores ou do tribunal eompeteoto
para aprcçiar o eventual recurso. descle quo. em ambos OI cuos. a d<lclaao judiciAl ";a em
delfavor.da adrnlnistraçlo pública,

o ConllfCllO Nacional decreta:

Art. I' A lei n' 5.869. de 11 do jllIlCiro ele 19'" - CI 4i80 d.
ProceslO Civil ", palia a vigorar com oi seauintM a1l1lraç/lea:

"An.120
..
Par'..afo Unioo, Havendo jurilprud'ncia domina"te do tilbun.1
.ob.. a qllllllo I.lada. o relalor poder' decidir da plano o
conflito de compc1!nei&. cabendo agravo. no pruo de cilldo
oonrado. da inllmaçlo da decido lia panco. para o ÓfJIo ....~, ..I
campelente.

di.,.

Att.411

,

,

..

Parágmfo l1li100. Os oralos ftaciotWiol dot lribu~s olo
submeterlo 10 plenUio. ou ao órBIo especial, l allUl~ de
inconstltuelonalidlde. quando jáhouvCf dllcisIo da m6jito do
plenário do Suprama Tribunal I'ederalllObra a q - .

§ ." O rteurso d. revisla. dotado de efeito apen~ devolutivo, será
.presentado ao Presidente do Tribunal recarndo, que pode..

recebê.lo ou denep·lo. fundam.nt.ndo, em qualquer caso.
decido.

At1. S11. No ala de ,morposlçio do rmlDO. o reconente
comprov.... quando exiBido pela lep.laçlo peninem.. o
respectivo preparo, inclu.ive pone de remem e de reroll)O, .oh
pena de desllÇ&O.

~ J" O. Tribunais Regionais do Trabalho pro••derlo.
obriptortameme. l umtormluçIo de .ua .Iurisprud~nula. nu.
lermos do Livra I, Titulo IX, CaplNlo I do CPC, nlo ,",vindo o
Súmula . .peeliVl para .ns.jar a admiulbllldadt do recwo d.

f 2' A tosullclincll 110 valor do prcpgro impllocrá detlrç1ó .. o
reçarrtntll, Inlimado, 1110 vi... a .uprI.la no _

'42

61'

revista quando çonttarilll SúmuJa da Jurisprucl!rtCt. unlforme do

de cinco dIU.

Tribuna. Supenor do Trabalho.
~ 4" A dlVlfJCncia apla a cnaejar o fIOUIlO da ravi.1I dava .er
arual, nIo lO uuusidarlndo como ... Il ultro--.fa por SÍIII1ul•• nu
supetada por itaratlva a notórl. jurillJlfud6uoII do Ttlbufttl
Superior do TrellalllO.

,

.

§'1!
..
§ 3' O "",uno exnordi""io. ou o reeuno ..peolal, ~uando
inmposlOs ;0IlIB dlCllIo inrarloeutória em proceltO de
oonbeolmemo, clllldar. OU Cll\bUJO. oi<
uçIo llcvá .et\do nos
autOl e _
- ' ptoeOSlldo •• o rei
a parte, no proso
pua a ImerpDsi;lo do recurao contra a dcclllo !lnal, ou pila OI
conlTa·rQllea.

Art. 544
6I'

..
.

f'"
§;'

..

§"

§ 6" O all'avado será intimado piu'Il oferecer resposta ao qra, o e
lO recurso PflnclP&!, inslnlindo-a com u peçaJ que consider..
nec.ssinu ao julpmento ele ambos os r..ur....
§ 7' ProvIdo O alP'lvo. a TlUIDa dehbom6 !Obre o julgllllel1to do

recurso prirn:lpal, abSllrvando-se. se for o
procedimento relativo a esse recurso."

°

Parillfilfo unico. Em hlÚlftS ~rpll' olÍlinúlo ou teC"ISt!.
h.vendo emplte. pre,'alecera a decido mllS favoráVel iO'
paciente.
Art. 45, Ar despeAI do pane de r.m~JS. e retorno dOI autos: SC'1I10
recolhid." mediante documtnto de att~c.dlC;t.o. de c.aníomudade

Quando manifestamente inadmi.slvel ou infWl<lado o ....'0.

com instnlçOO$ e IIbtla expedidU pelo SUp'emo Tribun.1 Pide..1
- -~e paio Sllptfior Tribwta! da JlIIli9JL

l11ulla eotre
um I dez por ç",to do ....lor cOlri,ido da. uúü, ficlU1du 8
interposl~ de qualquer outro "'.u.... condicionada ao dtpó<i1c
do respe;tivo valor.'
lO IlP1IvadCl

Pat.JFIIb único. A secrotori. do tribuno! local ..Im ""lo
'1/OOIhim_ dai dHptSU postai•.

.
Art. 2" - Os anlgos 896 o 897 do Deoreto-Le1 n' 5.45~. dli I" d
mato de 1943 - Consolidaçlo das Leil do Trabalho (CLT) -. pauam • vigorar co.
squinte redaçla:
..Art 896 - Cabo lllCIUJO da ..vista para TIII1IIa do Tilbuna'
Superior do Trabalho das dtCiSOCs protericlu em Fau de tteUI"
ordInúlo, em dllIldio individual. pelos TribUlllÍl RCjliu";s do
Trabalho, quando:

dal em &Ie. o

An. 44 A decislo de Turm., no Suportar Tribunal de Josaç•. Ser. :
tomada pelo voto da ml1loria absoluta de seus membro!.

§ 2' Da d:l:isio caberá agravo, no prazo de cinco dias. aO órgão
competente para O julprnenro do rocurso. NIo hl\'tndo
r.lnIU.;lo. o relale' .presenwá o processo.", rn-. J~ofmndo
"oto; provido o IoIOvo, o teCWSO HlUiri o ••1& euno.

I 3"

DUO,

M. 3'. Acrescentem-... L.. n',8.038. d. 28 de maio de·lm o.
scguinte~ artivos. I('llwnerando~se ollubl~U.n1es;
.

.tlmula ou com junsprudlnci. dominanll do Supremo frlbunll
Federal. ou de Trlbunll Superior, rela,or pudIli dar provimenlu

° tribunal cOD<ien.... o "llf&vanta a pap.

..
..

11 - facultativamonte, com outru peçu que' o IjI'avlnle reputar
uteis ao deslinde da matéria de mérito conrrovmidL .

°

recurso.

.

.

..

I - obriplOnamcnte, com cópios da declslQ agtavada, da certldkl
da respectiva intimlÇio, cIu PfOC\ll&'iÜCll oUlOrpclu 'u»
advopdoo do allOvanta e do 'l'l\'lOO. da ptliçlo núoill. da
com.ataçlo. da dmslo otiaiDiria. da oomprovaçio do depósito
recunal o do rccolhlmemo das cusw;

An. '45. Da dccislo do relator que nlo-admitir o asravo de
Instrumento. nelllr-Ihl provimeRla ou refonnar
acÓfdlo
recorrido. cabati qravo IID pII20 de cinco dJU, lllI órlllo
competeme para o julllmento do recurso. observado o disposto no
an, 557, §f 2' e 3'.

10

..

§ '" Sob palia d. lIilo ""ohoei",_o, U pa.- p<om_ •
tbrmaçlo do inSllUlllento do a!!favo de modo a paeslhllhar. caso
provido. o imedlalO julllllllento do recuno denepdo, instnlindo a
petlçlo de in'erpDsi9lo:

se Olcórdio re;orrido e~_ em cOllf'rOnlO
com sÍlll1ula oujurisprucMncía dominante do Superior Tribunal da
JuslÍÇIl, conhecOl do aJrllvo' para dar provimanto ao próprio
reeurao ..poeial; pod«á ainda, SI! O InstrumllIIlO conllver o.
elamenlol n_IÚriOl lO julfll""'Rlo do InúllO, detellninar sua
convmlo. obHrYando-te. daI em dlanlC. O proc:odimenlo relativo
10 recurlO especial,
.
§ 4·
.

, I' S•• decido recorrida estiver em manitCJlO confroftto cl1m

"

Art. 897
§ I'
§ 2'
§ 3"
§ 4'

~ Olell1Ol,

AIt. 557. O relltor 1lfll1llÍ 5e8UimenlO a recurso manlfestam.nte
inadmisslvel. impmceden18. prejudicado oU em confr0llt? com
.úmula ou jurisprud6ncil. dominante do reopectivo tnl/una!. do
SU)llemo Tribunal Federal ou de Tribunal SUllCriur.

ti

4 2" OU deciso-t proferidas pelOl Tribunai. RI,'onal. do
Trabalho ou por suu Tormu. em execuçlo de sentença. mclu", e
em processo ,incideOlt d. embarlOl do lerceiro. nio cabe..
recurso da fIVI.ta, salva nl hiPÔte.. di afensa dirata • tiiar.1 d.
norma da Constiruiçlo da República.

§ I' Sio dispeusadot da pnlp&ro os n:cul1OS interpostos pelo
Mini.riria Público, pela Unllo, pelo. E.tadoI • MWllelpio. e
respeclivu autarquiu, • pelo. que sozam de iSOlJl'lo I,pl,

Art.
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a) derem ao mnmo dispo,ittvo do lei federalllllCrpntllyio diversa
da que lhe houver dado outro Tnbunal RelPonal, no seu Pleno ou
Turma. ou a Seçlo de Dissldiol Individuais do Tribunal Silpcrior
do Trabalho, ou a Súmula da jurisprud!nela unirorm.. <Jc». COllc:
b) derem 10 m"mo diapoSitivo d. lei estadual, converv;lo coletiva
de trabalho. acordo coletivo, sent.nça IlOmtlltiva ou regulllllenlo
emprewial de observIncla obriptória em Arca terrilurial que
exceda a junsdiçlo do Tribunal ReBionaJ prolator da <!cui>ào
lOcomela, imet'Pf01&9lo c1iverpnl'. na forma da allnea I;
e) proflridu com viollçio tit.ral de disPOslçlo de lei redera! ou
.fronll diretl e lItellll a Con.tiluiçlO da R.püblica.

l i - PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Constituição e Jnstiça e de Redação, em
reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade,
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juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Lei na 4.070/98 e da Emenda
oferecida em Plenário e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo, do Projeto
de Lei na 4.070/98 e pela rejeição da Emenda oferecida em Plenário, nos termos
do parecer reformulado do Relator, Deputado Djalma de Almeida César. O
Deputado Jarbas Lima apresentou voto em separado.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
José Anlbal - Presidente, Magno Bacelar e Silvio Pessoa Vice-Presidentes, Augusto Farias, Benedito de Lira, Darci Coelho, Mussa
Dcmes, Ney Lopes, Aloysio Nunes Ferreira, Edson Silva, Vicente Arruda, Zulaiê
Cobra, Pj_~. de ~ei~ Çésar,.. José Luiz Clerot, Emilio Assmar, Gerson
Peres, Ibrahim Abi-Ackel, Jarbas Lima, José Rezende, Prisco Viana, Aldo
Arantes, Arlindo Chinaglia, Coriolano Sales, Haroldo Sabóia, José Genoíno, José
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§ 1° São dispensados de preparo os recursos interpostos pelo
Ministério Público, pela União. pelos Estados e Municipios e
respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal.

§ 2° A insuficiência no valor do preparo implicará deserção se o
recorrente, intimado, não vier a supri-la no prazo de cinco dias.

Art. 542
..
§ 1°
.
§ 2°
..
§ 3° O recurso extraordinário, ou o recurso especial, quando
interpostos contra decisão interlocutória em processo de
conhecimento, cautelar, ou embargos à execução ficará retido nos
autos e somente será processado se o reiterar a parte, no prazo
para a interposição do recurso contra a decisão final, ou para as
contra-razões.

Machado, Luiz Eduardo Greenbalgb, Silvio Abreu, Nilson .Gib~n, Cláudio
Cajado, Rubem Medina, Franco Montora, Luiz Piaubylino, lvandro Cunha Lima,
João Thom.é Mestrinbo, Benedito Do~gos e Jair Bolsonaro.
Sala da COmi~' , em 1,0 de julho de 1998

.,~

Dep -:fu'JOSÉ ANíB
•Presidente

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Art. 544
.
§ 1°
..
§ 2°
.
§ 3° Poderá o relator, se o acórdão recorrido estiver em confronto
com súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de
Justiça, conhecer do agravo para dar provimento ao próprio
recurso especial; poderá ainda, se o instrumento contiver os
elementos necessários ao julgamento do mérito, determinar sua
co~versão, observando-se, daí em: diante, o procedimento relat\vo
ao recurso especial.
.
§4°
.
Art. 545.. Da decisão do relator que nãO' admitir o agravo de

Dispõe sobre o ·proéessamento de recursos
.
no âmbito dos tribunais.

o Congresso Nacional decreta: _
An. I· A Lei na 5.869, de 1I de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil-o paSsa a vigorar com as seguintes alterações:
"An. 120

.

Parágrafo ÚlÚCO. Havendo jurisprudência dominante do tribunal
sobre a questão suscitada. o relator poderá decidir de plano o
conflito de competência. cabendo agravo. no prazo de cinco dias.
contados da intimação da 'decisão ás partes. para o órgão recursal
competente.

Art. 481

.

Parágrafo único.
Os órgãos fracionários dos tribunais não
submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a argüição de
inconstitucionalidade, quando j;\ houver pronunciamento do
plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.
Art. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retomo, sob
pena de deserção.

instrumento, negar-lhe provimento ou reformar o acórdão
"",orrido, caberá agravo no prazo de cinco dias, ao órgllo
competente para o julgamento do recurso, observado o disposto no
art 557, §§ 2· e 3°.
Art. 557. O relator negará seguimento a ""'UISO matúfestamente
inadmissível, Improcedente, prejudicado ou em confronto com
súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do
Supremo Tnbunal Federal ou de Tnbunal Superior.
§ l° Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com
súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento
ao recurso.

§ 2· Da decisão caberá agravo, no prazo de cinco dias, ao órgão
competente para o julgamento do recurso. Nilo havendo
retratação, o relator apresentará o processo em mesa, proferindo
voto; provido o agravo, o ""'UISO seguirá o seu curso.
§ 3· Quando manifestamente inadmisslvel ou infundado o agravo,
o tribunal condenará o agravante a pagar ao agravado multa entre
um a dez por cento do valor corrigido da causa, ficando a
interposição de qualquer outro "",urso condicionada ao depósito
do respectivo valor."

Ar!. 2° - Os artigos 896 e 897 do Decreto-Lei n· 5.452, de I· de
maio de 1943 • Coasolidação das Leis do Trabalho (CLT) -, passam a vigorar com
"eguinte redaçi>.:
"Ar! 896 - Cabe ""'UISO de revista para Tunna do Tribunal

Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso
ordinário, em dissidio individual, pelos Tribunais Regionais do
Trabalho, quando:
a) derem ao mesmo dispositivo de lei federal interPfCtação diversa
da que lhe houver dado outro Tribunal Regional, no seu Pleno ou
Turma, ou a Seção de Dissidios Individuais do Tribunal Superior
do Trabalho, ou a Súmula de'jurisprudência utúforme dessa Corte;
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Parágrafo único. Em hlÚJeU cotpllS originário ou recursal,
havendo empate, prevalecerá a decisio mais favorável ao
paciente.

b) derem IQ mesmo dispositivo de lei estadual, conyenção coletiva
de IIabalbo, acordo coletivo, sentença nonnativa ou regulamento
empresarial de observincia obrigatória em área territorial que
exceda a jurisdição· do Tribunal Regional prolator da doeislo
recorrida, interpretaçio divergente, na forma da alinea J!;

Ar!. 45. As despesas do porte de remessa e letomo dos autos serão
recolhidas mediante documento de arrecadação, de conformidade

com instruções e tabela expedidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça.

c) proferidas com violação literal de disposição de lei federal ou
afronta direta e literal a Constituição da República.

Parágrafo único. A secretaria do tribunal local zelará pelo
recolhimento das despesas postais.

§ 1° O recurso de revista, dotado de efeito apenas devolutivo, será
apresentado ao Presidente do Tribunal recorrido, que poderá
recebê-lo ou denegá-lo, fundamentaDdo, em qualquer caso a
decisão.
.
,

Art. 4°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçãn,

§ 2° Das decisões proferidas pelos Tribunais Regionais do
Trabalho ou por suas Turmas, em execução de sel)tença, inclusive
em processo incidente de embargos de terceiro, não caberá
recurso de revista, salvo na hipótese de ofensa direta e literal de
norma da Constituição da República.

Sala da Comissão, em 19 de julho de 1998

Art. 5' Revogam-se as disposiçgeS em cllVtràrio.

~
í

§ 3° Os Tribunais Regionais do Trabalho procedemo,
obrigatoriamente, à uniformização de sua jurisprudência, nos
termos do Livro l, Título IX, Capítulo I do CPC, ni<> servindo a
Súmula respectiva para ensejar a 'admissibilidade do recurso de
revista quando contrariar Súmula da jurisprudência uniforme do
Tribunal Superior do Trabalho.
§ 4° A divergência apta a ensejar o recurso de revista deve ser
atual, não se considerando como tal a ultrapassada por Súmula, ou
superada por iterativa e notória jurisprudência do Tribunal
Superior do Trabalho.
§ 5°

'11-

.-p-tW
ri.

Deput do JOsg ~fBA
residente

VOTO EM SEPARADO
DEPUTADO JARBAS LIMA

Trata-se de Projeto de Lei, oriundo do Poder Executivo;
disciplinando o processamento de recursos nos Tribunais Superiores. A
propo3ição introduz modificações na legislação processual vigente quanto
aos seguintes aspectos: a) Os órgãos fracionários dos tribunais deixam de
submeter ao plenário ou ór~ão especial a argüição de inconstitucionalidade\
quando houver pronunciamento do Supremo T1Íbunal Federal sobre a

.

questão. b) A comprovação, através de porte de remêssa, do preparo, na,

Art 897
§ 1°
§2°
§ 3°
§4°

.
..
.
.
.

interposição de recurso. c) Provimento ao recurso mediante despacho, no
Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, quando a decisão
confrontar-se com Súmula e jurisprudência dominante da Corte. d) Multa de
até 10% do valor corrigido da causa, no caso de agravo infundado ou
protelatório. e) Provimento ou desprovimento de recurso de revista no

§ 5° Sob pena de' não conhecimento, as partes promoverão a
formação do instrumento do agravo de modo a possibilitar, caso
provido, o imediato julgamento do recurso denegado, 'instruindo a
petição de interposição:
.
I - obrigatoriamente, com.cópias da decisão agravada, da certidão
da . respectiva intimação, das procurações outorgadas aos
advogados do agravante e do agravado, da petição inicial, da
~ntestação, da decisão originária, da comprovação do depósito
rec~l e do recolhimento das custas;

Tribunal Superior do Trabalho mediante despacho, quando a decisão
recorrida estiver em conflito ou em consonância com Súmula ou
jurisprudência dominante da Corte. f) Denegação de seguimento também
aos embargos e ao agravo de instrumento, nas hipóteses previstas no art.
896, da CLT. g) Possibilidade de julgamento do mérito do recurso
denegado, no TST, quando o agravo de instrumento contiver os elementos
necessários. h) Alteração do art. 22. da Lei n° 8.038/90, para substituir a
expressão ·Superior Tribunal de Justiça" por "Tribunal". i) Não-cabímento
de embargos infringentes contra decisão do plenário do Supremo Tribunal

II - fàcultativamente, com outrns peças que o agravaute reputar
úteis ao deslinde da matéria<le mérito controvertida.

•

§ 6' O agravado será intimado para oferecer resposta ao agravo e
ao rectÚso principal, instruindo-a com as peças que considerar
necessárias ao julgamento de ambos os recursos.

Federal. j) Retenção dos recursos extraordiriário e especial, interpostos de
decisão interlocutória" que s6 serão processados se houver reiteração da
parte, após decisão fiiial. I) Exigência de voto da maioria absoluta dos
membros da Turma no STJ, nas decisões proferidas. m) Prevalência da

§.,. Provido o agravo, a Turma deliberará sobre o julgamento do
recurso principal, observando-se, se for o caso, dai em diante, o
procedimento relativo a esse recurso. "

decisão mais favorável ao paciente, em habeas corpus, quando houver
empate.

Ar\. 3'. Acrescentem-se à Lei nO 8.038, de 28 de maio de 1990 os
seguintes artigos, renumerando-se os subseqüentes:

O Autor do Projeto sustenta que há uma crise estrutural do
Ar\. 44. A doeisio de Turma, no Superior Tribunal de Justiça, será
tomada pelo voto da maioria absoluta de seus membros.

modelo processual vigente, exigindo refonnas estruturais, com o fim de
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diminuir o número de causas submetidas a julgamento nas C~s'
Superiores e propiciar um debate mais amplo e aprofundado das questõ~
que dependam de um pronunciamento inovador dessas Cortes.

Evidencia-se a possibilidade de um colapso operacional
desses .TribWll\is Superiores, diante da impossibilidade de um número
limitado de magistrados julgarem tantas causas. Assim, a solução
preconizada é a reformulação de pontos básicos da sistemática decisória e
recursal em relação ao modelo ora vigente.

o Relator do Projeto,· Deputado Djalma de flmeida César,
aspectos~

apresentou substitutivo, nos seguintes

termos:

"Art. 12'· ..•
Piuágnifo lllIÜ:o. HavouIo jrlrisplWtillICÜl domilUlllte do tribHtud
sobre " IJHat40 8IUCitmI4 o :reJaJor jJOIÚTá decidir de pbmo o
colljliJo de c01lfll611fCÜ1, ciÚlelU10 agravo 110 plYlQJ de cillco dias,

contados da intimtJfão da decisão -às partt:$, para O órgão
I'«II1'S/Ú compeú~

Arl. 481- •••
Partígrofo 1Í1Üco.
Os órgãos fracionários dos trlbllnais não
SIIbmder40 110 plelfário, 011 110 órgão especial a argilição de
inconstitllcionalidade, qllando já hOllver pronllnciamento do
pklfário do SIIPr:e1llO Tribllnal Federal sobre a questão.
Arl. 511. No ato tIe interposição do reClino, o reco"ente
comprovartí qllando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo pnparo.. inclllsive portl! de rellU!Ssa e de retorno, sob
pena de deserção.

r

,

S40 dispensados de preparo os recursos interpostos P ,
Mi.
Iltistério Pftblico, pela União, pelos Estados e Municipios .
respectivas autarquias, e pelos que goZll1tf de isenção legal

§ 1- A insuficiência no valor do preparo implicará deserção.se o
recorrt!ltte, intimado, não vier a supri-la no prazo de cinco dias.\
Arl.

Art 545'; Da decisão do relDtor qlle não admitir o agravo tIe
instrumento, negar--lhe pruvimento 011 reformar o acórdOo
I'«oirido, cabenf agravo no prazo tIe cinco dias, 110 órgão
.__contpeúnte para o jlllgamellto do recurso, obst!1'Vado o dispost~ no
art. 557, §§l-e 3":

Arl. 557 - O. relator negtirtí segllimento a ~curso manifestamente
intU1mlMive1, improcetlente, prejudicado ou em confronto com
JúlfUlla ou jumprudillcia dominante do respectivo tribunal, do
SHp"'mo TribHIfIJl Federalou de Tribunal Superior.
§
Se " decisllo ",corrida atiVO' em manifmo COnfrOMO com
sJlnu.rla OH com jHrisplWtilncia dominallte do SHp"'mo Tribullal
FedoaI, OH de TribHnal Superior, o rdtdor poderá dar provimento
anrecu1'3O.

§ 2' Da decisllo caberá agravo, 110 plYlQJ de cinco dios, IJO órgão
Não havendo
compdente parti o jHlgamento do "'CH"o.
reIrat~lIo, o ",lator apresentard o processo em mesa, proferindo
voto; provido o agravo, o recurso segllirá o seu curso.
I

"Art. 1° - A Lei no 5.369, de 11 de janeiro de 1973 - Código de ProcessO Civil passa a
vigorar com as seguintes alterações:

§

22885

r

ao examinar o projeto apresentado, propondo a sua admissibilidade e
aprimorando-o em alguns

Q.~a-feira 1~_

541-.~

§ 3- O recuno extraordinário, bem como o reçurso especial,
qllattdo iltterposto tIe decisão interlocutória em processo tIe
conhecimento 011 cautelar, ficará retido nos autos e somente será
procnsado SI! o reiterar a parte, no prazo tIe cinco dias após
proferida a decisão final

Arl. 544- ..•
§ 3- Poderti o relator, SI! o acórd40 recorrido estive em confronto
com slÍmula oujllrisprudincJa dominante do Superior Tribunal de
JIIstiça, colthI!Ce do agravo para dar provimento 110 próprio
I'«IIrso especial p0der6 ainda, se o instrumento contiver os
e/1!mI!1ItOS ttecessários 110 julgamento do mérito, determinar sua
cOllv0s40, observando-se, dai em diattte, o procedimento relativo
110 I'«IIrso npecial.

§ J' Quando manifmamente intUlnússivcl OH infHndotlo o agravo,
o tribHnal condenará o agravante a pagar ao agravado _lta entre
um a dec por cento do valor corrigido da Ctulsa, ficando a
interposiçi1o de lJualquer outro ",cu"o cOlldicionado ao depósit(J-do respectivo valor. ~
Ar!. 2" - Os artigos 896 e 897 do Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de maio de 1943 -.Consolidação

das Leis do Trabalho (CLT) -, passam a vigorar com seguinte redação:

"Árt 896 - Cabe "'CH"O de revista parti Turmo do TribHnal
Superior do Trabalho dos decisõcs proferidos em grtUl de "'CH"O
ordintIrio, em dissfdio individual, pc/os TribHllais Regionais do
Trabalho, IJHando:
a) denmao mamo dispositivo de ldfelÚr(Ú inJerpret~40 diversa
da lJue lhe hOHver dodo outro TribHnal Regional, no seH Plello OH
1UrnuJ, OH a Seção de Dissldios Individuais do TribHllal SHperior
do Trabalho, OH a SJl_la dejHrisplWtillICia Hnifomu! dessa Corte;
b) de",m ao mesmo dispositivo de Id matlual, convençi1o coletiva
de trabalho, acordo coletivo, sentença 1I0mumva OH rrgHlamento
empruarial de observancia obrigaMria em área territorial 'lHe
exeetla a jurisdição do TribHllal Regional prolator tia decisllo
recorrida, intcrprd~ão divergellte, 11"for1lflt tia a1fua IH
c) proferidos com viol~ão litcroJ de disposição de Id felÚr(Ú OH
afroMa diret" e litcroJ ti Constituição tia Rl:pllblica.
§ r o recurso de revista, dotado de efdtD apellos devo/Hfivo, será
apresentado ao Presidellte do TribHIfIJl recorrido, 'lHe poderá
recebt.1o OH denrgá-lo, fHndoMentJuldo, em IJHallJHer coso, a
decisllo.
§ 2' Da3 decisõcs proferidospc/os TribHnais &gionais do Trabalho
011

por

JlltLI

Tumuu, em lX«uçllo de selftenftlt inclu~

t!III

processo incide_ de em1Jargos de terceiro, 1140 ca1Jer4 "'CHUO de
revistJI, SIÚVO ".. hip6tC3e de ofellSlJ direta e litcroJ de nor1lflt tia
ConstiIHiçllo tia Rl:pllb1ica.§ J' Os TribHIUlÚ RcgiolUlÚ
do Tra1Hz1ho proccderllo,
obrigtllDrimtlenle, ti HnifonnizDçllo de sua jHrisplWilillCia, IIOS
tt!FJltOS do Livra 1, TItulo IX, Capitulo 1 do Cpc, não servindo a
SJl1llH1tI rapet:tiwI pllFtl enujar a tulmissibüidode. do rcCH"O de
revist" IJHalldo colltrariar SII1IIHla da jHrisplWtilllcia Hniforme do
Tribunal Sllperior do Tra1Hz1ho.
§ 4' A diverg211CÜl apta a ell-lejar o recH"O de revista deve ser
olHal, 1140 se cOll-liderando como tala HltraplUSlJlla por SJlnu.rIa, pH
superada por itD'IJtiwJ c notória jUrisprutilllcÜl do TribHnal
SHperior do Tra1Hz1ho.
Árt.1J97-

§ 5' Sob pen" de nllo cOllhecimento, os partes J1fOmoverão ~
for_ão do i1l-ltrHmeIIJo do agravo de modo a possibilitar, CIlSO
provido, o imediato jHlgamemo do recHrso denegado, instruindo a
petição de illlNpDsição:

I· obrigtrtorilJ1lU!_ CtHlf cópúu tia decisllo llg1'iIVI1do, tia certidiJo
da l"C3J1ediWl inti_1Jo, dos
procUl"llfõcs OHtorgados IJOS
advogados do agravollt. e do "grtJVtJdo, tia pcJiçllo inicial, da
cOMm~i1o, da decisão originária, da comp1'OVtIfão do depósito
recH"al e do recalhimento dos custiu;
II - facHltl1JjVt1Jlll!ntc, com _
peçu 'lHe o agroVlJllte repHtar
IIteis ao dC31inde da maleria de miritD controvertido.
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§ 6' o ogravado urá illJillUU10 para of.-:a resposta ao agrtlWJ e ao
recuno principal ilUtrllindo-il co", as peças que cOlUithrar
nec..úrias ao jlllgamento ih tJIIÚHJs Df recUr:rDf.

medida proposta é tecnicamente correta. O mesmo não ocorre,

§ .,. Provido o agravo, a Tllrlll4 ihliberanf sobre o julgamento do
recllno principal, oburvando-se, lU! for o caso, doi em diante, o
procedimento relativo li ttne 1't!C/lrSD. n

mérito, caso em que se pode, em tese, chegar ao recurso es\ ecia! ou

Art. 3° Acrescentem-se à Lei n' 8.038, de 28 de mllio de 1990 os seguintC5 artigos,
renumerando·sc 05 subseqüentes:
•ATt. -13 - Nilo cabem emNrgDf infringent.. contra thcisifo do
plen4ri4do SupI't!tltD Tribllnal FethrtI1.

COIr udo,

nos

embargos à execução, que se encerram normalmente mediante seI tença de
extraordinário. Entende-se, assim, que o dispositivo projetado ieva ser
aplic3;d«;l também a essa ação incidental, extremamente freqüente nos i >retórios,
colabo,~

para red~ o volume de recursos que assomam às Cortes

Superiores.

Att. -1-1 - A thciIifD de Tu,.".., lU1 Superior 7'.ribund de JIU/ÍÇ4, urá
/ollUU1o peW l'OúJ tllIlfUÜDria abso1lllll de Ufa 1IleIIlbrtAf.

3.

•

Ainda no texto proposto para o artigo 542, § 3°, do CPC,
substituir a expressão 110 prazo de cillCO di as após

Parrífrttfo Ú1ÚcD. Em 1tlIbeas cotpIU origill4ri6 "" NCIIrItI1,
lun>endo entpIlte, prntI1ecatlll thciIifD ""'"fll'ltWárel ao JHlCkIfl&

.proferlda a.lÜcisllD-filial pela expressão no prazo para a
illtuposiçllo tia recurso cOlltra a decisllo jiIIaJ, ou para as

Att. -15 -As despaIu IÚJ pot1e de _
e rdonIo 11M _
ser60
recollúlliu metfituIte IÚJC/l_ ih tmYCiIIÚIÇ6o, ih cort.fonrd4ilde
co", ilUtrllçlJes e IlIbáll expeáidIIS pelo SupMlfD Tribunal FdIral e
peW SuperúJr Tribunal de J~a.

Justificativll; O estabelecimento de prazos diferenciados para a interposição do

Pflo

recurso contra a decisão final e para a reiteração do recurso contra o

PrlnWa.fo Ú1ÚcD. A lU!CI't1JIrilI do tribunal 10clIl :elanf
recolhimento dos thspesas postais. nn

contra-ra:JIes.

provimento interlocutório, sendo este menor do que aquele, pode gerar
dificuldades para as partes, que terão de atentar para uma duplicidade

o substitutivo apresentado

pelo ilustre Relator, represeÍ!ta

necessária de manifestações processuais. Haverá também embaraços práticos,

um aperfeiçoamento' ao texto original, devendo ser adotado por esta

com a necessidade de qs autos, retirados em carga pelo advogado que pretende

Comissão. Todavia, a título de colaboração e complemantação do

recorrer da decisão de mérito, terem

substitutivo, sugere-se pequenos ajustes como segue:

pedido de rejteração, tudo. com o prazo maior em curso. Mais afinada com a

~e

voltar ao cartório para despacho do

sistemática adjetiva já vigente (vide artigo 523, § l°, do C.P.C ) é o
estabelecimentd de um mesmo momento pIocessual para ambas as
1.

Na nova redação proposta para o artigo 481, parágrafo único,

providências. A alteração sugerida contempla também a hipótese de o recursd"

do C.P.C., substituir a palavra prollullciamellto pela

contra a decisão interlocutória ter sido interposto pelo ·veniledor da causa, a

expressão decis40 de mirito.

qual não foi cogitada pela redação constante no substitutivo..

Justificativa; A proposta é substancialmente adequada, na medida em que
4.

suprime etapa no andamento processual dos feitos junto aos Tn"bunaís.

Com as modificações sugeridas nos iteI\1 2 e 3, a redação
do artigo 542, § 3°, passaria a ser a seguinte: O recurs.o

Inclusive já existe jurisprudência do Supremo Tn"bunal Federal admitindo tal

extraordintirio ou o r/!Curso /!Specia/' quanto interooS!o de

procedimento mesmo na vigência da atual redação do dispositivo. A alteração

decisllo illteriocutória em processo de conhecimellto Oll
cauteiar. bem como 1I0S embargos à execucllo. ficar6
retido 1I0S autos e somente será proct!SSlldo se o reiterar a
parte. 110 prazo do recurso contra a decisllo final, ou parq
as contra-razllg.

sugerida objetiva apenas acentuar que a orientação do plenário dá 'Corte
Suprema, a ser tomada como referência para a incidência da hipótese, deve
provir de julgamento de mériló sobre a questão específica, e não apenas de
eventual provimento provisório concedido em''níve( de liminar, ou de
argumento incidentalmente inserido em acórdão Sobre tema diveruo." ressalva
afignra-se importante. De um lado porque, como sabido, devido à inte; lSa carga

5 - Sugere-se, por fim, a supressão da propQsta de criaçljo do artigo 43 na Lei

de trabalho a que está submetido o 'STF, às vezes longos períodos s: passam

n° 8.038190, constante no artigo.3° do substitutivo.

entre a expedição da decisão liminar e a conclusão do julgamellto. l)e outro,

de

por entender-se que só em apreciação especifica sobre a matéria cog,tada terse-á a certeza da formação de jurisprudência segnra do SUPCCJD.(} a ri speito,' o

Iss~ porqu~' a possibilidade

embargo~ infringentes contra decisão ~ unânime do plenário do STF

constitui importante canal para a reafirmação ou modificação do entendimento
sobre temas constitucionais, além dos demais para os quais' esse re~urso é

que é fundamental, mormente em se cogitando de assuntos d ~ ordem

previsto. Perceba-se que, de acordo com o Regimento Interno da Suprema

constitucioual.

Corte (artigo 333, par. único), são necessários no mínimo quatro votos
divergentes para viabilizar os embargos. Se a controvérsia estabelecida tem

2.'

Na nova redação proposta para o artigo 542, § 3°, do

tamanho vulto, é relevante que se oportunize novo julgamento para a

C.P.C., incluir, após a expressão, em proct!SSo de

rediscussão do tema e a fixação de um entendim,ento definitivo, que depois

cOllhecimento ou cautelar, a expressão bem c ~mo nos
emlJargos à t!Ul:uçllo.

dificilmente chegará a ser revisto. Eventual alteração na composição do
Supremo Tribuual no interregno poderá influir no r~~ultado afinal verificado,
que também poderá ser modificado por argumentos ainda não considerados ou

Justificativa: Ao processo de execução é realmente inaplicável a proposição
ora examinada, na medida em que nele inexiste uma sentença final que não
seja a puramente extintiva. Assim, sua exclusão do âmbito de al ;ance da

até por circunstâncias conjunturais relevantes que se tenham feito sentir entre
·
(
os doIS momentos. Não se afignra oportnno fechar a última porta para o debate
judiciário de assuntos da mais alta relevância para a vida nacional.

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Outubro de 1998

O Congresso Nacional decreta:

Assim sendo, observadas os ajustes sugeridos, meu voto é
• pela aprovação do substitutivo apresentado pelo nobre Relator.
Sala de Reuniões

L

de

{

O

1-

Quarta-feira 14 22887

Art. " O ano 7' da Lei n' 9424, de 24 de deumbro de 1996 paw
a vigorar Com a seguinte rcdaçio .

de 1998.

'.':'t.

7' Os recursos do Fundo, incluida a complementaç1o
~ Umao. quando for o Caso, serio_ utiliudos pelos Estados.
Dlstnto Federal e MUlÚcipios, assegurados, pelo menos 60"10
(sessenta por cento) para a remuneraçio de profissionais do

\)

Magistério. em efetivo exercicio de atividades no ensino

fundamental público ou. quando formalmente cedidos. em
instituiçàes de "cnsino especial de caráter filantrópico. sem fins

lucrativos".

~ar sm~a

~~JJo ~edera1

Art. 2& Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
8

Art. 3 Revogam-se as disposições em contràrio

EXPOSiÇÃO DO DEPUTADO NILSON GIBSON

JUSTIFICAÇÃO

Tmta-se de Projeto de Lei do Poder Executivo, que visa dar maior
celeridade ao processamento de recursos nos Tóbunais Supeóores.
Nllo apresenta vicios de natureza constitucionaI. de técnica
legislativa ou de juódicidade.
I

Na oportunidade que se nos apresenta, queremos dar nosso total
apoio ao Substitutivo do ilustre Deputado-Relator DjaIma de Almeida César ao Projeto de
Lei nO 4.070, de 1998, do Poder Executivo.

N. alterações sugeódas pelo Relator são feitas de modo a
aperfeiçoar a Proposta oógina1, além de ser mais abmngente, por apresentar hipóteses ali
nIoprcvistas.

o Substitutivo, como é fácil de notar, foi eiaborldo com o
nWdmo de zelo e cuidado, que o caso requer, e que virá, sem dúvida alguma, dar maior
agilidade e descongestionar os nossos Tóbunais SupeÓOre5, já tão assoberbados por
..
/"'
recursos repelIuvos.
Voto, deste modo, pela constitucionalidade, juódicidade, boa
técnica legislativa do Substitutivo do Relator ao Projeto de Lei n° 4.070, de 1998, e no
méóto por sua aprovação.

A interpretaç10 que se tem dado i Lei n' 9424, de 24 de dezembro
de 1996, referente ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
de Valorização do Magistéóo. vem causando grandes transtornos ao aeesso e permanência
do aluno portador de necessidades educacionais especiais no ~istema escolar, gerando
tensão para as fanúlias e os profissionais da área.

Segundo dados do MEC, 40"4 da matricula de alunos ntssas
condições - cerca de 100.000 educandos - esti a cargo de entidades filantrópicos sem fins
lucrativos. entre as que destacamos as Associações de Paes e Amigos de Excepcionais _
APAEs e as So~edades Pestalozzi. presentes em cerca de 1SOO municípios.
Essas entidades prestam serviço educacional ocu'laIldo lacuna

deixada pelo Poder Público. Trata-se de serviço cuja natureu é essencialmónte pública.
Tanto RS.lim que a màior parte da força de tmbllho dessas' ill5tiruições.é cedida pelas
Secretsóas de Educação dos ~siados e MulÚcipios como contrapartida â prestação
educacional oferttidil.

Esta a parceria que está sendo inviabilizada pela interpretação dada
Secretarias Estaduais de Educação· têm .dchunciado 05 convênios com as
entidades filantrópicas e convocado os professores cedidos a retornarem a seus órgios de
origem.

a legislação.

o não atendimento destes educandos causarâ um impacto social
eKtremamente negativo e retirará dos portadores de deficiência a possibilidade de manter-se
no sistema agredindo-os no exercicio de seus direitos.
Assim sendo contamos coai o apoio dos nobres pares para a
aprovação deste projeto.

Sala das Sessões, e,\,')~de i...\. de 1998.
\

PROJETO DE LEI N!! 4,095-A, DE 1998
(Do Sr. Osmânio Pereira)

Altera o art. 7° da Lei n° 9.424, de 24 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério.
(ÀS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO (ART. 54); E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54)
-ART. 24, It)

\'\JJt.\~
-

"~)1

,·./~,\\ .. li
Deputado OSM~IO PERElAA

--

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

LEI N°·9.424, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

SUMÁRIO
- Projeto Inicial

11

- Na Comissão de Educação, Cultura e Desporto
· termo de recebimento de emendas
· parecer do Relator
· substitutivo oferecido pelo relator
· termo de recebimento de emendas ao substitutivo
· parecer reformulado
· parecer da Comissão

DISPÕE SOBRE O FUNDO. DE MANUTENÇÃO
ENSINO
E
DESENVOLVIMENTO' DO
FUNDA~NTAL E DE VALOroZAÇÃO DO
MAGIS:rnroO; NA -FORMA PREVISTA NO
ART. 60,.§ 7~, .D.9.. ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS' TRANSITÓRIAS E DÁ
OÚTRAS PROVIDÊNCIAS.

DIÁRIO DA cÂMARA DO~ DEPUTADOS
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Art. 7° - Os recursos do Fundo, incluída a complementação da
União, quando for o caso. serão utilizados pelos Estadr, Distrit)
Federal e Municípios, assegurados, pelos menos, 60% (sessenta por
cento) para a remuneração dos profissionais do Magistério, em efetivo
exercício de suas atividades no ensino fundamental público.

Parágrafo única. Nos primeiros cinco anos, a contar da
publicação desta Lei, será permitida a aplicação de parte dos recursos
da parcela de 60% (sessenta por cento), prevista neste artigo, na
capacitação de professores leigos, na forma prevista no art. 9°, § lO.

Outubro de 1998

11" YOTO DO RELATOR
A proposição do ilustre Deputado Osmânio Pereira é de extrema relevância social

pois, como afirma na Justificação de seu projeto de lei, a interpretação que se tem dado aO
art. 7" da Lei n° 9.424/96, tem levado Secretarias Estaduais e Mumcipais de Educação a

denunciarem convênios de cedêncía de pessoal docente, finnados com instituições

filantrõpicas, sem fins lucratívos, especializadas no atendimento a alunos portadores de
necessidades especiais, como as APAE's - Associações de Pais e Amigos de Excepcionais
e as Sociedades Pestalo2Zi. as quaís prestam setvíço educacíonal ocupando lacuna deixada
pelo Poder Público.
Considerando que:

1

I) _

como a6nna o nobre deputado autor do projeto em exame, a denúncia dos

convênios entre o Poder Público e as instituições

priva~as

de educação

especial~

com o

conseqüente retorno dos professores cedidos às redes públicas de ensino, vem

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

inviabilizando a continuidade do atendimento a educandos ponadores de necessidades
especiais;
2° • por reconhecer a importância das instítuiçôes privadas na oferta da educação

especial, a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a nova LDB, dispõe, em seu art. 60,

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

que sejam estabelecidos ··critérios de caracterização das ínstituições privadas sem fins
lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação especial, para fins de
apoio técnico e financeiro do Poder Público";

3° - a cedência de pessoal do magistério pode se efetivar com ou sem ônus para o

PROJETO DE LEI N° 4.095, DE 1998

Poder Público e, em qualquer dos casos, é preciso garantir aos profissionais cedidos a
melhoria de remuneração preconizada pelo Fundo;
apresentamos Substitutivo ao Projeto de Lei nO 4.095, de 1998, dispondo que:

• quando cedidos com õnus para o Poder Público, os profissionais do magistério em

Nos termos do art. 1I9, "caput", I, do Regimento Interno

exercício em instituições filantrópicas de educação especial, sem fins lucrativos, sejam

remunerados com os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e

Fundamental e de Valorização do°Magistério, subvinculados pela Emenda Constitucional

n° 14196 para a remuneração do magistério do eosino fundamental; e

divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apresentação
de emendas ao projeto, a partir de 02 de abril de 1998, por cinco sessões.

• quando cedidos sem ónus para o Poder Público, fiquem as instItuições filantrópIcas de

educação especial, sem fins lucrativos,

'. :gadas a garantirem para os cedidos

remuneração nos mesmos niveis daquela assegurada pelo Poder Público, com recursos do

Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Fundo, aos profissíonais do magisterio em efetivo exercido de suas atívidadell no ensino
fundamental P'Wic;o.
Pela releVància e pela urgência da matéria, somo, pela aprovação do Projeto de
Lei n° 4095, de 1998, nos termos do SubstItutIVO que ora apresemamos.

Sala da Comissão, 16 de abril de 1998
Sola da Comissân,.em ()- de

J .

Q,A. "ou/Uh.'" d'
Carla R6âilgues-ile Me elros
Secretária-Substituta

COMISSÃO DE EDUCACÃO. CULTURA E DESPORTO
I" RELATÓRIO

O .Projeto de Lei n° 4.095, de 1998, apresentrdo pelo nobre Deputado Osmânio
Pereira, propõe alteração na redação do caput do rirt. 7" da Lei nO 9,424, de 24 de
dezembro de 1996, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do

n•

1.....".,;'·.(> de 1998.

...k{·· -~~

?,ãilo Sevenano ~o
Relator

'

SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR

AO PROJETO DE LEI W 4095, DE 1998
Dá nova redação ao art. 7" da Lei nO
9.424, de 24 de dezembro de 1996, que dispõe
sobre
o
Fundo
de
Manutenção
e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério.

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistérioo
Distribuído às Comissões de Educação, Cultura e Desporto, de Finanças e

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Tributação, e de Constituição e Justiça e de Redação, o presente projeto de lei encontra.se
em apreciação na Comissão de Educação, Cultura e Desporto.

É o relatório.

Art. 1°. O art. 7" da LeI n° 9.424, de 24 de dezembro de 1996, passa a
vigorar com a seguíntc redação:

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Outubro de 1998

"Art. 7'. Os recursos do Fundo, Incluida a complementaÇão da
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PARECERREFORMULADO

União, quando for o caso, serão utilizadbs pelos Estados, Distnto Federal c
Municípios, assegurados, pelo menos, 60% (sessenta por cento) para a

I - RELATÓRIO

remuneração dos profissionais do magisterio. em efetivo exercício de suas
atividades no ensino fundamental público ou, quando formalmente cedIdos
com ônus para o Poder Público, em institUIções de educação espectal de
caráter filantrópico, sem fins lucrauvos (NR).
§ 1'. A cedêncla sem ônus para o Poder Público de profissionaIS do

O Projeto de Lei n' 4.095, de 1998, aveesentado pelo nobre
Deputado Osmiinio Pereira, propõe alteração na redação do caput do an. 7' da Lei n'
9.424, de 24 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério.

magistério para instituições de educação espeCial de caniter filantrópico,
sem fins lucrauvos. obnga estas institulC;ões a garantm:rn para os cedidos
remuneração nos mesmos níveis daquela assegurada pelo Poder Público,

com recursos do Fundo. aos profissionais do maglSlcno em efetivo

exercício de suas ativtdades no ensino fundarnenml público.
§ 2° Nos pnrnelros ctnCO anos. a contar da publicação desta Lei~

Distribuido às Comissões de Educação, Cultura e Despono, de
Finanças e Ttibutação, e de Constituição e Justiça e de Redação, o presente projeto de lei
cncontra~se em apreciação na Comissão de Educação. Cultura e Desporto.
É o relatório.

seri permItida a aplicação de pane dos recursos da parcela de 60%
I1- VOTO DO RELATOR
(sessenta por

ce'Qto)~

prevista neste anigo. na capacitação de professores

leigos, na forma prevista no art. 9°. § tO,"
A proposição do ilustre Deputado O,mãoio Pereira é de extrema
relev~cia sacia! pois. como afirma na Justificação de seu projeto de lei. a interpretação

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

que se tem dado ao art. 7rJ da Lei nO 9.424/96. tcm levado Secretarias Estaduais e
Municipais de Educação a denunciarem convênios de cedência de pessoal docente.

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

firmados com instituições filantrópicas. sem fins lucrativos. especializadas no atendimento

Sala da Comissão,

o

e~ 11·

de

i~w

a alunos portadores de necessidades especiais. como as APAE's - Associações de Pais e
Amigos de Excepcionais e as Sociedades Pestalozzi. as quais prestam serviço educacional
de 1998.

ocupando lacuna deixada pelo Podee Público.

I

·CL-Ç!.f

/putado s~~eri/ap;r~s
Relal<lr

Considernndo que. como afinna o nobre deputado autor do projeto
em exame. a denúncia dos convênios entre o Poder Público e as instituições privadas de
educação especial. com o conseqüente retomo dos professores cedidos às redes públicas de
ensino. vem inviabilizando a continuidade do atendimento a educandos portadores de
necessidades especiais, somos pela aprovação do Projeto de Lei n' 4.095, de 1998.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Sala da Comissão, em

It

de g.~,,;,tI de 1998.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.095, DE 1998
Nos tennos do art. 119, "caput", lI, do Regimento

111 - PARECER DA COMISSÃO

Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente detenninou a
abertura - e divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para
apresentação de emendas ao substitutivo oferecido pelo Relator, a partir
de 20 de maio de 1998, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram
recebidas emendas ao substitutivo.
SaIa da Comissão, 28 de maio de 1998

~JJ.t~

Carla Rodrig;e~ de Medeiros
Secretária

A Comissão de Educação, Cu~ura e Desporto, em reunião
ordinária realizada hoje, aprovou o PL n° 4.095/98, nos termos do parecer
reformulado, favorável, do Relator, Deputado Severiano Alves, contra o voto do
Deputado Gastão Vieira.
Estiveram presentes os Senhores Deputados José Jorge,
Presidente; Paulo Bomhausen e Esther Grossi, Vice-Presidentes; Padre Roque,
João Matos, Pedro Wilson, José Melo, Nelson Marchezan, Márcio Reinaldo Moreira,
Marisa Serrano, Lidia Qulnan, Emilio Assmar, Eraldo Tinoco, Severiano Alves, Rita
Camata, Gastão Vieira, Osvaldo Coelho, Osmãnio Pereira, Paes Landim, José
Linhares, Flávio Ams, Augusto Nardes, Marcus Vicente e Maria Elvira.
Sala da Comissão, em 17 de junho de 1998

~'

JJ--

~~~i~*te
DepJ

o)\\;é Jorge
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DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N~ 4.126-A, DE 1998

Outubro de 1998

SUBSÍDIO APRESENTADO PELO AUTOR

(Do Sr. Silvio} Abreu)
Autoriza a doação ao ML nicípio de Caeté, Estado de Minas Gerais, do terreno
que menciona.
(ÀS COMISSÕES DE TRAB~LHO, DE ADMINISTRAÇÃ~ E SERViÇO
PÚBLICO; E DE CONS':ITUIÇAO E JUSTiÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) ART.24,II)

SUMÁRIO
- Projeto iniciai
_ Na Comissão de Trobalho, de Administração e Serviço Público:
termo de recebinento de emendas
parecer do Relalor
emenda oferecica peio Relator
parecer da Comissão
emenda adotad" pela Comissão

CERTIfICO, a 1:8qU!Himanto dg pi:3I:te i:õt31:2ssada

o COI!GRESSO NACIONAL decreta:
Ar!.]'

2

pa-

ra oS.. devidos fins, que I:ev.endo o arquivo existent<3 no Cal:tól:io,
a meu cal:go, sit:J nesta Cidade, Praça Joio Pinhqir:J, n 2 118, que

É o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER

vel:ifiquei

consta;~"·~os Livros de Transcrição
ã Transcrição sob o n2

autorizado a promover a doaçãl), ao Mwlicipio de Caete, Estado de Minas Gerais, do terreno

LO. 3u K", as fls. 253,

de sua propriedade, com área de 386.800 m':' situado no lugar denominado Retiro Novo,

feita a 28 dI) outubl:Q de 1964, referentp-s

Distrito de Roças Novas: naquele Municipio, devidamente identificado pelas transcrições de

i'l

r/J3S

Transmissões,

I

de ur1sm lO.46'a,

I

aquisição de urna

áre" de terreno desmembrada da .. ~rea total d:a,pl:upriedade dos autOl:gantes desapropriados. situada no distl:ito ca R')'Ias Novas,

o.'s 10.467 e 10.468, a fls. 253 ·10 livro 3 "K" e 0.'13.939, do livro 3 "O", todas no Cartório do

neste r"1unicipio e Coma I:C8 , na

Regístro de Imóveis da Comarcl de Caeté.

ál:ea esta desmembrada que mgde .. 2l2.80Gl,00 r:12 .. (duze"'ltas e dois I
mil e oitocentos metros quadrados), subdivida 13m dwas, uma delas

Parágrafo único. O imóvel de que trata esta lei deverá ser destinado
pelo donatário a implantação ,k um distrito industrial, observado o disposto no ar!. 17, § I' da
Lei n'8.666, de21 dejunbode 1993.

lu~~'"

denor:!inado F3zanda do Diogo,

medindo 105.600,00 m2., e que atravBssa a pl:illl'aira gleba descri-

ta, corrpondo umafaixa da 1.320,00 metros de frentR p:Jr 40,00 m93 1~42, do projgI to do trecho da rodovia, confrontando SuaS ~xtreitlidades com Juve
nal Candido Costa e Azilo são Luiz e em seus outr'JS dois la:i05,'
com o rem3neScente da propriedade expropri'atVa; a sl:gunda arBa me
dindo 107.200,00 m2., atl:avessa a segunda gleba dgscrita medindo
1.340,00 metros de extensão pLJI: 40,00 metros de 1l1r~ura e compon
do a faixa de domínio entre as estacas 1690 2 1757 :l:J Seu proje-,
tl:OS de 1al:gura, situada entre as estacas 1576

Ar!. 2' Esta lei entra em vi80r na data de sua: publicação.

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

to, confrontando em suaS extremidades com o' Azilo sã"J Luiz e Josá Inácio filho

8

em seUS lados com o remanescente ~a proprie~a

de eXpl:opriada e que dentro da área desapl:opriada inclui-se as
benfeitorias: 100 p~s de

caré

de 212.800,00 m2 .. , referida

JUSTITICAÇÃO

fi!

I

e 9.100 pés de banan-3 e que a área;
acima transcrita juntamente com ,as

benfeitorias acima refsl:d, diga, refel:idas, passam p13l:13 o patriImpõt~-se

a doação do imóvel ao Munícipio de Caeté, Estado de

~inas

Gerais, por se tratar de ato que atende ao mteresse publico.

mônio do DNER, na conformidade alo disposto

:105

arti~o5 16 ~ par;

gN1fos e art. 24 da Lei 302 de 13-7-1948, publicada no Diádo
Oficial da União de 22-7-1948, recebendo a outol:gante t ra nsmi ten-

Com efeito, concretizada a transferência de propriedade, o donatário
instalará na área um distrilo industrial, empreendimento indispensável para a melhoria das

condições sociais da região, pela potencialidade de geração de empregos e peJas caracteristicas
de pólo impulsionador do c:esenvolvirnento. Além disso, a implantação do distrito industrial,
que somente será possível s ~ a Prefeitura obtiver a titularidade do imóvel, será garantia de que
o perfil urbanístico de Caet,; não seja desfigurado pela invasão desordenada e ilegal da área, o
que já vem ocorrendo.

Ao apresentar esta proposta, registro sua coerência com a necessidade
de sb regularizar a situação do patrimônio imobiliário federal, neste caso na iminência de ser
dilapidado pela ação de invasores.

Os rspectos de interesse econômico e social deste projeto levam-me a

Cartório

comRRCR nE CRETÉ - ESTRDO DE mlnRS
Cficia[ - "Rallliro t=ranc.o Jl1niol"

confiar no apoio que a ele sp,rá emprestado pelos nobres pares.

oSu61lHlulo -

Sala das Sessões, em

03

de{.t1I,Utv>.

Cf?egistro lmó

de 1998
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CERTIFICO, a I:equerimento :;2 parte interessada e p!.
ra os dev~das fins, que revendo o arquivo existent;o no Cartól:io1
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a meu cargo, sito nesta Cidade, ~ Praça Joio Pinheiro,

n Q 118, '

que varifiquei constar nos Livros de HL!\r.ISC~IÇ~O D.'\S TRANSm5-

1

S'õES, as fls. 253, a Transcrição sob o nº de order:1 10.467,Lll 3-K
a 28 de outubro de 1964, referentes a aquisição de Ulll3 área de '
terras contendo 129.600,00 m2. (cento e vinte e nove mil e Seiscentos metros quadrados), compreendida entre as estacas 1840 a

I

1970, e 1983 a 2025, situada no distrito li8 'bças ;!:Jvas, neste'
~iunicipio

e

Com~rca,

no lugar denominacio Retiro [Jovo, passando'
D~ER

esta faixa de terreno a pertencer ao

na

~~nformidade

do dis

posto nos a.rtigos 16 e § § e art. 24 da Lei ,,~ 302 de 13-07-1:'48
recebendo a outorgante transmitente pela desapr~pri'3ção da di'.;a'

á rea

como indenização a quantia de C r~.lJ3. 681,00, fai

de terra,

xa esta desmembrada da área to~al da dita propriedade, im6veis '
que foi adquirido por herança conforme Formal transcrito sgb () ,
n Q 8843, fls.

146, LI! 3"J"; na qual figura

Departamento Nacioanal de

c::Jmo Adquir'sbt'e:

o

Estradas de Rodagem, Simplesmente de-

nominado DNER e representado por Seu procurador Paulo Leniterback Abreu; e como Transmitente Ana Teodoric'3 da Silva, residente'
neste Municipio; Conforme Escritura P~blica ce Desapropriação
Amigá'vel lavrada em 14 de julho de 1960, pelo 6 9 Tabelionato da'
COlll3rca de 8elo Horizonte, Livro 37-B, fls. ?1/93, tendo como

,

t

Valor: CrS.103,6BO,00, Co~diçãci: a presente desapropriação amigá
vel foi feita para construção da rodovia 5'1-31 t=echo Rio das
Velhas - João r'lonlevade, Não havendo a;verb3ç;es, :3eté, 28 de
outubro de 1964,a,) Ramir
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eDlTIFICO. que • fls.
\ 1010 sob N'13939

132

do livro N.

3 "0"

rJ2omi.w (jfwneIJ-

Ç}WÚ()r, OfIcial PrI-

vativo do Registro de Imõve1s, da Comarca de Caete,

Estado de Minas Gerais. na forma da lei, etc.,

. foi Transcr1ta • • • • •
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40 Imovel constante de uma àrea de terras de lt4.400,OO ms.2
(QUARENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS METROS QUADRADOS), loca~l1uda entre as estacas 2.040 e 2.067+15, da rodovia Ea. 262,
trecho Belo Horizonte - Monlevads, no Distrito de Roças Novas,
lbdc1pio de Castá, no local denominado "CHICO TElES" ou CHICO
ftttz", Minas Gerais. TRANSMITENTEs Dr. Carlos Masmo da Silva
,.Uo80, Juiz Federal Titular da 31. Vara, da Seção Judiciaria
'40 Estado de Minas Gerais. ADOUIRENTEs- DEPARTUlENTO NACIONAL
,W ESTRADAS DE RODAGEM (DNER). FORMA DO TITUIDI- Carta de adj
, -ticação extraida dos autos da Ação de Desapropriação propost
, eontra Acácio Braz Pessôa, sob o n g • 13/72 -C, assinada por
; C&1'los l1ario da Silva Velloso, Juiz Federal Titular da' 31\ Var ,
'" .. 11 de Dezembro de~.2.!lililli. Cr$.1.T76,OO - (RUM MIL SET
:,-emas E SETTENTA E oEI CRUZEIROS). - que importa a refer1d
,·:~aUação. Condiçõesl- N o Há. O referido é verdade do que do

::lI

}I • _assino.

':Calté, 29 de Janeiro d

~.~ crl.lei
~.

do ' .
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETÉ
Caeté. 12 de janeiro de 1998

OF.DEMNOOl/98

Prezado Senhor.

Conforme entendimentos mantidos anteriormente, segue em anexo certidões de registros,
Memorial Descritivo e croqui do terreno de propriedade do DNER, às margens da BR
262/381. trecho BHlJoão Monlevade. distrito de Roças Novas, município Caeté.

j

II

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Outubro de 1998

Quarta-feira 14 22893

Gostaríamos de salientar a importância deste terreno para o nosso município, uma vez que
pretendemos implantar naquele local um Distrito Industrial, visando combater o desemprego,
consequentemente fortalecendo econômico e socialmente a região
A ajuda de V.Exa. apresentando o Projeto de Lei que doa esta área para Caeté será de grande
valia. Só com o esforç'o conjunto concretizaremos nossos objetivos em atender os anseios dos
nossos municipes, sendo o marco das transformações em toda região.

Atenciosamente.

~ES

MODES
Vice-P eito e Seco Municipal de Desenvolvimento
Econ mico e Meio Ambiente

EXMO.SR.
DR. SÍLVIO ABREU
DD. DEPUTADO FEDERAL
CÂMARA DOS DEPUTADOS-ANEXO IV-GAB. 211
BRASÍLIA - DF

MEMORIAL DESCRITIVO
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO NO TERRENO DE
PROPRIEDADE DO DNER
O referido imóvel situa-se no lugar denominado Retiro Novo, Distrito de Roças Novas,
Municipio de CaetélMG. Fica a 2 Km do trevo de Roças Novas, no sentido Roças Novas a
Belo Horizonte, com área total de 386.800 m2. O terreno tem suas divisas como segue:
O ponto denominado como Pl está fazendo divisa com a faixa de domínio da BR 262/381,
deste ponto segue com o rumo de 35° SE e numa extensão de 440,à~m até o P2.
Deste ponto a direita e.com o rumo de 86° 30' NO e numa extensão de 858:0Qm até Ó P3.
Deste ponto a direita e com o rumo de 11° 30' NO e numa extensão de 130,00 m ~o P4.
onde faz divisa com a faixa de dominio da BR 262/381.
Deste ponto continua com o mesmo rumo, atravessa a BR até o P5.
Deste ponto a direita e com rumo de 21.° NE e numa extensão de 434,00 m até o Pó.
Deste ponto a direita e com o rumo de 78° 30' NE e numa extensão de 240,00 m até o P7.
Deste ponto a direita e com o rumo de 35° SE e numa extensão de 362,00 m até o P8 onde faz
divisa com a faixa de domínio da BR-262/381.
Deste ponto segue com o mesmo rumo atravessando a BR até o P I.
Onde originou-se este memorial.

2:~894
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t..'U96. 00 CONSELHO ADIoUNL':-;'
N2 09 DE 06/03/96

o

Conselho A~minj~trativo. com base no artigo
alínea "g" do Regimento Interno do DNER.
de Uso de um terreno, localizado às margens
BR-3a1, trecho: Belo Horizonte-João Monlevade.
subtrecho: entre Trftvo de acesso à Caeté e Trevo de acesso à
r/CIl:,a.
l.ini iio ,
próximo fi Roças Novas. com área total de
385.150.0Uo"
• Prefeitura Municip,l de Caeté. no estado de
Mina~
Gerais. O Conselho resolve atnda delegar competência,
5'1.

h;'~lSO
UI.
Aprov~
a Coss!o
da rodo~ia

ao Çh~f~ do 6º DRF para representar o DNER na assinatura do
Termo ds C~~são.
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"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDD1ACÁO DE f.STLDOS LEGISLATIVOS· CeDI"

o ~·1umcl[JlI) de Cat::f.i', que:

tntq;ra a HCb";ill) 7v1ctrop'lhnK\ ,j" :3elc.

Honzonte. com c.:rca dt 35.000 habitante::.. sofre ait1cb hoje as COPsccjU~m:.i.15 do

LEI W 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

°fcchJrnt:nto. ,;;:m 1°95, Jç ImpC'rTti1le

Informam as autoridades lo;;ar::,

REGULAMENTA O ART. 37, INGSO )ca,
DA CONSTITUIÇÃO. FEDERAL. rNSTITUI
NORMAS
PARA
LICITAÇÕES
E
CONTRATOS
DA
AD~IINISTRAÇÃO
PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

qU!~

metJl'J'gicD. qu~ gera\3 ..{ ('(lI) crnpr~'l-J;' dirJo.os

o parqlJ.c ind!..'stnal da empresa,

r:aqucla

Preücup3.do t:om e-s'S:} sii.uaç~ro. o gOV',;.110 mumcipJI 'vem prc-curando
altcrnat1vJ.~ pma gt'rar empmg05 e pwplciJf n:d:.lnr'~.' c0ndl\;ü l ;s de \ida a p:lpl'bção, r....zão

pela qual tt::m-~:t: mobtliL1do para rCG\:'Y~[, I~J!l fmaç'1:], ") temli1:J meD'.~!mu.do e ali. ins'.alcr prn
distrito mdu·;,tnJ.l l{uc VIra

b~n,~ficiJr ld,)

';1)

Mumcipio5 prúximos (TaquarJ.J;u J,; i\jlini~·~.
COCJIS

CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais

d~sati\ado

('fJüea e J.luJlment~ cm minas, não tçrIt GtfJ.ick. in'J,::,;üdülC'~,

IJ j\.llj[,j'::ipl(' d,~ C01et~ c.ümCJ t<lnbJ~m outros

t'·OVE

1. fnhü, BJJm k~:I!! do Amparo. Barão de

t SJnta Birban.! f.ntrc J~.I..'~)lldtl;r]'~:; úV·)fõ.lvc:i:,;

apontadas a proXImidade a Bdo Hori~'}n1.'; (~:~; km.l e

:ll' ::,Ui~CS:')'.l J,)

:lO

c 1up reenl imcmü. sJo

Vair.. do Aç'.l (l L!5 ~:.rru.

il

sitm,.ção

do muntt:ipw como l:(iITcdor .j~ t:-;.:pIJrt;',.\;àt: (' Imp,)rn;an par:! .) Poli(t d~ VltlJna.

il

dupllca\.. fio de rodOVIa no trc:dv) Bd(1 \ k;n!.~)nr("~:J('f:(i ;vkl1!Gva&~ ~ a di'3pOrlíl~tli.j,:\(1t. l~t;':

SEÇÃO VI
Das Alienações

maO-dé-\)hrJ.

qUJ.lifi\:ada. cum e:<.pr2'n'~'l';lJ. ~

i1ltlft,3Ç.1\.-' md'.! ..m-ll

o intcres::c 11)1blic(; '.n !;It:hV:l';:'i1j <.b d('JI;i!'J e'~vt,l~nciado p~lCS f!t('s

Art. 17 . A alienação de bens da Administração Pública
subordinada à existência de interesse público devidamente justificado,
será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:

t

fazÕL'S tXpostos Ad~mat". come. r-:'ss;ÜtJ.

distnto indu;jtnal ser'i, garantia de qt,t';
pela~ lm'a~õe'" que.la (:om'~çaram

aur.;)f

!)

('Ji~l:t:'

§ 1 _ Os imóveis doados com base na alínea "b" do inciso [ deste
artigo, cessadas as razões que justificaram a sua doação, reverterão ao
patrimônio da pessoa juridica doadora, vedada a sua alienação pelo
beneficiário.

~~eu lv~rtil mhlnbtico icsa.)~u.rado

a ;ií~\m~':(:i;.-r

Por tm~. mt,'t!\(,~.. f1').;.:.'~
0

dJ P((\,))Sia. ;] r.l:ç.idJ. irnplant-lç3.C' do

nz..n h:-nha

'-/dW (.:

't 1"2t,. de l'·)'';lt ct"l1n.} ;,,;mend,t em J.n~·<'). em '.1'.1'';

"li',1

pdl ']'JronH,:á:)

·i()

Proj,~t.o te Lei n'~

prQfoA'lS p,~qw~ne-s dl'J~M;~, d~ r:.::d~ç~o

na ementa c no '_'ufJtll do 3rt 1') li,) pr.)jd l",

' ~(..~_\"";)
j
p'"Ut3<J:,. )f?(" +rtlll'.

Sala da C,.. rm:',",,'.

COMISSÃO DE TRABALHO. DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

'i; I/I ,.;_I.~

,-tj:

50' LEGISLATURA· 4' SESSÃO LEGISLATIVA

de 1993

.~tQr

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 4.126/98
Nos termos do art. 119, caput. I. do Regimento Interno da
Cãmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura· e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões· de prazo para apresentação de emendas, a partir
de 01/04/98, por cinco sessões Esgotado o prazo, não foram recebidas emendds
ao ProJeto.

"Art. I" E 1-1 DE:r;rt'1m~;;J1t(l j·,!:.Jcional de E::;to.d:.ls d\~ Roc.aro:;..=n DNER a1ltoriudü J. pfOm(i~.'.:r J. dl),l';lO, 1:) ~!1t:mciplo d~ Cad~.
Estado de Mina.>
d~ 3gr') SOO

total
Sala da Comissão, em 14 de abnl de 1998.

/.~.,

.

d(>~, h::ITt'P-OE,. ().:;

.

sua pwrrledad;. com ârt:a

~.ltua;j(,.s 110 DI~mw ,j~ F.(I!,~.t; ;..]0\'2:;,

llqU~:t!

MumcíflhJ. dêVld:H!IGnt>~ id<.~ntIlk.)dos í1',Ú'IS tmnscriç,1,;~;

de nJs
10.467 t: 10468. a tls. ~53 do 11\·TO 3 "r~", t n') 13 93'J, â (h. 132 do
livro 3 "0". todas no L'árt;JrlO du RClrlst.O ú; Imov·,:ls dJ. '....oll'urca dB'

Caote.

-

t /·~..(-L.-{..L~~~
Tálit Veda de Almeida
l)" ..

Secretária
COMISSÃO DE TRABALIlO. DE ADMINISTRACÃO E SERVICO PÚBLICO

dlJ 1098.

1- RELATÓRlO

o projeto em exame objetiva auton7.ar o Departamento Nacional de
Estradas d~ Rodagem ~ DNER a doar ao MumcípIO de Cacte. em Minas Geral'). t~tTcno cI'3
sua propnedade. com lireu de 386.800 m':, no qual devera ser Implantado um <:!t:"mü

mdustrial.

t-\ (.{.){jr~,::3l) de Tr:;b:stlho, da l-\dministraçglo a Serviço Público, '3m
f8~X',20 ~:.r(;~112l·L~ n:dlizada hOIE. APRO·,jOU. unanirnE:rnEni.e, com emenda, o
t·j;;' '-.,'-~1 r{' 4,126198. nos h?rm03 do parBcer do Relator, D,3PUt;:do J2Ji11e
EIS ú relatono
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Estiveram presentes os senhores Deputados Pedro Henry, Presidente;
Jovair Arantes, Jaime Martins e Jair Meneguelli, Vice-Presidentes; Mendonça
Filho, Paulo Rocha, Domingos Leonelli, Chico Vigilante, Maurício Requião, Miguel
Rosselto, Agnelo Queiroz, José Pimentel, Osvaldo Biolchi, Noel de Oliveira,
Mauricio Najar, Luciano Castro, Wilson Braga, Marcus VicE1nte, Arnaldo Faria de
Sá e José Carlos Vieira,

()

Trabalho ~ CLT.

Outubro de 1998

l'ongr~5so

NaCional dl!crctJ

t.I1 I' E suprumdo O§ I' do aI1 651 da Consolidação das Leis do
pelo D~crcto-Iei n° 5 ~5:2. de I" uc maio d~ 1943

~lrrtl\ada

Art.

Sala da Comissão, em 03 de junho de 1998.

]0

Esta lei

cn~ra

em vigor na data de Sua publicação.

Art ,30 Revogam-se as dlSPOSlçücs em comnino.
JUSTIFICAÇÃO

competência

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO

t~rnlonal

() lhspOSIlI\'O que se pr~tcndc :,upnmlr cstâ rdacionado à
dus juntas de Conciliação c julgamento

Nos tennos do ~l1pUl do aI1 651 da Consolidação dos Lei. do
rrabalho - CLT, a Tcfenda competênCia " delcnnlOada pela localidade onde se
desenvolveu a rdação cmprcgaticlíl. amda que o ~l11pregadn tenha sido corirrmtl1l0 ·~m
ootro local

Dê-se ao caput do art. 1° do projeto a seguinte redação:

Art. 1° É o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER

detalham a

r~gra

E$sa e a regra geral. senJn quI.: o:;
c cSlabclccem uma cxceçr.o

paríigrafo~

do rclcrido anago

autorizado a promover a doação, ao Municipio de Caeté, Estado de Minas Gerais,
dos terrenos de sua propriedade, com área total de 386.800 m', situados no Distrito
de Roças Novas, naquele Município, devidamente identificados pelas transcrições de
nOs 10.467 e 10.468, à fis. 253 do livro 3 "K", e n° 13.939, à fls. 132 do livro 3 "O",
todas

~o Cartório do"Registro de Imóveis da Comarca de Caeté.

Sala da Comissão, 03 de junho de 1998.

dispõe "lll1lmt!o
/ocululade rmdr.!

A exceção, que cstà dlsclplmada no § 1C1 que: se pretende suprimir,
l: cumnelc'nh' li ./rmw tlu

(tlr {lar/c 110 "1\\,;(//11 I1 ..,'l1It' n1l \'llI1Wllc.
(J

rJl1mrl!f!udor IIva

\L'"

domldlJu. .\alm

.\L'

tJ

emprl!gudo l!sllvt!r

unedJalamerlle suhordmado" ugJru.:w. tlllJilwl. c:u,\o t:m qUl! serd c.:mupeleme a Junta em

Cllj0.lUrisdu:àa t!."11W!r ,wuudu u me.mIa ugi'm:w OI,/,ltul". (grifamos)

O § 2' dispõe que a compelêncla das Juntas de ConeiliaçAo c
Julgamento é estendida aos dissídIOS ~1~omd\.l;; cm Jgc!ncl;l~~9u filiais locali?.adas na
exterior, se o empregado for brasileiro c não hOU\1!r començão ínt~maclonal dispon"o
contrariamente. t pflorí7..1da. portanto. iljurisdiç50 braSileira

Caso t' emprcgi.ldof promo\'J .1 r..:alwlçàu dJ tlu\ldadc lora do
local da cl.!lebração do cuntrato. o empregado ptd-: 0r;~lr c01r..: apr~scntar a rcclamacão no
local J~. ú\r.!rataçà" ou no local da :'r~!=it3ção d~ ~CT\ IÇO:.. no!:, :2rmos do ~ 3''- do
menchlnajo :!rugo

PROJETO DE LEI N° 4.199-B, DE 1998 '
(Do Sr. Aloysio Nunes Ferreira)
Suprime o § 1° do art. 651 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de maio de 1943, e detennina outras providências; tendo
pareceres: da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela
aprovação, com substitutivo; e da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
pela conslítucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, e do substitutivo da
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público.

SU~ÁRIO

Petcebe-sl.!. d~ss:l forma. 4U~ a proteção ao trabalhador c: evidente,
favorr.:cido r.:r rdação de cmpr~gt\ . .: dispor de poucos meios
ccomim1l.:os rara o custeio d~ um processo judlcml.
em \ mudo: ,,;.: scr o

Jl1cno~

Assim. ê garantido o acesso ao Juolcmrio

rrot1(l~

~upnmlr

*ICl do art. 651

d~ CLT.
propor a rcclmna.;.l11
"leal ,i;.l ..:dchraçãu Jtl ":untrahl de lrabalho

Ao

1I- Na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público:
- Temo de recebimento de emendas
- Parecer do Relator
- Substitutivo oferecido pelo Relator
- Temo de recebimento de emendas ao substitutivo
- Parecer da Comissão
- Substitutivo adotado pela Comissão

m- Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
- Tenno de recebimento de emendas
- Parecer do Relator
- Parecer da Comissão

O dlreÍlo de açào do

No entanto. não c o que ocorre cum u!\ agentes ou viajantes. que
a 'reclamação no local Jo dUlnlcll10 do empregador. pn"Jleg13T1do-o. Tal
·... 'CCÇãll ClJnti3rJa n própno csplntn da lei. díficultando (l c:\crclcio t!o dm.:llo de ação
~\m~lll11t:ltlll;.:i;n~nte garantido

d:.:\cm

n

~"":I.ll. .1Y:-l:~\.;",l11do ,Hl~ 'lgCI1lC~ to: \ laJí1m~S

I - ~ojeto inicial

l!

traballladlJ~

.':f\ lÇO~ (lU Ih'

L.II
~:-anlld\)"

.:..:.::-"n ;,Ill

m.:JIJ.l .... :1l:l'C:-;~i.trIa

p.lf.l

I.IUC

c..... ~~

t:

rC$tabe1ccIUa a Justiça
lu.:al da prcstaçào de

I1n

trahalh~lL..Itlfl..·'" l'\ls~al11

tcr

JUJIL'I:trI0

Por h)Ju u c:-..pu!'>tu. cuntamtlS com o apOlO dI.:
.1 fim f,,!t: apn1\:lí C~t~ proJeto de lei

no~so~

nobres I)ares
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IH: ES rI nos J.EGISIATI\'OS·

«()<H{\)E~A(',\O

c.m

CONSOLiDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
DECRETO-LEI W 5.452. DE 0\ DE MAIO DE 1943
(ONSOI.fIJ..lI. Ao f)AS f.US f)O l7IAfiAfJfO
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COMISSÃO DE TRABALJlO, DE ADMINISTRAC,\O E SERVIÇO PÚBLICO
I· RELATÓRIO
O presente projeto suprime o § l' do art. 65 I da Consolidação das
Leis do Tmb.lho. a fim de modificar a competêQl:1a da Juma de Conciliação e Julgamenlo.
em razão do lugar. nas reclamações promovidas por viaJ.ntes empregados. que deixa de ser
a do domicilio do empregador ou a do local da agênCia a que ele estiver suhordinado para
ser a do local da prestação de serviço.
Em sua Justificação, o autor alega que essa providência facilitara ao
viajante o acesso a Jusnça do Tmbalho

TÍTULO VIII
Da Justiça do Trabalho

Esgotado o prazo regimental, não foram apresentadas emendas ao
projeto.

É o relafúrio.

SEÇÃO'II

Da Jurisdição e Competência das Juntas

n· VOTO DO RELATOR

Art. 651 - A competência das Juntas de Conciliação c Julgamento
é deternJinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou
reclamado. prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido
contratado noutro local ou no estrangeiro.
§ 1° - Quando for parte no dissidio agente ou viajante, é
competente a Junta da localidade onde o empregador tiver o seu
domicílio, salvo se o empregado estiver imediatamente subordinado a
agência, ou filial, caso em que será competente a Junta em cuja
jurisdição estiver situada a mesma agênch ou filial.
§ 2° - A competência das Juntas de Concjliação e Julgamento,
estabelecida neste artigo, estende-se aos dissídios ocorridos em
agência ou filial no estrangeiro, desde que o empregado seja brasileiro
e não haja convenção interr>acional dispondo em contrário.
§ 3° - Em se tratando de empregador que promova realização de
atividades fora do lugar do contrato de trabalho, é assegurado !lO
~1l1J1r.:gadc) apr':s'::l!a!' r.:cbmi\ciln 11l\ t~lro da celebração do contrato
tlllllO da pr~slaç(lt) do:-- r..::-;p..:-..:t:\t1S sen i~;,l;-,.

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

,

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO
50' LEGISLATURA· 4' SESSÃO LEGISLATIVA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

A ConsolidaçãO das Leis do Trabalho, em seu art. 651, § I',
trata da competência em razão do logar, estabelecendo o local onde a reclamação
trabalhista sem proposta e processada.
A regra geral, prevista no CapUI do referido artigo, é a do local da
prestação de serviço, independentemente do lugar da contratação - até no estrangeiro - . do
domicílio do empregado ou da empresa.
No entanto, há ex~ões, tendo em vista a especificidade da
prestação do serviço: viajante ou agemes empregados, brasileiros em outros paises'e
empresas que promovem atividades em várias localidades.
No caso especifico dos viajames empregados, a competência sem a
do domicílio do empregador, da agência ou posto. que estiver subordinado o em~gado.
Por isso. vem, em boa hora, a mudança ~lI_modelo de competência
adotado pelo § \' iIo ano 65\ da CLT em relação aos empregados viajantes que s10
forçados a se deslocarem de suas residências, locais em qoe geralmente prestam serviços
como representantes comerciais, para proporem reclamatúrias contra empresas cOm sede
em localidades distantes.
Dessa forma, o viajante empregado podem escolher entre o local da
,ontratação e o da prestação de serviço: tendo em vista que a realização da atividade faz.se
em lugar diverso do da empresa, conforme o que dispõe o § 3' do art. 651, lato esse que
iacliitam bastante o acessói;lo representante comercial ao Judiciario.
Entretanto, entendemos que a simples supressão do § \' poderá
.riar dúvidas quanto à referida opção do viajante empregado. tendo em vista a falta de
cominação legal, pois a expressão• ... reaIiVlçiIo de DJi';dade fora do lugar do COlllrtUO de
rrabalho. prevista no § 3', pode não compreender o caso que se pretende suprimir
i inclusive o do agente), necessitando. assim, de alteração nesse sentido. modificando-se a
redação do § l' e suprimindo.se o § 3'.
Pelo exposto. somos pela aprovação do Projeto de Lei n' 4.199. de
: ~Q8. nos termos do substitutivo anexo.

PROJETO DE LEI N° 4.199/98

Sala da ComIssão, em~~ de

de 1998.

Nos termos do art. 119, capu!. I, do RegImento Interno da
Câmara dos Depútados', o Sr. Presidente determInou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apresentação de emendas, a partir

Deputado Lt.:CIANO CASTRO
Relator

de 01f04/96, por cinco sessões. Esgotado o prazo, nâo foram recebidas emendas
ao PrOjeto.
Sala da Comissão, em 14 de abril de 1996.

SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR

/r

...
.~
I t, Veda de A~a
,

~

Secretária

Ao..

Altera o § 1° do art. 65\ da Consolidação das
Leis do Trabalho, para mndificar a competência da
Junta de Conciliação e Julgamento nos dissidios em
que forem partes viajante ou agente.
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o Congresso NacIonal decreta:

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Art. I' O § l' do art. 651 da Consolidação das LeIs do Trabalho.
aprO\ada pelo Decre.to-Iei n' 5.452. de I' de maIO de 1943. passa a vigorar com a seguInte
redação:
"Art. 651
_
.
§ 1n Em se tratando de dISSíd,os em que forem partes
viaJante, agente ou empregador que promova realtzação de
atiVIdades fora do lugar do contraIo de trabalho. e
assegurado ao empregado apresentar reclamação no foro
da celebração do contrato ou no da prestaçào dos
respectivOS servIços" (NR)
An. :!o Fica supnmldo o

~

3(1 do art 651 da Consolidação das Lei.

Altera o § 1° do art. 651 da ConsoIJdacão das
LeiS do Trabalho. para modificar a competênCia
da Junta de ConcJhação e Julgamento nos
dissidlOS em que forem partes viajante ou
agente.

O CONGRESSO NACIONAL decreta
Art 1° O § l' do art 651 da Consolidação das LeiS do Trabalho aprovada
pelo Decreto·Lel n° 5 452 de 10 de maIo de 1943 passa a vigorar com a segUInte redação

do Trabalho- CLT, aprovada pelo Decreto-Iei n' 5.452 de l' de mato de 1943
AnJo, Esta lei entra em \ 19or 45 ~quarenta t: ClnCOI mas apos a aata

de sua pubhcação

"Art 651
§ 1° Em se tratando de d!ssidlDS em que forem partes vlaJame: agente DL:
empregador que promova realização de atiVIdades fora do lugar do contrato de traoalno. ê
assegurado ao empregadO apresentar reclamação no foro da celebração do contrato ou no

da prestaç:!io dos respectivos se!Vlços " (NR)

Sala da ComIssão. em

de

de 1998

Art. 2' Fica suprimido o § 3' do art. 651 da Consolidação das LeiS do Traoalho
• CLT. aprovada pelo Decreto-Lei n' 5 452. d" l' ae mala de 1943
Art 2° Esta lei entra em vIgor 45 (Quarenta e ':Inco) dIas apos a data oe sua

publicação.

Deputado U'ClANO CASTRO
Relator

Sala da Comissão. em 03 de JunhO a. 199B

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO
50" LEGISLATURA· 4" SESSÃO LEGISLATIVA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.199/98

Nos termos do art. 119. caput, 11. do Regimento Interno da Càmara dos
Deputl'dos, o Sr Presidente determinou a abertura· e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de emendas, a partir de
13/05/98, por cinco

sessões. Esgotado o prazo. não foram recebidas emendas ao

Substitutivo oferecido pelo Relator.
Sala da Comissão, em 22 de maio de 1998.

r"
\ L}/,-,~d.2......

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
REDAÇÃO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

TAÚfÁ YEDA DE ALMEIDA

PROJETO DE LEI N° 4.199-A/98

Secretária

Nos termos do art. 119, caput, I do Regimento In111 • PARECER DA COMISSÃO

terno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art. 1° , I, da Resoluçto n"
A Comissão de Trabalho. de Administração e Serviço Público, em
reUnião ordinária realizada hOJe. APROVOU. unanimemente. com substitutivo. o
Projeto de Lei n' 4.199/98, nos termos do parecer do Relator. Deputado LUCiano
Castro.
Estiveram presentes os senhores Deputados Pedro Henry, PreSidente;
Jovalr Arantes, Jaime Martins e Jair Meneguelli. Vice-PreSidentes; Mendonça
Filho. Paulo Rocha, Domingos Leonelli. Chico Vigilante, Mauricio Requlão. Miguel
Rosselto, Agnelo Queiroz, José Pimentel. Osvaldo Biolchl. Noel de Oliveira.
Mauricio Najar, LUCiano Castro. Wilson Braga. Marcus Vicente. Arnaldo Faria de
Sá.e José Carlos Vieira.
Sala da Comissão. em 03 de junho de 1998.

10191, o Senhor Presidente determinou a abertura - e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões - de praz~ para apresentação de emendas a partir de
19/06/98, por cinco sess6es. Esgotado o prazo, não foram reeebidas emendas
ao projeto.
Sala da Comissão, em 25 de junho de 1998

<'

r

c:::

ULuy'VL!L
SÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA

Secretário

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Outubro de 1998

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

I· RELATÓRIO

O projeto de lei em eplgrafe, de autoria do eminente Deputado
ALOYSIO NUNES FERREIRA, visa a disciplinar a competência territorial das Juntas
de Conciliação e Julgamento, quando for parte no dissídio trabalhista agente ou
viajante, por meio de supressão ao §1° do art 651 da CLT.
O princIpio geral em matéria de competência territorial na
Justiça do Trabalho, previsto no caput do art. 651, da CLT, é o de que a
competência é .detarminada pela localidade onde se desenvolveu a relação
empregatlcia, ainda que o empregado tenha sido contratado em outro local.
Contudo, o § 1° do referido artigo estabelece uma exceção ao princIpio. Dispõe:
"quando for parte no dissídio agenta ou viajante, é competente a Junta da localidade
onde o empregador tiver seu domicflio, salvo se o empregado estiver subordinado a
agência, ou filial, caso em que será competente a Junta em cuja jurisdição estiver
situada a.mesma ag6ncia ou filiaI".
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"a", do Regimento Intemo), cabendo a apreciação de mérito à Comissão de
Trabalho, Administração e Serviço Público (art. 32, XII, "a", do RI), consoante
despacho do insigne Presidente da Casa.
Com efeito, à União compete privativamente legislar sobre direito
processual e trabalhista (ar!. 22, I, da Constituição Federal). I: legitima a iniciativa
de Deputado, uma vez que a matéria não se encontra no rol das que são reservadas
ao Presidente da República. Não visiumbramos violaçées às limitações ao poder de
reforma constitucional impostas pelo constituinte originário. Não há reparos a serem
feitos à técnica legislativa utilizada.
Destarte, o nosso voto é pela constitucionalidade, juridicidade e boa
técnica legislatiya do Projeto de Lei nO 4.199, de 1998, assim como do substitutivo a
ele apresentado na Comissão de Trabalho, Administração e Se' Público.

m- PARECER DA COMISSÃO

°

Revejo
despaclJo inicial aposto ao PL n' 4.199198. pila
delermiDnr que a CCJR .e mllDife"e apenu .obre o••'Pecto.
dispo"o. no iDci<o I do art. 54, do RICD. Oficie·.e à Comis.lo
requerente e, após, pubHque•• r..

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em
reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Lei n° 4.199-B/98 e do
Substitutivo da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, nos

COMISSÃO DE CONSTIl

Of. P. n°.z t>LY98

EmOl /

oq

/98.

\..-"
PRESIDENTE

Brasília·DF, 12 de agost

1998.

termos do parecer do Relator, Deputado Nilson Gibson.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
José Am'bal - Presidente, Magno Bacelar e Sílvio Pessoa Vice-Presidentes, Augnsto Farias, Benedito de Lira, Darci Coelho, Mussa
Demes, Ney Lopes, Aloysio Nunes Ferreira, Edson Silva, Vicente Arruda, Zulaiê
Cobra, Djalma de Almeida César, JOsé Luiz Clero!, Emílio Assmar, Gerson
Peres, Ibrabim Abi-Ackel, Jarbas Lima, José Rezende, Prisco Viana, Aldo
Arantes, Arlindo Chinaglia, Coriolano Sales, Haroldo Sabóia, José Genoíno, José
Machado, Luiz Eduardo Greenha1gh, Sílvio Abreu, Nilson Gibson, Cláudio
Cajado, Rubem Medina, Franco Montora, Luiz Piauhylino, Ivandro Cunha Lima,
João Thomé Mestrinho, Benedito Domingos e Jair Bolsonaro.

Saladacomi~s
,eml0de~'
o e1998
Dep

(~{,

do JOSE
Presidente

.
. ,••

Alega o autor que a pretendida alteração tem por escopo tomar
mais fácil o acesso do trabalhador viajante à Justiça do Trabalho.
A ••rnatéria foi apreciada pela Comissão de Trabalho,
Administração e Serviço Público, onde foi aprovada por unanímidade, nos termos do
Substitutivo ofertado pelo Deputado LUCIANO CASTRO. Ressalta-ee que o projeto
Inicial e o substitutivo da Comissão de Trabalho têm o mesmo desidemto e estão em
perfeita sintonia, sendo que este atende meihor as normas de elaboração legislativa.

I: o relatório.

11- VOTO DO RELATOR
Compete à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação a análise
legislaUv~ (ar!. 32, 11I,

dos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica

Senhor Presidente,
O Projeto de Lei nO 4.199/98, de autoria do Deputado Aloysio
Nunes Ferreira, pretende suprimir o "§ 1° do art. 651 da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, e
determina outras providências".
Com tal medida, desej a o eminente parlamentar alterar o atua!
disciplinamento da competência territorial das luntas de Conciliação e
Julgamento, abolindo o mencionado parágrafo, co-n o intuito de garantir o
acesso de agente ou viajante ao Poder Judiciário.
A proposição foi distribuída à Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público - CTASP, a fun de que se manifestasse acerca'
do seu mêrito, e à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação - CCJR,
para exame do mérito e dos aspectos jurídico-constitucional e de técnica
legislativa
Apreciando o projeto, a CTASP o aprovou, com substitutivo, nos
termos do parecer do Relator, Deputado Luciano Castro.
Neste Órgão Técnico, foi designado c'})eputado Nilson Gibson
para relatar a matéria sob comento.
O Relator salientou, em seu parecer, que à CTASP compete o
exame do mérito e à CCJR cabe a análise da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, nos termos regimentais.
De fato, o art. 32, XIII, "a", do Regioll;nto Interno, determina que
assunto atinente a direito processual do trabalho é tema cujo mérito pertence à
CTASP. A proposição trata de fIXação de competência de Juntas de Conciliação
e Julgamento,
éófuitituindo matéria de
caráter eminentemente
processual-traba1hista
À CCJR, por sua vez, resta o exame dos referidos aspectos
jurídico-constitucional e de técnica legislativa, na fonna do art. 32, m, "a".
Tendo em vista essas considerações, bem como o que
estatuem os arts. 17, n, "a", 137 e 141, dentre outr·JS, todos do Estatuto desta

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS
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Casa, requeiro a V. Exa. que, julgando-o conveniente, determine a adequação
do despacho inicial do PL n° 4.199/98, de modo que a CCJR manifeste-se
apenas quanto aos aspectos insertos no ano 54 do Regimento.
Ressalte-se, além disso, que este Colegiado, em reunião
ordinária havida no dia primeiro de julho do ano em curso, acatou o
entendimento do Relator, aprovando o seu parecer à Wlanimidade, pela
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do referido projeto,
bem como do substitutivo a ele apresentado na CTASP.
Renovo os meus protestos de elevada estima e distinta
consideração a V. Exa.

Outubro de 1998

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 mormente 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 projeto 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 atual redação. Em nosso
entendimento, a manutenção da situação anterior motiva a prática do turismo,
atividade econômica distribuidora de renda e não representa riscos para a
segurança no tránsito, haja visto a velocidade moderada que estes veiculos
praticam.
Sala das

--

c:..'\)
'-

"--

•

--

~\~.~~e

março de 1998.

~-jPrJSC

DEPUTADO SÍL
PESSOA
Presidente em exercício
Excelentissimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da cÂMARA DOS DEPUTADOS
NESTA

PROJETO DE LEI N!! 4.240-A, DE 1998

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

LEI N° 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
INSTITUI O CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO.

( Do Sr. Vânio dos Santos)

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

Altera a lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro.

CAPÍTULO XIV
DA HABILITAÇÃO

................................................................................................................
(As

COMISSOES DE VIAÇÃO E TRANSPORTES; E DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24, 11)

SUMÁRIO

• Projeto inicial
11

- Na Comissão de Viação e Transportes:
termo de recebimento de emendas
1° parecer do relator
1° substitutivo oferecido pelo relator
emendas apresentadas ao subslilulivo (4)
termo de recebimento de emendas ao substitutivo
2° parecer do relator
2° substitutivo oferecido pelo relator
parecer da Comissão
substitutivo adotado pela Comissão

'0 CONGRESSO NACIONAL dlCnll:
Art. 1° - O artigo 143, Inciso V da lei n° 9.503/97 passa a vigorar com a

seguinte redação:
"V • Categoria E - condutor de combinação de veículos e que a unidade
tratora se enquadre nas Categorias B, C ou D e cuja unidade acomplada,
reboque, semi-reboque, articulada ou seja enquadrado na categoria trailer, tenha
seis mil quilogramas ou mais de peso bruto total ou cuja lotação exceda a oito
lugares."
Ãrt. 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 correspondc

Art. 142 - O reconhecimento de habilitação obtida em outro país
está subordinando às condições estabelecidas em convenções e
acordos internacionais e às nonnas do CONlRAN.
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;
11 - Categoria B - condutor de veículo motorizado, não abrangido
pela categoria A, cujo peso broto total não exceda a três mil e
quinhentos quilogramas e cuja lotação não exceda a oito lugares,
excluído o do motorista;
.. l i - Categoria C - condutor de veículo motorizado utilizado em
transporte de carga, cujo peso broto 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 ellquadre nas Categorias B, C ou D e cuja unidade
acoplada, reboque, semi-reboque ou articulada, tenha seis mil
quilogramas ou mais de peso broto 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 minimo 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 broto total.

COMlssAo DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

PROJETO DE LEI N° 4.240/98

Nos termos do art. 119,

caput,

I, do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura • e
divulgaçlo na Ordem do Dia das ComissOes

de

prazo para

a partir de 27103198, por-'clnco sessões.

Esgotado o prazo, nllo foram recebidas emendas ao projeto.
Sala da Comissio, em 6 de abril de 199B
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Entretanto, parece-nos que o texto deixa uma lacuna por nio
Ilsciarecer qual a categoria a ser exigida dos condutores de veiculas do tipo
trailer que tiverem peso bruto total interior a 6 mil quilogramas de peso bruto
total. O mesmo ocorre com reboques e semi-reboques de pequeno porte, OI
quais, muitas vezes. são tracionados por veiculas de passoio cujos
condutores slio habilitados na categoria "B".

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

apresentar;io de emendas,

Ç~-feira
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TRANSpORTE~ecretârio

Outrossim, a proposição incorre em um equivoco quanto ao
• artigo do Código de Trânsito a que se retere a alteração pretendida: na
realidade. o dispositivo que trata das categorias de condutores é o art. 143 e
não o 142, como mencionado no projeto.
Assim, optamos pela apresentação de um SubstitutiVo no quel
pretendemos deixar manifesta a categoria de habilitação a ser ~lIepda dos
condutores de veiculas combinados. tanto reboques e semi-reboques quanto
trailers. em função do peso bruto total e da lotação máxima do conjunto
resultente•
Portanto, naquilo que compete a esta Comissão analisar,
somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.240/98, na forma do Substitutivo

~

que epresentamos.

·L.~I/

S•• d'C"","",._J1

1° PARECER-D9 RELATOR

i

19. .

dOJO~~UE

Dep

Relator

I • Relatório
A proposição em tela modifica o inciso V do art. 142 da Lei
de 23 de setembro de 1997. que institui o Código Brasileiro de
T~nsito, de modo a que a exigência da habilitação na categoria "E" para
condutores de trailers aplique-se somente para os casos em que o peso bruto
total exceda 6 mil quilogramas ou cuja lotação exceda a 8 lugares.

no 9.503,

Encaminhado a esta Comissão para exame de mérito. o
projeto de lei não recebeu emendas no prazo regimental.

11 - Voto do Relator
As questões relativas à segurança constituem uma das
preocupações primordiais do novo Código de Trànsito Brasileiro. Oe fato.
durante o período em que foi gestado, o Código foi alvo de inúmeros debates
e discussões que tinham por finalidade estabelecer, em cada setor de
atiVidade concemente ao trànsito. a alternativa de ação que resultaria em
maior segurança para motoristas. passageiros e pedestres.
Essas preocupações acabaram refietidas nas mais diversas
sllÇóes do Código, como as que tratam dos equipamentos de segurança
obrigatório dos veiculas. das normas gerais de circuiação e conduta. da
educação para o trànsito e da habilitação de condutores. entre outros. Neste
último caso. o legislador teve por alvo tomar mais rigoroso o processo de
habilitação. de forma a evitar a ocorrência de acidentes por despreparo do
condutor.
Com esse intuito. o Código de Trânsito Brasileiro exige para
os condutores de veiculas do tipo trailer a habilitação na categoria "E", a
mesma exigida para os condutores de combinação de veículos cuja unidade
tratara se enquadre nas categ0ri8s "B", "C" ou "O" e cuja unidade acoplada
tenha seis mil quilogramas ou mais de peso bruto total ou cuja Iotaçlio exceda
a oito lugaras. Notll-58 que, para os veiculas do tipo trailer, nio foi adotado o
limite de tonelagem nem de lotação para enquadramento na categoria. o que
coloca os condutores de traiJers de pequeno porte no mesmo patamar exigido
para os motoristas de grandes carretas e ônibus articuledoa.
Na tentativa de Corrigir essa dlstorç6o, o presente projeto de
lei eltera o Código de TrãnSto de forma a limitar 8 exi~ da categoria "E"
apenes para OI condutores de veiculas do tipo trailer que excederem seis mil
quiJogramaa de peso bruto lXItal ou oito Iugarn de 1otaçIo. EntendemOl que a
medida reveste-ae de maior justiça, visto que nlo é collC8blvel dispensar a
situações similares um tratamento desigual.
. .

1° SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR
Altera a Lei nO 9.503. de 23 de setembro
de 1997. que institui o Código de Trdnsito
Brasiieiro.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os incisos li, 111 e V do art. 143 da Lei nO 9.503. de 23
de setembro de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
..Art. 143

.

. ii..~··c·~i*;;~··B··:··~~d~k;;··d~·~~r~i~·;;;~~~d~ ..~~
combinação de veiculas. 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·
(NR)
,
"111 - Categoria C - condutor de veiculo motorizado
utilizado no transporte de carga ou combinação de veículos cujo
peso bruto total exceda a três mil e quinhentos quilogramas. até
o limite ~e seis mil quilogramas; (NR)

·v·~·c~i;;g~;;;·E··~·~;;d~i~; ..d·~··;;~·bi;;~Çã~·d~·~~r~~i~~
em que a unidade tratara se enquadre nas categorias B, C ou O
e cuja unidade acoplada. reboque, semi-reboque. articulada ou
tipo trailer, tenha seis mil quilogramas ou mais de peso bruto
total ou !~tação acima de oito lugares. (NR)

.

.

Art. 2" Esta lei entra em VI r na data de sua publicação.
Sala da ComiSsão.

em.zq

e

'"

LJ/

'/de 1998.

tadOJ~IQUE
Relator

Outubro de 1998
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Acrescente-se ao 00.143 proposto pelo Substitutivo, o seguinte parágrafo:

,"§ Ficam os condutores dos veiculos definidos na categona motor-cl!~a, nos
termos do Anexo I. sem limite de peso. enquadrados na Categoria B disposta na
il1ClsO 11 deste artigo."

JUSTIFICAÇÃO

Suprima-se o texto do Inciso 111 do art.143. proposto no Substitutivo ao PL nO
4240/98.

JUSTIFICAÇÃO

o

obletlvo do projeto em apreciação é o de eliminar algumas
Impropriedades dispostas no art.143 do Código de TrânSito BraSileiro.
referentemente á definição de CritériOS na gradação estabeleCida para a habilitação
dos condutores de veiculos motorizados.
Uma flagrante Impropriedade é exigir-se para os condutores de treilers
e motor-casa a mesma gradação Imposta a condutores de ónlbus e veiculos de
carga pesada, situação que não encontra paralelo em leglslaçilo da maiOria dos
países e que provoca sénos prejuizos ao tunsmo nacional e ai setores a ele ligados.

A inclusão desse dispoSitivo objetiva assegurar efetivamente que os
condutores dos veiculas definidos na categoria motor-casa não sejam enquadrados
da mesma forma como os condutores de caminhOes e ónibus. mas, ao contrário,
recebem eles tratamento diferenciado, consentâneo. aliás. com a legislaÇão da
maioria dos paises.

/'

-

o ilustre relator. ao acolher o projeto de lei do nobre deputado Vânia
dos Santos. demonstra senSibilidade e deVida compreensão dos referidos
propósitos. TodaVia ao atribUir nova redação ao IncIso 111 do art 143. não prevista no
prOjeto Originai. o seu Substitutivo Insere dOIS novos complicadores. em relaçilo â
lei vigente: a) com a Inclusão da expressão -combinação de veiculas". contraria o
próprio principiO motivador do projeto: b) ao fixar Intervalo de peso. mediante a
expressão "até o limite de seis mil quilogramas'. in~titui alteraçilo no enquadramento
dos veiculas de transporte de carga. abrangendo aqueles de peso entre 3.500 Kg e
6.000 Kg, deixando de enquadrar. entretanto. os condutores de veiculas de carga
com peso superior a 6000 Kg
Nesse sentido. propomos a suoressão do··jpciso 111 do ar\. 143, do
Substitutivo. para manter o teor do disposlllvo tal como se encontra ne Lei
9.503197.
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Pua Delgado

I
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!DIII.IIIIIIlXlI

Suprima-se do texto do inciso V do art.143, proposto no Substitutivo
4240/98, á expressão "nu tipo treiler".

ao PL nO

JUSTIFICAÇÃO

o

objetivo do projato em apreciação é o de eliminar algumas
impropriedades dispostas no art.143 do .Código de Trlmslto Brasileiro,
refarememente à definição de critérios na gradeçilo estabelecida para a habilitação
dos condutoras de veiculos motorizados.
Uma flagrante impropriedade é exigir-se para os condutores de treilers
e molor-casa a mesma gradação imposta a condutores de Onibus e veículos de
carga pesada, situação que não encontra paralelo em legislação de maioria dos
países e que provoca sérios pr8fUízos ao turismo n8CIonal e a setores a ale ligados.

O ilustre relator. 'ao acolher o projeto de lei do nobre deputado VAnio
dos Santos, demonstra sensibilidade e devida compreensão dOI referidos
propósitos. TodaVIa. o seu SubstitutiVO mantém o treiler na Categoria E. para
habilitação do seu condutor. o que. em nosso entendimento, acaba contrlfiando o
próprio principio motlvador do projeto. qual seja, estabeleeer tratamento diferBl1Clado
para esse tipo de veiculo de turismo fundamentalmente utilizado pelo condutor e sua
família.
Nesse sentido. propomos suprimir a expressão "ou tipo treiler". do
inCISO V do art. 143. Visando exatamente à preservação dos objetIVOs do projeto.
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VillÇlo e Tranoparte8

Paula Oolgllda

supiíma-se O texto elo inCISO 11 do art.143, proposto no Substitullvo

ao PL nO

4240198.

JUSTIFICAÇÃO

o

objetivo do projeto em apreclaçilo é o de eliminar algumas
impropriedades dispostas no art 143 do Código de TrânSito Brasileiro,
rllferentemente à definição de critérios na gradaçilo estabeleCida para a habilitação
dos condutores de veículos motOrizados.
Uma fiagrante impropriedade é exigir-se para os condutores de treilers
e motor-casa a mesma gradação Imposta a condutores de ónlbus e veiculos de
carga pesada, situação que não encontra paralelo em legislação da maioria dos
países e que provoca sérios prejuízos ao turismo naCional e a setores a ele ligados.

.
O ilustre relator. ao acolher o projeto de lei do nobre deputado Vânio
dos Santos. demonstra senSibilidade e deVida compreensão dos referidos
propósitos. TodaVia. ao atnbUlr nova redação ao inCISO 11 do art. 143. o que no projeto
onginal não se prevê. o Substitutivo Inova em relação ã leI vigente, com a inclusão
da expressão "comblnaçilo de veiculos". o que. em nosso entendimento, acaba
contrariando o próprio princípio motlvador do proJeto.
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Nesse sentido. propomos a supressão do incIso 11 do art.143. do
Substltubvo. para manter o teor do dispositivo lal como se encontra na Lei
9.503197.
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TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 4.240/98
Nos termos do art. 119, caput, 11, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura •
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fundamentalmente utilizado pelo condutor e sua familia, conforme suas palavras na
justificação da emenda.
Finalmente, acolhemos a emenda de nO I, que acrescenta parágrafo ao
artigo 143, de modo que os condutores de veiculos definidos na categoria motor-casa
fiquem enquadrados na Categoria B, prevista no inciso TI do mesmo artigo 143 da Lei
n° 9.503.
São acolhidas essas alterações graças a novas análises que agora se
completam por estudiosos e especialistas da matéria, em reconhecimento às
imprecisões contidas no Código de Trânsito Brasileiro quanto ao tratamento
dispensado a condutores de treilers e veículos definidos como motor-casa, os quais
não devem ser equiparados a motoristas de ôuibus coletivos e caminhões de carga, sob
pena de colocarmos o Brasil na contramão dos princípios que orientam o turismo
rodoviário rio mundo inteiro e que se encontra em franco crescimento em nosso país.
Portanto, acatando as quatro emendas oferecidas ao Substitutivo anterior,
confirmamos o voto pela aprovação do Projeto de Lei nO 4.240/98, nos termos de
Substitutivo que ora apresentamos.

S"daC~-='ltt

e divulgação na Ordem do Dia das Comissões • de prazo para
apresentação de emendas ao substitutivo oferecido pelo relator, a

Depu~AO

partir de 04/05/98, por cinco sessões. Esgotado o prazo, foram

lO"

HENRIQUE

apresentadas 4 (quatro) emendas.

Relator

Sala da Comi.slio, em 12 de maio de 1998

(
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2° SUBSTITUTiVO OFERECIDO PELO RELATOR

Maria Terezinha Donati
Secretária-substituta

Altera a Leí nO 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro.

2° PARECER DO RELATOR
1- RELATÓRIO

A proposição que se examina objetiva alterar o inciso V do artigo 143, da
Lei n° 9503, de 23 de setembro de 1997, que institui o C64ígo de Trânsito BmsiIeiro,
de modo a promover uma adequação relativamente à categoria exigida na habilitação
para os condutores de treilers.
Ao elaborarmos parecer sobre a matéria, concluímos pela aprovação do
presente projeto, nos termos do Substitutivo que oferecemos para exame e formulação
de emendas por parte dos membros desta Cotnissão.
Foram apresentadas quatro emendas ao Substitutivo, todas de autoria do
ilustre deputado Paulo Delgado.

II - VOTO no RELATOR
Por meio das emendas de números 4 e 3, o seu autor propõe a supressão,
respectivamente, dos textos dos incisos II e m, que haviarnos elaborado para o
Substitutivo.
Justifica S.Exa., no caso do inciso 11, que o Substitutivo inova em relação
à lei vigente, com a inclusão da expressão "combinação de veiculos", o que acabaria
por contrariar ÍJ próprio princípio motivador do projeto.

Para a supressão da redação do inciso 111, sua justificação baseia-se em
dois aspectos: a) com a inclusão da expressão "combinação de veículos", o
Substitutivo também estaria contrariando o objetivo central do projeto de leí; b) ao
fixar intervalo de peso, mediante a expressão "até o limite de seis mil quilôgram&S:',
ele instituiria alteração no enquadramento dos veículos de transporte de carga,
abrangendo aqueles de peso entre 3.500 Kg e 6.000 Kg, deixando de enquadrar,
entretanto, os condutores de veículos de carga com peso superior a 6.000 Kg.
Consíderamos pertinentes os aperfeiçoamentos ora apresentados, pelos
quais se busca preservar a atual redação dos dois referidos dispositivos da Lei, em
consonância, aliás, com os termos do PL nO 4.240/98.
Quanto à emenda nO 2, que intenta suprimir da redação do inciso V a
expressão "ou do tipo treiler", inclulda em nosso Substitutivo, consideramos
íguabnente oportuna a proposição do nobre colega, pois ela enseja que se estabeleça
efetivamente o tratamento diferenciado a esse tipo de veiculo de turismo

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. l° . O artigo 143, Inciso V da Lei nO 9.503, de 23 de setembro de
1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 143 ......

V - Categoria E - condutor de combinação de veiculos 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 tlU mais de peso bruto
total.
§ Ficam os condutores dos veiculos definidos na categoria motor-casa,
nos termos do Anexo I, sem limite de peso, enquadrados na categoria B
previstas no inciso 11 deste artigo"
Art. 2° . Esta Lei entra em vigor na data de sua promulgação.
/(rt.

3° . Revogam-se as disposições em contrário.

~"':' ";'t"'7='"
Deputa

d.

mo, da 1998.

JOAot'J;;;buE
Relator

111 - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Viação e Transportes, em reunião ordinãria
realizada hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nO 4.240/98 e as emendas
apresentadas na Comissão. com substitutiVo. nos termos do parecer do relator.
Estiveram presentes os segUintes Deputados:
Edinho AraUJO - PreSidente. Ricardo Rique e Oscar
Andrade - Vice-Presidentes. AntOnJo Geraldo. Lael Varella. Feu Rosa, Mário
Negromonte. Nilton Cerquelra. Barbosa Neto. Carlos Nelson. Moreira Franqo. Ronaldo
Perim, Benedito Guimarães, Célia Mendes. Felipe Mendes. Francisco Silva, .Iolio

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

22904 Quarta-feira 14

Outubro de 1998

Tota, João Céser, João Henrique, Chico da Princesa, Duílio Pisaneschi, Gonzaga
Patriota, Philemon Rodrigues, Leõnidas Cristino, Luiz Durão, Murilo Pinheiro, Marisa
Serrano, José Chaves. Simão Sessim e Paulo Delgado.

•

Sala da Comissão. em!" de maio de 199B

J
.
I \

Deputa,JEDINHO ARAUJO
Présidente

o.p~~iiE
Relator

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Ofie", 070198
hra::'lha. lJ I úe: lIulho de 1?98

Altera " LeI n· 9.~D3. a~ 23 de
ser.moro de 1997. Que Jn&tJtUt o Código

J>rhro ktpubhqur'lr o avub:o do ~rol~lo clt lA. n'
oi 2.tO I 9& dt" modo qllt' • f~fM"mC:l. Mn '!'u al1110 J"Olm'ttC'
It'llI MIl W'tIIO I-n- do l"OÚII:" dI' 1"""110 NIK'Jon&J

Od TI'i1nSlto BraStlftlfO

o CONGRESSO NACIONAl. de<:ntta

I tllelt'-lI!' :10 k'!'nunt'n'"

Art. 1-. O Bit. 143.

I"OS:)

V. da Lei n· 9,503. Ce 23 de

setembro de 1997. passa a vtgDrar com a seguInte reaação. acrescentanoo-SD ao

"",smoarugo§3'

"Art.143

.

~cllhlll

lic'>lI.1clUL·

v.

Categoria E • condutor de combinação de
veiculas em que a unidade tratora lie enquadre nas
categonas B, C ou O e cuJa unidade acoplada.
reboque, semi-reboque ou artIculada. tenha seis mil
quilogramas ou mais de peso bruto total.

§ 3°. Ficam os condutores dos veiculas definidos na
categoria motor-casa. nos termos do Anexo I. sem
limite de peso. enquaaraaos na categoria B prevista
no inCISO li deste artIgo.'

Pelo ,'rcscllh: 11.1 llp1.lnUlUdJJ~ Clll que i1llrcSCl11amo'o cordlal~
!'3udJl,'"llC:-' \1I1U" ~UhCII:1T ~lIa ccnulcLJ nu scnlldl) de nutonzat a
Tt:pllbhC::\Ç;ll\ dll :1\UI'll do proJcto de lei ·1 :!·Wfl)R. de nossa nutanD, que
..ll~t'.'': ,I,hrc alh:I:tl,:I1C~ 11.1 Lei 'J ':;{I"~ de ~; de ~elcll1bro de 1997
l ... d.IIC\~1 ql1..· .1 '1lIn:n.lç.1l1 lh.'\L··'c .1 Cflo lII\'uhuuanoll:J lill!1taçãn
d,' rClcnlh, pro.lChl ~IIU.lÇJ" 1.1 lh:VldmllCl1lc comp.lda 113 tramnaçàu
re~lmCI1Ii.ll Ju mesmc..'

Art. 3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão. errl Ae Junho de 1998.

-t;r

/I'ld'~/

DtPuta~O"HENRIQUE
VRllltor

:\; :: \CelCnllSSlmo :'lenhor
U~:utad" Michel 1 c:mcr
!~·~:ljCntc da Cámara dos ()t:pulado~
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PROJETO DE LEI N~ 4.249-A, DE 1998

De fato. os malor::5 entraves a amplIação e melhoria dos serviços

(Do Sr. Edson Silva)

de ônibus urbanos encontram-se na ':'::samculaçào das políticas de transpone e

Obriga as empresas de transporte coletivo a manter. nos veícuios dotados com sistema
de bilhetagem automática. profissional encarregado de prestar atendimento de bordo;
tendo parecer da Comissão de Viação e Transportes pela rejeição.

desenvolvimento urbano. no âmbito da 17.310ria dos municípios, na escassez de recursos
públicos e privados para finanCiar o aume;:to das frotas. a adequação"das estruturas viárias
e a modernização dos sistemas de gerenc:J.Inento. bem como na falta de prioridade que a
matéria recebe nas agendas políticas,
A troca do slstem2 de bilhetagem. com a consequente demissão de
todos os cobradores. ponanto. sem medi.il marginal para o aperfeiçoamento dos servtços
de transpone prestados por ôníbus urba... os. E passlve!. mesmo. que os investimentos
aplicados na Introdução do aparato tecnoiogico possam gerar. a curto prazo, pressão no
sentido do recálcuJo das tanfas. comprometendo os USwlnOS.

SUMÁRIO

. Projeto Iniciai
- Na Comissão de Viação e Transportes.
termo de recebimento de emendas
parecer do relator
parecer da Comissão

o Congresso NacIOnal decreta:
Art. }O As empresas concesslonanas ou penmssl0nanas de serviço

publico de tr:lnspone rodovIano coleU\'o urbano são obngadas a manter profissional

encarregado de prestar atendimento dt bordo noS velculos que disponham de sistema
3.11tomanzado de controle de acesso
§ 10 Excetu::un-se do

dtSPOSIO

Não se esta querer.do dizer. por ceno, que fazer uso da tecnologia,
mais especificamente. se).:! inicmttva. por si. mconvemente. Apenas que,
nas atuais clrcunstànclas por que passa o paIS. talvez seja maiS oportuno se dar priondade.
sempre que passlve!. à força de trabalho chspontvet. como. aliás. preconiza a própria
ConstInuçào Federal. que Inclui. entre C"é' pnnclplOS geraIS da au\·idade econàmica. a
.
busca do pleno emprego, assim como a \ .1ionzaçào do trabalho humano.
Em \1Sta do exposto. contamos com o apoIo de nossos ilustres
Pares a presente miciatIva.
da automação,

neste artigo os veiculas com

capacIdade tnfenor a 20 (vinte) passageiros
§ 2 Cl O protisslonal a que se refere este arngo tera a função,

pnomanamente. de auxll1al'. no ve\cuio. o mgresso. a acomodação e a saida de pessoas

portadoras de deficIência. Idosos. cnanças e gestantes. bem corno de prestar mfonnações
acerca do itIner:mo. da tanfa e da fonna de aquisíçào de bilhetes. cartões ou fichas para

unlização do servtço de transporte.
Art.

~o

A fiscalização do disposto nesta lei Incumbe aos Agentes-

de Inspeção do Trabaiho. do MJnlSteno do Trabalbo
Art }" A mobser...àncla do dISpOSto nesta I~I sUJeita a empresa d~
rranspone ao pagamento de multa no valor de RS 300.00 (trezentos reaiS) a RS 1000.00
(dOIS mil reaiS I. levando-5e em conta. alem das clrcunstáncUl5 da Infração. 3 SItuação
cconómlco-financelra do Infrator

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI NO 4.249198

Paragrafo umco Os \'alores de referência da.. mulUl.S serão
:uuahudos mensalmente: de acordo com o mdlce federal de correção dos débItos fiscals

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura • e

Art. 40 Esta lei entra em vigor 120 (cento e vinte) após a data de

divulgação na Ordem do Dia das Comissões

de

prazo para

sua publicação

apresentação de emendas, a partir de 08104198, por cinco sessões.
.ruSTIFICAC.;"O

o emprego crescente de recursos tecnológIcos é das caracteristicas
mais marcantes da sociedade neste fim de secuJo. Suas conseqüências. ainda não
completament~ avaliadas, podem variar enormemente dependendo d.o ambiente
econômico em que se processa. Quanto mais deseauilíbrado. mais patentes tornam~se os
efeitos do fenômeno. tanto POSItiVOS como negativos. no tecido social.
Dentre as vánas vertentes tecnológicas. a automação é uma das
que maiS vem sendo utilIzadas. abrangendo ativuiades as mais variadas e alcançando
comurudades bastante heterogêneas no que diz respeito ao seu grau de desenvolvimento
econômico e social.
No campo do transporte pubhco. Ja há algum tempo paises da
Europa e Aménca do Norte vêm adotando SIstemas automatizados para o controle do
acesso ao serviço de trnnsporte coletIvo por ônibus. política que começa a ganhar impulso
em diversas cidades do chamado mundo em á~senvolvímento, entre elas. algumas
metrópoles brasileiras.
Em linhas gerais. as pnnclpal5 alegações para a alteração do
sistema convencional de bílhetagem têm sido o contInuado problema da evasão de receita,
que podena ser ehminado com a automatização. e a necessidade de se reduzir custos
operacionais. mediante a retirada da figura do cobraáor.
Enquanto ganha espaço a no.. . a filosofia de hiihetagem automática,
pouco se tem refletido acerca de seu Impacto no mercado de trabalho de #{J.!ses como O
Brasil. com excesso de oferta de mão-de~ob:,l. predomlDantemente sem maior
qualificação. e baiXO mvel de cresctmento' econômiCO
A pOSSibilidade ':z se abolir rmlhares de POStOS de trabalho num
curto espaço de tempo. espeCialmente ;:~ centros urbanos com senos problemas de
desemprego, parece ser cogitada sem a ':~\'Ida cautela. pondo~5e aCIma de uma grave
questão SOCial a expectativa de m;nor P'O':<ltlvluaae para o setor. h..: ....,íiolO cMC qu" J..-."lUC:l
rcpcrcu5silo pode ter Junt<r2Q conjunto de ...5minos.

Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.
Sala da Comissão, em 28 de abril de 1998

(~~

RUy\3mar Prucêncio da Silva
Secretária
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
I - RELATÓRIO

Sob exame desta Comissão encontra-se o Projeto de Lei nO
4,249. de 199B. que obriga as empresas conceSSionárias ou penmissionárias de
serviço público de transporte rodoviáriO coletiVO urbano a manter profissional
encarregado de prestar atendimento de bordc nos veículos. exceto os com
capacidade inferior a 20 passageiros, que dlsponnam de sistema automatizado de
controle de acesso, a chamada "bilhetagem automática" ou "catraca eletrônica".
A proposta, de autona do Deputado Edson Silva, detenmina
,que dito profissional ficará incumbido de auxilia- o Ingresso, a acomodação e a
saída de pessoas portadoras de deficiência. Idosos, crianças,.El gestantes, assim
como de prestar informações a respeito do itlrerário. da tarifa e da fonma de
aquisição de bilhetes. cartões o~ fichas para utilização do serviço de transporte.
De acordo com o proJeto. caberá aos Agentes de Inspeção
do Trabalho, do Ministério do Trabalho. a fiscalização do novo preceito legal. Aos
que o desobedecerem. será aplicada muita que poderá variar de R$ 300,00 a R$
2.000,00,

confonme

as

circunstâncias

econômico-financeira d; infrator.

da

infração

e

a

condição
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Em sua justificação, o autor aborda o avanço Inexorável dos
recursos tecnológicos, dentre os quais se encontra a automação, afirmando que
as repercussões desse movimento podem variar bastante em Virtude do grau de
desenvolvimento econômico e social de cada comunidade. No Brasil, explica, há
excesso de mão-de-obra, predominantemente mal qualificada. e baixo nivel de
crescimento econõmico, Essas caracteristicas desaconselhariam a introdução
abrupta, sem mecanismos de compensação. de sistemas automatizados, que
poria em risco a permanência de milhares de postos de trabalho. Acrescenta, o
proponente, que a bllhetagem automática é medida marginal para o

Pode-se

Esgotado o prazo regimental. não foram apresentadas
emendas ao projeto. É o relatÓriO

obse'Var

que

as

diversas

vantagens

proporcionadas pela bilhetagem automática conduzirão, ineqUivocamente. e num
futuro não muito distante. a uma ;ransformação Significativa do sistema de
transporte urbano por ônibus no Brasil.
Melhorias

nos

veiculas

terão

que ser introduzidas.

Plataformas da embarque. para facilitar o sistema de integração, precisarão ser
mais difundidas. Programas de informação - linhas, horários etc - deverão ser
aperfeiçoados e colocados mais prontamente á disposição do usuário.

aperfeiçoamento dos serviços de transporte prestados por ônibus urbanos,
havendo várias outras providências que deveriam ser tomadas para a real
melhoria do setor.

Outubro de 1998

Não se trata, pois, de uma simples troca no sistema de
cobrança nos veiculas. É todo um novO modo de prestação do serviço que se
Impõe. Nele, não pode haver lugar para um profissional - o atendente de bordo cUjas funções são dispensáveiS, cUla presença comprometerá a eficiênCia
econômica da atividade.
Se se quer combater o desemprego, que estabeleçamos um
política mais ampla, de caráter transetorial. capaz de enfrentar o problema com a

11 • VOTO DO RELATOR
A iniCiativa que nOS chega para análise é reflexo das
Intensas modificações que se estão processando no mercado de trabalho neste
fim de século, pnnclpalmente em razão dos progressos tecnológicos que se
espraiam para os mais diversos setores da economia. Reconhecemos, como
disse o autor, que nem todas as comunidades estão suficientemente preparadas
para absorver as conseqüénclas do avanço do orocesso de automação, cUJa face
mais visivel é o desemprego !'Iem por ISSO. todaVia, concordamos com o
tratamento dado á questão no projeto ora em exame

expansão de postos de trabalho realmente demandados pela economia, não com
a criação de funções que mais raizes tém na Imaginação do legislador do que nas
neceSSidades diárias da sociedade,
Esses os aspectos, ponanto, que nos fazem acreditar na
Inconveniência da proposta Voto, assim, pela rejeição do Projeto de Lei nO

4.249, de 1998.

Sala da Comissão. em ..... ;.. de

ly l t. I"":

de 1998.

o

caráter extremamente paternalista da proposta, com
certeza, não reflete o deseja do constitUinte qce, ha dez anos atrás, preocupado
com a situação que se aVizinhava, elencou, no rol de direitos dos trabalhadores
urbanos e rurais - art 7° da ConstitUição Federal. "a proteção em face da
automação, na forma da lei"
Tal proteção. acreditamos, não deve constituir um
empeCilho às Inovações tecnológicas, nem, tampouco, representar uma ameaça á
saúde da atlvldaoe econômica O setor de transportes como qualquer outro
campo de atuação empresarial. deve ter como paradigma O permanente
aperfeiçoamento na realização de suas funções o que Significa dizer aumento da
qualidade do produto ou serviço ofereCido e raCionalização dos custos de
produção Não poderia o legtSlador, portanto querer preservar postos de trabalho
ou estabelecer formas de compensação ás custas do desenvolVimento do serviço
de transporte coletiVO urbano Estariamos contrariando a pratIca internacIonal
<I
De fato, embora o Sistema de bilhetagem automàtlca Já seja
realidade em algumas Cidades brasileiras, há mUito é utilizado em paises mais
desenvolVidos como procedimento de controle de Ingresso. Lá. Jamais fOI tentada
experiênCia como a que o projeto em foco procura Implementar Não eXistem
veiculas que disponham de um atendente de bordo
Conquanto em alguns desses paises seja bastante
preocupante o problema do desemprego, não se imagina resolvê-lo assim, de
maneira paliativa com reflexos negativos oara todo o sistema produtiVO Não
devemos nos esquecer que o transporte coletiVO é uma atividade-meiO, estando
os seus custos embutidos nos custos de Produção de qualquer serviço ou
mercadona gerados no meio urbano Para o conjunto da população. um ganho
substancial de produlivldade no transporte, aor certo, supera as conseqüênCias
negativas, porém localizadas. advmdas 00 desemprego de um grupo de
profiSSIonaiS. alnaa que numeroso
Vamos citar alguns

JJI - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Vl8ção e Transpones. em reunião ordtnàrla
realizada hOje rejeitou unanimemente o Projeto de Lei n° 4249/98 nos termos do
parecer do relator
Estiveram presentes os segUintes Deputados
Edtnho AraÚJO - PreSidente, Ricardo Rique e Oscar
Andrade - Vice-Presidentes, AntôniO Geraldo. Lael Varella, Feu Rosa MáriO
Negromonle Nilton Cerquetra Barbosa Neto, Carlos Nelson, Moreira Franco. Ronaldo
Perlm, Benedito GUimarães, Célia Mendes, Felipe Mendes, FranCISco Silva, João
Tota, João Cóser João Henriqu:, Chico da Princesa. Duilio PlsaneschL Gonzaga
Patriota. Philemon Rodrigues, Leonldas Cristina, Luiz Durào, Murilo Pinheiro, Marisa
Serrano. José Chaves Simão Sesslm e Paulo Delgado.

Sala da Comissão

oeneficios da automatização no

transporte urbano para que não se fique eorr a Impressão de que o aumento de

produtividade de que acabamos de falar é mera especulação: pnmeiro, a melhoria
dos processos de Integração de transporte, com a exclusão de novo pagamento
nos locais de transbordo; segundo. a diminUição drástica da evasão de receitas e
o controle efetivo de todos os usuáriOS do s'stema, pagantes ou detentores de
gratuidade; terceiro. o controle da arrecadação, por empresas, linhas e tipo de
usuário; quarto. a maior faCilidade para ingresso e acomodação nos veiculas,
possibilitando o aumento da velocidade comercial quinto."para finalizar, redução
nas despesas com pessoal das empresas de transporte, com reflexo positivo no
custo final do serviço repassado ao usuário

Deputado

I HO ARAÚJO
residente

~

"',

\\\~~'\

Deputado MAURO 'oPES
R'elator
""

'"

j
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PROJETO DE LEI N° 4.285-D, DE 1993

!II - adju.dicação de parte dos bens que
vierem a ser recuperados I até o limite de
cinqüenta por cento;

(Do Sr. Fábio Feldmann)
Altera a Lei na 7,542, de 26 de setembro de 1986; tendo pareceres: das Comissões
de Relações Exteriores e de DefeSa Nacional e de Trabalho, de Admjnistração e
Serviço Público, pela aprovação deste e do de n~ 4.691/94, apensado, com
substitutivo; da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, pela aprovação deste e
do de na 4.691/94, apensado, com substitutivo, com declaração de voto do Deputado
Pedro Wílson; e da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, do de na 4.691/94,
apensado, e dos substitutivos das Comissões de Defesa Nacional, de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, e de Educação, Cuitura e Desporto, com
subemenda substitutiva,

SUMÁRIO

I - Projeto inicial
Il- Projeto apensado: 4.691/94
IlL Na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
- Tenno de recebimento de emendas· 1993
- Tenno de recebimento de emendas· 1995 - nova legislatura
- Parecer do Relator
- Substitutivo oferecido pelo Relator
- Tenno de recebimento de emendas ao substitutivo
- Parecer da Comissão
- Substitutivo adotado pela Comissão
IV- Na Comissão de Trabalbo, de Administração e Servi~o Público:
- Tenno ,de recebimento de emendas
- Parecer do Relator
- Substitutivo oferecido pelo Relator
- 'Tenno de recebimento de emendas ao substitutivo
- Parecer da Comissão
- Substitutivo adotado peia Comissão
V-Na Comissão de Educação, Cultura e Desporto:
- Tenno de recebimento de emendas
- Parecer do Relator
- Substitutivo oferecido pelo Relator
- Tenno de recebimento de emendas ao substitutivo
- Parecer da Comissão
- Substitutivo adotado peJa Comissão
- Declaração de voto do Deputado Pedro Wilsori

VI- Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
- Tenno de recebimento de emendas
- Parecer do Relator
- Subemenda substitutiva oferecida pelo Relator
- Tenno de recebimento de emendas ao substitutivo
- Parecer da Comissão
.
- Subemenda substitutiva adotada pela Comissão
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...........................................
Art. 312

Esta lei entra em vigor na data. de

sua publicação.
Revogam-se

Art.

as

disposições

em

contrário.

JUSTIFICAÇÃO
Visa a presente proposição corr~gLr equívoco
causado pela Lei ,n Q 7.542/86, que regulariza a pesquisa e
exploração de bens afundados e submersos em águas de
jurisdição nacional. Segundo este diploma 1ega~ a pesquisa e
exploração de tais coisas e bens, notadarne~te aqueles de
valor artístico,
histórico ou arqueológico,
ainda que
efetuada por particular, não autorizaria este a ficar com
qualquer parte da que for encontrado, pois são considerados
tais tipos de objetos corno de propriedade única da União, não
sendo a eles, ainda, atribuídos valores para fins de
pagamento ao concessionário. Tal dispositivo, apesar de
aparentemente
garantir
ao
BrasiY
a
propriedade
de
determinados bens, na verdade prestou um desserviço à Nação,
visto que desestimulou a pesquisa e incentivou, pqr outro
lado, a pirataria, o que vem trazendo prejuízos enormes.
Ainda este ano a revista veja de 14 de julho,
publicou reportagem onde ressaltou o problema, demonstrando
que as poucas equipes de pesquisa que se aventuram por aqui
encontram, via de regra,
piratas submarinos.

navios

,com

cargas

roubadas

por

Recentemente vemos,
inclusive, em paises
vizinhos, a descoberta de tesouros de incalculável valor, que
quedariam perdidos não houvesse a pesquisa por parte de
empresas estrangeiras, que receberam porcentagens do achado.
Apresentamos, então, a presente proposição
visando minorar tal problema, permitindo a exploração de tais
bens por particulares nacionais ou estrangeiros que,
acordo com o acordado com a União, poderão receber até 50%
que for recuperado. Tal medida resultará, com certeza,
inicio de pesquisas que permitirão ao pais a recuperação
tesouros cobiçados por saqueadores internacionais.

de
do
no
de

Sala das Sessões, em 9 de novembro de 1993

,~

'.... J:!:c'-(,.,,_

M"4..._-

Deputado FÁBIO FELDMAHH
o congresso Nacional decreta:

Art. lP Ficam revogados o S 50 do art. 16 e
o art. 20 da Lei no 7.542, de 26 de setembro de 1986.
Art. 212
setembro de 1986, passa

O art.
~

2~

d~

Lei .n o 7.542,. de 26 de

"LEGISLACAO CITADA .ANEXADA Pf.LA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI"

vigorar com a seguinte redação:

LEI
contrato
ou
ato
de
autorização poderá prever cornq pagamento ao
concessíonário:
"Art.

21.

O

I - soma em dinheiro;
11 - soma em dinheiro, prop~rcional ao
valor das coisas e dos bens que v~erem a ser
recuperados, até o limite de cinqüenta por
cento;

N~

7.542, DE 26 DE SETEMBRO DE 1986
DispOt! sobrt! 11 pt!~quiu. ltxploncio õ
rt!nroc'o f! d~moliclo de coi.u ou bl!ns
IIlund.dos. submt!r.o~. ttnclJlh.do!f f! perdi·
dos ~m IISlUa~ ,ob jurisdiclo nadand. fom
tt!rreno de marinha. !leU' acrt!scido, t! t!m
terrenos mIJrjlinais. t!m dt!corr~ncllI de SI'
nistro. alij.m~nta ou (ortunIJ do mar. e d4
outru provid'ncilJs.

O PRESIDENT'E DA REPúBLICA. faço saber que o Congresso
Nacionai decreta e eu sanciono a seguinte lei:

.................... __
Art. 16.

-_
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-_

-_

__

-

-- .

A Autoridade Naval poderá conceder autorização para a

remoção ou exploração. no todo ou em parte. de coisas ou bens referi·

dos no art. 1:' desta lei. que tenham passado ao dominio da União.
§ 1:' O pedido de autorização para exploração ou remoção deverá
ser antecedido por pedido de autorização para pesquisa de coisa~ ou
bens.
§ 2:' Havendo mais de um pedido de exploração ou remoção. em
relação a mesma coisa ou bem. apresentados no prazo de intimação ou
do edital a que se refere o § :l:' deste artigo. terão preferência. indepen·
dente de prazos para imcio e fim das operações. mas desde que ofere·
çam as mesmas condições econõmicas para a União:
'1·- em primeiro lugar. aquele que. devidamente autoriza·
do a pesqcisar. tenha localizado a coisa ou o bem;

II - em segundo lugar. o antigo responsável pela coisa ou
pelo bem.
,
§ 3~ . Para que p,ossam manifestar sua preferência. se assim o desejarem. deverão aqueles mencionados nos incisos I e II do § 2~ deste
artigo ser intimados. pessoalmente ou por edital. obedecendo-se no que
couber. as regras estabelecidas no art. 9:' e seus parágrafos. O custo
d.. intimações 'ou da publicação de editais correrá 'por conta dos interessados.
§ '4~ Nas intimações ou editais será estabeleCido o prazo de 15
(quinze) dias para que aqueles mencionados nos incisoa I e II do § 2:'
deste artigo manifestem seu desejo de preferência. Manifestada a preferê!tcia. a Autoridade Naval decidirá de acordo com o que dispõe ,§ 2:'
deste artigo.
§ 6:'_ 'Ndo será çoncedida' a autorização para realizar operações e
atividacf" de pesquisa. exploração. remoção ou demolição a pessoa
física ou iurídica estrangeira ou a pessoa jurídica sob controle estran·
ieiro, que também não poderão ser subcontratados por pessoas físicas
ou jurídicas brasileiras.
Art. 20 - As coisas e os bens resgatados. de v!.
lar artlsttco. d. iRteress. histórico ou .rqu.ológlco. p....!
..carl.......l.lo d. U.lid ••io s."o ,asslv.is di Iproprl.
~io .. adj.dlcaçio. doaçio. al1a.ação direta ou atraves di Hci
taçã. pilll1ca. I • Iles IIio Slrio .trlbuldos nloras para fl~;
da fiXação d. p......to • co.clsslonlrlo.

Art. 21 '. O co.tr.to ou ato di lutortzaçio di
r_çio ou .xpl.r.çio podlri pr.var COIlO p.,....to.. conc.!.
sl..lrt•• ressalvado o disposto aO ...r\. 20 desta LoI. ta f i . :
• s _ ..

dla~llro;'

11 - sOlla •• d1'nll.iro. proporclon.l ao valor das
cois.s e dos ~ens que vIer••• ser recuperados;

I "I - ". d •• p •••• dacorranh. d. di!
loc•••nto•••li•• nt.çlo. pcu••da • cobu'tur. da ••guro. da vida d.
rhc.i •• duign.do. pel. Autorid.d. H.v.l p.r. executar. riM.lil.çlo da. aparaça.a • atividad •• previ. ta. no artigo 21 d•• ta l.i.
corr.rlo p,or conta do Pl1niaUdo d. "'arlnha . . .ndo v.d.do .xigir da.
p••ao •• rlalca. ou Juddica. autor~%ad••• ra.lizar qudqu.r ativldada .ancionad. n.ata 1.1 paga.anto ou r •••• rel ••nto. paI' qualquer Ido, da.' cueta. d.corr.nte. do ex.relcio da .u. runçla ri ....
e.lh'Oore ••
'Art. " I ,. - A Au.tor:ldada Maval

toriz.r ••h

.

podar i .udI u. int.r••••do a ;r.tuar p••quh••• t.nt.r • loe!.

liz.çlo dI col ••• ou bana. dando-sa pr.rlr·.nela. para. conc•••lo.
a

i p....o. (lalc. ou jurldic, que tInha da.coD~rto oc.aion.l•• nta

coi•• ou o "". ou àquela qUI co.prov• •ar datantora d. '.iorl' co
nh.éi•• nta. indicativa. d' .ua lae.UzaOlo I naturaz....
-Art .. 20 - aa cai••• I o. bana uagatado..
dI valor .rtlaUca.
inhre..a hht6rlca ou .rqu.ológico, par"naclrlo no do.lnia da Unilo, "lo ••ndo p ••• lv.t. d. apropri.o.o.

l.I'

.djudleaçlo, doaçla, e Ili.n.çlo dlrata ou atravi. da licitaçlo P,,º,
bl1cr.
P'l'i9~.'a Onlca - l. coi.l. I
101 bana
rl.vat.do. "".verlo .er .tr1buldol v.lor•• par. r1n. d. Iv.lilçlb
.onetirl• • da rlx.çlo da p.v••• nto I cone ••• lonirio, • tItula da
eo.pan.açlo ..el. da,cOb.rt. I r ••gatl da Ichado, devlndo a IVI11a,.10 '11' proeldld. por Pila .,no. dalI pari ta. - arquaólogo. Cr.dln
eladol, cujo tr.balho .ari pIgo pila Un110, da acordo co. critirio;
• a.re. ..tabalecldo. pala ".rlnha. ouvido o fIIlni.tirio d. Cu!
tura."

·bt. 32 - •••••••••••••••••.••••••••••••
P.dgrofo Onico (tU) •••••••••••••••••••
I 21 - t: livra, dap.ndando apa".. da coaunicaçlo à. Autoridade Haval • d.'dl qUI nlo r.pra ••ntl ri.co. in,!
clltivll1 par. a .egu·r.nç. d. navIglçlo, par. t.rc.iro. ou par.
"10•••biantl, a r.a11zaçlo da a..cur.O •• da turi ••o -Iub.arlno., co•
turht. . .ngulhadou. nulon.h . . .tungo1;o" •• dUal arqulol§.
Qicol Ji 1ncorpor.do. 'Ia do.!nio d. Unllo. quandO pro.ovida. pO'r
cont. a r ••pon••bl11dadl d•••pr •••• dlvld ..ant..
Cldlatr.da. no
"inhtbio da "ninh.·. no !n.Ututo Sr..llo1ro d. rurla.o. ..ndo
Vld.d. Ia' ••rglJlh.dore••. r ••oçlo d. qualquer b•• ou parti ,dl.t&.
Aet. 2. - Fic. rovog.do antigo 26 d. LI1 NI 15U.
d. 26 d. a.ta.bro da 1916 •
bt. 3a - Esta, lai .ntr••• vigor n. d.t. d. lU.
publlc.ça'o •

Art. U • A.vog

dhpol1çS.. "' eDntufio.

111 - .djudic.çiq 4e p.rt. dOI b'ns que vier•••
s.r recuper.dos;
ftxldo 4t ••te do r.sult~
40" r..oçio o. exploraçio. co.for.o IS regras est.beleci
4as para flxaçio 4. p.g...nto por .ssisti.cia • S.lV•••• to.~
li•• coub.r.
'I - p.g...nto a s.r

PROJETO DE LEI NU 4.691, DE 1994
(Do Sr. Luiz MoráJs)
Altera dtlpoaltlvoa da tAi n9 7a542, de 2' de •• teabro

de
19", que -di.pÕe sobre .. pelqul•• , exploração, r.lIOção
•
d.-o11çlo d. coi'•• ou bena afundado., luhllerlo., encalha_
doa • perdlcSol _ água. sob jurll41çio nacional,..
terr4
nol c1tI aarlnha e "UI acr••cldol e . . terreno. aarglnala,.ã
deçorrincla .s. .in1Itro, allj...nto ou fortuna do -..r, e di
outr•• prov14incl••- ..
(APEIlSE-81 NJ PIlOJE'rO DI': LlI N9 4.285, DE '19'3)
.0. CONGRESSO NACIÓNAL

d.er.t.:

Art.. l ' ... O. artigo. 15, 19, 2D • 32 da Lai Nt.7542,
da 26 da •• tI_bró da 1986, p •••••• vigorar co. a •••gulnha alta ..
raçll •• :
-Art .. 15

..

f 11 ••••••••••••••••••••••••••••••
f Z. ~'J,
I 31 - •••••••• : •.••••••••••••••••••••
•••_._• • • • • • • " . ' • • • • • • • • • • • • • •

JUlTlFlCAÇJlO
15U, d. 26 d. . .to.bro d. 198.. ..tab••
lacI dl.pealçaa. qUI ragula.ant•• a. 4t!vidld•• da pI.qul •• , ••p1.2,
r.vlo, re.oçlo • da.aliVlo de cal ••• o~ bana ,rurldldoa, lub.araol,
.ncalhado. e perdIdoa a. igu•• aob jurl.diçao n.eion.l, a. tarr.no. da "lr1n."1 a a,uI .cr••cido • • a. tarr.na • •lr91nli., •• d.co!.
rlnel. da a,inlltro. ~llj ••anto ou rortuna no ..ar ..
P.:tr torça d•• ta 'dlapa'i'tiva 1.9.1, co.p.t. .0
"inlothio da "ninna a coord.n.çlo, o controlo • I 'loc.lizaçlo
da. oparáve•• er atlvidad•• Interlor.anta ••nclon.d.... Apó. o Idv.~.
to d..ta 1,4 0.l."inhthiol d. "ninho • <ta Cultu.. .dU.... vi·
r!•• portel'l•• vi ••ndo • plaronlz.r ai .çae• • •ar•• 'dotada. p.lo. 61"1)10' .ubordlnado., na Ipracl.ç'o, daci.lo
axpadlçlo dOI
ItOI Id.lnl.trltlvo. julg.do. neea.airloa '••••cuçlo ela 1.1 r.reronel.da. Atuala.nt•• o principal ato 10gal qu•. diacipl1n. . . oç6oa
a ••cutlv•• adotada. p.l•• ·C,plt.nl.. d:J' Porta.,
O.l~Qlci...
A.lnela., i a Portaria n. 3'2.05 A, d. 15 ·d. onça d. 1911, d. Oi..toda d. Porto• • ,N.v.g.çlo do "iniathio d. ".dnha.
A 1.gi.laçlo lei•• clt.dl, •••aciael.
outr ••
cou.lat.. (C6digo Co•• rcial S,,"U.iro, C6digo d. Proe...o CUvil,
t6dlQO P.nal. RaÇiula.anto para a Trar.cao tlarit.o ate), Vlio I prl.ncha... O v.lio e.iat.nta no ordan••anta jurldlco bra.ll.ira quanto
~o1
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... <lh"i1111n...nta <I. u•• <I.. p'indp.h qu••tO.. quo .nvalN•• o
direita ••rltl.o.. qUIl .aja • r.laclonada co- a " ••Qui'., Ixplora-

v.a. r_vlo. <I....Uv.a • prop.h<l.<I. <I. "oh.. ou' ".n. par<lL<lo.
•• i'il'l•• n.o1an.L•• Co••raUa. o <lLacLpUn•••nu 1&011 <11. . . . Uvid.... praplcLau o <I•••nvelvL••nto o'<I.n.d. . . . .ntroLadO d•• ap.••0
'1 1&ndO. inc1ullv••• can.'1tulv.o <I. LnG..r•• , •.,ra••• prlv
n.alan.i•• qu. p••••u •••• d.dLcu •••t. u.. d.·
..plór';;Ia .can'.lc••
Ca.a u.ulUda. raolnu.-••• d..cabuto • o
r••o.t., ....u. nú..ra aLonirL...Uva d. b.n.. di v.lar .,U.U.a.
.canO.l"•• d. LnUr.... hl.tOr1ca ou arqu.alOolco que .•• .ncantr.v... po. virh••aUva •••ub
iou•••ab jurLadlv.o n._
clon.l •• haja •• o"h•• Lnca.pa..da. '0 da.lnLa á. Unlla. No Or.aLl. eo.o todo•••ti•• OI • • n. S.hLa - •• puUeu1&r por ..r o b.r00 da no
d••eabrL••nta • p.lca d. ap...va.. d. h1&tOrlca
_
t
riU
- ni "oLltra. do .d.UneL. aLnd. d. daz.n•• d ..
b.r v'" que j .... na tunda d' no... p1&t.ra.... cllÍlUn.nt.l
.
alUo••rqu.alOvLca•• 'Ol{ard.nda. par ..za•• dlvu..... r"UI.v.a d. . .pler.v'a cLanUti.e• • •u••••av.a. p... que ·v.ilh... ear
lnca.pa..dll ~ rLqu.u da .c.~vo ••qu.o1601ca li. UnLl.;
"Ia obltlnta .1 canqulat•• "J' 11Cln'ld•• ,

~ •••

p.r lInd. d••p11c.V'o d. 1&gLel.v.", dLao1pUn.do.. d""••Uvid.d. d••n.U' • n.c.doid'd' d•••r •• r••UUdcl eloun. IpuraLOo.••nta •••••u. dhpollUvol. co';.ld ndo • bparUnch d• • • Ueu1.r o Lnc
nto d" .ça.. d..Un.d
apu.clan.Unr • ..cup.rol
010 d
v.Ua.a. b.n••
Cal .... propO.Ua, .•ub••ta i .p..oL.O'o d••••
C... o p....nt. p.aj.ta d. LaL, quo t •• por ••oapo tund•••nt.ll
- ..duzLr· a. prac.dL••nto. burocriUco. • ••
ou.t•• lnc1d.nt. . .ab. . . . dLv
t.P••• quo an...... p•••a••
t!aLc•• au JuridLc.. priv.d•• lnt
d. . . . ap.rar n.... r..a d.
• UvLd.d.;
- cont..Lr .0 p••quL..dor que .•t.Uv... nt~ ••
d.dlqu. '0. . . tudo' o ln.lota n. t.nt.t:Lv. ~. 10c.Unv'. d. clil... ou b.nl .tund.do. p..ra"ncLa p." obt.nv'o d. LndLap.n.ivel
.ut.rU.O'o Laga1•• co.p.n••v'o 'Ln.nc.L.. pel. parUclp.o'. na.
trabalho.;

r ••

'I~ A Autoridad. Naval pod.rá condicionar a autorilaçlo li n·
moÇao:paio ...ponlável. d. tod.I·.1 coil.' ou bolla•• 11'0 pana d.I'I,
bom como de IIU' .c"lÓrioa e rlm.II••c.ntel ou. quando l i lratar de
• ..barcaç.o. 11mbém d. lua cara•.
f 3~ A AUloridad. Naval filcalizará aa op•••ç4a. e. 111 blpótall
d. QUI o ",pollaáv.1 venha ••b.ndoná·l.. I.m c_pl.tar a remoÇa0
do todo determin.do. pod.rá .ubocitui·lo 110. torIIIQ. do art. 10•

..................•..........................................................................
Art. 19. A Autorid.d. Naval. ao conc.d.r .utorizaç.a p.ra pu.
qui••• fixará •• I'U cri14rio. pr~o. para ••u illlcio • 14rmmo.
f l~ A Autoridad. Navil;"a IIU criUrlo. pod.rá .utorilar QUI
m.ia d. um inter....do .f.tu. p.lquilal e tente. loc.Uzaçao d. coll'l
ali b.a••
f 2~ O .utorilado • r••Uzar opa.aç4a. d. 1I.lqui•• m.ntará • Au·
torldad. Naval inform.d. do d.nnvolvlm.llto d.. oparaç4a1 e••18 .a·
_Ial. d. IIUI r••ulta40, ••ch.do•.
Art. 20. AI coi•••• OI boal r.ll.tadol. de valor .niltlcO. d. 111'
taralll bl.tórlcô OU .rquaolcllico. p.rman.c.r'o ao domllllo da Ulllao.
nao •• ado p.lllv.11 de .propri.çao••dludlc.ç'o. do.çto. all.n.çlo di.
Nta ou au.v" de IIcltaçAo públlc•••••1.. n'o ••rlo atribllldo. valor•• para fina d. flxaçao d. p.l.m.ato a coac...lonárlo.
J

Art. Hl A Autorid.d. N.val podará uillr. do lataN...do • reque..at. d••utoril.ç'o para peaqul... um. 'cauçAo. 'DI valor por .Ia
arbitrado. como I.r.llti. di' r.aDOllaabllldad,. do autoriaado.

_ _-.---.

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

Art. 32. A. coil" au b'lI' .fulldadol. .ubm.roo•••1Icalh.dol •
p.rdidoa .m állla. fOb luriadiçAo nacional. .18 terrallo. d. marillh. e
'nul .cnacldoa·, em tarranol marlla.i•••m decorr.aci. d. lillilUO.
alll.mlnio 011 fonuna do mar ocorrido bá m.il d. 20 Matei IIIOS da·d••
1lI! d. publle.çlo dnta 1.1•. culo, r••lIOlIaáv.11 0'0 vanhllll a requ.rer
autoris.ç.o p.ra p••qulla COID fino d. r.mocAa. d.moUçao ou .xplor.·
çio. no pruo de 1 luml .no a contar da data da publicaçio d..ta .I.i.
I.r'o coolid.radol. aucom.tic.m'lIte. incorpo••do. .0 dominlo d.
Uni.o.

Parjlt.fo único. OI deltroÇol de aaviol de C.ICO de m.d.ir•
afund.dol IIC!' .éculol XVI. XVII. XVIII t.r·••·.o como autom.tIc.·
m'lIte illcorpor.dol
domlaio d. Ulllio. lod.paad.nlllm'lIta. do d••
curoo d. pruo d. 1 luml 11I0 fill.do ao caput d'II', artilo.

.0

COMISSÃO DE DEFESA :\AClOI'\AL

- po..lb111t.r a d...nvolvl••nto cut.rl0.0 d.
turLa.6 .ub••rLna ••" .1tLa~ arqu.a1601ca.. co.a u.. L.,artant.
.tLvId.d. lubaLdlirLa IcanO.1c.;
- .ln1.1zu • ·plr.tuL.· .d.tonte lobr. ~ od~

I.
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TERMO DE RECEBII\IE:"TO DE DIE:\UAS
PROJETO DE LEI N" -l.285i93

achada.
PI'II

E.plro. • ••1_, cantar coa o apoio dOI .'UI
o IP.rrll;a •••nta I Iprovlçlo da pr •••nta prOPo,'ta..
S.L- oi .. S

30'

pa.

d. junha d. ,,,••

O'J>utada LU'(i

.:Ii..~1

Nos termos do art. 119, capUl. 1. do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, alterado pelo art. 1", I. da Resolucão n" 10/91, o Sr.
Presidente determinou a abertura - e dh'ulgação na Ordem do Dia das
Comissões - de prazo PJI"a apresentacão de emendas. a partir 29/11/93. 1101'
cinco sessões, Esgotado o prazo. não foram recebidas emendas ao projeto.

riolitiAA

Sala da Comissão. em 03 de dezembro de 1993

1._a .v ....

"L!QlSUÇAO ClT&DA ANtAAU" rr L.

J'rlCk.o..:. P-..~~

ciucIRIIUIAÇAO II€ ESTUDOS LEGISlAnvQS·oo'
LEI N~ 1.542. DE 2. DE'SETEMBRO DE

Marei .BernardeS'Ferreira
! Secretária

0/1".. ....... • "",,,1IlN. ••"""._

,..~• •

•tu

v""'" -... /Htdl-

_01"•• M

"'"'-."-i~'_'_
,.,...0 fI. ,..,.;u••
aaw«1doa . . .
,..,..1.. I."UI".".,.,..
1. d• • ,.

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

fert"ftO' • •

aiMlo. .UI......
otIu"

OM

1011.... . . ..,.•• tU

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

IJN.,;tI'ac;•••
...........................................................................................................

An. U. Ao fOlIcitar autorilaçao par•• paaqul....xploraçto. remoça0 ou de..ollçao d.a coiaaa ou b'lIl ref.rldol no
1~ desu lei: o
r..ponlável d.verá indicar:

.n.

I - OI m.iol d. que dllp4a. ou que pretendi obter. pua
a rulizaçao d•• optr.cO.I:
li - • d.ta e.. qUI pratend. dar Inicio "'opareça. . . .
d.ta provilta par. o leu. Urmino:
.
111 _. o proce..o a I.r emprelado: e
IV - l i a recuptr.çao urá total ou p.rcial.
'1~ A Autorid.dc N.val podl" v.tar o UfO de ..1101 00 ill'_"
_ que; • I'U criUrio. reprlUlltem rilCOI inac.lt4v.il p.re a 1'l\Irill'
ça da n.vllaçao. p.ra terceiroa ou par. o ...io .mbl.nte.

PROJETO DE LEI N" 4.2S5t'J3

amara

Nos _

do lIIt. 119. ClpIIt, I, do R.qimcIIto lDtemo da
doi
Deputadoe, aIlemdo peJo lIIt. 1°, I, da RcIoIu9Io aO 10191, o Sr. 1'IaidaIIe
detamiaou abcmn - e diwlpçIo a& Ordrm do Dia du CamialIa - do JlIDD
para apmeataç:Io do CIDlIIIdu, a par1ir do 17.03.95. por ciaco seaIles. EIgocado
o pnm. nIo foram recebicIu emcnda lO.projclo.

Sala da~'

CID 27

de IIIIIÇO do 1995

f1aica ou juriCuoà _tranqeir. ou a _ _ juridica aob contraí.·_tnD9&iro. que ~ nlo poderio lI4U" auboontr._ 'por - - . . . . ti.i.... ou juridiOOUl braail.ir. . o

I - ULM'ÓIIIO

o Proj.to. 4•. IAi n' 4.285, d. 1993, da l.vr. do iluatr. Deputado
PÓlO PELIlIlA)IJ(. pretend. r.voqar o par''lrato quinto do arti90

.rti90 20 • alt.rar • radaçio do arti'lO

n

o

16.

d. IAi n' 7.542. da 26

da

nte.bro da 191•• qua "diap6e .obr• • paaqui... explor.r;:io. re1IOÇio a
d...,11çio da coi. . . ou bana .tunclacSoe • • w.enoe. ancalbadoe a perdidoe •• 'qua• •Gb juriadir;:io nacional, •• t.n:ano da

•

• ....

.cr. .clCloe a •• Urrano. aarqinaia . . . dacorrAncia da .ini.tro.

.11-

jaJlento ou fortuna do -.ar, •
DI

.ua
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DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

22910 Quarta-feira 14

~

urinlla

outra. provldlftcl. .-oo

juatiticaçlo. o Autor .tiraa que • redar;:&o viqanta da

n' 7.542/" incorra . . equivoco cI..-o .oe l n u r - da
vaa que. ao prolblr • •utorbar;:io para •

cetI.....

lIar;:io,

da parta do

raaupar.do c .... r .......r.r;:io peloe . .rvir;:oa de r _ t a

IAi
....

. .terial

realizado

por

Art. 1'0 A AU1:oridade IlaTal, ao ~ r autoria""" para ~ 
. ., f'ixari, • aeu critÉio, pr.....OM para aMl iníoio • tihaino..

peaqui....

I I" A Autoridade lI.val • •
aaia de lia 1Dtaraaaado atatua
coi. . . ou_o

lI4IU

critlrio,

autoriur que
loca11UQio de

poder.

tanta •

I 2' O .utorhado • r . .lhar oparaç6aa de peaqul. . aantar• • Autoridade ~ intoraada.do deaanvolYi. . .to daa ~ a . . . - I*'i.l. de .... reauJ.tadoe •

'_0

Art. :ao. Ai coi. . . e oa _
~_. de _lor
art1at1co. da
J.ntareaaa biat6rico ou arqueolÓ'Jico. paraanacarIo no doe1nio de
tlnilo. nIo _ _ paul_ia de ._l.r;:io. adjudicar;:io. doac;Io.
Uianaçlo d1rata ou
de 11citar;:io plb11ca• • • •1_ nlo MdIo
~ d o e Tal...,.. pera tina da tixar;:io de _
.....to. conoaaaioM.rio.
Art. 21.0 contrato ou .to da .utorizaçlo de r.-oçio ou exploraçlo
poder. ~ _ t o ao conc:aa>Iionlrio, r ....l _ o di.poeto no
art. 20 _
IAi, iJI tina.

.tra_

I -

_

d1nbeiro,

pnaoe. ti.ic. OU juridic. br•• il.ir••• baa coa0 ao excluir. poe.ibilldad. d. participaçio d. ..tr.n'l.iro. n..... operaç6aa, .qu.la

II_ d1nbeiro. proporcioual .0 valor daa coi...
que y l _ • aar racuparadoa,

diapoaitivo d••••ti.ulou a pa.qulaa tr...ndo conaider'voi.

III- adjud1car;:1o de perta doe _

para • Unilo I que d••ta tona perde bena

d~

prejuizo.

cOMlder'vel valor artía-

tico, hlatórico • arquQolÓ'Jico que .10 d• •u. propriadada.
A .1. tol .pan••do o Proj.to d. IÁl n' 4.691, d. 1994, cujo .utor
, o DtIputado LUIZ IIOREIRA, que d' nova. radaçõ•• aoa .rtlqoa 15.

19.

por . . .iatlDcia.

nac••aldada

noa..

racuperaçio d. v.lio.o. bana que j .... no tundo d.

pl.tatoraa

continental ..

M•• ta Coai....o, transcorrido prazo reqiuntal de

cinco

a...o..,

"lo tor•• apre••ntada. e. .nd•• a nenhua doa Projeto••

_

racuparadoe,

01_.

no que couber.

ra-

Art. 26. A Autoridade 0_1 poder' ax191r. do intar. ._
•
qa&nIftta de autoriUQio para paaqui. . . . . . cauçlo. _ _lar por

20 • 32 d. . . . . . IAl n' 7.542/86.
DI .u. ju.titic.çlo, o DtIputado LUIZ IlOREIRA aleq. a

lIar

doe

n - ~ • aar t1J<ado diante "do reauJ.tado de nQlIOÇIo ou aploraco>Io. cont~ .. raqraa aatabelacldaa par. t1ltar;:i<l'"..se ~

lIrb1t:rado.

de ••••tlaular o incr...nto lia. aç6•• d••tinada. a operacionallzar a

que daraa •

•

~

ala

qarent:1'!' do rupon. .bllidadea do .utoriaado.

Art .. "'1. Aa 001_ ou bMla . t ~ , ~ ~ , enoalhacioc
}ftdiÓClll _ toquaa lIOb juriadlr;:1o nacional. _ tarranoa de aarinha

_
•

_
-=-<:i_ e . . tarranoa aarqinai.: _ dacorrtoc:1a de .inillt:ra,
Uij..-to ou tortuna do aar ocorrido b.I _i. de 20 Iyintal _ _ da
data de p:blic:aç&o _
.1&1, ""'joe reapontúvaia nIo _
• ~
Nr: autorlzaç1o p&Z'Ol poaqu1aa ~. tina de r.-or;:io, _11Il1o oa .....
~GrIlÇIo, DO praao de 1 l_I ...... coatar da da.... da p:bliC89lo ~
ta lai. aarIo........idaradoia, • . . - t : 1 _ . iJI:orporadoa ao doe1Jl1o
. . tlnilo.

IX - VU'rO DO 1lIILA'l'llIl
OI

Proj.to d. IAi n' 4.285/93 • nu apan••do, d. n' 4.691/94 to-

r . . di.tribuidoe •••ta Co.lado T6cnic. por tratar d. . .Uri.

rente ao direito aar1tillO, nos teraoa do lt•• 1, d.
inciao V. do .rti90 32 <lo Reqi. .nto Int.rno d.

alínea

r.t...

·c·,

do

ciur. doa Deputadoe.

Tranacr.v••- •• a .aquir o. dl.poaitivoa d. IAi n'
a. lnici.tiv•••• propdea • r.v09.r ./ou .lt.r.r.

7.542/1.

que

110 qua dia r ••peito ao copo t_tico d. .ta C01Ii.do T6cnica. 810
•• a~taa •• iJip11caç6H

Art. 15. Ao ao11clter .utorhaçG para. _ i. . , aploraçAo.
ou ~11r;:io daa coi. . . ou _
r.tarl~ no art. l ' daata lai. o ....ponaIv.l _ r i lndlcar:

11 .. a dJl.L ..

previ.ta

paL'4i

o

õ:<<:WH

lI&

ou que

~

obt.er. para. r _

"L-... l.Ii.:.:1\)"" C'.I1Uj~A~

ft

a

""

I' A Autoridada lI.val podar' v.tAr o uao de _ioe ou ~ que.
..... critlrio, r.pr. .ant_ riacaa inaceiUvai. par.' ~
da naveq.r;:io, para t."".irC* ou par. o _io aabianta.

coa0

o latado .....inioi.ti_

privada. 1110 •• con.ider. adequado qua o _ d o coloque . . riaoo
"vida. do. tiacal. n..... aç6aa tiacaliudor•• de atiYidad. . que

2. QUanto l oclualo. no t.xto viqanta.

~

perticipar;:io d. pa.ao-

. . ti&1cu ou juridlca. . .trlUl9.1r. . na oper.çõe. d.

ex-

paaqui•• ,

pl01'll9io. rUlOQlo ou daolir;:io (t 5 o do arti90 16 I I
- • proibir;:io p...ncse-aa l int&ft9lo de pr. . .nar par..

poeaa

éftUo de bana d. v.lor arti.tico. hi.tórico ou .rqueolÓ'Jico que
j . . da inter.... da lIar;:io br. .ilair.. o. quei.
tual....ta
1 !I" .... aarI conoadida • •utorb&9&O par. rea11ur oparaQllaa'-'a
da - . . i... explor...,ao. r.-or;:io ou ~l1r;:io • _

..
...-

volv. riaco, ••ndo nac.....ri• • corr••pondant. cobertura da aequro.

~_

CU'JIl.

3' A Autori_ '.ftl ti_Ha.r' .a oparaç6H a, na bipdtMe de'
que o ....~ ~ vanba • •bandocII-l. . . . . ca.pl.tar • ~ do
todo datC1Ii_, podar' aubetitu1-10 noa ta~ do art. 10.

.t:1d~

•

ar indanbadaa. d."ido _"

air d••pe. . . par. tiaca11zar .....Uvidada ••pacitica da

:ao A AUtoddade _ 1 poder. OClIIdiolonar • •utoriH9&o l ~,
pelo ~ l . da toda• • • coi... ou _ . a nIo perta del...
_
CC*) da _
a
oa quaIIdo . . 1:rai:u'
~ioe

no

data

• reot~ ••,"r;:io .....A l ..l.l o>u ~1dlal.

de ~ . ~ de -

IAi

to• •11....tar;:io • pouaada de

poucoa recur.oe orça_nUrloa .xi.t.nta.. 1110 b.I

~·ay.ao,

na

1. QUanto .0 nlo re. . .rciaanto da. d••pe.... cc. • ti.....liur;:io

t i _ i . d. .iqnadoa pela Karinlla preoi

l.lU.... iiL.:J'

aób:

propoetaa

carço da Karinba do llra.il 1i 4' do Art •. ~I.
AI d. .pe.... dacorr.nt. . da daal

oi..., ,.(...... pi. ~ ~~" .., ...

XII - o prQ.C.idau

IV - n

di.~,

.ltaraçõaa

tol

~

1- oa _ioa de que
11a&9&O daa ~ ,

do

7.542/16 n. d.t. . . doe lntaraa.a. nacional. peloa Proj.toa . . cc.an-

_

~

poderi..

por inta.........trlUl9airoa _

.tiaca11aar;:io . .1 condU.ida'

..r

da
....

_-

deoorrlnci. de

- da . . . . . toraa, pr•••rv..... ta.bI.

naval a daa rot. . da na".qaçlo
"~_nto

~

int.r..... da

~ranta o~raç6atl

• ...,.urança

"'.car. d. alapl•• contr.toa d.

aar-

viçoa, a. tai. cuoa pod.ria•••tar inclu1da•• por hip6t•••• u

ro-

~trulha

anti-.ubaarino. o.

~rti.

Yia ...

cel"C)a• • 1g110••••• navios ou a.ronav•• afundada.

etc.,

que tai. praocu~ç6a. d. n.turau .11itar.

que

alnda

foito d~i_to doa

_iaia

10, • d.act tEl1>;Io da

ainiatzadoa,

MrYiçooe

contratadoe

'I'JUlto lo afiClllcia da oparaQIo. jaatifica-aa

_

•

taia

dtaape&'4

~. .

pala

~. . . fixa

O,

-U

~

o

~ cIo& nnltadoe alcanqadoa, _1.sar-~ portanto. 4I:Ie

-

entend.e__

taxto do inaiao IV.do ArtiVO

o

U daYa &ar ~ ,

intairaaanta

rlqr.to quinto do artiqo 16. . . taca do COlIPtItanta poder
nArio qua a ..... IAi atribUi ao Hini.Urio da Harinba.

.....

~.

di.cdeio_

_la.

&lbirla9lo da cau9lo por AaponaabiUdada (Art, 21)

ftata-aa de

~

coord.n.dor, controlador. tiacalbador • • II.Autoridada Hav.l.

na

QEgent:M. _ . p=

~. canctarhadu ~la puMaaia da taIIpo que illYUhilh. O

••

vl11du • cx.preana1v.ia. nlo j ...titiou a proibiQlo contida no

órqlo ordanador,

~.

de ~ • O 1181~ da lII"i

da nU.do doa aonar•••

o l.vantaaanto da. rota. d• • ubaarinoa •• A _ pouco protundaa.

ca,

lia

Artivo que jll nICl'

~

VIa

HIIdo utiU'_ na FlItJ.-

perfal_ta cab1".1 . . .

~,

_

ceorrllnci. da cuca concratoa . . que o POdar " -

b11co condd.ra que a
~aquiaa.

MftntJ.ft ... AIl1:o&"idade .aftl da ClOIltratal" .-.içooe

d. intoruç6a• • de

hidroqrlltico d. . Aqua. t.rritorial. que pod.ri. . .ar pro-

....sid.. por ••trallCJ.iro• •ob a

tinaa d.
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partlci~Q1o

d. . .tranqairoa na ·oparll9OM

...

_1_ .

axploraQlo. raao9lo • d.II011Q1o poaaa tratar pr.ju1_ .de

qualqu.r naturau ao Pai., a Autoridada Navá~ di.p6a. ao , ~ doi.
prdpria Lei n' 7.542/16, d. plano. podara.

a

~ra

..

in-

",utriç6a. contraiual. que julq.., nac...úi•• li pra.aryaQlo doa
t . r " " . nacional.,

- alnda no qua ooncarna ••••• proibiQlo. caba da.tacar.,.....

_

A. vista do que f01 exposto, consideramos

que

ambas

as

tanocia do taxto ."iqtilta. • Autoridada lIaval a.tI tolhida.. ClCX\tra-

proposlções atendem os interesses do Pais e satisfazem aos critérios

tar • _riAnei. a.tranq.ir. par. o~raç6atl. que .xij. . . . . tacnoloqi• •inda nlo di.pon1v.l no P.l. a .v~nt"'l.~nt.
naca••úi. na

desta Comlssão, votamos pela aprovação parcial dos Projetos

d••obatruçlo d. canais da n.v.qaçl.o ou no. aini.tro. . . (qua. 1Nito
profunda.

COIIO,

racu~r.çlo·da

por ex••plo, o r ••qat. d.

aublaarinoa

atundadotl,

de

Lei

n' 4.285/93 e 4.6~1/94, na forma da emenda substitutlva em aneXo.

•

c.rq•• prajudici.i• •0 aaio·.abianta .ubaarino• • da-

S.1. d.

coai••'o, ..

O? d. . .10 de 1"5

aativaQlo da qranda. carqu axploalv•••• inv••tiq.çlo du c...... de
acident.•• no .ar etc.
~aquiaou

3. QUanto 11 pr.r.rlnci. d• •xploraQlo • qua.

~r.

Esta .1t.r.çlo via. cont.rir prar.rllnci.
torb.Q1o leq.l

.0

(Art. Uh.

obt.nQIo da

do• • inviata na tentativa da loc.liz.çlo doa
d~vida,

, uaa providllncia qua contribui par.

por _

. . . propoaiç6a••

bana
o

.tundadca.

prop6alto

SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR

_

co11aado

o
doaQlo

4. QUanto 11 proibiçlo da apropri.çlo, .djudicaQlo.

da

Allenaçao d. coi•••• bens r ••gatados d. valor artiat1co,

1'8".

....

~aquiaador que atetivaaant••• dediqu..... '. .tu-

(DÇQl!90

WACI<*AL dacrata:

Art. l' Pieu revoqado.

O

parilqrato quinto do artiqo 16 a o arti-

_.

OU

inta-

qo 21 da IAi n' 7.542. da 26 d. . .t.abro d. 1,.6.

Art. 2'

hiat6r1co ou arqu."l6qico (Art. 20):

oe

artivoa 111.

ao.

21 • 32 da Lel.n' 7.542. da 21 da

tubro d. UI6, PU'" a viqoru co. a• •equint. . radaç6atla
110 qua tanqa ao artiqo 20 , • propoa1çlo do Deputado

F!LDMAMN pret.nd.

SUA

PUlO
.~. l i ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

revoqaçAo pura. ai.pl••• Mio na. parece plau-

siv...l tal pretena,Ao, posto que o int.r•••• co••rclal e econ6a1co ta"
tal_nt. auplantar' o int.r•••• hiatórico e co. i ••o nosao

patri.&-

nio hiatórico a cultural poderll ••r 1ndiBcri.inad•••nt. dil.pidado.
QUanto A nova redaçAo procurada p810 Deputado LUIZ MOREIRA,

o parilqrato qua , acrasciel?
anUo, d. pooqllAallto da tocloa

.0

OI

arti.,o tr..

lia

ancarqoa doa

011...

inacalt1".l

•

~aqui_raa.

5. A pouihilldadtl d. que •• ja tixado O paqaan1:o

tratoa da raIIOQIo. axplora9lo. &ui.tlnela OU a a l _

da

..

COII-

tunqAo

doa nnltadoe a l ~ (il101Io IV elo Art. 21),

I I'

t.araa.- a

~

teima cs-ooberto

Art1VO 21 da Lei n' 7.542/11 lWta indavidalMllta a cepac1dade

%Y do

acs.t-

_i~

a

....iaa

oa o

~_

_1.....
_-=

-.ort•. 20 - Aa ....i
_
~"-. da
art '".:~ ......... _ _ ll.i8t6&"i
ou arqaaol6qioo,
rio
- daUAio aa UIliIo. _
. . auidadoa do In&1:1tato _11.1ro do
..t:l:1Jl6Dio c:a1~ (UI'O) • do ~ de ~
da 1larJ.nba ( _ ) . nIo
1_ia de aproprill9lo. adjadicaqIo. doa9Io, aUanaçIo direta .... atrafta da liaitll9lo piU>11ca, •• 11_ nIo aarIo at:l:1ba1doa ftlo.... para fiM de fila9lo
de ~ a _lonl1rio. a
-Art. 21 - o _trato ou ato da . _ i........ da ~ . .
aploraçlo podari prever ...... ~ _ _ ionlrio, ......
1181_ o dUIpoato no art.· ao

do illCliao

da _
da ....

untar

__, ou Aqaala que ~ ... <lataatora da aa-.to i.DdíoatJ._ de _
looalil~ • nat:m:w....

I

_ _ .-.o _ i....to •• axa1ua1o propoata

A Autoridade . .Va1 podarll a_lIar Mia
ia.t-..
....
a localhaçAo
i_
...,.cadaota,para a _ . alo, • s--- tsas.

oa _ . _
oa jur1dica _

Lei .. in fiMa

dinbaiJO. prcporoional ao . .lar daa ooi_
que "i.,... a aar ~ __ , aU o lt.1ta de c1nqOae-

11 - . . . . _

doa _

_

- _ . _ diDlléi'roa

taJllll'-'.
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"/ut. 19
-AZ't. 32 - -••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ParlIqrato'Oaioo (I 1·) ••••••••••••••••••••••••••••••••••.•

._iDo,_1_
__

....-ni.........

I 2' - j U:Yrlt, ~ apenu de .
AIItod _ lIaftl • _
qae nIo ~ t e r 1 _ iDeoeiUftis pera •
4à nnoagaçIo, para
para o

real".........

~

bi_,

a

_u... _
de CI<OlIrII6alI de ara..... lClN11••. -u_u.... _

ri_ ~
.1t:i_ uqoIe01691008 :lA iJxx4~ _ ~ de DD1.to, "...ndD..-JdM
por conta • rMponaabiU_ de _
daY1_te - . - . .
.se.
no 1l1n1at:4r10 de Jlarinba . . . . X-t:iblto
J1ruUairo
de 'lltri...,
•
de quaJ.qlIar....
~

-

parte

.........
.

~

dIIata.-

Art. 3' - llIrta l.i ...tra _

YiC]Olr Da deb! de _

publl-

'''Art. 4' -

~_

u

dlspaa1ç6ea _

sala de COIliu40. _

ooatrú10.

oG.de _io de US5

.

f I" A Auloridade Naval pocIIri &llOID mais de Im intcreaado
a efetuar pesquisas e" teutar a Ioc:aIWIçiO de COÍI&I ou bals, daIldo-te
preferência; para a concessIo, i pessoa lIsica ou juridica que teMa detcQbcrto
ocasionalmente a coisa ou o bem, ou iqlleia que COII1IXlM ser detentora de
lllliores coohecimentos indicativos de sua loc:aIizaçio e lIIlURZL"
./ut. 20 ~ As coisas c OI bens raptados, de valor anIIlico, de
ÍIltel'CISC biItóricQ ou arquco\6Iico. perm&IIeCCrIo 110 domIaio da UJIiIo, 1Gb OI
cuidadOI do lIIstitutD Bruikiro do PlIlrimôIrio CuInn1 (1BPC) o do SIrvi90 de
~ da Marinha (SDGM), nio lCIIdo puslveiI de apropriaçIo,

adjudiqaçlo, doe9Io. aIieaaçIo diret& ou ~Yés de ~ p{Ib1lca, c a eles Il1o
seria Ilribuidos ~ para fins de fixaçio de pqamento a~"
"Ar!.' 21 • O cootrato ou ato de autorizaçio de remoçA0 ou
expla'açIo eo:derá prever'COlllO ~ ao C<lllCeIIiclúIr, tasalvado o
disposto DO art. 20 desta Lei. in lIDe:

1 ~ soma em diDbciro;
U • JOm& em diDbciro, ~ ao valor das coisas dos bals
que viaem a ser recuperados, atj o limito de c:iDqOaIta por çato; o
m- adjudicaçlo de pII1e dos bens que vier&m a ser ~
até o limite de cinqGeDta por ceato."

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

"AR. 32..;

TERMp DE RECE81MENTO DE EMENDAS

..

Parigrafo Úoico (fI.,

.

. f r'· É liwe.~

PROJETO DE LEI N' 4.2S!193
Nos termos do art. 119, caput, n, do Regimento lntemo daam.. doi
Deputados, o Se. Praidente determinou abertura - e diwlpçto na Ordem do Dia
cI-. ~ - de prazo para apresenlaIyIo de ~ a pIItir de 04.05.95
por c:mco sessões. Esgotado o prazo, oio forllD ra:ebida emeadas ao
Substitutivo of~ pelo RelatOC'.
SlIa da Comissio, em 12 de lIIIio de 1995

de ~ lAutoridede
Naval edelde que nIo repmeDte riIcos iDal:citiveis 1*& a lCl\III1DÇ& de
navepçIO, ~ c.rceirOI OU JIII'& o lIIIio-tmbicatc a ~ de ~ di
-tiiiiJmO subma'ilo COIII twistas mergu1hadoreI ~ • attaIJIIIrOI, sItios arquooI6ai~ i' iDcoIporadOI ao domIaio da UaiIo, q.-Io proaIll'Yides

por éGnta e,raponsabiIidade de empmaI devidameate cadutrIdaI DO MiaiIl6rio
da MariIlba c DO Inslituto Brasileiro de TIKÜIDO. taIdo wc1ada . .
~ a ~ de quaIqIIer bem 0Il peite deMI.•Ar!. 3' • Esta Lei 0llIr& em viaor Da dala de sua pub1icaçIo.
Art. 4' • R.eviIgam-Ie as dilJlOll~ em contririo.
SIIa de Ccmisdo. em 11 de lIIIio dll m

111 • PARECER DA COMISSÃO
A Comissão da Defesa NaCional, -em reunião ordinária
realizada hOJe. aprovou. unanimemente. com substitutivo o ProJ9to de LeI n- 4 285m3 e
seu apensado. PL n' 4 691194. nos termo. do parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

":OM,lSSÃO DE TRABALHO. DE A~MINISTRAÇÃOE SERVIÇO PÚBLICO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENqAS

.
MauriCIo Campo. - Pre.,dente. Ellon Rohnelte Paulo Delgado.
Vlce·Pr.sldente•. Arnaldo. Made"a. Amaldo Fana d. Sá. Elia. Murad. Euripede.
Mlronda. HélIO Ro..... Jair 8olsonaro. JoAo Thomé Mellnnho. Jose Genoíno. José
Thomaz Nonó. LUCIano Pizz.atto. Molsé. L1pmk. Nelson 0I0Ch. NJilon Cerqu."ra. Paulo
HHlander. Werner Wanderer e AIrton Oipp.

PROJE.TO DE LEI N° 4.285.Al93
Nos termos do art.. 119, caput. I. do Regimento Interno da Cámara dos
Deputa":os. o til. Pre~idente determinou a abertura· e divulgação na Ordem do Dia

Sala da Coml••ão. em 17 de mala do 1995.

_J e··. "//7/"é:-~
ladO

alIs'Comissões • de prazo para apresentação de emendas, a partir de 8IOGI95.'por
cinco sessões. Esgotado o prazo. não foram recebidas emendas ao projeto:

MAURiCIO CAMPOS

Sala da Comissão. em 19 de junho de 1995.

Pr.sldent.

( I

L·

e:fUJ'.-

TWY~a de Almeida
SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO
"Akera a Lei

D' 7.'42.

Secretária

de 26 de lIIIlIIIIbro di

1986:

COMISSÃO DE TRABALHO' DE ADMlNlSTRACÃO E SEBVIOO I'ÚBUCO
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
.

./ut. I" Ficam revogados o parágrafo quinto do artílll 16 o o
7.'42, de 26 de setembro de 1986.

lrti80 26 da Lei D'

/ut. r Os artigos 19, 20, 21, 32 da Lei D! 1.542, di 26 di
.-nbnl de 1986, pu.- a viparcom as . . . . . . ~

I· RELATÓRIO

O objetivo da proposiçio em eplgrafe e do Projeto de Lei
n.' 4.691, de Im, apenso, é de Ilter1r a Lei n.' 7.'42, de 26 de setembro de 1986, que
"dispõe sobre a pesquiJa, exploraçio, Iemoçio e demoliçio de coisas ou bens afundados,
submersos, encalhados e pero;oo. em água sob jurisdiçlo naciona1, em Iemno de

mariIlha e seus acrescidos e em tcrreIlOI marginais, em decorrência de sinistro, alijamento
~ÓI1 fortuna do mar, e di outtu providenciu."

A matéria intcp o cámpo temático da compet!ncia desta

ComíssIo por di7.cr tcSJlCito ao tcgÍlIIC jurldico-admiiUstrativo dos bens públiC01, tópico
elcncado 110 art. 32, inciso xrn, a1lnca r, do Regimento Interno desta Casa LegislatlVl.
Afinna o autor da proposiç!o principal'que o exccssivó ligar da
lcgislaçAo vigente, que objetiva promover a defesa do petrimanio artIstico, histórico ou
arqueológico da Unllo, 'rcd1mdou em desestimulo à·rccuperaçl.o e em incentivo à pilataria
dos tesouros submeOO5, confonne comprovam artigos publicMos em rcvi!lU õacionais e
estrangeiras. Eoquanto, o petritnanio nacional sofre tais prcjulzos, palscs vizinhos, que
adotam legislaçlo mais eficaz, recebem percentagens dos acbados de empresas
estrangeilas.
A ComíssIo de Defesa Nacional aprovou unanímçmeDle
subetitutiv,o que"consolida altcmções propostas por ambos projetos de lei. Nesta Comisslo
de T~, ~ AdrnioistIaçlo e ~ço Público nIo fonm aprcscri~ emClldas
durante o pIZO ~

de cauçIo por partc do requerente de autorizaçio para P=KlUÍSI. Tal obrigatoriedade de

ofaeeimento de garantia pelas' responsabilidades do autorizado nos parece jUstifi\lável. Se
- I h a , iDclusive, A eauçID exigível para habililaçlo nas IicitsJ;õcs e para contm18Çlo
de olxu, serviços e compras, prevista na Lei Doo 8.666193. Considenmdo os riscos e danos

que as operaçllCS.de P=Kluisa podem causar A seguraJ1Çl\ da navcgaçlo, a ter<:eiros e ao
meio ambiente, n:camendávcla manutcnçlo da nonna legal vigente.
A última a1tcraç1o proposta consiste em inclusão de parágrafo no
ut. 32, para condicionar a rcali7.aç1o de excUISÕCS turlsticas submarinas em sitios
arqueológicos sob o domlnio da Unilo a coDdiçlles de segurança, à comunicaç!o A
AulDridadc Naval e ao cadastramento da empresa responsável junto Ministério da
Marinha e ao Instituto Brasileiro dc Turismo, vedando a rcmoçio de qualquer bem Ao
COIlltúio da Comisslo de Defesa Nacional, n!o acolhemos tal modificaç!o, por coMiderar
que, na ausência de autoridade fisca1izadora, a citada proibição seria desrespeitada e o
patrimôIlio público dilapidado.
Diante de todo o exposto, concllÚmos pela aprovação dos Projetos
de Lei 0.0 4.285, de 1993, e 11.·4.691, de 1994, na forma do substitutivo aneXo.

n· VOTO DO ULATOR
Pela ordem original dos dispositivO! da Lei 11." 7.542116, a
primeira altcraçio propos1a é o acréscimo de um porágrafl' ao,art IS, no sentido de vedar,
A Autoridade Naval, exigir do autorizado a realizar os sctVÍços de pctquisa, explOC'llÇlo,
remoçlo ou demoliçlo dos bens submeJJOs ressarcimento pelos custos inerentes ao
cxerclcio da funçIo fiscalizadora própria, A medida propos1a nIo' nos parece acenada e
também nIo foi conlcmplada no substitutivo adotado pela Comisslo de Defesa NlCioaa1 •
CDN,
A propos1a de a1teraç1o seguinte consiste na fCVOllIÇIo do f S." era
art. 16 do supracitado diploma legal, dispositivo que exclui, da autori2lçlo pera exccuçIo
das atividades de que trata a lei, U pcssou estraogciru OU 1Gb controle aciooIrio
estrangeiro. Concordamos com a a1teraç1o de tal norma legal, de modo a permitir a ~
Ilsica oU jurldica estrIngeira ou a pessoa jurldíca localizada no Brasil mu 1Gb COIlIIOIe
estrangeiro, desde que se associe, em regime de '~oint-venturc", a pcssou Ilsicu ou
jurldiciu nacionais, a quem cabcd o comando !lo empreendimento. Objetivamos com ~
propiciar a transfedncia <!e tecnologia e a geraçio de empregos no PaIs, bem como
facilitar a rcsoluçlo dc eventuais problemujurldicos quue vcnIwn a surgir.
Propõe-sc, em seguida, mediante mOdificaçlo do texto do § \..
do art. 19 da ",ferida lei, que a autorizaçlo pera reali,dçlo de pctqUiaa m:aia;
prcfercncia1mcnte, lObrc a pessoa que 10000izou o bem ou que deteMa maíoIeI
conhecimentos pera 1Into. Tal modifiClÇlo foi acolhida pela CDN. Entretanto, a pesquiIa
procede, necessariamente, a 10000iuçIo do bem, e Aquele que a tenha descobeno ,
conferida prcfer!ocia pera cxpIori-Io ou relIIIJV6.lo, conforme displle o art 16, f 2.',
inciso I, da lei analisada. Aasim sendo, a proposta incorrc em impropriedade, a qual
proeuramos sanar através de rcdaçio alternativa que abriga, aiDda, os dirci10S do anIito
rcsponsivel pelos bens extraviados.
O próximo dispositivo discutido é o art. 20 da citada le~ o quü
determina a perman!ncia 110 dominio da UniIo dos bens rcsJl&tados de valor artIstico,
histórico ou arqueológico e, aiDda, que estes Ilio sejllO considerados pera fins de cálculo
do valor a ser pego ao autorizado. O projeto principal propõe a revogaçlo do nupcrcilAdo
di;positivo, enquanto o projeto apenso lhe confere nova rcdaçio, ratificando a
permanência de tais bens no domJnio da Unilo, mas determinando".valillÇlD destes para
fins de pegamento ao autorizado. ACDN rejeitou IIObas propos1aS, alterando a rcdaçlo do
dispositivo tIo-somente pera determinar a guarda dos bens pelo Instituto Brasileiro do
Patrimônio Cultural e pelo Serviço de Documentaçio-Geral da Marinha.
A consideraçao do valor econômico dos bens arqueológicos,
históricos ou artIsticos, pera fins de flXaç!o da retribuiçao pccuniiria devida a quem OS
rccuperlKI,
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cvidcncia-5e razoável e altamente recomendável, pois de outro modo estes

permaneceriam perdidos ou seriam "piraJeodos". Po"",utro lado. a União pode não dispor
de recursos para efetuarJ!.pagamento devido, hipótese única em que, propomos, parte dos
bens de valor cultural poSsa ser adjudicada ao responsável por sua recuperaçAo. Em tal
sentido a redaçIo que conferimos ao citado art. 20.

É proposta, a seguir, acréscimo de expressão aos incisos fi e rn
do ar!. 21 do estatuto legal, para limilllr O pagamento devido ao autori2ado a promover a
rcmoçIo ou cxploraçlo, a 500Ál (cioqllenla por cento) dos bens recuperados ou do valor
destes. Como a CDN, concordamos com tal proposta, mas procuramos aperfeiçoar a
RdIçIo do inciso lu para tomar inequivoco que a adjudicaç!o deve considerar o valor dos
bc:Ils, e nIo seu quantitativo.
Já a rcvogaçlo do ar\. 26 do mencionado diploma legal,
iDI:orporlIda 10 substitutivo da CDN, suprimiria a possibilidade de exigência de prestação

Sala da Comissão, em/{ , de

iJ/ /lilJ

de 1996.

SUJIS1TI'VTlVO DO RELATOR AO PROJETO DE LEI N." 4.285, DE 1993
"Altera a Lei n.' 7:542, de 26 de setembro
de 1986."

O Congresso NlCional dcctela:
Ar!. 1.' Os dispositivos da Lei
1986, puIIDI a vigorar com as seguintes altmçlles:

"Arl
§

16, ..•......."

0.'

7.542, de 26 de setembro de

,. ,. ,.",.

,.., ,

,",..,..,.,.

".

52 Poderá ser concedida aulorização para realizar

operaçlles e aliviàades de pesquisa. explor8'ção. remoção ou demolição. no lodo
ou em parle. de coisas ou bens referidos nesla Lei. que lenham passado ao
domlnio'da União, a pessoa lisica ou jurídica eslrangeira ou a pessoa jurídica
localizada no Brasil mas sob conlrole estrangeiro. desde que se associe, em
regime de "joinl-venlure": a pessoas lisicas ou jurídicas nacionais. sob
conlrole acionário de b~asileiros. com comprovada experiência em alividades
'de peSqUíM. localizaçllo ou exploração de coisas ou bens submersos. a quem
caberá o comansdo do empreendimento e a asunção de responsabilidade
peranle a Auloridade nava},

Art 19

,

,',

,.",.,...',. ,..,.,..,.., ,,...,

"."

.

§ lQ

A Auloridade Naval. a seu crilério, poderá
autorizar que oulros interessados. além Q anligo r~sponsàvel pelas coisas ou
bens e da pessoa lisica ou jurídi~a' delenlora de maiores conhecimentos
indicalivos da localização e nalureza desles. efeluem pesquisas e tentem
localizá-los.
Ar!. 20, As coisas e os bens resgalados. de valor
arlíslico. de inleresse hislórico ou arqueológico. permanecerão no domínio da
União. não sendo passíveis' de apropriação. doação. alienação direla ou alravés
de licitação pública, nem de adjudicação. salvo. nesla úllima hipólese. em
(avor do concessionário, para resgate da dívida decorrente da recuperação das
mesmas coisas ou bens.
'
Parágrafo único, As coisas e os bens referidos no capul
serão avaliadoo por pelo menos dois perilos. de acordo com crilérios
estabelecidos pelo Ilmislério da Marinha, ouvido o Minislério da Cullura.
Ar!. 21. .,.."..,..,.,." ,.,..,.,.,.,.,.,....,..,..,,'

I " ,.

,..,.""..",...,.,., ,...,.,.

".,''''',.,.,. ".",.."..,...,. ,.,"

11 " soma em dinheiro. proporcIOnai ao valor das coisas
e dos bens que vi'lf.flIIl a ser recuperados. alé o Iimlle de 50% (cinquenla por
cento);
.

III - adjudicação de parte dos bens que vierem a ser
~ecuperados. alé o Iimile de 50% (cinquenla por cenlo) do valor 101!l1 dos bens

resgalados;
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o CONGRESSO NACIONAL de<:Ieta:
Art. 2." l2UI leI entra em vigor na data de sua publicaçio.
Ar!. '3." Revogam-se as disposições em contrário e o § S." do art.
16 da Lei n.". 7.S42, de 26 de setembro de 1986.

Art. I" Os .diwositivos da Lei nO 7.542, de 26 de setembro de 1986, pasam a
villOflI' oom el'seguintes aliêraçlles:

Art.16
SaladaComiM!o,em/bde

JPtittJ

k,uL

de 1996.

{L,;.

~~AgneloQfli~~
Relator

..

§ 50 PWed ser c:oncedida autori7.açlo para realizar operações e atividades de
.peIqUisa, expIoraçio, remoçIo ou demoHçio, no todo ou em parte, de coisas ou bens referi..
dos IlCSIa lei, que tenham passado ao dominio da UniIo; a pessoa f1sica ou juridica estranaei·
/li ou a pessoa jurldíca locaJiDda no Brasil mas sob çontrole es!Iangeiro, desde que se UIOcie, etIl tegime de "joint-ventule", a pessoas f1sicas Ou jurldicas nacionais, sob CODIroIe aci0nário de brasileiros, com comprovada expcri!ncia em atividades de pesquisa, 10C&lizaçI0 ou
exp\otaÇio de coisas ou bens submmos, a quem caberá o comando do empreendimemo e a
QItIIIÇio de respoosabilidade pmnte 11 Autori""d<' Na",,!.
Ar!. 19

.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBUCO
§ I" A Autoridade Naval, a seu critério, 'poderá autoriDr que outnJs inl=ssadoi, aIán "AI antigo responsável pelas coisas ou bens e da pessoa fLlica ou juridica delentora
de maiores conbecimentos indicativ05 da locllli2Jlçlo e natureza destes, efetuem pesquisu e
tentem loca1izá,los.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 4.285·Al93
NoII tlll'lllOa dó 8ft. 119, caput, 11, do Regimento Interno da Câmara dos
0IputId0s, o Sr. piMidente determinou a abertura ." e divulgação na Ordem do Dia das
ComilaOea - de prazo para apresentação de emendas, a partir de 21105196, por cinco
...0... Esgotado o PI'lIl:O, nAo 'foram recebidas emendas ao Substitutivo oferecido
pelo Relator.
.

Sala da Comissão, em 29 de maio de 1996.

~

•
T'

III-

.

1-U.<.<. ot.o<..

eda de Almeida
Secretária

Art. 20. As coi'U e os bens resgatl!do., de valor artístico, de interesIe históri·
nio sendo pessiveís de apropriaçio,
doIçIo, atieMçIo direta ou através de licitaçlo pública, j1Cm de adjudicaçlo, sa1vo, oesta última hipótese, em favor do concessionário, Jl1'llIrc.'8".te dl\ divida deconente da recuperaçio
CO ou uqueolóBico, pennanecedo 110 dominio da Uniio,

da mesmas coisas ou bens.

Parágrafo único. As cois.. e o. Ilcn.• referidos no caput serIo avaliados por
pejo menos dois peritos, de acordo com critl'n05 e'l~belecjdo. pelo Ministério da Marinha,
ouvido o Ministério da Cultura.

Art. 21

.
.
11 - soma em dinheiro, proporcional ao valor das coisas e dos bens que vierem
a ser recuperados, até o limite de SOOA (cinqüenta por cento);
1lI- adjudicaçio de parte dos bens que vierem a ser rccupetados, até'o limite
de 50% (cinqtlenta por eenlO) do valor tatl! dos bCll5 resgatlldos;
I

PARECER DA COMISSÃO

A COIIlissAo de Trabalho. de AdministraçAo e Serviço
Pllblico. _
reuniAo ordin6ria realizada hoje. /\PllO\IOU.
unanimemente. com substitutivo. o Projeto de Lei n" 4.285-/\/93
e seu apensado. PL n" 4.691/94.nos termos do perecer do
Relator.
Estiveram presentes os senhores DQPutados Nolson
JOII.
Otoch. Presidente: IldelÍar lCusBler. Jair MeneguelU
Coilllbra. Vice-Presidente.. Agnelo Queiroz. Chico Vigilante.
JOII. carlos Aleluia. José Pimentel. Luciano castre. Mendonça
Pilho. Miguel Roslleto. Paulo Rocha. Sandro Mabel. Ve1dOlliro
Meger. Alberto Goldman e Menoel castro.

AlI. 2" fm lei ~trn <Dl vigQ< ,,~ dolo <te '1111 pl\bl~o.
AlI. 3" RlMIpIIHe u dispoaiçc1ea em CClIIIIário e o f
1.S4l,lIe 26 de Ielembro de 1916.

se cio lIt. 16 da Lei ri'

Sala da ComiJdo, em 26 de jWIIlD do 1996.

Sala da ComissAo. em 26 de junho de 1996.

,.,(f~
Presidente

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
TERMO DE RECEBlMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 4.285-B, DE 1993

SUUlIIUIIVO ADOTADO PELA coMISSÃo
PRORTO DE UI N" o4.2I5-A, DE 1'"

Nos termos do art. 119, "caput", 'I;'t1o Regimento Interno

XO

da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura· e
AIlln a Lei n" 1.542, de 26 de
1916.

-mo de

divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apresentaçllo

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Outubro de 1998

de emendas ao projeto, a partir de 09 de agosto de 1996, por cinco
sessões. Esgotado o pril?;o, não foram recebidas emendas ao projeto.
Sala da Comis~o, lr~e agosto de 1996
.
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.. ,.,,,.' '1" rol1rimoramentos procedfdôs pelos conceituados
membros d,··,· .
'. _i :: , a Vroposição em pauta foi trazida à anâlise
desta Comissão. ' 'al:, "', ~I!ora, como relator da matéria sua apreciação nos
aspectos de mérito cultural.

F. I) ,. ·1<-'.<lrif)

I.

'\'

~

. \.
Célla

"

..eira

COM!SSÃQ DE EDUCAÇÃO, çmrURA E DESPORTO.
I· RELATÓRIO

o projeto de lei em epigrafe, de autoria do ilustre
Deputado Fábio Feldmann, visa alterar a redação da Lei nO 7.542/86, que
dispõe sobre a pesquisa, exph)ração, remoção e demoliçãó de coisas ou bens
afimdados. A ele foi apensado o Projeto de Lei nO 4.691194, de autoria do
Deputado Luiz Moreira.
A proposição em pauta pretende revogar o parágrafo 5°
do artigo 16 e o artigo 20, bem como alterar o artigo 21 da Lei nO 7.542/86,
com o Ültuito, conforme apresentado pelo autor em sua justificativa, de
estimular as atividades regulares de pesquisa e recuperação de bens afundados
em nossa extensa costa, possibilitando a participação de estrangeiros e a
adjudicação de parcela dos bens resgatados de valor histórico, de interesse
attistico ou arqueológico, ao concessionário.

o projeto apensado, por sua vez, sugere alterar os artigos
15, 19, 20 e 32 da referida lei, com o intuito de atribuir ao Ministério da
Marinha o pagl\111~nto lias I)"'pesas do pessoal encarregado pela fiscalização
das atividades de pesqltisa f1 recuperação dos bens submersos; estabelecer
prioridade nas ~once,sões; possibilitar o pagamento pelos trabalhos de resgate
dos bens de valor hist6t i <:n. IJ~ interesse artístico ou arqueológico; eliminar a
necessidarle (Icfquisito para a autorização de pesquisa e
pennitir o nui,rr'" 'mil"..., io''l em sitios arqueológicos jã incorporados à
'União.
]'(1\ .,~ tr~tar de assunto de tamanha éomplexidade e
envolver dlveJsu, "·'P( ~~.~:,. :" prtlposiçlles foram distribuídas às Comissões de
. Defesa Nacional 1,' Tl~hnllln, de Administração e Serviço Público, de
Educação, CultUlll r \)t: '1" r, I" e de Constituição, Justiça e de Redação,
conforme pre(;eitll~ I' Rqli."'''''t'l Interno desta Casa Legislativa
,.,' ." ...",,\.. de Defesa Nacional (CDN), seu relator, o
Depu/alI" l'illr~I',.· ,.'{" '. ~presentou um substitutivo, aprovado por
unartimidade, 111'" """,, • "l"1I pnrte das alterações sugeridas, acatando a
revogação das r,~<'dçn·. \ \I'" licipação de estrangeiros, a priorizaçãO nas
CDIICeSSÕ!:~. 'I _"1'1' ""'" .'., ':'I::""<:ia de caução e a autorização para O turismo
submaríllll~ .. i".;--,i..
.. ',h·;,·..·.;iT.I. mesmo que parcial, dos bens de valor
histó1Íco, de '"1,'
; '.',.. (lU arqueológico; e defmindo, com mais
clareza, a transferi'"da ,!,,~ hens "OTllllIIS para os concessionários.
•! J" : "'I1!i,~~'.I de Trabalho, de AdministraÇão e Serviço
Público (CTAS!"). ;~11 r~I~ll'l. () Ueputado Agnelo Queiroz, apresentou
modificações, ~provrr'n" 1'\ 'll~l.irnemente pela Comissão, buscando
regulamentar a partir.ipa('í\I' de estrangeiros; corrigindo a priorização l1lI!\
concessões; a('~"')it:1J,'J ..' pllrcp.l'l (l.os bens de valor histórico. de interesse
artístico ou 0"1",,,:.I·'9 i.·,, !"!r" " ~(\ncessionârío; aperfeiçoando a distribuição
dos bens comun~: f:; -.l'li' .,.";,,, II SIlUl'essão da caução e a autorização para a
pratica de turistJJ<l nrqllf.nI6giCQ.

11· VOTO DO RELATOR
A iniciativa do legislador é reconheci<lamente elogiãvel
em face de sua júSià preocupação com a premente necessidade de
modernização de nossa legislação, principalmente em campo temático de
tamanha relevância para 05 interesses nacionais.
A Lei n° 7.542/86, importante instrwnento para
sistematizar as atividades relacionadas à pesquisa e exploração de bens
afimdados, tem impedido a participação de flrnlas estrangeiras, que na
verdade são·as detentoras da sofisticada tecnologia requerida para execução
destas atividades, e desestimulado os empreendedores privados, por falta de
regras bem definidas de divisão dos bens recuperados. Fruto desta reserva de
mercado e da obrigatoriedade de preservação de todos 05 bens artisticos de
interesse histórico ou arqueológico para o domínio da União, o Pais e o povo
brasileiro vêm 'sendo impedidos de desfrutar de um considerável patrimônio
cultural. que se encontra esquecido nas profundezas de nossa extensa costa
Em que pese o louvável·trabalho das comisslles de mérito
que jã analisaram a referida matéria, cremos que cabem, ainda, algumas
poucas alteraçlles que garantam a consecução do propósito almejado, qual
seja: flexibilizar, de forma prudente e equilibrada, a legislação para estimular
a pesquisa e a exploração das coisas e bens afundados.
A primeira consiste em substituiJr, no parágrafo 5° do
artigo 16. a expressão ·sob control, acionário d, brasileiros" por "d,
controle nacional" de forma a conciliar a redação ao novo conceito de
empresa nacion~ ~corporádo recentemente à nossa Carta Magna
A'segunda se dispõe a suprimir quaisquer alterações aos
parágrafos do artigo 19, considerando que o texto legal é suficiente para
garantir os direitos dos concessionários.
A terceira é bastante sigrtificativa e se pmpõe a resgatar
uma das motivações fundamentais do projeto, qual seja: a recompensa,
wmpativel com as atividades executadas, devida aos concessionárilJs
envolvidc I na recuperação de coisas e bens de valor attistico, de interesse
histórico lU arqueológico. O substitutivo adotado pela CTASP, ao estabelecer
a adjudic.lçio em favor do concessionário para o resgate da divida decorrente .
dos servi;os lle recuperação, não levou em consideraçãO as características
~eculiare: des;e tipo de atividade, dificeis de serem estabelecidas a priori, que
poderio ~car:ctar dispêndios inaceitáveis para a União. Neste sentido,
sugerimo!> uma nova redação para o referido artigo que, de forma proporciOIlll1
e segura, ad1tdta a adjudicação de parte dos bens recuperados, enquadrallos
como de valor artístico, interesse histórico ou arqueológico. Inovadora,
também, é a participação do Ministério da Cultura (MInC) no processo de
classifica;8o ~ avaliação dos bens recuperados, que passa a divi4ir com o
Ministéri l da Marinha a responsabilidade pela preservação do nOSlO
Patrimôn o H1 stórico-Cultural.
Finalmente, a.quarta proposta de alteraç80 objenva
melhorar a mdação do artigo 21 da Lei 7.542/86, definindo limites mais
precisos da I,articipação dos concessionários na divisão das .coisas e ~
recuperaclOS e a maneira como esta participação será estipulada pela
Autorid~ le Naval.
Em face do exposto, votamos, no mérito, pela aprovação
do Projet) de Lei nO 4285-B, de 1993, e do Projeto de Lei nO 4.691, de 199~,
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apensadc, Dl. fonna do substitutivo anexo, que busca compatibilizar a
impostemáve:. modernizaçllo de llIo relevante matéria com a defesa e
salvagua'da éo Patrimilnio Cultural brasileiro.

Sala da Comissão, em 13 de agosto de 1997

Outubro de 1998

§ 4°· Em qualquer hipótese, é assegurada à União a
escolha das coisas e dos bens resgatados de valor
artístico, de interesse histórico' ou arqueológico, que serllo
adjudicados."
Ar! 3°. O ar! 21, seus parágrafos e incisos da Lei n°
7.542, de 26 de setembro de 1986, passa a vigor com a seguinte redaçllo:

. ....

"Art. 21.

.

1-

..

~

n - soma em dinheiro -proporcional ao valor de
mercado das coisas e bens que vierem a ser recuperados,
até o limite de 70"/0, aplicando-se, para definição da
parcela em cada caso, o disposto no parágrafo I° deste
artigo;

SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR

m • adjudicação de parte das coisas e bens que
vierem a ser resgatados, até o limite de 70"/0,
aplicando-se, também, para definição da parcela em cada
caso, o disposto no parágrafo 1° deste artigo,

"Altm, a Lei nO 7.542, de 26 do ~bro
de: 1986." .
.

o Congresso Nacional iJecreta:
[V

_...§ 1° A atribuiçào da parcela que caberá ao
con'cessionário dependerá do grau de dificuldade e da
complexidade técnica requeridas para realizar as
atividades de localização, exploraçllo, remoça0,
preservação e restauraçào, a serem aferidas pela
Autoridade Naval.

Art 1°. O § 5° do art. 16 da Lei no 7.542, de 26 de
setembro de 1986, passa a vigorar com a seguinte redação:

"15· Poderá ser concedida autoiizaçllo p~ rea1izar

operações e atividades de pesquisa, exploraçllo, ~
ou demoliç&l no todo ou em parte, de coisas oú bens

referidos nesta Lei, que tenham passado ao domlnio da
Uniio, a pessoa fisica oú jurídica cstranseUa ou a pessoa
jurídica localizada no Brasil mu sob controle estrangeiro,
desde que se associe, em regime de "joint-venture", a
pessoas fisicas ou jurídicas 1lICionais, de controle'
llIeional com comprovada experi!ncia em atividades de
pesquisa, localização ou expknçlo de coisas e bens
submersos, a quem caberá o comando do
empreendimento e a respoD5IbiIidade perante a
Autoridade Naval." .
Art 1°. O m 20 e seus parágrafos da Lei nO 7.542, de 26
.de lCtembro de 1986, passa a vigorar com a seguinte redâçllo:

.

§ 2° As coisas e os bens resgatados, dependendo de

sua nlltureza e conteúdo deverão ser avaliados com base
em critérios predominantes nos rntrcados nacional e
internacional, podendo os valores atribuídos;a critério da
Autoridade Naval, serem aferidos por organizações
renomadas por sua att'açãfl 1\1) segmento especifico."
Ar!. '4°

Esta Lei entra em vigor nâ data .de sua

publlcaçllo.
Sala da Comissão. ell\ 13 úe og'''to de 1997

As coisas e os bens resgatados de valor
interesse histórico ou arqueolóBico,
pennanecerio no dominio da Uni&>, nlIo sendo passíveis
de apropriação, doação, a1ienaç&l direta ou atraVés de
Iicitaçllo pública, o que deverá constar do contrato ou ato
de lIUtOrizaçlIo elaborado previllDlCllle à remoçIo.
"Art 20.

artístico,

de:

fi· O contrato ou o ato
"caput"

de autorizaçllo previsto

deste artigo deverá ser assinado pela Autoric

Naval, pelo concessionário e por um representante do
Ministério da Cultura.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
§ 2° O contrato ou ato de autorizaç40 poderá
estipular o pagamento de recompensa ao concessionário
pela remoçllo dos bens de valor artístico, de interesse
histórico ou arqueológico, a qual pO<1erlí se constituir na
Jldjudicaç!o de até 40"10 do valor total atribuído às coisas
e bens como tal classificados.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 4.285-8, DE 1993

Nes tennos do art. 119, "caput", lI, do Regimento
§ 3° As coisas e bens resgatados serllo avaliados por
uma Comissllo de Peritos, convocada pela Autoridade
Naval e ouvido o Ministério da Cultura, que decidirá se Interno da Camara dos Deputados, o Sr. Presidente detenninou a
eles slIo de valor artlstico, de interesse cultural ou
arqueológico e atribuirá. os seus valores, devendo levar abertura· e divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para
em consideraçllo' os preços praticados no mercado
internacional.
apresentaçllo de emendas ao substitutivo oferecido pelo Relator, a partir
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de 12 de maio de 1997, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram
recebidas emendas ao substitutivo.

·s

.

Célia J $: a
!<-Qliveira
rt .

.

,

UI- PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Educação, Cultura e Desporto, em reunião
ordinãria rcolizada hoje, IlJlrovou, unanimemente, com substitutivo, o PL n' 4.285-B/93, e o
de n' 4.691194, apensado, nos termos do parecer do relator, Deputado Severiano Alves. O
Deputado Pedro W"tlson apresentou declaração de VOIO.
Estivcmn presentes os Senhores Deputados Severiano Alves,
Presidente; Eathcr Grossi e Mlwrício Requião, Vice-Presidentes; Oswaldo Soler, Claudio
Chaves, Pedro W"s1son, Ademir Cunha, Ademir Lucas, Marisa Serrano, Dolores Nunes,
Marws Vicente, Djllma de Almeida Cesar. Wolney Queiroz, Maria Elvira, Costa Ferreira,
Fli.vio Aros, Itamar Scrpa, José Linhms, João Thomé Mestrinho, Expedito Junior e Edinho
Araí\jo.
Sala da Comissão, em 13 de agoslO de 1997

~,<-s\11 ~qr-D
~

,

de mteresse htstónw ou arquc·'I,·!,.~ ... " 'lual pudera se constItuir na adjudicação de
até 40% do valor total atnhuíd A ", . " " . " , ;"'n, corno taIs classificados
§ 3 - A:> C(l;S3 .... t: h~i1'Í resgalados serão avaHados por wna
Comissão de Pento,. com'(1""'" ",I· '\lI'''' "bd~ Naval e ouvido o Ministério da
Cultura, que decidmi se .\0,
,,,. \'alnr ;utistlco, de interesse cultural ou
arqueológico c atriblura 0' '·I·lI. ..
d ,.:ud" levar em consideração os preços
praticados no mercado IIltem'Il':H'I':~
0

Sala da Comissão, 20 de maio de 1997

\
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Depulado MJluríL
Vice-Presideote

no EJCn:icio da Prnidênci.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA cmlIssÁo

§ .lI' ~ bn ljll;ll ! ' !"I','lc,e. e assegurada á União a escolha das
coisas e dos bens res&atad", .\...., , 11:.(1..\', d~ IIlteresse histórico ou arqueológico,
que serão adjudicado; "
Art. 3' - U art'l''' ~ l. scu, parJgrafos e incisos da Lei n' 7.542, de
26 de setembro d~ 1986, p;ls~a a '.I~\Har l.:um .1 scgulI1le redação:

"Art. 21 \-

....

11 - Soma em d:;,!le,,,, pr"pororonal ao valor de mercado das coisas
e bens que vierem a ser recuperaJi':--' .1'1' 10 I!HI1t~ de 70~-ó. aplicando-se, para definição
da parcela em cada caso. o dl~pOSII' l l l l pal:.Ij;rafo l deste artigo~
Q

lI! - adjudicação de pane das coisas e bens que vierem a ser
resgatados, até o limIte de 70'0. aIJhcando-se. também, para definição da parcela em
cada caso, o disposto no paragrafn 1- de;le a!ligo;

IV- .....
§ 1(' . t\ atnhnçan d~ parcela que caberá ao concessionário
dependerá do grau d,' dIficuldade c di! cl'lIlr!c,idade técnica requeridas para realizar
as atividades de localização. exploração. ,cuhOção, preservação e restauração, a serem
aferidas pela Autoridade Naval.
§ ~' - As coisas e os beni resgatados. dependendo de sua natureza
e conteúdo deverão ser avaliados com base em criténos predominantes nos mercados
nacional e internacional, podendo os valores atribuidos, a critério da Autoridade
Naval, serem aferidos por organrzações renomadas por sua atuação no segmento
especifico."

Art.
Altera a Lei n' 7.542, de 26 de setembro de
1986.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I' - O § 5' do artigo 16 da Lei n' 7,542, de 26 de setembro de
1986, passa a vigorar com a seguinte redação:
"§ 5' - Poderá ser concedida autorização para realizar operações e
atividades de pesquisa, exploração, remoção ou demolição, no todo ou em parte, de
coisas ou bens referidos nesta Lei, que tenham passado ao domínio da União, a pessoa
fisica ou jurídica estrangeira ou a pessoa jurídica localizada no Brasil, mas sob
controle estrangeiro, desde que se associe, em regime de Joint-venture', ,a pessoas
fi.icas ou jurídicas nacionais, de controle nacional com comprovada experiência em
alividalle, de pe,qui'3. localização ou exploração de coisas e bens submersos, a quem
caberá u cumando do empreendimento c a responsabilidade perante Autoridade
Naval."

Art. 2' - O artigo 20 e seus parágrafos da Lei n' 7.542, de 26 de
setembro de 1986, passa a vigorar com a seguinte redaçãO:
"Art. 20 - As coisas e os beus resgatados de valor artIstico, de
interesse histórico ou arqueológico, permanecerão no domínio da União, não sendo
passíveis de apropriação, doação, alienação direta ou por meio de licitação pública, o
que deverá constar do contrato ou ato de autorização elab~rad!l previamente à
remoção.
§ l' - O contrato ou o ato de autorização previsto no 'caput' deste
artigo deverá ser assinado pela Autoridade Naval, pelo concessionãrio e por um
representante do Ministério da Culturc.
§ 2' - O contrato ou ato de autorização póderã estipular o
pagamento de recompensa ao concessioilário pela remoção dos bens de valor anfJtico,

~'-~'Esta

Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão. em 13 de agosto de 1997

11/k1
~ ~t~",s:
Dep~tado MauricIO Requlã
Lo-,\

Vice_PreSIdente I 1
no exercicio da PreSidência

DECLARAÇÃO DE VOTO DO DEPUTADO PEDRO WILSON

O Projeto de Lei em epigrafe, ,Ie auloria do ilustre Deputado
Fábio Feldman, VIsa alterar a redação da Lei li' 7,542/86, que dispõe sobre a
pesquisa, exploração, remoção e demolição de coisas ou bens afundados. A ele
foi apensado o Projeto de Lei na 4.691194, de aurona do Deputado Luiz
Moreira.
A proposição em pauta pretende revogar o § 5' do art. 16 e o
artigo 20, bem como alterar o art. 21 da Lei na 7.542/86, com o intuito,
conforme apresentadó pelo autor em sua justificanva, de estimular as
atividades regulares de pesquisa e recuperação de bens afundados em nossa
extensa costa, possibilitando a parncipação dc estrangeiros e a adjucaçilo de
parcela dos bens resgatados dO' valor histórico, de interesse artístico ou
arqueológico, ao concessionário.
O projeto apensado, por sua vez :;ugere alterar os artigos 15, 19,
20 e 32 da referida lei, com o mtulto de atnbwr ao Ministério da Marinha o
pagamento das despesas do pessoal enc31Tegado pela fiscalização das
atividades de pesquisa e recuperação dos bens submersos; estabelecer
prioridade nas concessões:"posslbilitar o pagamemo pelos trabalbos de resgate
dos bens de valor histórico. de mteresse arusltco ou arqueológico; elirninar a
necessidade de caução, como reqUisito para a autorização de pesquisa e
pemutir o lUnsmo submanno em sitias arqueologicos Já incórporados á União.
Por se tratar de assunto de tamanha complexidade e envolver
diversos aspectos, as proposições foram distribuidas ás CODlJssões de Defesa
Nacional, de Trabalbo, de Administração e Serviço Público, de Edn~ção
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Cultura e Desporto e ;. Constit ição e Justiça e de Redação, conforme
preceitua o Regunento Interno.
Na Comissão de Defesa NacIonal, seu relator, Deputado
Francisco Rodrigues, apresentou um substitutivo, aprovado por unanimidade,
que comtemplou pane das alterações sugeridas, acatando a revogação das
restrições á jlarticipação de estrangeiros, a prioriz;lção nas concessões. a
supressão da exigência de caução e a autorlz;,ção para o turismo subm;trino,
refutando a adjucação, mesmo que parcial, dos bens de valor histórico, de
interesse artistico ou arqueológico e definindo "om areis clareza a transferência
dos bens comuns para os concessionários.
Na Conussão de Trabalho, de Administração e ServIço Público,
seu realtor, o Deputado Ageelo Queiroz apre,;entou modificações, aprovadas .
unanimente pela Comissão, buscando regulamentar a participação de
estrangeiros, corrigindo a priorização nas concessões, adjucando .parcela dos
bens de valor histórico, de interesse artistico ou arqueológico para o
concessionário, aperfeiçoando a deistribwção dos' bens comuns e refutandoa
supressão de caução e a autorização para a prática de turismo arqueológico.
O nobre e iliustre Deputado Sevcriano Alves elaborou brilhante
relatório sobre o complexo tema da pesquisa e exploração de bens afundados,
tendo elaborado substitutivo que faz, sem sombra de dúvida, avançar a
legislação pertinente.
Malgrado tlio minWlcioso e competente trabalho do relator,
gostariamos de levantar um aspecto com o qual temos uma divergência. Tratase da questlio relativa a adjucação de bens de valor histórico. Entendemos que
aio se pode abrir mão da propriedade, por parte do Estado, de bCm de valor
histórico, uma vez que estes bens devam ser propriedade de todo o povo e
estar disponíveis para estudos por pane de especialistas, devem sempre estar
disponíveis para a visitação pública, principalmente de estudantes de todos os
nlveis. Em outras palavras, os bens históricos, de valor artistico ou
arqueológico tem de estar disponíveis para que os diferentes setores da
sociedade possam dispor deles, de modo orgamzado e disciplinado pelos
orgãos competentes.
A adjucação destes bens a particulares imphca , necessariamente,
na perda de conrrole, por pane do poder público, de sua utilização, ficando
esta determmada em função de interesses privados que movidos pela
motivação finacelTa definirão sua guarda e uso. não sendo obrigados a tomá-lo
disponível para o grande público.

Outubro de 1998

COMISSÃO DE C

STITUIC.

\0 E JUSTlc\ E DE REDACÁO

TERMO DE RECEBlME'iTO DE E\lDDAS
PROJETO DE LEI :-." 4.285-C 93
(Apenso o Projeto de Lei n" 4.691 q~ )
Nos termos do art. 1t 9.

Cl1put.

I do Regimento Interno da

Câmara do, Deputados.l1lterado pelo nrt. I" .1. da Resoludo n' 10/91. o Senhor Presí-

dente determinou a abertura· e divulgação nll Ordem do Dia das Comissões - de prazo
para apreuntaç:âo de emendas

li.

p:anir de 28/08/97. por cinco sessões. Esgotado o prazo.

não foram recebidas emendas ao projeto.
Sala da Comiss;;o. em 08 de setembro de 1997

('
L.j.<./.

>_ ju~

SERGIO SAMPAIO GONTREIRAS DE ALMEIDA

Secretário

. COMISSÃO IfE CON5TITl:ICi.O E Jl'STIC\ E DE RED\C.i.O

I- RELATÓRIO
A proposta em exame, de amona do i1U!trc Deputado Fábío
Feldmann, pretende revogar o parágrafo 5° do art. 16 e o art. 20 bem como alterar a
redaçio do art. 21, lodos da Lei o" 7.542, de 26 de setembro de 1986, que "dispõe sobre a
p~squlsa, explof'ação. remoçào e demolição de COISas ou b~n.r afundados. submersos.

encalhados e ptrdidos em ogum sob JW'isdtçi1o naCIonal. em terreno de marrnha t! sem
acrescidos f! em terrenos margmals. i'm decorrencra de Stntsrro. allJamenro ou fOTlrma do
mar. e dá ofltra.! prOVIdênCIas. "
Visa. o referido projeto de lei, a permJtir que pessoas tísicas ou
jurídicas. brasileiras ou estrangeiras, possam paniclpar Igualmente das operações de:
resgate de bens no fundo do mar, recebendo pane do malenal encontrado como

A própria redação dada pelo ilustre relator ao ano 2(', ga antindo o
dominío de bens artiticos, de interesse histórico ou arqueológIc) po ~ pane da
Uníllo e proibindo aproppação,. doação, alienação direta ou através d: licitação
/lÚblica, o que deverá constar do contrato ou ato de autoriza,ão elaborado
previamente á remoção, reflete a preocupação que aqui manifest 1Ill01 •
Além disto, .a Tedação dada ao artigo 20 impede ela 'llIJIente a
adjucação, uma vez que impede a alienação direta ou mesmo ; través' de
licitação.
Assim, estamos apresentado emenda supressiva ao,; pai ãgrafos
e 4" do artigo 20 da lei 7542186, conforme proposta apresent~.;a pt lo relator,
cootida DO artigo 2" de seu substitutivo.

i"

remuneraçio dos seus semços.
Foi..lhe apensado o Projeto J~ Lêl 1I~ J 69L94, da lavra do
eminente Deputado LUIZ MoreIra que propugna alterar il redal;ãv dos am. 15,19; 20 e 32
da leI supracitada. 'om~~!s~as a Incrementar. segundo seu .lUlOr. as a.ções destmadas a
recuperação dos bens que Jazem no fundo da platafonna contmental braSileira.
Submetido. ~os lermos r~glm~nt3lS, ,; Cllmlssào de Defesa

NaCIOnal. mereceram. amboo;

05

proJetos, aprovação, \t:mlu tundidos.

Via

Emenda

Substitutiva, pelo Relator

Em sequencla. as proPOSiÇões tí.lI3m apH·.lilJ.as pela. ComISsão de
Sala da Comíssio. em 1 de junho de 1997

DEPUTADO PEDRO WILSON PT. GO

EMENDA SUPRESSIVA AO SUBSTmmVO DO RELA TOR AO
PROJETO DE LEI N" 4285 DE 1996.

Trabalho, AdmmfSCr.1çào e Servfç'o PubliCO que. \ la ::-;d.~tHllrl\l' ..i1cerou_ em seu menta,

os segumtes tÓpiCOS dos projetos d~ kl ongmalmt:ntt: propostos t: da emenda substltuuva
aprovada pela Comissão de Odt:sa },:J.clOnal.
I 'OndtClOIW' a partlClplÇiO de p~' 1"lCJ. ou jWuiica e~trangw, ou d~
pessoa jlJndlca locahadJ. no BrASIl mas ~tlb controle eSlTtngelro nas
operaç~ e al~ de pe3qUI:ll. J:,'CpIOl.açto. remoç1o ou dtmoliçlo de
'OlSl. ou ben, a que $C referem os pl "JC'tos d~ lei eplgra.f..do" d6d~ qu~ se
a.uooe a peuou fisiCJ,J ou lundlCJs lUl:\01W-'. !>Oh controle J.Cl0CW10 de
brul\elros, em regunc de ·~IJ/IIt.W!ntllrr!',

2 auton.z.tr que outro, Inlro.
'l.l,. ',1 antigo r~ns&yrl pelu
COISas ou ten, e d.. pe~~ll .. ,I
"I P,"'I•• detenfOra de matores
.:onhecuneT110S tndJCUtvos da It1caUJ..l,1.. c natureza deste, - efetuem
pesqUIsas e tentem loe.1I2.I.-los,

) pcnuur Que a Umlo efetue .. admdlca.;lo de C01'$U ou ben, de ItllerC5$e
hUlqnco C<J uqurologtoo apl.Ill15 ;,1 Ill\,OI~.. de p.agametlto da dlV1da

Suprima-se o § 2°do art. 20 e por consequência. o § 4° do a 1.20. da Lei n°

decorTrnte da 5llJ. recuperaçio

7542186, na redação do ano 2" do Substitutivo do relator.

Sala da COtnlssão, em

Postenonnente, ti matcna fOI analisada pela Coml5Sl0 de
EdUcação. Cultura (: Despono que deCidiu aprovar novo Substitutivo. atenta. aos
argumentos expc::ndJdos no bem lançado voto do Relator. promO\'cndo. assim. as segwntes
alterações no texto da propoSição;
I • subsmwr no pangnfu ;.0 " .1'1 l'l õl ell.preuao ",ob cODtn:lle
adona"o dt brsfllti",'" par 'dt coatrote a"Clon.'" de (omul .. canCl1ltr ..
rrdaçio ao oovo conceno de en\prl:'j.1 "lelanll Incorporado rrcentcmeme a
nosu(a.ru~b~

•

2 • rupnrrur qU.l1tquer Jltdtt ...-.,;, .,~ <J....':!, ..fol do artlgo \l)
constderando quc o Imo lcp! c ~llticll:nte pua !ar.lJ1t1r 05 dIreitos dOI
conceulOIW1Ol •
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3 ~ ressaur uma das . 'ac;ôo fu.nd l)eftU,is do proJeto. qual seja: a
recomptnS&. complllVel com 15 au..,da4ts cxecutada.s. dmda .IOS
conccs51onarios envolvidos na rteUpn'&Cla de coisas c bens de vaJor

MaUco. de inter~se lustOnco ou arqutologlco...1
Neste sentido. ~8ut • uma f'lO'n ~ para o Rfcrido Inlgo que. dt:
forma proportionll fi segura • permiti I adjudiC&Çlo de pane dos bens
recuperados. eoquadrado. como de valor anistica. int:ereue histórico ou
arqueologJco Inovadora. lambem. c I pan:c:oaç.io do ~lirusteno da Cultura
(~inC) no proccuo de c1USlficaçio e a"~ dos bens recuperados. que
passa a di..,dir com o \fmlStcno da \lumla I responu.blhdade para I
preservzç.io do nosso Patnmõrno Histonco-Cultural:
'" • mclhom:l redaçio do InlgO 21 dI. Le ' 542186. definindo hnutes nws
precisos da pmlctpaçào dos COncCUlOfWlOS na dicislo das COlSU fi bens
recuperados fi a mineira como esll ~UTlClplÇio sera esupulada pela

Autondade Naval.·

Ao fim, em atendimento ao estatuldo pela alínea "a" do mcíso UI
do anlgo 32 do Reglmemo Imerno. foi submetido a esta C c'J.R. para o indispensável
exame da sua consntuclOnahdade. Joodicidade e tecrnca legislativa e. re~cional. sendo
que nesta J3. se esgotou o prazo de lei sem a apresentaçáo de qualquer emenda a
proposIção.

Eo relatório

n- VOTO DO RELATOR
No que respeita às prelimínares de admissibíHdade. merece
registro que os projetos de lei ongmalmente propostos e os Subsntuttvos que os
integraram em wna única proposição observam quanto à iniciativa legislativa as.
eXigênCias consntuclonalS para o seu regular processamento, Juizo que ínc~be priV;ti;a
e terrnmativamente a esta C.C.l.R., confonne o determinado pelo artigo 54, I. do
Regimento Interno.
Com efeito, além dos projetos originaIS terem sido subscritos por
número suficiente de parlamentares, compete a qualquer membro ou Comlssio da Câmara
dos Doputados. do Senado Federal ou do C.ongre"" NaCIOnal propor à consIderação de
seus pares a matcna em exame (ex VI art. 61, capur. da C,F.}...

Entretanto. examinando especialmente as versões adotadas pê1áS
duas últimas comissões que antecederam a esta, para a redação do paragrafo 5" do anlgo
16 da Lei n° 7 542;'86. venfico cohdêncI3 do seu teor com o novo rcgramento estabelecido
pela Carta Magna par!, as empresas de capital ou sob controle estrangeIros.
Com efeito, ao supnmir o art. 171 da. C.F. quis o legislador dar às
empresas estrangeiras e nacionais tratamento isonômico. exceptuando apenas algumas
situações. como é o caso dQ.pre5<:rito pelo § l' do art. 176, mas não da hipótese abrangida
pela proposição or.. sob o crivo da CCm.

Assim. existindo conflito cntre a matéria sobre a qual velSll e
disposições da Constituição da República em legislação de natureza infraconstitucional,
necessário.se torna a sua alteração. pam solucionar esse viés.

o Congresso Nacional decreta:
·Art. I' O § 5' do amgo 16 da Lei n' 7 542. de 26 de sctembro de
1986. passa a VIgorar com a seguintc redação'
"Art. 16....................
.
§ I·
.
§ 2'
.
§ 3'
.
§ 4'
.
§ 5' - Podem ser concedida autorização pala realizar operações e
atividades de pesquisa, exploração, remoção ou demolição. no todo ou em partc, de coisas
e bens referidos nesta Lei, que tenham passado ao dominio da União, a pessoa fisica ou
juridica nacional ou estrangeira com comprovada cxperiêncla em atividades dc pesquisa.
localização ou exploração de coisas c bens submersos. a quem caberà responsabilizar-se

por seus atos perante a Autoridade Naval."
Art. 2' - O artigo 20 c seus paràgrafos da Lci n' 7.542. de 26 se
setembro de 1986. passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 20 - As coisas e os bens resgatados de valor artistico. de
interesse histórico ou arqueológico. pennanecerão no domínio da União, pão sendo
passíveis de apropnação. doação. alienação direta ou por meio de licitação pública, o que
deverà constar do contrato ou do ato de autonzação elaborado previamente á remoção.
§ l' - O contrato ou o ato de autonzação prcvlSto no "caput" deste

amgo deverà ser assinado pela Autoridade Naval. pelo concesslonàrio e por um
representante do MInisténo da Cultura.
§ 2' - O contrato ou o ato de autonução poderà estipular o
pagamento de recompensa ao concessionàrio pela rêmoçãó dos bens de valor artístico. de
interesse histónco ou arqucológico. a qual poderà se constilU1r na adjudicação de até 40%
do valor total ambuido às COisas e bens como taIS classificados.
§ 3' - As coisas. e bens resgatados serão avaliados por uma
COm)SSao de Pentos. convocada pela Autoridade Naval e ouvido o Ministério da Cultura.
que dccídim se eles são de valor artistlco. de Interesse cultural ou arqueológico c atribUlm
os seus valores. devendo levar em conSideração os preços praticados no mercado
internacional.
§ 4' - Em qualquer hipótese. é assegurnda à União a escolha das
coisaS e bens resgatados de valor artisnco. de mteresse histónco ou arqueológico. que
serão adjudicados."
Ar!. 3' - O artigo 21. seus paràgrafos e incisos da Lei n' 7.542, de
26 de setembro de 1986, passa a vIgorar com a seguinte redação:
"AJ:t 21 ..

.
n - soma em dinheiro proporcional ao valor de mercado das coisas

[-

Portanto.
deliberei
apresentar
substitunvo
alterando
especificamente a redação do § 5' do art. 16 da lei c mantendo na integra o teStante da
proposta aprovada peia Comissão de Educação, Cultura e Desporto.
Fa<:c ao acima exposto,
voto pela constitucionalidade.
juridicidade e boa técnica legislativa dos Projetos de Lei n's 4.285/93 e 4.691194,
fundidos em um único documento consoante o Substitutivo ora proposto.

Sala da Comissão, em li de C. j de 1998.

e bens que vierem a ser recuperados, até o limite de 70%. aplicando-se. para definição da
parcela em cada caso, o disposto no parágrafo I' deste artigo;
m • adjudicação de parte das coisas e bens que vierem a ser
resgatados, até o limite de 700.... aplicando-se. também. pam definição da parcela em cada
caso, o dis(lO$.to no parágrafo I' deste amgo;
IV .
§ I' - A alnbuição da parcela que caberá ao concessionàrio
dependerá do grau de dificuldade c da complexidade técnica requeridas pam realizar as
atividades de localização, exploração. remoção, preservação e restauração, a serem
aferidas pela Autoridade Naval.
§ 2' - As COIsas e os bens resgatados. dependendo de sua natureza
e conteúdo deverio ser avaliados com base em critérios predommantcs nos mercados
nacional e inlernacional, podendo os valores alnbuido•• " crilério da Autoridade Naval,
serem aferidos por organizações renomadas por sua atuação no segmento especifico."
Ar!. 4' - Esta leI entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5' - Revogam-se as dispoSIções em contrano.
Sala da ComISsão. em 11 de '. : de 1<198.

SUBEMENDA SUBST.ITUTIVA OFERECIDA PELO RELATOR

DeputadA~ra
Altera a Lei n' 7 542. de 26 de setembro de
1986

//

Rel"lOr

!
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
REDAÇÃO

Altera a LeI n'

~ 5~2.

de 26 de setembro de

1~8b

o Congre5sn ~~i.lclOnal J~creta;

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

An. I' O § 5' do amgo 16 da LeI n' 7 542, de

~6

de setembro de

1986: passa a vigorar com a segumte redação
"Art 16

PROJETO DE LEI N° 4.285-C/93
(Apenso o Projelo de Lei n" 4.691194 I

§ I'
§ ,.

Nos termos do art. 119, caput, 11 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, alterado pelo art. 1· , 1, da Resolução n· 10191, o
Senhor Presidente determinou a abertura· e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de emendas a partir de
26/03198, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emen-

.

§ ~l).

•

.

.

.

§ 4'..

.
.
§ 5' • Podera ser concedIda autonzação para realizar operações e
atividades de pesqUISa, exploração, remoção ou demolição, no todo ou em parte, de coisas
e bens referidos nesta Le., que tenham passado ao domínio da Uniio, a pessoa fisica oU
jurídica naCIOnal ou estrangeua com comprovada experiência em atiVIdades de pesquisa,
localização ou exploração de cois"" e bens submersos, a quem caberá responsabilizar-se

por seus atos perante a Autoridade Naval."

das ao substitutivo oferecido pelo relator.

An. 2' • O artIgO 2U e seus parágrnfos da Lei nO 7.542, de 26 se
setembro de 1986, passa a vIgorar com a segumte redação:

Sala da Comissão, em 02 de abril de 1998

(--"r' -'-- !
SÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA

Secretário

III - PARECER DA COMISSÃO
A Cómissão de Constituição e Justiça e de Redação, em
reunião ordinária realizada hoje, opinou uDluumemente pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Lei n° 4.285-C/93, do de nO

4.691/94, apensado, e dos Substitutivos das Comissões de Defesa Nacional; de
Trabalho, Administração e Serviço Público; e de Educação. Cultura e Desporto,
com subemenda substitutiva, nos tennos do parecer do Relator, Deputado
Aloysio Nunes Ferreira.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
José Aníbal - Presidente, Nelson Otoch, Magno Bacelar e
Sílvio Pessoa - Vice-Presidentes, Antônio dos Santos, Augusto Farias, Darci
Coelho, Aloysio Nunes Ferreira, Edson Silva, Marconi PeriUo, Nestor Duarte,
Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Asdrubal Bentes, Djalma de Almeida César,
Adhemar de Barros Filho, Ary Kara, Emílio Assmar, Gerson Peres, Jarbas Lima,
José Rezende, Prisco Viana, Aldo Arantes, Arlindo Chinaglia, Coriolano Sales,
José Genoíno, José Machado, Luiz Eduardo Greenhalgh, Rodrigues Palma,
Nilson Gibson, Pedro Canedo, Cláudío Cajado, Paulo Gouvêa, Vanessa Felippe,
Bonifácio de Andrada, Luiz Piauhylino, lvandro Cunha Lima, Mendes R1"beiro
Filbo, Roberto Valadão, Wagner Rossi, Luís Barbosa e Colbert Martins.

"An. 20 - As cois"" e os bens resgatados de valor artistico, de
inleresse histórico ou arqueológico, permanecerão no domínio ria Uniio, nio sendo
passíveis de apropriação, doação, ahenação direta ou por meio de licitação pública, o que
deverá constar do contrato ou do ato de autonzação elaborado previamente á remoçio.
§ 1'· O contrato ou o ato de autorização previsto no "caput" deste
anígo deverá ser assinado pela Autoridade Naval, pelo concessionário e por wn
representante do Mimsténo da Cultura.
.

§ 2° • O contmto ou o ato de autorização poderá estipular o
pagamenlo de recompensa ao concessionáno pela remoçãó~dos bens de valor artístico, de
intetesse histónco ou arqueológico, a qual poderá se constituir na adjudicaçlo de atl\ 4(l%
do valor lotai ambuido às coIsas e bens como tais classificados.
§ 3' .. As coisas e bens resgatados sem avaliados por uma
Comissão de Pentos, convocada pela Autondade Naval e OUVIdo o Ministério da Cultura,

que decidirá se eles são de valor artístico, de interesse cultural ou arqueológico e atribuiti
os seus valores, devendo levar em conslderaçio os preços pmticados no mercado
internacional.
§ 4' - Em qualquer hipólese, c =gurnrla à União a escolha das
coísas e bens resgalados de valor artístico, de interesse histórico ou arqueológico, que
serão adjudicados."

An. 3' - O artigo 21, seus parágrnfos e incisos da Lei n' 7.542, de
26 de selembro de 1986, passa a vigorar com a seguinte redação: .
"An. 21·
..
1.
II - soma em dinheiro proporcIOnai ao valor de mercado das coisas
e bens que vicrem a ser recuperados, até o limite de 70%, aplicando-se, para definiçio da
parcela em cada easo, o disposto no parágrafo 1° deste anigo;

rn - adjudicação de pane das coisas e bens que vierem a ser
resgatados, até o limíte de 70%, aplicando-se, também, para definição da parcela em çada
caso, o disposto no parágrafo \' deste anigo;
N
;
.
§ I' - A atribuiçio da patl:ela que caberá ao co~essionário
dependerá do gnlU de dificuldade e da complexidade técnica requeridas para realizar as
atividades de localizaçio, explomção, remoção, preservação e restauraçio, a serem
aferidas pela Autoridade Naval.
§ 2' • As coisas e os bens resgatados, dependendo de sua natureza
e conteúdo deverão ser avaliados com bllSC em critérios predommantes nos mercados
nacional e internacional, podendo os valores atribuidos, a crilcrio da Autoridade Naval,
serem aferidos por organizações renomadas por sua atuação no segmento especifico."
Art. 4' - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçlo.
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Art. 5' - Revogam-se as disposIções em contrano.

Sala da Comissão, em 27 de

~JOS~

~aio

de 1998

1:~esidcnte

Depu

ANrn

Art. 5D ~ Como garantia do pnnclpal os agentes financeiros receberão em cessão,
sob condição resolutiva. os Titulas FederaIS de que Irata o artIgo antenor. os quaIs
devem permanecer bloqueados enquanto cor.stltuirem garanlia da operação e não
houver mamfestação do Tesouro NaCional acerca do exercíCIO da opção de
recompra
Parágrafo Único - Para garantIa :0 pagamento dos luros ;erão conslttuidas
garantias reais até o limite de 50% C~ valor do prinCIpal. admltlnoo-se obngaçães
federaiS registradas em sIstemas centra,lzados de hqUldaçào e custódia

PROJETO DE LEI N~ 4.300-A, DE 1998
( Do Sr, Saulo Queiroz)

Art. 6D • O pnnclpal sera pago no 1"e,"clmentc final. meala~,te 'esgate dos titulas
oferecIdos em garant18. admitidos a'hCJldação ou amortização 8:lteclpada, hipótese
em que serão liberados os t(tulos Que .excederem ao saldo ceveCDr remanescente
atualizado observados as condições C;} artigo 5° desta Lei

Parágrafo Único - Os Juros serão ::agos de acordo com
devedor. desce que não ultrapasse o :enodo anual

Dispõe sobre renegociação de dividas 'onglnanas do credito rural de que trata o art 13
da Lei nO 7 827 de 27/09/89. e da outras provldénclas Pendente de pareceres das
Comissão de Agricultura e Política Rura, de Finanças e Tributação e de ConstitUição e
Justiça e de Redação

SUMÁRIO

-J f.uxo de receitas do

Art. 7° - No caso de operações onglr.anamente contratadas ao amparo de Fundos
ConStitucIonais e recompostas corr. .. tlhzação de recursos :: ~Donos do agente
financeiro aamltlr-se-8 nova renegoc ação ao amparo desta L-=l obedeCIdas as
seguIntes conalções

I· Os recursos correrão a conta dos bndas constltuClonals

I - projeto IniCiai

11 ~ A atualização dO debito sera fe'ta com case nos encarç'j5 pactuados no
Instrumento de composição vedada a Inclusão de encargos cor mora. multa ou
Inadimplemento

11 - Na Comissão de Agricultura e Politlca Rural
- emendas apresentadas na Comissão (5)
- termo de recebimento de emendas

O Congresso Nacional Decreta:

Art. 8D • EfetIvada a recomposição de que trata esta Lei o fiSCO operaCional correrà
a conta do Fundo ConstItucional caDendo ao agente financeIro a administração da
nova operaçào

Art. l ' - FIcam os administradores dos Fundos ConstitucIonais de Financiamento do
Norte. Nordeste e Cenlro-Oeste. de oue traia o art 13 da leI 7827, de 27109/89
autorizados a renegoclarem as dividas ongmanas de operações de apolo as
atividades rural e agro-Industrial, contratadas ate 26 06.95

Art. 9' - Os agentes Finance"os.
titulo de remuneração pela administração dos
atIvos dos fundos constltUldos ao amparo desta LeI. se aprovnarão de 30% das
receitas aufendas com a cobrança dos IUros de que trata a ahnea b. InCISO 111 do art.
3° desta lei

Art. 2°· O saldo devedor deverá ser apurado da seguinte fonma

Art. 10' - POderão contratar a operação de renegociação os devedores diretos. os
prestadores de aval ou fiança e Intervenientes garantes

I - No caso de operação em curso normal o saldo devedor sera ca(culado com base
nos encargos financeiros contratuaIs. considerando-se eventuais mochficaçóes
ocorndas nestes encargos a partir do ajuste InIciai até a data da renegociação.

a

Parágrafo Único
Sera admitida a renegociação do debito com terceiros.
obedeCIdas as condições desta lei. salvo as segumtes exceções

11 - No caso de operação em curso anonmal o saldo devedor será calculado na fonma
do inCISO anterior até a data em' que a operação fOi manMa em condições de
nonmahdade e com a IncldênclB da remuneração básica dos depÓSitos de pouP'1nça
mais taxa efetiva de JUros de 8% a a (OItO por cento ao ano) a partir daquela data até
a data da renegocIação

Paragrafo Único - Fica vedada a Inclusão no saldo bev8C:; apurado na forma dos
inCISOS antenores de encargos relativos a mora. multa e lnac mplemento
Art, 3' - A renegoc18ção de que trata esta Lei obedecera as segulOtes condições
especiaIs
\- Prazo de contratação. até 120 dias após a pubhcação cesta lei
11 - Reembolso 20 (vinte) anos a

~art"

aa data aa renegoc

a~ão

111 - Encargos Financeiros'
a - atualização do saldo devedor da operação de recomposição IGPM (lndlce
Geral de Preços de Mercado) dIvulgado pela Fundação Getulio Vargas
b - juros' 6% a.a
(seis por cento ao ano
para valo'es ate RS 500000.00
(qUinhentos 1011 reais) 7% a a. (sete por cento ao ano) oara valores entre R$
500000.00 (qulOhentos 1011 reais) a RS I 000.000 00 lum milhão de reais) e 8% a.a.
(oito' por cento ao ~no) para valores que excederem R$ 1 000.000.00 (um mIlhão de
reais)

I • Os IUros Oe que trafa a alinea b. mClso 111. do art 3° desta lei serão de 10 % a a
(dez por cento ao ano), 11 % a,a (onze por cento ao ano) OU 12% a a (doze por
cento ao ano) observados os Intervalos alI consignados
11 - As garantias Vinculadas ao pagamento dos JUros. de que trata o paragrafo único
do artIgo 5'. serão ae até 100% (cem por cento) do pnnclpal a ser composto
111 ~ O nsco operaCional correrá'; conta do agente financeiro
IV - Dos Juros de que trata o inCISO I. o Agente Flnance"o per:epera 50% a titulo de
Delcredere.
Art. 11 - Quando os admlOlstradorés de que trata o artigo 10 desta LeI promovere'"
modificações nos encargos fiinancelros InCIdentes sobre as operações amparadas
pelos fundos constItUCIonais. os novos encargos. obrigatOriamente. serão extendldos
as operações SImilares "em ser" sempre que houver reOJção em relação aos
encargos originalmente pactuados
Art. 12 - Esta leI entra em vigor na data de sua publicação
Art. 13 - Revogam-se as diSpOSições em contráriO
JUSTtFICATIVA

Parágrafo Único - No caso de valor superior a R$ 500000.00 (qUInhentos 1011
reais) os Juros serão calculados pela média ponderada observados os IOtervalos de
que trata a alinea b.

Como resUltado de 'negocIações entre a Frente Parlamentar da
AgrlctJitura e o Governo Federal. representado pelos MinistériOS. d~ Faze~da e
Agricuitura. Banco Central e Banco do BraSIl. acordou-se a renegoclaçao de dlvl~as
de origem rural. nas condições recentemente aprovadas pelo Conselho Monetarlo
Nacional (resolução nO 2471 do Banco Central).

Art. 4' - A renegociação se condiclona a aqUls.ção pelo devedor. por Intermédio da
InstitUição FlOancelta Federal gestora da operação de Titulos do Tesouro NaCIonal.
com valor de face equivalente ao da diVida a ser negocIada. os quaIs serão
entregues ap Banco credor em garantia do princIpal

Nosso Projeto propõe que condIções SimIlares sejam adotadas
para renegociação de dívi.das de ongem rural contratadas com recursos dos fun~os
constitucionais e aOlClona que o tratamento espeCIal seja extendldo a operaçoes
agrolndystrlais.

Parágrafo Único - A Secretaria do Tesouro NaCional estabelecerá as condições
para emissão dos titulas de que trata este artigo. ObedeCidas condIções de
Similaridade aquelas observadas para garant" a renegociação de diVidas aprovadas
peio Conselho MonetáriO NaCional, conforme resolução 2.47,1. do Banco Central.

Os fundos constitucionaIS. na sua criação quando da
Assembléia NaCIonal Constituinte. objetiVOu oferecer as regiões menos
desenvolvidas.instrumento de crédito capaz de acelerar o processo de crescimento
econõmíco, abrangendo os Estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste..
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PosteTlormente o legislador, quando da regulamentação do
dispositivo constitucional (Lei 7,827, de '989) mantev!kse fiel ao objetivo que
norteou a criação dos fun,jos, estabalecendo condições operacionais favoráveis na
aplicação de recursos dos fundos constitucionais comparativamente a outras linhas
de crédito qisponivels no Pais,
Com (l Plano Real, estas ::ondíções favoráveis comparativas
deixaram praticamente de existir, e os beneficIários das operações com recursos dos
fundos constitUCIonaiS 3Célbaram enf:-:;1tando as mesmas dlfic:.::dades de outros
empresanas do setor raplco aumento :,; dlvloa e Derda de renda"'s atiVidade

S l' A renegociação pode abranger dividas;
I - pass1veis de enquadraJlento na Resolução n' 2.238, de

~;~~~t~ió.c~~r~y~;~6~8~o~U
~:~,n:~e~8ng~ll~i~~~~sido

ApenFs sugerimos :uros dOIS pontos a08lXO com o objetiVO de
manter o prinCIPIO do tr3tame"to fa ,oraV81 e ~nclL.llmcs come eJ"'lquadravels os
emprestlmos a agro~ndustna Neste :3rtlcular "'assa creocuca:áo foi de manter
estImulado o setor agro-In justnal seI"""' ? que ce "lada aOl81ta rec..:cerar O segmento
rural

Slla das sess6es, em 19 de março de •998

Oecctado

sAtico QUEIROZ

"I.E(;ISI.A('\O ( IrADA \\EX \1)'\ I'EI..\
COOlmE:\,\('.\O DE ESIT))()S I.E<;ISI..\ ny()s - Celll"

objeto de alon-

II - de valor excedente a R$ 200.000,00
(duzentos
mil reais), referidas no art. S', i 6', da Lei n' 9.138, de 29.11.95, e
no art. 1', inciso IX, da Resolução n' 2.2J8/961
III - decorrentes de empréstimos de qualquer natureza,
vencidos ou vincendos, cujos recursos tenham sido
utilizados para
amortização ou liquidaçÃO de operações de crédito rural tormalizadarõ
até 20.06.95.

PROJETO DE LEI N!!. 4.303-A, DE 1998

Por ~.:,ta razão ..... Instante em que o GCo/erno alcança os'
proolamas dO setor e e~tabelece c:-:ilções ;avo"aV81s. oara Feregoclação das
diVidas não tem o menor sentido nác :-erecer condIções ::mllares Dafa renegocIar
os débitos contraldos com recursos dcs ;unaos canstltucIC:-f!IS
Nossa proposta rr;ntem baSIcamente o que fOI aprovado pelo
CMN para a recomposição dos débItos· .Jrals

Outubro de 1998

( Do Poder Executivo)
MENSAGEM N' 347/98

Acrescenta artigo ao texto da Lei nO 9,099, de 26 de setembro de 1995, e dá
outras providências,
(ÀS COMISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; E
DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO - ART, 24, 11 )

SUMÁRIO
I -

Projeto inicial

11 -

Na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional:
- termo de recebimento de emendas;
- parecer do relator;
- parecer da Comissão,

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
An, I' A Lei n' 9 099, de 26 de setembro de 1995, pas"," vigorar acrescida do
seguinte anigo;

LEI NU 7.827, DE 27 DE SETEMBR(JDE 1989

"An,90-A. As disposições desta Lei não se &4fIicam no imbito da Justiça Militar."
An, 2' Esta Lei entra em vigor na data de sUl( publi~

REGl.'LAMENTA O ART, 159, I.-C. DA
CONSTITUIÇ(\O r:EDERAL. INSTITUI
O FUNDO CONSTITL'C10NAL DE
FINA~CI:\"'IENTO DO :--'ORTE - 1':-':0. U
r:UNDO
CONSTITUCIONAL
DE
FI',o\~CIA\IE~T()

DU "\ORDESTE Fl\:E E () IT\lDO ('O"\STITl CIO\lAI.
DE
F["\:\V'\:\\IE"\TO
DO
CE:-':TRO-OESTE - r:CO E DA (l\ 'TRAS
PROVIDÊ';cL·\S,

Bruília,
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAo;O DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

., CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

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

V

Da Administração
Art. 13 - A administração de eada um dos Fundos Constitucionais
de Financiamento do Norte, '<ordeste e Centro-Oeste será distinta e
autônoma e, observadas as atribuições previstas nesta Lei. será
exeréida respectivamulle peleIs seguintes órgãos:
I
Conselho Deliberativo das Superintendências de
Desenvolvimento das Regiões ~orte, ~ordeste e Centro-Oeste: e
11 - instituição finaneeira federal de caráter regional.

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

TÍTULON
Da Organização dos Poderes
CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEçÃovrn
Do Processo Legislativo

,

BANCO CENTRAL DO BRASIL
RESOLUÇAo H' 2.471, DE 26 DE FEVEllEIRO DE. 199B

Dispõe sobre renegociação de dividas ori~
ginárias do crédito rural, de que tratam
o art. S', § 6', da Lei n' 9.139, de
29.11.95, 8 a Resolução n' 2.239, de

31.01.96.
O BANCO CENTRAL 00 BRASIL, na forma do art. 9' da Lei n'

'.595, de 31 .. 12.64, to;na público que o CONSELHO HONETARIO NACIONAL, em
sessão realizada em 1'1 .. 02.98, tendo em vista as disposições dos arts.
4',
inciso VI, da cit"lda. Lei, " e 14 ·da. Lei n' 4.829, de 05.11.65, e

8' 11 lO da Lei ~~·i;q,A~~0~~;;~·:5~e~:;b~r:~iode div"idas originiirias
de cr6dito rural sob condições especiais, vedada a equalização de encargos financeiros pelo Tesouro NacionaL

SUBSEÇÃO III
Das Leis
Art. 61 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao
Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos
previstos nesta Constituição.
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§ 1° - São de iniciativa privativa do Presidente da República as
leis que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Amadas;
II - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autãrquica ou aumento de sua remuneração;
b) or~~ização. administrativa e judiciãria, matéria tributãria ..
serviços públicos e pessoal da administração dos
Terntonos;
~) servidores púbiicos d.aYnião e Territórios, seu regime jurídico,
provImento de cargos, estabIlIdade e aposentadoria de civis reforma e
'
transferência de militares para a inatividade'
. d) organização do Ministério Público; da Defensoria Pública da
U?lã~, bem como normas gerais para a organização do Ministério
Publ!c,o.e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos
Terntonos;
~) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da
admmistração pública.
• § 2° - A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à
Camara dos Dep~tados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um
por cento do eleItorado nacional, distribuído pelo menos por cinco
Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de
cada um deles.
orça~~~tana,

.................................................................................................................
CAPÍTULO III
Do Poder Judiciário
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Art. 157 - Praticar violência contra superior:
Pena - detenção, de três meses a dois anos.
§ 1° - Se o superior é comandante da unidade a que pertence O
agente, ou oficial general:
Pena - reclusão, de três a nove anos.
§ 2° - Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada
de um terço.
§ 3° - Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se, além da
pena da violência, a do crime contra a pessoa.
§ 4° - Se da violência resulta morte:
Pena - reclusão, de doze a trinta anos.
§ 5° - A pena é aumentada da sexta parte, se o crime ocorre em
serviço.

······A~. ·i·5·9·~··Q~~~d~·d·~··~i~·iê~~i~·~;~~it~·~~~;·~~··i~~ã~-~~~;~~i·~
as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado nem
assumiu o risco de· produzi-lo, a pena do crime contra a pessoa é
diminuída de metade.

CAPÍTULO VI
Da Usurpação e do Excesso ou Abuso de Autoridade

Art. 175 - Praticar violência contra inferior:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Parágrafo único, Se da violência resulta lesão corporal ou morte é
também aplicada a pena do crime contra a pessoa, atendendo-se,
quando for o caso, ao disposto no art. 159.

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,
permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento
de recursos por turmas de juízes de primeiro grau;

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

................................................................................................................
CÓDIGO PENAL MILITAR

LEI N° 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995
DISPÕE SOBRE OS JUIZADOS ESPECIAIS
CÍVEIS E CRIMINAIS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 1° - Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, órgãos da
Justiça Ordinária, serão criados pela União, no Di~trito Federal e noS
Territórios, e pelos Estados, para conciliação, professo, julgamento e
execução, nas causas de sua competência.

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

DECRETO-LEf'N° 1001, DE 21 DE OUTUBRO DE 1969
CÓDIGO PENAL MILITAR.
PARTE ESPECIAL

LIVRO I

CAPÍTULO III
Dos Juizados Especiais Criminais

.................................................................................................................
Si::ÇÃOVI
Disposições Finais

Dos Crimes Militares em Tempo de Paz

TÍTULon
Dos Crimes Contra a Autoridade ou Disciplina Militar

CAPÍTULO III
Da Violência Contra Superior ou Militar de Serviço

Art. 90 • As disposições desta Lei não se aplicam aos processos
penais cuja instrução já estiver iniciada.
Art. 91 - Nos casos elll que esta Lei passa a exigir representação
para a propositura da ação penal pública, o ofendido ou seu
representante legal será intimado para oferecê-la no prazo de trinta
dias, sob pena de decadência.

.................................................................................................................
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circunscreve i defesa eficaz da sociedade e da coletividade, mediante a manutenção da disciplina no

MENSAGEM NQ 347, DE 20 DE f1ARÇO DE 1998, DO PODER EXECIl'l'IVO

imbito das Forças Annadas.
Alguns doutrinadores chegam a dizer que a lei castrense e uma lei de saúde pública.,

9.

Senhores ~tembros do Congresso Nacional.

pois que repousa sobre a necessidade social. enquanto o Judiciário Militar. a quem cabe a aplicação

Nos tennos do anigo 61 da Constituição Federal. submeto á elevada deliberaçio de
Vossas Excelcncias. acompanhada de Exposição de Motivos dos Senhores Ministros de Estado da
Marinha, do Exercito. da Aeronautica e Chefe do Estado Maio:' das Forças Armadas. o te:<IO do
projeto de lei que "Acrescenta artigo ao texto da Lei o' 9.099, de 26 de setembro de 1995. e di
outras providências"

da lei castrense, não seria um fim em si mesmo, mas um meio para manter a eficiência do Exército
como organização de combate Dai afinnar-se poderem ser doís

05

bens tutelados pela lei castren!e'

um imediato e sempre necessariamente atingido. que são as instituições militares, e outro, mediato,
nem sempre obrigatoriamente presente. e que pode ser o patrimônio ou a integridade fisica de terceiros etc.

Bruilia.

20

de março de 1998.

to.

Não hã. desse modo. crime núlitar sem que. primeiramente. sejam atíngidas as ínstí.

tuições nulitares. nelas compreendidas as suas vigas mestras de sustentação. a hierarquia e a discipli-

na. cuja tutela e pnoritária para o Direito Castrense. Tão grande e a distâncía que separa o Direito
Penal Comum do Direito Penal Militar, no que respeíta as suas fontes inspirãdoras. e. consequememente. aos bens tutelados. que, enquanto no Direito Penal Comum moderno. a pena tem como obEXPOSIÇAo DE MOTIVOS INTERHINISTERIAL NQ 6/~_·'/MEx/~ ••er/E"1PA, DE 30 DE
JANEIRO DE 1998, DOS SENHORES HINISTROS DE ESTADO DA MARINHA, DO EXt~
CITO, DA 'AERONAUTICA E DO CHEFE DO ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS ARMADA!;

jetivo de destaque a readaptação do criminoso para a sociedade. no Direito Castrense. a sançio tem
fundamemalmeme o propósíto de que o infrator e:(pie seu crime. de modo a que tanto ele quanto
seus companheiros se sim:un inumidados para a pratica da indisciplina.

Excelentíssim6 'Senhor Presideme d. Republica.

E eVldemc. portanto. que. a luz dos pnnclplos infonnadores do Direito Castrense. e

lI,

Temos

11

honra de submeter á elevada consideração de Vo~sa ExcdCncia

I lUCXa

proposta de lei·Ordinãria que determina a inaplicabiliaade dos dispositivos constantes da Lei

~

9.099, de 26 de selembro de 1995. no àmbi,o dalustiça Militar.

Constituição Federal. que assim dispõe:

Nio e dificil ímaginar o caos que se instalaria n05 quarteis e os irreparáveis danos

para. disciplina e a operacionalidade das Forças Annadas. com a aplicação dos institutos inovadores
trazidos pela Lei n2 9.099. de 1995, como a necessidade de representaçio do ofendido, nos crimes

"Art. 98 - Ao União. no Distrito Federal e nos Territórios. e 05 Estados criaria:
I - juizados especiaís. providos por juizes tagidos. ou togados e leigos, competentes

para a conciliação. o julgamento e a execuçio de cilUSas civcís de menor complexidade e infrações
penais de menor potencíal ofensivo, mediante

na referida lei fundadas 'no chamado Direito Penal núnimo
12.

A referida Lei n' 9099 de 1995 teve em vista regulamentar o m. 98. inciso I. da

2.

impossivel que sejam admadas. nojmbito do Direito Penal Militar. medidas como as estabelecidas

05

procedimemos oral e sumarissimo. pennitido5, nu

lúpóteses previstlS em lei, a transaçio e o julgamento de recursos por turmas de juizes de primeiro
grau,"

de ~es corporais leves, bem assim a suspensão do processo au: quatro anos. como direito subJ':uvo do acusado.
13.

Basta atentar para alguns crimes previstos no Código Penal Militar que pennitiriam a

aplicação das inovações introduzidas pela Lei n!! 9 099, de 1995. para que se identifique a impossi':
bilidade de sua adoção no Judicilirio Militar
14.

Diante da certeza da suspensão do processo quantos subordinadas hesit&riam em

praticar violencia contra superior (m. 157, do C6digo PenaJ Militar)? E o que dizer da violência da
Em razio deste preceito constitucional, foi editada a Lei o' 9,099, de 1995. que defi·

superior contra subordinado (m. 175, do mesmo Código) que. além da possibilidade de suspcnsio

niu &5 infrações de menor potencial ofensivo (aquelas a que for cominada pena máxima nio superior

do processo, dependeria. de igual moda. de representação do ofendido para o oferecimento da de-

a um ano), e introduziu os institutos da composição civil extintiva da punibilidade penal. substancla..

nUnciil peJo Ministerio PUblico Militar?

3.

da na transaçào quanto à reparação do dano e consequente afastamento do processo penal, e da

15.

transação pena.!. que consiste na aplicação consensual e imediata de sanção penal anicuJada em pena

rendo quanto i aplicabilidade, ou não. da citada Lei nos processos por crimes militares. situaçio que

A presente proposta pretende põr fim ás divergéncias de interpretaçio que vim ocor-

causa. inúmeras transtornos li Administraçào militar, bem como abala

restritiva de direitos ou pena pecuniária.

I

índispensável tranquiJid&de

du rellÇÕCS juridicas. respeitando o principio isonômico que. como se sabe, consiste em tmar
Outras medidas de igual cariter desapenador foram introduzidu pela Lei n' 9.099. de

4.
1995. com

05

institutos da representação. condicionando o exercício do direito de açio pertaI con...

denztoria à representação do ofendido nas hipóteses de pretensio punitiva fundada em alegada prá.

comõ

regras do Direito Penal Comum
Respel1osamente.

tíca dos delitos de lesões corporais culposas e dolosas leves. e da suspensão do processo. por um
prazo de dois a quatro anos. em hipóteses de crimes em

~

pena minima cominada for igual ou

inferior a um Mq

05

iguais com igualdade. Isto é, lodos os que praticarem crime militar estio sujeitos is penas constantes
do Código Penal Militar. assim
a todos os que cometerem crime comum serão aplicadas as

/)/)

c~<-(.......... bf<. !_~-

MAURO CESAR RODRlGUES PERErRA
~nistro de Estado da Marinha
5.

Tais institutos consagram inequívoco programa estatal de excluslo de pena. compui..

j

vel com os fundamentos etico-juridicos que informam os postulados do Direito Penal rrúnüno. To..

davia. há de se ter em coma que a adoçio ~essas medidas. ainda que fundadas na melhor doutrina do
Direito Penal Comum. se mostram totalmente incompluvcis com os princlpios que regem o Direito

Penal Militar.
6.

ZOROA TRO DE LUCENA
~ Ministro de Estado do Exercito

~

LÉL~t~O

Ao legislar sobre tema relaCIonado com o Direito Castrense faz·se necessirio atentar

pua sua especificidade. para não incidír em equivoco fatal. Nlo se pode desprezar. impunemente. as

Ministro de Estad/,eronautita

~

diferentes fontes inspiracmras dos dois ramos do Direito, o Direito Penal Comum e o Direito Penal
Militar. fontes que, por serem substancialmente divérDs. tingem cada um daqueles ramol do Direito
com cores inteiramente diferemes.
7.

raz..se mister levar em conta que o Direito Penal Comum se elabora com a cancar·

rência de dois elementos: o filosófico e o histórico. tendendo a apraximar..se do ideal de justiça. con..
cebido em cada época. Passa por mudanças freqúentes porque reflete a fisionomia que lhe imprime a
escola filosofica em cujos princípios se amma e se onema.
8.

Enquanto

ISSO.

o Dlreíto Penal hillitar mantém perfil mais constante porque encontra

sua base no prinCipio da defesa do Estado contra inimigos ínteriores e extenores. Seu objetivo se

BENEDIT

~{/ II Ie~,-P

l'IlJFRE BEZERRA LeONEL

Ministro de Estado ç efe do Estado-Maior das Forças Annadu

ANEXO A EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS INTERMlNISTERlAL
N"6

.DE30/01/98

~

1. Sintese do Droblema ou cni situação ue reclama orovídêncías·
I .... tJ'(---..{..Q1:
.. A aplicaçào dos. ínStitut?S previstos na Lei nO 9099. de 26 de setembro de 1995. na Justiça
MilHar compromete, Irremediavelmente, a hierarqUia e a disciplina.. que são os bens Jurídicos
'
tutelados pela lei penal miltiar.
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2. Saiu ões e rovidêncías contidas no 110 normativo ou na medida ro 5ta:
Eliminar 15 divergencias de interpreuçio quanto ã aplicabilidade, ou 0.0. da Lei na 9,099/95
no 1mbito da Justiça Militar.

COMISSÃO DI'; In:I.AçCmS 1';XTEIIIOllÓ:5~: IH: ll\o;n:SA NACIONAL
1

'I'f':IIMO m: 1I1':CI':lIIMENTO DI,; )':MI,NDAS
1'110.11';'1'0 Ill'; LI·:I N" o1-.:l0:1/9R

3. Alternativas existentes b medidas ou atos orooostos·

!'-----'!!o~;
_..... - -.. _- -_._----4.
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Nos lermos do art. 119. caput. I. do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados. o Sr. Presidente determinou a abertura . e
divulgação na Ordem do Dia das Comissões. de prazo para apresentação de
emendas. a partir de 04/06/98. por cinco sessões. Esgotado o prazo. não
foram recebidas emendas ao Projeto.

i

_ _ _ _ _ _ ....J

Custos·

E'
'1

I
I

Sala da Comissão. em 16 de junho de 1998

6 Imoaelo sobre o meío ambiente

7. Alteraçoes orooostas:
Texto atual

I

ITexto proposto

L-. . _ _

I

\
\ \
\ \
.\.),I--'~
\,;,..• -"-,,.. ~.)\
" ~

" ..

8 Síntese do oarecer aos Orlzaos luridicos'
TriUJ.-sc. de exime final da sugestAo feita pelo Ministro da. Mannha quanto a aplicabilidade.
ou n~o: da Lei ;,a.9 099, de 26 de setembro de 1995. que di~põe sobre os Juizados Especiaís Cíveis
e C"mmll5. lOS mtegrantes das Forças Armadas no que concerne aos crimes e infrações milhares.
Estl Consultoria Juridic& jà se manif'estou de pleno acordo com l nào aplicabilidade daquela
rei no âmbito ca.."1rensc. atraves do Parecer nO 161CONIUR - 1997, Que foi devidamente lorovado

.

ivy"'''

NACIONAL
I· RELATÓRIO

I

CORSÍNDIO·MONÍEmO DA Sn..VA

Gbnsultor Juridlco

I.:\k.!u-,:..,.. '"'- CL .••...,..
,

.:4 .• = ",~

T

.I

'iUD1S M, C. CE (iODOT

,. y

·~·~'.l~,lllu,,".ll!.,
•

;

ri!:"O tE.

/1rn,f1,

.::.~;:,:;;

t:'J.f:.tr-.){/.ir:r-,

Avi~I"I"~

"':t"!f);.;

"";C""--:"I

.'";:

Ll'~I{l"

::.

::',',..<:,·(S

'='-:f&~().'
•.•.... r •••

Iorl~1It1l lo Cç,'

,..:- f,'O.'(..;.

1","I'U
"a. :~ .. '.•'c.

'''''\';<

'1"11>

Em: O de março de 1998

..

COMISSÃO DE RELACÕES EXTERIORES E DE DEFESA

pelo Ministro Chefe do L ....ldo·ML ,ar das Forcas Armaóas.
~
OI demais Minísrerios míHr:tres - a Aeronaurica e o Exército - se manifestaram, igualmeme.
~e ~cordo. razio por que o expe~~ente com a ?roposta de lei que subst3nciara a medida. que se faz
andlspensavel para solução defmmva do assunta. esta em condições de prosselZUir e de ser aprOVAdo
pela autoridade competente.
. 0. parecer final desta Consultoria Jurídica quanto a constirucionalidade. juridicidade e técnica .
legislativa cde que nada hi a opor, estando a proposta em condições de ser encaminhada i elevada·
consideraç.!o do Senhor Presidente da Republíca.
.'
11.
.'-

.;MOJ'

..

Walbia Lóra
Secretária

':::>
•

o Poder Executivo submete à apreciação desta
Comissão Permanente Projeto de Lei de sua iniciativa, que exclui do
âmbito da Justiça Militar a aplicabilidade das disposições contidas na Lei
n°. 9.099/95 .
Em sua Exposição de Motivos ao Excelentissimo
Senhor Presidente da República, os Exmos. Srs. Ministros de Estado da
Marinha, do Exército, da Aeronáutica e da éhefia do Estado-Maior das
Forças Armadas justificam a proposição apresentando as diversas
distinções doutrinárias que separam o Direito Penal Comum do Direito
Penal Militar. Prosseguem apontando a disciplÚla e a hierarquia como os
fundamentos das instituições militares e concluem atinnando a
incompatibilidade da aplicação das disposições constantes do texto da Lei
n°. 9.099/95 a um ramo da justiça concebido especificamente para
sustentar aqudes fundamentos.
A proposição tramita em regime de prioridade, tendo
sido distribuida á Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
em 15/04/98, nos termos do anigo 24, inciso lI, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados. Caberá á Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação manifestar-se oportunamente sobre a sua admissibilidade.
Esgotado o prazo regimental, não foram apresentadas
emendas á proposição nesta Comissão Permanente.
É o Relatório.

Senhor PrimeIro Secrez;mo.

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelenusslmo Senhor Presidente da
Republica r~I~~i~~··~· p~~j~~~ d~'·i~i~q~~· "Acresce~ta artigo ao texto d~'Lei' ~g··9.099~·'d;·26" d~
setembro de 1995, e dà outras providencias",
Atenciosamente,

C=---C=C

BARR~

CLOVIS DE
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidencia da República
ASua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primei~o Secretario d. Câmara dos Deputados
BRASILlA-OF

II - VOTO DO RELATOR
O Projeto de Lei nO. 4.303198 foi distribuído a esta
Comissão Permanente por tratar de assuntos atinentes ao direito militar,
nos termos do art. 32, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Concordamos inteiràmente com os objetivos que
orientaram a forrnul"cão desta proposição. A Lei n.O. 9.099/95 cria um rito
processual penal alternativo. com vistas à agilização dos processos
referentes a infrações de menor potencial'ofensivo, servindo-se para isto
de procedimentos judiciais menos formais e da aplicação de penas
não-privativas da liberdade. Em contrapartida, a Justiça Militar visa à
proteção das instituições militares entendidas em sua amplitude, do que
decorre a impossibilidade de se transigir na aplicação das penas previstas
para as respectivas infrações cometidas, bem como nas formalidades
previstas na legislação processual penal militar.
Em numerosas das condutas tipificadas na legislação
penal militar, a príltica infracional abala de forma intolerável as relações
de subordinação funcional dentro da hierarquia militar, o que, em se
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Im:nncCo de instituições onde este aspecto se apresenta como
uiJ,:oluuunente essencial ao seu desempenho operacional, deixa
I:J a15p~lIe';·.:r a exigüidade do espaço disponível para que se componha o
coni1ito fora do que está expressamente previsto na legislaçoo especial

O Congresso Nae,onal decreta:
An. )' O arogo 1.047 da Lei 5.869, de 11 de JaneIro de 1973,
passa a vigorar acrescido do seguinte inCiSO lI!:

vifeEt.~.

Em face do exposto, e por considerar que a
proposiçr:.o sob análise se constitui em efetivo, oportuno e conveniente
ap )[feiçoamento do ordenamento jurídico federal, votamos pela
APROVAÇÃO do Projeto de Lei nO. 4.303198.
Sala da Comissão, em " d
de 1998.

"An.1047

.

1-

.

JI-

.

III - fundados em alegação de posse onunda de compromIsso de
compra e venda de imóvel. mesmo despro\'ldo d~ reglstro",
Esta lei entra em VIgor na data de sua publicação
Re\'ogam~se

as dispOSições em conrnino.

Jl.'STIFICAÇAo

o presente proJeto objetiva tornar mais pratIcas e eficientes regras
já insculpidas no Código de Defesa do Consumidor. para garannr que promitentes
comprador.:s de

;er pn\'í.Iàos do M::m

n:io venham::

ImÓ\'e'15

111 • PARECER DA COMISSÃO

m:ldimplênc:J J:l c:mprcs3. \"t:nd~dmJ, ;:~:'3. com S~lli crcàon::::

A Comlssáo de Relações Exteriores e de Defesa Nacional,
em r'3unláo ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente, o Projeto de Lei
C
n <'.303198, nos termos do parecer do relator, Deputado José Thomaz Nonõ.

construtoras

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Matheus
Scr.rolidt - PreSidente em exercício, Jorge Wilson - Vice-Presidente, Aldir Cabral,
Ara:ely de Paula, Luciano Pizzatto, Franco Montore, Itamar Serpa, Joio
FOl'stino, RenanKurtz, Aloysio Nunes'Ferreira, Elias Murad, Zulaie Cobra, De
Vel13co, Maria da Conceição Tavares, Neuto de Conto, Paes de Andrade,
Harcldo Lima, Hélio Bicudo, Paulo Delgado, Sandra Starling, Eduardo Jorge,
,José Genoino, Adylson. Motta, Jair Bolsonaro,- Ushitaro Kamia, Amaldo Faria de
S'\, Celso Russomanno, José Rezende e José Coimbra.
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Sala da Comissão, em 1° de julho de 1998
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Deputado MATHEUS SCHMIDT
Presidente em exerrrcio

Pacincanéo.:' :~m:lo hq,ie. o Sup~rior Tribu:-:a! .:I:: Justiça. em \'Ísta
d~

lnL!meras

C:lSOS

qtt;;

tém ocom':.: per3!lto: 05 orgi!os judicii.-;OE. exarou a seguinte

Súmula de :::.': 84: uÉ admissÍ\'el 2 oposição de embargos de terceiro fundados em
;d~:lç:;,o de (lo55e ad'"inda do compromisso de compra e ,'cnda de imó,'el. :linda que
despro\Oido do registro".

E conveni::n:=.
especific:l. ;:lata l:tloir que

emi6.:'~s

pois. q:.:e h3ja nonna ~5peciaI m3lS clara e
tinancelras de

maMfe

possam penurbar os

PROJETO DE LEI N2. 4.379-A, DE 1998

consumidores, promitentes compraccores e não cevedores. com à~m3.ndas judiciais das

( Do Sr. Jarbas Lima)

quais eles não são r~sponsà\"eis. ape:;:1S porque tles não registraram o compromisso no
cartório de registre.. ~ imóveis e a CO:tstrutora estar inadimplente ~ apresentar â penhora
os bens prometidos à venda.

,'.cescenra "ciso a', artigo 1 047 da Lei 5.869. de 11 de janeiro de 1973 Cédigc' d" Processo CIVIL aJe dispõe sobre a admissão de embargos de
ter.:alrJ5

Pelo exposto, conto com 2 aprovação dos iiusrres pares para esta
nossa proposta de leI.

u\:; '~OrvllSSÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEIO AMBIENTE E
iVU,ORIAS; E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO - ART.
2411)

SUMÁRIO

"LEGlSLAC\O CrrADA ANEXADA PELA
COORDEI"ACÃO DE ESTUDOS LEGISLATIYOS - CeDI"

LEI N° 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973
. "~'J

Comlssão de Defesa do Consumidor. Meio Ambiente e Minorias:

de recebimento de emendas
:','; :·~=r 'jo Relator
, !'. 3<'= ::',3:; da ComIssão
• t'2;'C1'J

INSTITUI O CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.

.....................................................................................................................
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Aberto o prazo. não fornrn

LIVRO IV
Dos Procedimentos Especiais

apre3enm~

!;'ID·:O'.h,;

É o Relatório

TÍTULO I
Dos Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa

D- VOTO DO RELATOR
Nos termos regimentais. cabe a t:~la Comls:;ào anahsar

(1 nlt'n!')

do Projeto.

~. Dos

A dinàImca da Vida ~m soclec!nde. qu<~ faz com que [)O\o:,
principlos e ~egrasJundicas \enham a Ser cnadas. Impõe constanterneme a rttuahz:lç-Jo dI'
Direito.

CAPÍTULO X
Embargos de Terceiro

Art. 1.047 - rl.dmitem-se ainda emb'argos de terceiro:
I - para a defesa da posse. quando, nas ações de divisão ou de
demarcação, for o imóvel sujeito a atos materiais. preparatórios ou
definitivos, da partilha ou da fixação de rumos;
fi - para o credor com garantia real obstar alienação judicial do
objeto da hipoteca, penhor ou anticrese.

Não e outra coisa o que pretende o ProJeto de LeI n'J..t ~ N. di,'
1998. ou sé)a, tomar realmente obngatono. medmnte leI. aqUilo que a Jumprudénca '.k
Supenor Tribunal de Justiça paclticou atra'ies de Sumula

Com este dísposltlvo legal entrando em

\lg0r.

não

mQlS

tena

(I

Poder Judiciário que pr~~erir decisões r~petiti\as sobre o mesmo tem~ uma vez que, hoje
em nosso ordenamento juridico. as Sfun:.lIas não têm pod~r Vinculante

O Projeto. todavia., deve adAptar-se aos ditames dA Le,

SÚMULAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTiÇA

Complementar nO 95, de 1998, matena que é, inobstame. atem â Comissão de

SUM. 84 - É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados
em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de
imóvel, ainda que desprovido do registro.

Constituiçlo e Justiça e de Redação. quando de sua análise
Deste modo, voto no mérito pela aprovação do Projtlo de L'" r"

4.379, de 1998.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Sala da Comissão. em " de julho de 1"9S

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 4.379/98
Nos termos do Art. 119. caput. I. do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados. o Sr. Presidente da Comis$l1lo
determinou a abertura e divulgação. na Ordem do Dia das Comissões. ~
prazo para recebimento de emendas (5 sessões). nó periodõ de 'iSiõst98 a
27105198. Findo o prazo. não foram recebidas emendas

111 - PARECER DA COMISSÃO
A ComIssão de Defesa do Consumidor Meio;
Ambiente e Mlnorras. em reUnião ordlnárra realizada hoje. APROVOU'
unanrmemente o Projeto de LeI nO 4 379198. nos t..rmos do para:"r d,]'
relator. Deputado Jaques Wagner

Sala da Comissão. em 28 de maio de 1998

.L.:(.--{ .

'i,:·t
IJ v,
Auremilon A~af~~a d~ Almeida
Secretario

Srlas

------- -----

Brasrletro.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Presrdente. Regina Llno. .Lucrano plzzallo. Celso

Russomanno Vice-Presidentes Elias Murad. Fábio Feldmann. Socorr,]
Gomes, Paulo Lustosa. Cunha Uma. Valdenor Guedes. Jaques. Wagn','_
José Carlos Alelul'a'. Luiz Albertc. Inácio Arruda. De Velasco. Valdtr Colallo.
Fernando Ribas Carli e Nilmáric Miranda.

COMISSÃO llE DEFESA DO CO:-;S(':\(IDOR. MEIO A~IBIE:"iTE E MINORL-\S

Sala da Comissão. em 12 de agosto de 1993_
I·RELUÓRlO

..c- .-:.
Oeputadc SILAS BRASILEIRO
Presidente

Pelo Projeto de Lei n° 4.379, de 1998. o ilustre Deputado Jarbu
Lima quer alterar o Código de Processo Civil, em seu anigo 1.047. acrescenlllldo-lbe um
ínciso, que pennitiria ao terceiro opor embargos, quando. sendo possuidor de certo
imóvel. tivesse o compromisso de compra e venda, mesmo nlo rel1lstrado.

pelqa d._"'.:,~", l~t~~:3't~i~:I~n:mui~~~l~t~~~~:ir~c::~~~~~é;1,~()
tttwlu cio 'f.aouro N.cional, tipificados no anexo desta R"Golu;:i!o, ':00
val" d. t _ equivII1.nt. ao da d1vida a ser renegociada. 00 ",,!:ois dav. . Nr _lM,IIIea ao ~cr.do..... garantia do principal.

Justifica a sua Proposição afinoaodo. em sintese. que esta objcth"a

tomar mais praticas e eficientes regras insculpidas no Código de Defesa do Consumidor,
principalmente salvaguardando os direitos do compromissirio comprador de um illlÓ\'Cl
mesmo não tendo registrado o devido contrato em canório.

~luç1o,

Art. 2'
Para fins da reneqociac;ão de quo
o ••1do dll!vedor dava ser apurado com observlmcia

tas c:ondiç6H:
o

t - a. valores nio renegociados com

Lei'n o '.UI/ts •
crMlto

1111

OU

i3'il:Q

da~ s~qui:l~

base. no crt:. 511 ja

Resolução n' 2.238/96 sujeitam-se:

a) at41 • data do vencimento pactuado

\;:t~Z!t.!';

no

lni11:z-1UJ(lnto ti..3

da repactuação de que trata esta Resoluçeo, a

qU;J

ooorre!:

,ri_ina ... encargos financelros previstos no instruinento QO crédito

Arrola, ainda. Súmula do Superior Tribunal de Jusliça, que_
pacifica o tema no âmbito do Judiciário. dispondo sobre o objeto do presente ~.

...i,IMl pera a aituação d. normalidade:

do vencimento pactuado até l!l data da rOfil)gocLllÇiio: [),
re.uneração básica ~os depOsitas d.a poupam;'i3 ~ni'..[; t3)(.j

b)

lRei....1*

da
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Os agentes fmanc.iros administradorcs dos Fundos COIIStitucionais,I
notadamente o Banco da Amazõnia S'A não vêm crumprindo as disposições legais
conudas na Resolução 2433 do Banco Central do Brasil.

efetiva de juros de até 12' a.a. (doze por cento ao ano), ficando exclu!dos os encargos relatlvos a nora, muI ta 8 inadimplemento;
. 11 - 08 valores renegocíados com base no art. 51, !
6 1 , da Lei n' 9.138/95 e no art. li inciso IX, da Resolução n'
2.238/96, contllmplando, incluBiv., o dIferencial de indices veriticadt'
por ocaslAo do Plano de EstabilizllÇão Econômica editado ea março de

1990, sujeitam-se:

4

II .

I

1.l!LJ //5, '1g

partir da

data. da renegociação
anteriormente
até iqua1 dia do "ia de janeiro de 1998: li remuneração

li)

Outubro de 1998

formalizada 8
b4sica dos depósitos de poupança "ais taxa efetiva de juros de 12\ a.a.

i

DATA

Cdoze por cento ao a.no), procedendo-se aos acertos contábeis devidos;
b) sobre
o saldo devedor apurado na forma da al1ne8
anterior: b incidlnc!. doa encarg:oB, inclusive atualizaçAo, definidos
no art. 3", inciso 11, de.ta ResoluçAo,

ASSINAliíRA

............................................................................................
................................................................._- .. _
.
CLASSlFlCAÇAo

C

J

EMENDAN"

Ol/crg

[

PIlOlETO DE LEI N"

4.300/98

I ; sUPRESSIVA

I I StmsnTIrnVA

I ~ AOLlJllNATI'"A

~ MODIFICATIVA

11 AOrnVAOE

CLASSlFlCAÇAo
PROJETO DE 1 t:'J N'

4.300/98

I I SUPRESSrvA

I I SUBSiTTUTTVA

f IAOLtJ1lNATIVA

~I MQD(flCAnvA

COMIssAo DE AGlUCULTIlRA DE POLrnCA RURAL

I I ADrnVADE

! DEPUTADO

~OJIU5TIFICAÇAo

COMlssAo DE AGRlCUI.TIlRA DE POLinCA RURAL

I

DEPUTADO

P....TIDO

'suu

UBIRATAN AGUIAR

T Uf I "'N'

PAGINA

u,

•

DHe a alinea h, intíso In, do artilo 3·, a seguinte redaclo;

i

II

Artigo 30...................................................................................•.....•••

TEXTOIJUSTlF1CAÇAo

1IJ·

Substitua..e a expressa0 "contratadas até 26.06.95" pela expressão
"contratadas até 31/1:zJ91". do caput do artigo 10.
- . - - - - - -- .
JustificatiVa'" - _ _
o

- -

••

-

C
PlO.OlETODELElN"

EMENOAN"

.

I

~JiJi'õS:

JUJtifieatiV.:
A redução das llIXas de juros justir.ca-se pelas próprias fúla1idades que
sustentaram n criação dos Fundos COlIStilUcionais.

OJ.,/Cf:?

J

CLASSlFlCAÇAo

~

4.300/98

ASSINATIlRA <

!=========~,==::=,..----,-===-

I 1StJPRESSTVA

I 1 stroSTIT':nVA

I IAOLt.r1'n-lATIVA

[ I MQDIF1C....m'A

EMENOAN"

C /ti J
t?t(

I

COMlssAo DE AGRlCULTIlRA DE POLÍTICA RURAL

DEPUTADO

a·

4% ao MO pãi'a valliréS iiIC RS 500.000,00 (QlIIDhel1toS IDII rcals), 5%
ao ano para valores entre RS 500.000,00 (Quinhentos mil reais) e RS 1.000.000,00 (Um
milhão de reais) e 6% para valores que excederem a RS 1.000.000,00 (Um milhoo de
reais).

__P_R_O_lET_O_D_E_LEl_N"_~

L----------------------P-....-TIDO--T-Uf---P".-O'N-Ol-,'-, [

I

.

..

Ç:=:y7~
---:;__---:AS~S~IN::A::.:TIlRA=_----_--;/.L!4J1!-13L

IL_/_r~r:,,~~~A_I_r_[J

I

..

m·

li

• •- - -

Após 20.06.95, as llIXas de juros aplicadas ao crédito rural normal passaram
a ser pré-fixadas, o ~.e nio aconteceu com os recursos originlirios dos Fundos
Constitucionais. Apesar'de destinar-se a cDlrigir desequilíbrios regionais, esta fonte de
recursos continuou Iltrelada à TJLP. Além do mais, a variação anual da TJLP, no
período considerado, foi superior' da TR.

[

PAO[NA
UlfUl

UBIRATAN AGUIAR

UBIRATAN AGUIAR

"SUH

~~

4.300/98

-

CLASSIFICAÇAo
I )SUPRE.SSIV'"

I I !UBsmunvA

r

Y<í Io4ClOI!'JCATlV'

JAÜLtJJ1NATIVA

I

J ADlnVADE

TEXTOIJUSTIF1CAÇAo

Df-se ao ArtilO 2· a "cuinte redado:
Arti!:o 2"•.•~~ ••~
IneiJo I~.~ ~..
Inciso 11 __•
§ 10 - Fica vedada a inclusão no saldo devedor apurado na forma dos inCISOS
llllteriores de encargos relativos a mora, multa, inadimplemento, honorários
advocaticios de responsabilidade da instituição fmllllceira. comissões de pennanéncia e
outros encargos nlo previstos no contraio original.
§ 20 - Ficam os agentes fmanccir05 Obrigados a fornecer ao mutuário, no prazo de,
aré 30 dias. o extrato relativo a conta gnifica das opernções originais e a planilha de
cãlculo utilizada para obtençàD do saldo devedor a ser renegociado.

Juttifieativa
Diante do comportamento adotado pelos ageOles fmanceiros na hora de
calcular o saldo devedor da opemçio. incluindo cobnmças indevidas ao total apurado, é
fundamental resgatar disposições contidas na Resolução 2238/96, que dctcnnina o
procedimento para a renegociação das dividas rurais.

I
I

DEPUTADO

~M1SSÃO DE AGRlCUL11JRA DE POLinCARURAL

UBIRATAN AGUlAIl

PDIlUI

TEXTOIJUSTIF1CAçAo

Substitoa-se a expressio, "até 120 dias" pela expressão "até 156 dias", do
inciso I, do art 30.
JustifICativa:
A ampliação do prazo para a contrataçilo da renegocÍafID de que traia CIta
lei visa resguardar os devedores da demora no fornecimento dos extrllOll por parte das
instituiçôcs financeiras.

I..l!úP51
'1f
DATA

f

ASSINA11JRA
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PROJETO DE LEI N!! 4.384·B, DE 1994
(Do Sr. Jackson Pereira)

r-

PROJETO DELEll\'

I
~

4.3_0_0_/9_8_ _

1

I j5t.1'RESSIVA

e<í SUBSTITUT'lVA

( JAOLIJ1'D'.lATIVA

I 1 MODifICATIVA

Proibe repasses de recursos. inclusive orçamentários. a instituiçOes privadas
beneficentes destinados a investimentos.

I I ADmvADE

(ÀS COMISSÕES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO; E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) ART. 24, 11. "9")

COMISSÃO DE AGRlCL"LTIJRA DE POLmCA RURAL

I

PAOINA

DEPLTI ADO

UI/UI

UBIRATAN AGUIAR
TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

SUMÁRIO

Dê-se ao caput do artigo 7° a seguinte redacio:

- Projeto inicial
- Na Comissão de SeguriClade Social e Família
-termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

"Anigo 7" - Admitir-se-á a renegociação, ao amparo dessa Lei, de
operações lastreadas com recursos de qualquer fonte, desde que tenham sido aplicados
em projetos fmandados com recursos dos Fundo Constitucional do Nordeste (FNE), e
ficar comprovada, por parte do mutuário, a incapacidade de pagamento motivada por
dificuldades da comercialização, queda dos preços de mercado do produto agropecuário
I e/ou problemas de narureza climática

111

I

Justificativa:

I

Desde que os projetos fmanciados tenbam obedecido aos objetivos de
desenvolvimento da Região Nordeste, atendida pelo Fundo Constitucional do
NordestetFNE),. as operações destmadas à manutenção da atividade produtiva devem
ser beneficiadas:pelas normas de renegociação estabelecidas nesta Lei.

IL. LL'!!.2...'.1L

'

v~

_'

__':

Con~rl!sso

NaCIOnal decrete.'

Art. LO E vedado il União. a qualquer de SU3S
aUlarqulU5 ou a empresas publicas feder:l1s efetuar
transferilncias de recursos a tnStltulçôe$ pnvacl.u o",.
ne[lcentes sem contraprestação dIreta de bens ou
llnn'ICOS e que se destlnem a rnlização de despesa...
de capital na entidade beneftciána.
Art. 2.° Esta lei Ultra em vil!:or na data de sua
pl::blicação.
Art, 3.0 Revogamase as disposições em contra.
rio.

I

PARLAMENT""

=e:,J.w1;; AS'-SlNA'T'f"I()'

: -_O_A_T_A

o

- Na Comissão de Finanças e Tributação
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da ComIssão

Ju.mlcação
As chamadas "subvencôe5 sociais" Que a UNia

~f:~eetceo~~~::al~e~ig~~i~~O~I~~:~=~t~:
zado como verdadeiros sorvedouros do dinheIro pú·
blico. sem que a ninlUém seja. possível exercer nenhum controle que mereça este nome,
Estamos propondo esta medida com o objetivo
~e corrigir essa grave dJstorc;:ii.o. qunndo milhl.res de

dol:ut'5 são destUlnlios a essJ.s entidade!'>. sem que as
populncóes lOC:JJ5 em nada se benefiCiem. Bast:l. que
se Ir.?nclont: por exemplo. o rato de um hospital
dito ::lantroplCo lo"r construIdo com recursos púbh~
cos t· npos conclultio, cancelnr o atendunento na
slstemauca do 5US, ficando restnto ao atendimento
pn\'na~ CoMutUindo. 3.!Strn. verdadeiro roubo dos
recursos pl1bl1cos.
Nâo estamos. porém. desconhecendo a. neelssidade (diria ate mesmo carCncia absoluta) de mwt&s
entidades usistenCUlis que. Sem a. complementaçio
de recursos prestada pelo Estado certamente terio
de fechar Stul5 portas. Para isso e que prevemos, no
proJeto. que a proibição somente atinge as despesas
de capltal, a mais vuacl.a. pelos !raudadores do orçamento. Quanto às despesas de manutençio dos ser..
"iças efetivamente prestados, ainda. haven possibia
lidade par3. que as entidades sénas contmuem pleia
teando :lo 3.juda governamental.

Sala dM Sessões. 4 de janeiro de 199.... - DepUa
tado Jackson Pereira.

COMISSÃO DE AGRlCl'LTURA li POLÍTICA RI'RAL

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.384/94
Nos termos
da Câmara dos Deputados,
divulgação _na Ordem do
apresenta~o de emendas. a
cmco sessoes. Esgotado o
projeto.

PROJETO DE LEI1'i° -1.300/98

Nos termos do ano 119. caput. l. do Regimento Interno da Càmara dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - c divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentaçào de emendas. a partir de 07/05/98, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, foram apresentadas 05 (cinco) emendas ao
projeto.

do art. 119. caput. I. do Regimento Interno
o Sr. PreSidente determinou a abertura e
Dia das Comissões. de prazo para
partir de :1
de março de 1997, por
prazo. não foram recebidas emendas ao

Sala da Comissão. em

de

abril' :-....

1997.

t>t.'Lc-..\Co'-_-'"

Miriam Maria-Bragança 5'antos
~cretána

COMlSSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
Sala da Comissão, em 15 de maio de 1998.
1- RELATÓRIO

O Projeto de Lei em epígrafe tem por objetivo impedir
que reeUISOS transferidos
da l.:nião sejam aplicados pelas entidades
beneficentes privadas em despesas de capital.

22930 ,Quarta-feira 14
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Como justificativa. alena-se para a necessIdade de serem
corrigidas distorções como a construção de hospitais ditos fIlanrropicos com
rectJrnls oriundos de subvenções sociais da União. seguindo-se o
dcscredencillmento junto ao SUS. o que se configura em "verdadeiro roubo
dos recursos públicos".

CO~~_3AO

Outubro de 1998

DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO

.mLATCiRIO

No prazo rcgrrnental, não foram oferecidas emendas ao

~m
apreço, de autoria do saudoso
71sa a vedar a realização de repasses
de dotações orçamentárias da União, suas autarquias e empresas

É o Relatório.

públicas d

o

Projeto.

proJeto

Deputado Jackson Perelra,

privadas

institulções

beneficentes,

para

realização

de despesas de capltal, sem contraprestação direta de serviços.

fi - VOTO DO RELATOR

Na Justificação,

a

Estamos acordes com o entendimento do saudoso Dep.
Jackson Pereira. de que se faz necessário impedir a utilização mescrupulosa
dos recursos públicos em nome da fIlantropia nos campos da saúde,
educação. cultura ou assistência SOCIal.

dificuldade

Evidente, portanto. o menta do Projeto de LeI n° 4384.
de 1994. para o qual manifestamo~ a nossa aprovação.

se

proceder

lembrava o Autor da propos1.çào

a

qualquer

controle

efetivo dos

gastos públicos com subvenções soclais, considerando que as
maiores distorções ocorrem ;ustamente com os repasses destinados
a investimentos
proibir.
exame

Como quer o Projeto. as insllmiçõcs beneficentes
pnvadas não poderão aplicar os recursos onundos de subvenções sociais em
invesnmentos ou despesas de Capital. Desse modo, taIS recursos ser.lo somente
utilizados na "contraprestação direta de bens e semços", ou seja, na
consecução dos objetivos instirucionais da entidade.

de

da

pelas

o

projeta

Comissão

de

filantróplcas,

entidades
foi

iniCialmente

Seguridade

Soclal

e

que

propõe

para

distribuido
Familia,

onde

foi

aprovado por unanimldade. A esta Comlssão compete proceder a seu
exame sob

os aspectos de mêri to

financeira,

a

..sendo

e

segulr

de

adequação orçamentária e

à

encarnlnhado

Comissê.o

de

CORstituição e Justlça e de Redação.
Nas,ta Comlssào o proJeto não recebeu emendas no

.

prazo regimental." \i~

l"r-\

Sala da ComIssão. em 1.L de '.~" de 19<Y

11 - VOTO DA RELATOPP

~ 0-ZC~1.'~~1---
Deputado TUGA ANGERAMl
Relator

De
aplicação

fato,

das

são

verbas

beneficentes

Estiveram presentes os Senhores Deputadas:
Vicente Arruaa. Presidente: Tuga Angerami. Cláudto Chaves e Alciane
Athayde, Vice-Presidentes; Carlos Alberto Campista, Carlos Magna.
lbere Ferreml Marcos Vinicius, Ursicmo Queiroz. Annando Abího,
Darcísio Perond;, Elclone Barbalho. Udla Quman. Rita Camata. Saraiva
Fehpe, Teté Bezerra, Ceci Cunha. Dalila Figueiredo. Fátima Pelaes.
Pimentel Gomes. Cidinha Campos, Eduardo Jorge, Humberto Costa,
José Augusto. Marta Suplicy. Seralim Venzon. Amaido Fana de Sá. Jair
Soares. Jofran Frejat, José Unhares NUton Baiano. SérgiO Arouca,
Femando Goncalves e Luiz Buaiz - titulares; Ademir Cunha. Alexandre
Ceranto. Laurá Carneiro. Colberl Martins. Pedro Yves. Elias Murad,
Agnelo Queiroz, Pedro Correa e Etevalda Grassi de Menezes suplentes.

diretrlzes

orçamentárias

necessidade

de

anos.

de

progressivamente
recursos

para

Deputado Vicente Arruda
Presidente

ocorrência

estabelecidos

tem

com

norma

notícia

relação

de

caráter

longo

dO

a
dos

sendo

liberação

ã

que

hâ

com

privadas

venham

pelas

especialmente

anualS,

de

distorções
entidades

restritivos

institulções,

edição

as

a

se

mecanlsmos

essas

se

de

leis

de

reconhecer

a

permanente

sobre

a

matéría.

Trata-se
Comissão

vem

cuidadoso e
135,

de

de

fazer

demorado

na

1996,

preCIsamente
com a

exame,

forma

do

do

do

aprovação,

que
por

ProJeto

de

Substitutivo

esta

egrégld

unanimIdade,

Lei

apôs

Complementar n2

apresentado

pelo

seu

Relator, nobre Deputado Augusto Viveiros.

Em

Sala da Comissão, em 17 de set'l!J1bro de 1997.
;

cuj a

que

Ainda

inúmeras

destinadas

A Comissão de Seaundade SOCial e Famiha em
reunião ordmána realizada hOJe. aprovou. unanimemente. o Projeto de
Let nO 4.384/94. nas tennas do parecer do Relator. Deputado Tuga
Angeraml.

/

levou

conforme expôs na

justificação que a acompanha.

11I - PARECER DA COMISSÃO

{!' ~ ~/l

legitima a motivação que

Indiscutivelmente

o ilustre Autor da proposição a apresentâ-la,

verdade,

essa

proposição,

que

estabelece

normas gerais de direito

financeiro,

abrangendo a execução e o

controle

define

precisão

orçamentários,

efetivação dos
entidades

repasses de

privadas

sob

com

as

regras

recursos orçament,á.rios

a

forma

de

auxílios

para

destinados a

e

subvenções,

estabelecendo os mecanismos restritlVQS visados pela proposição
em apreço,

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

até mesmo com nivel de âetalhe maior,

nos arts. 48,

§

especialmente

Sº, e 49, como segue:

.....

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI

N" 4.384-Ai94

Nos termos do art. 1~9, I, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões de prazo para apresentação de emendas, a partir de 13/10/97, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, nâo foram recebidas emendas ao proJeto.

"Art.
leis

específica!",

48.

Por

convênios,

consignará recursos

11

força

de

contratos

mandamento
e

constitucíonaJ,

congêneres,

.,

o

orçallento

entidades de direito público ou priva.do sob a
,

"no,. ,,"~'.n:d:\ ~

.

Sala da Comissão, em 20 de outubro de 1997.

\JM~;,~ ú~~~ M~gãl~l~~
Secretána

§

52 As entidades privadas beneficiadas co. recursos

públicos a qualquer titt

não loderão incorporá-los ao seu património

nell distribui-los entre os participantes do seu capital.
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PROJETO DE LEI N° 4.567-A, OE 1994
Art. 49. As subvenções sociais serão concedidas
exclusivamente para a suplementação dos recursos de entidades privadas
sem fins lucrativos, devidamente habilitadas, destinados ao custeio de
prestação direta de serviços essenciais de assistência social, à saúde,
educacional e cultural. II
Como

se

vê,

o

PLC

n2

135,

de

1996,

ao

regulamentar o art.
165,
92,
da Constituiçào Federal,
contempla adequadamente a matéria tratada na proposição ora

(Do Sr. Paulo Paim)
Impõe ao empregador o adiantamento das despesas do empregado com
médico anestesista.
(ÀS COMISSÕES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO
PÚBLICO; DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA; E DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24, 11)

examinada, no que tange ao aspecto material. Acresça-se, sob o
ponto de vista formal, que, em se tratando de projeto de lei
complementar,
adequado,

matéria fica ali tratada mediante o

d

eliminando

a

possibilidade

de

consectária do projeto em apreço por dispositivo

da

lei

em contrário
- Projeta inicial

contido em lei de diretrizes orçamentárias.
Em observância
lI,

combinado com a art.

ao que dispõe o
inciso IX,

32,

Interno desta Casa, temos

art.

alínea. h,

inciso

53,

do Regimento

considerar ainda, no que se refere à

d

compatlbilidade e à adequação ao plano plurlanual, à lei de
diretrizes orçamentárias e à lei orçamentária anual, nada haver
nesses

legais

diplomas

que

obste

à

SUMÁRIO

instrumento

revogação

aprovação

do

proj eto

em

- Na Comissão de Trabalho. de Adminrstração e Serviço Pública:
termo de recebimento de emendas - 1994
termo de recebimento de emendas - 1995 (nova legislatura)
parecer vencedor
parecer da Comissão
voto em separada da Deputada José Pimentel

o

exame.

Observe-se que.
da orçamento

tendênCI.1

da UniAo,

o

leu,

aditada:.,

5uceSSlvamel'1t~·

n~o

acarretar õnus algum

pro,eto apresentü contormldade com d

na:.

expreaSiJ

alem de

dC'

orçamentarlas

dlretrlZe!,

contormf'

qUl',

retcrldo

aClmil

lnclusao nil

lel

de

dotaçocs a titulo de auxillo. Na Lba em viga;,

Lei

n9

prolblçao

no

prolbldu,
22

de

co:r.

Julho

rarilf.
de

t~XCCÇOC&.

encontra-se

19Q7,

ainda que com diversas

d~

do

~lnancClr,J,

ProJeto ae Lel

n~

essa

melOS

de

9.473, de
art.

expos te,

f'

somo:;

no m"rlt..:;,

pe 1 d

adequaçAo

vot.amos pel<1

Art. 1 ~
Sempre que o empreqado oU qualquer
de
seus
dependentes
necessitarem
de
$ubmeter-se
a
intervenções cirurq~cas, o empreqador, de3de que avisado com

antecedência minima de Clnco dias,
correspondente ao pa.gamento
hOJ"lI'''''-;,:--íos dú anestesista.

25,

ressalvas~."t·,i.

v 1St u

orçamentarle .'

ti

tém

decre~a:

CONGRESSO NACIONAL

§

11)

das

provid~nc1ara

despeE.as

O adiantamento

a

o numerârio

relativas

q'le

se

refere

aos

este

artigo nâo ultrapassará o valor dos honorarios fixados pelo
Conselho Regional de Medicina.
2"

re)eJ.çdo

A

cirurgia

plástl.ca,

quando

tiver

finalidade meramente estética, não atribui ao empregado nem a.

4.384. de 1994.

seus dependentes eSse direito.
Sala da Comlssüo, em

:.-i de
It ,;''''

\............... v

de 1998.

I

Art.

,

.r- ~ ti [(I-. {O.-,f
/ li '.'

,

'

2~

A despesa reference a anestesia sera

da

contribuição do empregador ::lara a Previdcncia.
social,
em
parcelas
mensais,
e
não
ultrapassará
50%:
(cinquenta por cento) do valor dessa contr~buição.
deduzida

Deputada YEDA CRUSIUS
Relatora

Art. 3 fi

Esta lei entra em vigor na data de

zua publicação.
Art.

4'

Revogam-se

as

disposições

em

contrário.

111 • PARECER DA COMISSÃO

JUS T I F I C A ç À O

A ComIssão ae Fmanças e Tnbutaçá;:, em reumão ordlnana realizada

hOJe, conclUIU, Unanimemente. pela aaeauaçáo financeIra e orçamentana e. no mérito
pela reJeição, o~ Proleto de LeI n D d 384.A!94 nOS termos do

parecer da relatora,

Deputada Veda Cruslus
Estiveram

presentes

os

Senhores

Germano

DeputadOS

Rrgano,

PreSidente: Nelf Jaour, Feuer Juntar e JuliO César V;ce·PreSldentes Augusto Viveiros,
Manoel Castro MeSSias GOlS Saulo Ouelroz. Arnaloo Maoelra. LUIZ Carlos Hauly. Max
Rosenmann. Rooeno Brant

SilVia Torres

dos Santas. Zalre Rezende. Jose Augusto José Cartas Vieira. Magna Bacelar. Felipe
Mendes e Mana Conceição Tavares

:t;;:: ~1~
,I

~

\

trabalho do anestesista.

Veda Cruslus. Edlnho Bez. Hermes

Parclanello. Peo,o NavaiS. Delfim Neno Fernando Rloas Caril Firma de Castro. Vamo

r

o
progresso
dos
conh-3ci.mantos
médico~
cientificas tornou a cirurgia por demais lltilizada como meio
eficaz para tratamento e cura de inúmeras enfermidades. Essa
modalidade de intervenç.âo medica, cara,:terizando-se pela
utilização de processo doloroso, não pode prescindir do

Depule:o GERM

(" u,nna I"'d......
1 ____

o

Presld nte

IGO

A
precar iedade
da
at..:~ndimento
médicoprestado pelo INAMPS e de todos conhecida.
Desnecessária
qualquer
argumentação
n~sse
sentido.
O
segurado, irnIJelido pelo supremo valor de que se reveste a
vida e a saude, prefere, quase sempre, paglr do próprio bolso
os honorários devidos em razão da intervenção círtirgica d~
que necessíta. Muitas vezes, é a confian;::a que deposita em
hosp~talar

dE.,';e, "inado cirurgião que o

impele a pre.:erír o

paJ.:ticular.

das

O

acréscimo

daspesa3

serviços de anest,:!sia
segurado poss? exer,cer esse direi to 'ie OPÇ':IO.
indispensabilidade dos

tratamento

decorrente
impede

que

da
o
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Como tal preferência representa redução do
atendimento que por lei a previdência social está obrigada -a
prestar, nada maioS'" justo do que impor-lhe algum ônus em
virtude do alivio que lhe proporciona o segurado quando
recorre ao atendimento particular, maxime tratando-se de

Outubro de 1998

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
PARECER VENCEDOR
I - RELATÓRIO
A presente proposição, de iniciativa do Deputado PAULO PAIM, "impõe ao

cirurgia.
o
empregador,
por uma questão
até dQ
solidariedade para com o empregado, faz a sua parte ao
adiantar o numerário de que este nacessi ta para pagar os
honorários do anestesista.

A previ.dên'".:it: não lhe faz

algum: apenas passa a atender prontamente o

favor

Em despacho datado de 24102195, a pedido do autor, foi o projeto
desarquivado. Redistribuido, em função da mudança de legislatura, recebeu do nobre
~elator, Deputado JOSÉ BARROSO PIMENTEL, parecer favorável.

Por não concordarmos com a posição do Relator, houvemos por bem pedir

segurado~

vista do projeto para exame mais acurado da

contar com a anuência dos
ilustres pares no sentido de obter a aprovação do projeto d~
lei que ora apresentamos.
Ass im,

empregador o adiantamento das despesas do empregado com médico anestesista."

esperamos

maté~a,

É o relatório.

1/ - VOTO DO RELATOR
Apesar da louvável intenção do Ilustre Deputado PAULO PAIM, ousamos

sala das Sessões, em ,I.,

de ~'..\ t,).(

de 1994.

discordar de sua Iniciativa e, por conseguinte, do voto favorável do Relator, vez que é mais

um exemplo da rigidez implantada pelo Direito do Trabalho e que vem sendo
constantemente questionada, pOIS acaba gerando efeito contrario ao objetivado pelo Autor.
ou seja, vai de encontro aos interesses dos próprios empregados por dificultar ou Impedir a
contratação.

DepUt:àdo PAULO PAIM

O adiantamento dos honorários apenas para os médicos anestesistas não
garantiria o acesso dos empregados e seus dependentes as salas de cirurgia, vez que não
garante a remuneração anteCIpada para os outros médicos que são co-participes em uma
intervenção cirúrgica. O Projeto de Lei n° 4.567, de 1994 não atende sequer ao conceito
geral de Lei, cUJo teor deve ser o mais abrangente possivel, E, na verdade. essenCIalmente
corporativista
Além disso, a iniciativa penaliza o empregador, mesmo se este age

corretamente com seus empregados e com o Estado, recolhendo o que deve à' Previdência
COMISSAO DE TRABAl.HO, DE ADMINISTRAÇ,l,o E SERVIÇO f'llEl.ICO

Social. Esta, Sim, tem a obrigação de oferecer aos empregados, bem como a todos os
segurados, um sistema de atendimento â saúde mais humano. Não podemos jogar nas
costas do empresanado as deficiências de programas de saúde mal estruturados e mal

gerenciados pelo Poder Público.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Assim, a presente proposição além de impor mais um õnus financeIro para as
empresas, contrana o estabeleCIdo na Constituição Federal, pois transfere para a iniciativa

PROJETO DE LEI N'

4.567/94

Nos tenros do art. 119, caput, I, do Regimento Intemo da Camara dos
Deputados, o Sr. Pr65ldonte determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
da. Comissõe. - de I?'ezo para apresentação de e~as, a partir de 14/06194, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recabidas emendas ao projeto.

pnvada deveres do Poder Publico
Isto posto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n' 4.567. de 1994

Sala da ComISsão, em 20 de mala de 1998.

Sala da Comissão, em 22 de junhod.. 1994.

T~~fnfeida
Secretaria

11I - PARECER DA COMISSÃO

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 4.567/94

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de emendas, a partir de 28103/95, por
cinco sessOes. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.
Sala da Comissão, em 6 de abril de 1995.

0P~'ce.e..

Taliti:Í Veda de Aimeida
Secretária

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em
reunião ordinária realizada hoje, REJEITOU o Projeto de Lei n° 4.567/94, nos
termos do parecer vencedor do Deputado Sandro Mabel, contra os votos dos
Deputados Pedro Henry. Chico Vigilante, Jair Meneguélli, Miilon Mendes, Paulo
Rocha e, em separado, do Deputado José Pimentel.
Estiveram presentes os senhores Deputados Pedro Henry, Presidente;
Jovair Arantes, Jaime Martins e Jair Meneguelli, Vice-Presidentes; Sandro Mabel,
Chico Vigilante, Paulo Rocha, Miguel Rosselto. Augusto Farias, José Pimentel,
Noel de Oliveira, Milton Mendes, Marcus Vicente, Luciano Castro, Benedito
Domingos, Sérgio Arouca, José Carlos Aleluia, Arnaldo Faria de Sá, José Carlos
Vieira, Agnelo Queiroz, Arnaldo Madeira e Mauricio Requião.
Sala da Comissão, em 20 de maio de 1998,

~-, o R

D putado JOVAlR'A~TES
Pri ei o Vice-Presidente no exercício
da PreSidência
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-

Os

subsidias

dos

Subprocuradores-Gerais

da

República. do Procurador-Geral do Trabalho, dos Súbprocuradores-Gerais do

1- RELATÓRIO

Trabalho, do Procurador-Geral da Justiça Militar. dos Subprocuradores-Gerals da
Com a presente iniciativa. o Nobre Autor propõe seja o

empregador obrigado a adiantar o numerário correspondente

as

despesas relativas aos

honorarios do anestesista quando o empregado ou seus dependentes tiverem que se
submeter a intervenções cirúrgicas. descontando~se esse adiantamento nas parcelas das

Justiça Miiitar e do Procurador-Geral de Justiça do Oistnto Federal e Territónos
correspondem a noventa e cinco por cento do subsidio mensal fixado para o
Procurador-Geral da República.
Art. 3° - Os subs~dios dos Procuradores Regionais da República

contribuíções devidas pelo empregador a Previdência Social.
e
Em sua justificativa, alega a dificuldade que o empregado e

dependentes enfrentam ao sofrer essas intervenções, em vinude do sistema falho da
assistência médica oterecida pelo Poder Publico. E. por isso. há a necessidade da
contribuição do' empregador para que o empregado e seus dependentes possam ser

prontamente atendidos nos casos de cirurgias.

do

Trabalho

correspondem

a

noventa

por

cento

dos

subsídios

dos

Subprocuradores-Gerais, mantido Idêntico referenCial. sucessivamente. entre os
subsidias daqueles e os dos cargos de Procurador da República e do Trabalho

Art. 4° - Os subsídios dos Procuradores da Justiça Militar
correspondem a noventa por cento dos subsidiaS dos Subprocuradores-Gerals,

Desarquivado a pedido do Autor. o projeto foi redistribuído

mantido idêntico referencial. suceSSivamente, entre os subsidiaS daqueles e os dos
cargos de Promotor de Justiça Militar

o prazo de cinco sessõer. para apresentação de emendas decorreu
in albis

Art. 5° - Os subsidiaS dos Procuradores de Justiça do MInistério
Público do Distrito Federal e Territórios correspondem a noventa por cento dos

E o relataria.

subsidias

Sem duvida alguma. o presente projeto é de iIlegavel alcance socíal.
vindo ao encontro da necessidade urgente de promo atendimento medico·cirúrgico a um
numero expressivo de empregados e dependentes que se encontram mendigando satide nos

dos

Subprocuradores-Gerals.

mantido

Idêntico

referencial,

sucessivamente, entre os subsidias daqueles e os dos cargos de Promotor de
Justiça e Promotor de Justiça Adjunto.

vários hospitais publicas do pais.
Art. 6°- É concedido aos membros do Ministério Púbilr.:o da
União um abono vanável. com efeitos financeiros a partir de 1° de Janeiro de 1998 e
Concordamos com o Autor do Projeto quando. em sua justificativa.

diz que "O empregador. por uma questão até de solidariedade para com o empregado. faz a
sua pane ao adiantar o numeraria de que este necessita para pagar os honoràrios do

até a data da .promulgação da Emenda Constitucional nO 19, de 1998.
correspondente á diferença entre a remuneração mensal atval de cada membro da
Instituição e o subsidio que for fixado quando em vigor a referida Emenda

anestesísta. "
E esta Casa nào poae deixar de incentivar toda e qualquer iniciativa

Constitucional.

que proporcione aos obreiros uma garantta de melhor atendimento a sua saude e a de seus

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data da publicação da

familiares

Emenda ConstitUCional n° 19, de 1998.
Isto posto. somos pela aprovação do Projeto de Lei N~ 4 567. de
1994.

Art. 8° - Revogam-se as olsposlçães em contráno.
Sala da Comlssào. ~mf' de

.:,

JlJ :...;,

de 199:::

~'r>f'.O)l..f-'-PI-:vl+t:rEL

JUSTIFICATIVA
A Emenda Consiltucion81 nO 19. de 1998. Inseriu no art. 39 da
Constituição Federal de 1988 o § 4°, que tem a seguinte redação:
"§ 4° - O membro de Poder, o detentor de mandato
eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e
Municipais serão remunerados exclUSivamente por subsidio
fixãdo em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer
gratificação, adiCionai, abono, prêmio, verba de representação
ou outra espécie remuneratória. obedecido•.em qualquer caso,
o disposto no art. 37, X e XI."

PROJETO DE LEI N!! 4.598-A, DE 1998
( Do Ministério Público da União)
MENSAGEM-POR NO 02198
lliIpOe soIxe os subsidios dos membms do Ministério Público da Unilo; tendo
por8COretl dos Relatores designados pel. Mes. em subslituiÇlio às ComisSÕlls: de
Se<Viço Público, pela apmvoçlo: de Finanças •
TributllÇio, pela adéquação financeira a orçamenliTls; e de Conslituição e Justiça e de

r_tio, de Admjnistraçio e

RedIçIo, pela constitucionalidllde, juridicídllda e técnica legislativa.

SUMARIO

Por esse dispOSitiVO, os membros de Poder. os parlamentares e
os Ministros de Estado, na área federal. deixarão de perceber remuneracão
composta de várias parcelas e passarão a percebElr subsidios em parcela única.

I - Pmjelo Iniciai

11 - POl'8CllfeS dos Relatores dê,"gnlldos pela Me.. em subsmuição às Comissõetl de
Trabalho. de Administração e Serviço Público; de Finanças e TributaçAo: e de
Constituição ~ Justiça e de Rlldação.

Os membros do Ministério Público da União. na condição de
agentes políticos da União, tambêm deverão perceber subsidio fixado em parcela
única, nos termos do que estabelece a nova redação do art. 128, § 5°, Inciso I.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

alínea "c", da Constituição Federal.

Art. 1° - O subsidio mensal do Procurador-Geral da República
Poroutro lado. o art. 48 da Constituição Federal teve acreSCido

corresponde ao subsidio mensal fixado para os Ministros do Supremo Tribunal
Federal.

o seguinte inciso:

"Art, 48 - Cabe ao Congresso Nacional, com sanção do
Presidente da República, não eXigida esta para o especificado
nos arts, 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de
competéncia da União, especialment~ sobre:

....... ,

xv - fixação
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Gerais da República atuam por delegaçãO do Procurador-Geral da Repúbli~ (art,
66, § 1°);
c)

.

,

do subsidio dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, por lei de iniciativa conjunta dos Presidentes
da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo
Tribunal Federal, observado o que dispõem os arts, 39, § 4°,
150,11,153,111, e 153, § 2°, I:

Os Procuradores RegionaiS da República e do Trabalho atuam

perante os Tribunais Regionais FederaiS (art, 68) e do Trabalho (art 110); os
Procuradores da Justiça Militar perante as Auditorias Militares (art, 143) e os
Procuradores de Justiça perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federai e
Territórios (art, 175), que tem status de Tribunal Regional;

Já o inCISO V do art, 93 da CF/88, com a redação da EC 19, de
d)

1998, passou a vigorar com a seguinte redação:

Os Procuradores e Promotores atuam, como regra, perante a

Justiça de Primeira Instãncla (arts. 70, 112, 145 e 178);
Art,93V - o subsidiO dos Ministros dos Tribunais Supenores
corresponderá a noventa e cinco por cento do subsidio mensal
fixado para os Ministros do Supremo Tribunal Federal e os
subsidiaS dos demaiS magistrados serãc fixados em lei e
escalona0os, em nivel federal e estadual, conforme as
respectivas categorias, da estrutura judiciária nacional, não
podendo a diferença entre uma e outra ser superior a dez por
cento ou infenor a cinco por cento, nem exceder a noventa e
cinco por cento do salário mensal dos Ministros dos Tribunais
Superiores, obedecido, em qualquer caso, o disposto nos arts,
37, XI, e 39, § 4°,"

e)

A proposta de fixação dos subsidias dos membros do Ministério
Público da União observa ri90rosamente a esfera de atuação de cada categoria e
não discrepa do que foi aprovado para os magistrados (Lei nO 9,655, de 02/06/98),

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADÁ PELA
COORDE!\AÇÃO DE ESTl:DOS LEGISLATIVOS - CeDI

Est;lbeleceu-se, dessa forma, em linhas gerais, a escala
remuneratória dos magistrados federais,

Os Promotores de Jusllça Adjuntos oficiam junto às Varas da

Justiça do Distrito ~deral e Terntórlos (art, 179),

inclUSIve Ministros dos Tribunais

CONSTITUIÇÃO

Supenores, a estes "tribuindo-se subsidio mensal correspondente a 95% do

DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

subsidio fixado para eis Ministros do Supremo Tribunal Federal, e aos demais
magistrados outorgando â lei a fixação em intervalo de 5 a 10% de uma categoria
da estrutura judiciária para putra, o que foi feito em 02106/98, por meio da Lei nO
9,655, ao estabelecer r/*erido intervalo em 10%,

TÍTULO III
Da Organização do Estado

Nada impede - e tudo aconselha - que se adote similar escala
remuneratória também para os membros do Ministério Público da União, por três
motivos básicos:
a)

CAPÍTULO VII
Da Administração Pública

o Ministério Público é definido na Constituição Federal como

instituição permanente e essencial à função jurisdicional_~o Estado (art, 127, caput);
b)

SEÇÃO 11
Dos Servidores Públicos

a Lei Orgânica do Ministério Público da União estabelece que "o

Procurador-Geral da República terâ as mesmas nonras e tratamento dos Ministros

* Seção 11 com redação dada pela I:'menda ('onS/lII/ClOna/ n, //1, de 05.021/998.

do Supremo Tribunal Federal, e os demais membros da instituição, as que forem
reservadas aos magistrados perante os quais oficiem" (Lei Complementar nC 75, de
10/05/93, art, 19); e

c)

tradicionalmente a remuneração dos membros do Ministério

Público da União tem sido fixada em valores próximos daqueles estabelecidos para
os magistrados federais, como se conltata, por exemplo, di Lei 9,031, de 17104195,
A atuação dos membros do Ministério Público da União, por
força da LC 7.5/93, Qcorre perante as seguintes Inst4nclal judiciárias:
a)

O Procurador-Geral da República, nl condição de Chefe do

Ministério Público da União e do Ministério Público Federal, exerce suas funções
Junto ao Supremo Tribunal Federal (art, 46) e ao Tribunal Superior Eleitoral (arts, 73

Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e
planos de carreira para os servidores da administração pública direta,
das autarquias e das fundações públicas.
§ 1° - A lei assegurará, aos servidores da administração direta,
isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou
assemelhados do mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário, ressalvad!!~ as vantagens de
caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho.
§ 2" - Aplica-se a esses servidores o disposto no art. 7°, IV, VI,
VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII,
XXIII e XXX.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••• u •••••••• o ••

e 74);
b)

Os Subprocuradores-Gerals da República, o Procurador-Geral

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

do Trabalho, os Subprocuradores-Gerals do Trabalho, o Procurador-Geral da
Justiça Militar e os Subprocuradores-Gerals da Justiça Militar oficiam perante os

CAPÍTIJLOI
Do Poder Legislativo

Tribunais Superiores - Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral,
Tribunal Superior do Trabalho e Superior Tribunal Militar (arts, 66, 107 e 140), No
Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal Eleitoral, os Subprocuradores-

"

..
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VI - a aposentadoria com proventos integrais é compulsória por
invalidez ou aos 'setenta anos de idade, e facultativa aos trinta ànos de
serviço, após cinco anos de exercício efetivo na judicatura;

SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
Art. 48 - Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do
Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos
artigos 49,51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da
União, especialmente sobre:

CAPÍTULO IV
Das Funções Essenciais à Justiça
SEÇÃOl
Do Ministério Público

VIII - concessão de anistia;
IX - organização administrativa, judiciária, do Ministério Público
e da Defensoria Pública da União e dos Territórios e organização
judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito
Federal;
X - criação, transfonnação e extinção de cargos, empregos e
funções públicas;
XI - criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos
da administração pública;
XII - telecomunicações e radiodifusão;
XIII - matéria financeira, cambial e monetária, instituições
financeiras e suas operações;
XIV - moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida
mobiliária federal.

SEÇÃOVIJI
Do Processo Legislativo

................................................................................................................
SUBSEÇÃO III
Das Leis
Art. 61 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, aoSupremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao
Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na fonna e nos casos
previstos nesta Constituição.

Art. 127 - O Ministério Público é instituição pennanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa
da ordem juridica do regime democrático-e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis.
§ 1° - São princípios institucionais do Ministério Público a
unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.
§ 2° - Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e
administrativa, podendo, observado o disposto no ART. 169, propor ao
Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços
auxiliares, provendo-os por concurso público de provas e de provas e
títulos; a lei disporá sobre sua organização e funcionamento.
§ 3° -' O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária
dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.
Art. 128 - O Ministério Público abrange:

§ 5° - Leis complementares da União e dos Estados, cuja
iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais,
estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada
Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:
.I - as seguintes garantias:
a) vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder
l) cargo senão por sentença judicial transitada em julgado;
b) inamovibilidade, salvo por motivo de in~eresse público,
mediante decisão do órgão colegiado competente -.do Ministério
Público, por voto de dois terços de seus membros, assegurada amphi
defesa;
c) irredutibilidade de vencimentos, observado, quanto à
remuneração, o que dispõem os artigos 37, XI, 150, lI, 153, m, 153, §

2°, I;
CAPÍTULO III
Do Poder Judiciário
SEÇÃOl
Disposições Gerais
Art. 93 - Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal
-Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os
seguintes princípios:
I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto,
através de concurso público de provas e títulos, com a participação da
Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases,
obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação;

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

~

.

V - os vencimentos dos magistrados serão fixados com diferença
não superior a dez por cento de uma para outra das categorias da
carreira, não podendo, a titulo nenhum, exceder os dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal;

II - as seguintes vedações:
a) receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários,
percentagens ou custas processuais;
b) exercer a advocacia;
c) participar de sociedade comercial, na fonna da lei;
d) exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função
pública, salvo uma de magistério;
e) exercer atividade político-partidária, salvo exceções .previstas
na lei.

EMamA CONSTITIJaONAL W 19
Modifica o regime e dispõe sobre princípios e normu da Administração Nbüca.
servidores c agentes políticos. conuolc de
despesas c fmanças públicas c custeio de
atividades a cargo do Distrito FedmJ. c dá
outras provid!Dcias.
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A5 Mesas d2 amara dos Deputados e do Serwlo FeOO'31.
nos termos do § 3" do BIt. 60 da Constituição Federal. promulgam
esta Emenda ao texto constitucional:
An. I" Os incisos XIV e xxn do m. 21 e xxvn do BIt. 22
da COlIStiruição Federal pll.SSJ.IIl I vigorar com a seguinte redação:
"An. 21. Compete à Uni!o:

XIV - organizare lIlJ.Ilter I polícia civíl. a polícia IIlílJtar e o
corpo de bombeiros militar do Distrito Federal. bem romo prestar
assisténcia fmancein ao Distrito FeQeral pua a execução de serviços
públicos. por meio de fundo próprio;

xxn - executar

os' serviços de polícia marítima.. lICI'Opor·

ruária e de fronteiras:

"An. 22. Compete privativamente à Uniio legislar sobre:

xxvn . nonnas gerais de licitaçio e contrataçao. em too..s

as módalidades. para as administrações públicas direw. autárquicas e
fundacionais"'da' Unilo. Estados. Distrito Fe.sIeral e Municípios. obedecido o disposto no an. 37. XXI. e para as empresas públicas e
sociedades de economil mista. DOS termos do IR. 173. § I". ill:
"
An. r o § 'l' do IR. 27 e os incisos V e VI do an. 29 da
ConstilUiçio Federal passam I vigorar com a segtrlnte redaçio. in·
serindo-se § 2" lfO an. 28 e renumerando-se para § I" o atual pa·
~grafo único:
"An.27
_
..

I r o subsídio dos Deputados Estaduais será fIXado por lei
de iniciativl da Assembléil Legislativa. na ruio de. no máximo.
setenta e cinco por cento daquele estabelecido. em espécie. para os
Deputados Federais. observado o que dispõem os arts. 39. § 4". S7. §
7". 150. D. IS3. m. e IS3. t r. I.

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

_

."

"An. 28
_
_
.
t I- PcnIerá o lIlIIIdato o Governador que assumir DUD'O

cargo ou funçio DI adrnini~o pública direta ou indireta. ressalvada I posse em vinude de concuno público e observado o dispostO no IR. 38: I. IV e V.
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cargo em comissio declarado em lei de livre nomeação e

exone-

raçio;
V • 11 funções de confiança. exercidas exclusivamente por
servidores OCUplJlte5 de CIt1!0 efetivo. e os cargos em cotníssão. a
serem preenchidos por servidores de carrein nos casos. condições e
percenruais mínimos previstos em lei. destinam-se apenas li mibuiçõeJ de direçio. cbeflJ. e asSCSltlrlJllCl1to;

Vil - o direito de peve será exercido
limites defmidos em lei específtca:

DOS tenDOS

e

DOS

x - I remuneTllÇ10 dos servidores públicos e o subsídio de
que trata o t 4" do an. 39 somente poderio ser fixados ou a1teBdos
por lei especiflCL observada I iniciativl privativa em cada caso.
assegurada revisio !lera! anual. sempre na mesma' data e sem distinçio de índices:
'
XI • I remUItetIÇlo e o subsídio dos ocupantes de CIIJ!OS.
funções e empregos públicos da administtaçio direta. autú'quica e
fundacioDal. dos tttembros do qualquer dos Poderes da Uniio. dos
Estados. do Distrito Federal e dos Municípios. dos detentoreS de
mandato etetivoe dos demais agentes políticos e os proventos. pensões ou outra espécie remUDeRtória.· percebidos cumulativamenre ou
nio, iDcluídas as VlDtagens pessoais ou de qualquer outra DIl\II'CZI,
nio poderio exceder aubsídio mensal. em espécie. dos MiniID'OS do
Supremo Tribllnal Fedm1:

°

xm . 6 vedada I vinculaçio ou equiparaçio de quaisquer
esp6cies remllllCr.llÓl'ÍU para o efeito de remuneraçio de pessoaJ do
serviço público:
XIV - os acr6scimos pecuniúios percebidos por servidor
público DIo seria c:ompu1Idos nem acumulados para fJUS de concessio de acréscimos ulteriores:
XV - o subsídio e os vencimelllos dos ocupantes de cargos e
empregos púhlicos do irredutíveis. ressalvado o disposto nos iDcisos
XI e XlV deste lItigo e nos arts. 39. t 4-. ISO. D. IS3. m. e 153. ,
r.1;

XVI • 6 vedada I acumulaçio remllltel'lda de CIIJ!OI públicos. exceto. quando houver compatibilidade de horários. observado
em qualquer caso o disposto no inciso XI:
I) I de dois CIt1!0S de professor:
b) I de um cargo de professor com DUD'O. l6cnico ou cienc) I de dois cargos privativos de ~:

t 2" Os subsídios do Governador. do Vice-Govemador e dos
SccreWios de Estado seria fwdos por lei de iniciatiVI da Assembl6ia Legislativa, observado o que dispõem os aru. 37. XI, 39. I 4-,
ISO. fi, 153. DL e 153. § r. L"
"An. 29
__:_ _ _
_
..

xvn - I proibiçio de lCIIlII1I1ar estende-se I empregos e
funções e abrange autarquias. fundações. empresas públicas. sociedades de economia mista. SI1IS subsidiárias. e sociedades controladas.
direla ou ~. pelo poder público;

V - subsídios do Prefeito. do VIce·Prefeito e dos Secretários
Municipais fIXados por lei de iniCiuiVI da Cimara Municipal. 0bservado o que dispõem os aru. 37. XI, 39. § 4". ISO.
153. ill. e

XIX • SOmente por lei especifica poderá ser criada autarquia
e autorizada a. instilUiçio de empresa pública. de soc;~ Ó" "COnomia mista e de fundação. cabendo à lei complemenr...·. neste ulúIllO
caso. deflDir as áreas de sua 1lUIÇio;

153. I

r. I:

n.

VI - subsídio dos Vereadores fwdo por lei de iDiciativa da
CAmara Municipal. na razio de. no máximo. setenta e cinco por cento
daquele estabelecido. em espécie. para os Deputados Estaduais. observado o que dispõem os arts. 39. t 4", 57. § 7". 150. D. IS3.
e
153. I r. I;

m.

An. 3" O capuL os iDcisos I. D. V. VIL X. XI, xm. XIV, XV.
XVI. XVD e XIX e o I 3" do an. 37 da ConstilUiçlo FederaJ passam
I vigorv com I seguinte redaçio. acrescendo-se 10 anígo 05 fi 7" a

9":

"An. 37. A adminislI'açio pública direta e indireta de qual-

quer dos Poderes dlI. Unilo.·dos Estados. do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá lOS principios de legalidade. impessoalidade.
moraJídade. publicidade e eficiência e. wnbém. ao seguinte:
I • OI cargos. empregos e funções públicas sio acessíveis aos
brasileiros que preeIIC1wn os requisitos estabelecidos em lei. assim
como lOS estrangeiros. na forma da lei:
n - I investidura em CIt1!0 ou emprego público. depende de
aprovaçio prévil em COIIC1U1O público de provas ou de provas e
tftulos. de acordo com I tWUJeZI e I complexidade do cargo ou
empRBo. na forma prevista em lei. ressalvadas as nomeações para

_._

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

__._.

f 3" A lei disciplinará as formas de panícipação do usuário
na administração pública direta e indireta. regulando especialmente:
I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos
em geral. asseguradas a manul.enção de ~erviços de atendimento ao
.usuário e a avaliação periódiL.... externa ~ intema. da qualidade dos
serviços:
11 ."G acesso dos usuários a registros administrativos e a
infonnações sobre atos de governo. observado o disposw no an.
X
eXXXDI:
m - a disciplina da representação contra o exercício Deglil!ente ou abusivo de cargo. emprego ou iunção na administraÇão
pública.

se.

I 7" A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao
ocupante de cargo ou emprego da administração direm e indireta que
..
possibilite o acesso a informações privilel!iadas.
I 8" A auwnomia gerencial. orçamentâria e fmanceira dos
órgãos e enúdades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato. a ser iumado entre seus administradores e o
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poder público. que tenha por objeto a flllllÇão de metas de desempenho para o ól'I!ão ou entidade. cabendo. à lei dispor sobre:
[ - o prazo de duração do CODtIalO;

n . os controles e critérios de avaliação de desempenho.
direitos. obrigações e responsabilidade dos dirigentes:
m- a remuneração do pessoal.
I ge O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas
e às sociedades de economia mista. e suas subsidiárias. que rec:cbcrem
recursos da União. dos Estados. do Disaito Federal ou dos Municípios para pagamento de despesu de pessoal ou de custeio em
IcraI."
An. 4" O caput do art. 38 da Constituição Federal passa a
vigorar com a seguinte redaçiO!
"
"An. 38. Ao servidor público da adminísll'llção direta. autúquica e fundacional. no exercício de mandato eletivo. aplicam-se as
seguinteS disposições:
An. 5" O ano 39 da Constituição Federal passa a vigorar com

a seguinte
.

~o:

"An. 39." A União. os Estados. o Distrito Federal e os Mu-

iücípios instituirio conselho de política de adminislIõIÇào e remuncraçio de pessoal. integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.
I I" A fwçào dos padrões de vencimento e dos demais
componentes do sistema remllllCralório observará:
[ - a natureza. o grau de responsabilidade e a complexidade
dos cargos componentes de cada carreira:
fi - os requisitos para a investidura:
m - as peculiaridades dos cargos.
I r A Uniio. os Estados e o Disaito Federal manlClio
escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos. constituindo-se a participação nos cursos um dos
, 'requisitos para a promoção na carreira, facultada. para isso. a celebraçio de convênios ou contl'UOs entre os enles federados.
I 3" Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o
disposto no ~. 7", IV. VII. vm. IX. xn. xm. XV. XVI. xvn.
xvm. XIX. XX. XXII e
podendo a lei estabelecer requisitos
dif=nciados de admissão quando a lWlIl'eza do cargo o exigir.
I 4" O membro de Poder. o detentor de mandato eletivo. os
Ministros de Estado e os Scrntários Estaduais e Municipais serio
remunerados exclusivamente por subsídio fIXado em parcela única.
vedado o acréscimo de qualquer patifiClÇlo. adiCIOnai. abono. prêmio. verba de ftJlI'C$eDtaÇio ou outra espécie remllllCrllÓria, obedecido. em qualquct caso. o disposto Jlll ali. 37. X e XI.
I se Lei da União. dos EsIIdos. do Disaito Fedcra.I e dos
Municípios podcá. cstabclcccr a relaçio entre a maior e a menor
remuncraçio dos servidores públicos. obcdccido. em qualquer caso. o
disposto DO ali. 37. XI.
I 6° Os Poderes Executivo. Legislativo e Judiciário publicaria anua1mcntc os valores do subsídio e da remuneração dos CUJlos
e empregos públicos.

xxx.

§ 7" Lei da União. dos Estados. do Distrito Federal e dos
Municípios disciplinará a aplicaçio de recurso~ 9fÇllI1ICntários proVCllicDtes da ecoaomia com despesas corrattea
cada Ól'JIo, MI'
wqúia e 1imdaçio. para aplicaçm lIIl dcIcDvolvimcllto de propnw
d= qualidade e produtividade, traDamel1tD e dcIelIvoIvimcnto. modemizaçio. rcaparclhamcnto e rxi....1iz'Çto do serviço público. inclusive sob a forma de adicioaal ou pr!mio de produIividadc.
t 8" A remtIIlCr&Çio dos ImY.idores públicos organizados em
camiB podcrt ser fixada nos lamoI do I 4"."
An. 6" O ali. 41 da CollSlillliçio Federal passa a vigorar com
a seguinte rcdaçio:.
. "An. 41. 510 est!vcis após lIâ &DOS de efetivo excrcicio os
servidores nomeados para CUJo de provimento efetivo em virtude de

em

concurso público.

I I" O servidor público estável só perded o cargo:
I - em vinudc de SCDteDça judicial lrUIS;tada em julgado;
n • mediaDte pmccsso administrativo em que lhe seja as·
seprada ampla defesa;' .

m- mediante procedimento de avaliaçio periódica de desempenho. na forma de lei complcmcntJr. assegurada ampla defesa.
t r Invalidada por SCIltCDÇ& judicial a demissio do servidor
estável. scrt ele reintegrado, e o evcnwa1 ocupante da vaga. se es·
tável. reconduzido ao cargo de orijcm. sem direito a indcnizlçio.
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&proveitmo em outro cario ou poItD em disponibilidade com re·
muncraçio Jll'!lporcional MI tempo de 1Cn'iço.
I 3" Extinto o CUJo ou declmda a sua dcsneccssidade. o
servidor cst!vel fu:ará em dispoaibilidlde com remuncraçio propon:iona\ ao tempo de serviço. aIé seu alicqUldo aproveitamento em

outro cargo.

.1 4" Como coDdiçlo para a aquisiçio da estabilidade. é
obrigatória a avaliaçio especial de desempenho por comissio instituída para essa fmalidadc."
An. 7" O ali. 48 da Coastituição FcdcraI passa a visonr
acrescido do seguinte inciso XV:
"An. 48. Cabe 10 Conpaso Nacional. com a sançio do
Presidente da República. nIo exigida esta para o especificado DOS
arts. 49. 51 e 52. dispor sobrei todas u awérias de compet!ncia da
Uniio. cspcciaImente sobre:

xv . fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal
FcdcraI. por lei de iniciativ, coajuDl.a <los Presidentes da República.
da Cimm. dos Deputados. (.) Scnadu:edcraI e do Supremo Tribunal
FcdcraI. observado o que dispõem OI ans. 39, t 4". ISO.
153. m.
e 153.

t

n.

r. [."

An. S" Os incisos vn e vm do ali. 49 da Constituição
FcdcraI pulam a viRom com a seJUime redação:

"Art. 49. É da colllpelàlcia exclusiva do Congresso Na·

cio,,":

vn - fixar id!ntico subsfdio para os Deputados Federais e os
Senadores. obServado o que disp6cm os arts. 37. XI. 39. t 4". lso.n.
153. m. e 153. I r. I:
vm - fixar os subsidios do Prcsidente e dO VICe·Presidente
da República e dos Minísti'os de Estado. observado o que dispõem os
arts. 37. XI. 39. t 4", ISO.
1.53.
e 153. t r. I:

n.

An. ge O inciso IV do

m.

an. 51

"

da Constitúiçio Federal passa

a vigorar com a seguinte redaçio:

"Art. 51. Compele privativamente 1 C1mua dos Depurados:

IV • dispor sobre slia organização. fuDéionamcnto, polícia.
criaçio. ttansfonnaçio ou cxtiDçio dos cargos. empregos e funções de
seus serviços. e a iniciativa de lei pIO fixação da respectiva re·
lIItIDCrIÇio. observados os partmctros cstabclccidos na lei de dircaizcs (l(ÇI.tIIcntáriu:
An. 10. O iDciso xm do ali. 52 da Constituiçio FcdcraI
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 52. Compete privativamente 10 Senado FcdcraI:

xm - dispor sobre sua organização. funcilllWllCl1to. polícia.
criaçio. transformação ou extinção dos CUJlos. empregos e funções de
seus serviços. e a iniciativa de lei pa,ra fIXação da respectiva re·
muneração. observados os parimctros estabelecidos na lei de di·
retrizes orçamentárias:

-

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

-

"

An. 11. O § 7" do an. 57 da Constituição FcdcnI passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 57.__
._.._
_ .._._ .

I 7" Na sessão legislativa exttaordinária, o Congresso Na·
cional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado,
vedado o pagamento de parcela indenizatória em valor superillll' ao do
subsídio mcnsa1."
An. 12. O parágrafo único do art. 70 da Constituição FcderaI
passa a vigorar com a seguinte redação:
"An.70
_._.
Parágrafo único. Preswá contas qualquer pessoa fJsica ou
jurídica. pública ou privada. que utilize. arrecade. guarde. gerencie ou
adminisll'C dinheiros. bens e valores públicos ou pelos quais a UDiio
responda. ou que. em nome desta. assuma obrigações de lIIIIIreZ&
pecuniúia."
Art. 13. O inciso V do

an. 93, o inciso m do ali. 95 e a
aIlnea b do inciso U do an. 96 da Constituiçio'FederaI passam a
vigorar com a seguinte redaçio:
."An. 93
_
_
__
.
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v - o subsídio dos Ministtos dos Tribunais Superiores corresponderá a novenlJ. e cinco por cento do subsídio mensal fixado
para os MiníslrOs do Supn:mo Tribunal FedenI e os subsídios dos
demais magistIados serio fixados em lei e escalOllados. em nivel
fedellll e estadual. confonne u respectivu calel!oriu da esaulUJ'a
judiciúia nacional. não podendo a diferença entre uma e oun ser
superior a dez por ceDlO ou inferior a cinco por cento. nem exceder a
novenlJ. e cinco por centO do subsídio mensal dos Ministtos dos
TriblqJais Superiores. obedecido, em qualquer caso. o disposto nos
arts. 37. XI, e 39.

t 4·;

....................................................._ ."
"An. 95. Os juízes gozam das seguintes garantiu:
........................................................_......_..

UI - irredutibilidade de subsídib. ressalvado o disposto nos
arts. 37. X e XI. 39. § 4·, 150. n, 153. W. e 153. t 'Z'. I.

.

"An. 96. Compete priVlltivlllllClllC:

Art.' 19. O § 1· e seu inciso m e os §§ ~ e 3· do an. l~ da
Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redaçio. in·
serindo-se no artigo t 9":
uAn. 144
_
_
..

t 1· A poücia federal.
lIWIClIte, llr(!anizado C mantido
destina-se li:

bl a criação e a extinção de cargos e 11 remuneraçào dos seus
serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem VIDCUIadOS. bem como
a fixação do subsídio de seus'membros e dos juizes. inclusive (,im
uibunais inferiores. onde houver, ressalvado o disposto no an. 48.

XV;
An. 14, O § 2· do ano 127· da Constituição Fedellll pUsa a
vigorar com a seguinte redação:
"An. 127

_

.

t 'Z' Ao Minislério P11blico é assegurada autonomia funcional
e admitlistrltiva. podendo. observado o disposto no an. 169. propor
ao Poder Le~islativo a criação e extinção de seus cargos e serviços
auxiliares. provendo-os por concurso público de provu ou de provas
e útulos. a política remuneralÓria e os planos de carreira; a lei disporá
sobre sua organizaçio e funcionamento.

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

Art. 15. A alínea c do inciso I do § S· do an. 128 da
Constil\liçio Federal passa a vigorar com a seguinte redaçio:
,"An., 128

~

............................................................---.
n

..

t se Leis complementares da Unilo e dos EsIJ.dos. cuja
itliciativa ~ facultada aos respectivos Procuradores-Gerais. estabelecerio a o~anizaçio. as auibuiçõcs e o eswuto de cada Ministério
P11blico. observllW. relativamente a seus membros:
I - as se(!uintes garantiu:
~i..~~ti·bi·ii;d~ ..d~..;~b~ídi~: ..~·~;·fonna do ar!. 39. §
-1•• e ressalvado o di~;'!>.iIO nos arts. 37, X e Xl. 150.

n. IS3. m. 153.

§ 'Z'. I:

i6:..

..ii..

..

M:.. Ã·s~ã~ d;;·c;pí;;;i~·iv d~· Tílulo IV da.fonstituição Fedellll passa a denominar-se "DA ADVOCACIA PUBLI·
CA",
Art. • • O ano 132 da Conslituição Federal passa a vigorar
com a seguinte redação:
"An. 132. Os Pnx:urIdores dos Estados e do DisUito Federal. oraanizldos em carreira. Da qual o inpsso dependerá de coacurso público de provu e tllll101., com a pan:iciplÇio da Qrtlem dos
AdvOllados do Brasil em todas u suas fases. exercerão a repreEtaÇio judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades
fedendu.
_ PariJnfo 6nico. Aos procuradores referidos neste anil\> ~'
useprlda estabilidade após trCa anos de efetivo exercício. mediante
aval.iaçio de tlésempenho penme os órgãos próprios. após relatório
c:irauwanciado das corregedorias."
Art. 111. O an. 135 da 'Coostituição Federal pusa a \1(!or&r
com a se~ redaçio:
"Art. 135. Os servickns integt"lllteS das carreiras discipli·
nadas nu Seções nem deste Capítulo smo remunerados Da iorma
do an. 39. t 4"."

instituída por lei como órJio perpela Utlilo e esttulUJ'ado em carreira.

m- exercer as funções de polícia marítima. aeropot'llWia e
de fronteiras;

t 'Z' A polícia rodoviária federal. órgio pel1lWlCDte. orpnizado c mantido pela Unillo e estrulllrado em carreira. desuna-se•
na forma da lei. ao patrUlhamento OSletIsivo das rodovias federais.
§ 3" A polícia fmoviúia federal. 6r(!io permanente, orpnizado e mantido pela Utliio e esttulllrado em carreira. destma·se.
na forma da lei. &O patrulhamento ostensivo das ferrovias 'fedenis.

ii·:..

~~··S~;;;;;;;~·Trib~·F~:·~;;·Tribunais Superi~s e
aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo. observado o disp?sto no art. 169:
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t 9" A remuneraçio

dos servidores policiais integt"llllCS dos
t 4· do an.

órgios relaciooalios neste artigo será f1Uda Da forma do

39,"
Art. 20. O caput do ut. 167 da Consútuiçào FedefaI passa a
vi(!orar acrescido de inciso X. com a seguinte redaçio:
"An. 167. São vedados:

..

X··~ ;·;;;;f~;·~ol~·d;~ e a concessIo de
empréstimos. inclusive por antecipaçllo ~ receita. pelos Governos
Federal e EswIuais e SUIS instituiç6es fllWlCCiras. para pagamento de
despesas com pessoal ativo. inativo e PeDSlon1sta. dOi Estados. do
DisuilO Feàenl e dos Municfpios.

An:-ií...õ..; :..

..

l69·~ C~ti;jçi;,-~ passa a vi!Or&r
com a se(!Uinte redação:
'
"Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da Uttiio.
dos Estados. do Disuitlt Federal e dos Municípios nio poderá exceder
os limilCS estabelecidos em lei complementar.
t 1· A concessão de qualquer vanta(!em ou aumenlO de
remuneração. a criação de ~argos. ~mpregos e funções ou a1teraÇ1o de
estrIItUn de carreiras. bem como a admissio ou contrataçio de pessoal. a qualquer úlll1o. pelos órgãos e entidades da administrllÇio
dima ou indireta. inclusive fundações instiDlídas e mantidas pelo
poder público. só poderio ser feiw:
I - se houver prévia dotaçio cxçamentíria suficiente para
atender às projeções de despesa de pessoal e aos ~IIDllS dela
~s:

'

fi - se houver aUlorizaçio específica na iei de diretrizes
orçamentárias. ressalvadas as empn:sas públicas e as socledade~ de
economia mista.
t 'Z' DecOtrido o prazo estabelecido na lei compiemenlar
referida neste arti(!O para a adaptação &Os parimelrOs ali premtos.
serio imediawnente SUSpeDSOS todos os repasses de verbas fcxier.lts
ou estaduaIS aos Estados. ao Disuito Federal e aos Municiplos que
não observarem os reCendos limites.
'
I 3· Para o cumpnmento dos limites estabelecidos com base
neste artigo. duranle o prazo flllll!o na lei complementar refenlia no
capuL a União. os Estados. o Disuito Federal e os Municípios ad0tarão u seguintes providências:
I - redução em pelo menos viDte por cento das despesas com
cargos em comissio e funções de conflUlÇa;
II - exonetlÇio dos servidores Dia esd.veis.
I 4· Se as medidas adotadas com base no parípafo anterior
Di.J forem suficientes para usegurar o cumprimelIlo da detennuIaçio
da lei completnentar referida neste IrtÍBo. o servidor esd.vel poderí
perder o CII'/!O. desde que ato normativo motivado de cada um dos
Pode:es especifllJue a atividade funcional. o órpo ou unidade adminislrativa objeto da reduçlo de pessoal.
§ S· O servidor que perder o cargo DI fonna do parápafo
anterior fará jus a indenização correspondente a um mês de mnuneraçio por ano de serviço.
I 6· O cargo objelo da reduçio pmista nos parípafos ano
teriores será considerado extinlO. vedada a criaçio de CIrIO. ClDpl'qO
ou funçio com atribuições ilUlÍs ou weme1hadas pelo prazo di
quatro anos.
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f ,. Lei federal dispori sobre U lIllmlaS lerais a serem
obedecidas na efetivação do disposto no f 4'.~
An. :no O § I' do an. 173 da Constituiçio Federal passa a
vigorar com a selluinle redaçio:
"An. 173
_ _•••
§ I' A lei eSllbelecerá o eswulO jurídico da empresa pú.
blica. da sociedade de economia mista e de suas sub~idiánas que
explorem atividade econômica de produçio ou cometCia1izaçio de
bens ou de pre5l1Çio de serviços. dispondo sobre:

3' Seaoúrio
Senador LUcforo POKrEl.LA
4- Sea'etbio

LEI COMPLEMENTAR N° 7,5, DE 20 DE MAIO DE 1993

I . ma funçIo lOCiaI e flXIIlII de liIcaIiuçIo pelo EaIado • peJa lllCiodâ;..
n• a sujeição ao tePme jurídico JlI'ÓlZiO du aJllXOUI pávadu. iDcIuJive qlWlID _ cIiniIaa
• cbrisaçõel civis. comerciais, lrabalhiJlu e Iribul*ioa;
m• licitaçio • contralllÇio de obra, len'içoI. ccmpru e alic:Daçõeo. obtervadoa OI priIlcfpiaa'
da administtJç10 p1lblic:a;
IV • a conslillliçio • o ftuy:jOllIIT!Ml!O dos _!boa de adminiIaaçio e liICI1, COIII •
panicipaç10 de acionisw lIlÍIIorilmo&;
V • os mandatos. a avaliaçJo de deIem~ e I responsabilidad dos admiDiJlndoRa.
Ar!. 23. O inciso V cio Irt. 206 da CoJIJtimiçIo Fcderal passa
rtdaçIo:

I

vizonr

COIII I

._ _ __
~

__--

oeguiDtes priDcfpioa:

vaJorizaç1o dos profissiolllÍl cio ensiDo. plIIlâdos. na forma:da lei. p1aDOl de correlra
pila o ....pslirio pIlblico. com piso saJaria1 profissiollll • insresso exclutivllllellte por COllClIItO
público de provas • l!tulos;
V

D(SPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO, AS
ATRIBUIÇÕES E O ESTATUTO DO
MINISTÉRIO PúBL,ICO DA UNIÃO.
TíTULO I
Das Disposições Gerais

oquim.e

•

"Ar!. 206. O emino Scd miDiJUIcIo com bue _
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Ar!. 24. O Irt. 241 da CoJIJtiIuiçIo FodeiaJ possa • viSon:r com I seJUÍDte raIaçIo:
"Ar\. 241. A Uniio. OI EaIadoa. o DiatriID Federal e OI MlIIlicfpios disciplinaria por mâo de
lei OI consórciOl públicos. OI conV=OI de coopcnçIo tIlIte OI emes federados. auuxiDDdo • palio
wociada de serviços pIlblicos. bom como • 1Iall&futzlciI-lOlaI ou ~ de e:ocarJOI, acniçIaI,

CAPÍTULO V
Das-Garantias e das Prerrogativas
Art. 19 - O Procurador-Geral da República terá as mesmas honras
e tratamer,to dos Ministros do Supremo Tribunal Federal; e os demais
me-mbros da Instituição, as que forem reservadas aos magistrados
petante os qm,is oficiem.

pessoal e bonJ essenciail l cominuidade dos serviços lrIIlIferidoa."

25. Ari

, Ar!.
a -;;,.ti~.j;;·f,;;.k;~-q;-.. IOf... o inc:isoXlV cio an. 21 da CoutilDiçIo
FcderaI. compete l Uniio llWlItI' OI llIlIis COIIlplOIIlis..,. liaarIc:oimI com • prmIIÇio de serviçoo
pIlblicos cio DWrito FcdeDL.
. ',
'
Ar!. 26. No prazo de dois ..... da proimiJpçIo 'destíi EmeDda, as 0Illidades da adminislnIÇIo
inditelà rorio ..... OIWUIOI rovisIOI qu&IIIO llOlpOCliva 1lIIIIIOZ&.jurldica. taIdo em CODlI I finalidade
• as compei.énciu .fetivamoute u=tadaL
Ar!. 27. O CooB'"ll" Naciooal. dalao de cemo. VÍllte dias da pnlIIIIIIpçIo delta Emeuda.
.1Jbonri lei de def cio usu'rIo de seniçoo plbIicoI.
, Ar!. 28. ~
smacIo o prazo de dois IDOI de efelÍvo exorcício para aquisiçIo da alIbiIidade
101 llUIis servidores em OIÚJio proboI6rio. sem projulzo da avaliaçJo I que lO refere o t 4" cio orL
41 da Coestitulçlo FcdeDL
Ar!. 29. Os subsídios. VCIICimeDlOI, lODIIIltllIÇIo. proveIllDI da &pOIOllIIdorIa e pemllos e
quaiJquor 0lllIU ~ l'I:lIIIIIIC%Il ~ • pctir da promuIpçIo desra Emenda. 101
limitei decomotel da Conslituiçlo Federal, DIa se Idmilindo I pon:opçIO de excwo a quaJquet
Ar!. 30, O projeto de lei comP- I que • m .... o ... 163 da CoostituiÇJo FcderaI scri
aplOleDlldo pelo Poder Executivo ao em....... NICiouIIIO pruo múimo de _
• Oi..... dias da
promuJlaçJo desra Emeuda.
.
,Ar!. 31. Os servidores públieOl fodenis da odmíniIInçio direta • ~ OI servidoreI
municipais e OI iIllo~ da canoira poIidaI miJilar doi ex-TerrilóriOl I'oda:ús do Amapi • de
Roraima. quo complOvadamen", _ s e DO eaercfcio "'suJar de SUII flmçõos pRII&Odo
serviçal ~ueles ex·Tcnitórioo 111 dali em que fcnm uanaformados em Estados: OI pollciaís miJiwos
que .te:lIwn lido admiúdos por força de lei federal, CUIIOIdoI pela Uniio: .. ainda. OI servidores civis
...... Estados com vínculo funcionai jt recoobocicIo pela Uniio. CODSlÍDlirio quadro em 0Xlinçi0 da
adminislnÇio federal, ....snrado& OI direitos • v&DIIJODS ......teI 105 ..... ~ vodaclo o
PAlamoDlO. a qualquer titulo. de difetellÇlllOlllUllOZaUlri
t 1" Os servidoreI da canoira policial m1Iirar continuaria prosundo serviçal 101 n:spa:tiVOl
Estadtn. na condiçio de e<didoI, snbmeticlos li diJposições Ielois e "'SUJamOntan:S a quo ......
lujeilll as c:o<pOIJÇÕCS das respectivas Pollciu Millwes. observadas as llribuiçilos de I\mçio compativeil com seu lRu hiriquia>.
t 2" Os servidoreI civis cootinuario pn:sundo serviços 101 ...pectiVOl Estados. DI COIlIIiçIo
do cedidos. aIl! seu aprovoiIamomo em ÓIJio da admiIÚIlI1IçIo ftde:nL
Ar!. 32. A Conslillliçio Federal pIIII a vipar acn:acida do seJUÍD'" snilO:
"Ar!. 247. As 1eIs previsw no iociso m cio t 1" cio art. 41. no t 7' cio an. 169 0ItIbel0c:ai0
cril6iOl • laraow especiais para I penla cio CUJO pelo savido< público est!vcl que, em deeorrêDcia
das IlriblliçÕOl de .... carso efetivo. desenvolVI atividades exclusivas de Estado.
J'arisrafo 1lnico. NI hipól<se do insulicibcia de desempenho. a penla cio cargo ~
ocormi mediante p:ocaso administrativo .... que lho sejam usesmaclos o coouadiulrio • a ampla

TíTULO II
Dos Ramos do Ministério Público da União
CAPÍTULO I
Do Ministéri~Pàblico Federal

SEÇÃO II
.
Da Chefia do Ministério Público Federal

titulo"

defesa."

n.

Ar!. 33. Coesidoram-se servidola DIa 0Iliveis, para OI flDJ do an. 169., t 3'.
da CoJIJútulçlo FodetaI aqueles admitidos DI Idministtaçio dima. II1Wquica c fundacional sem COIlCUI1O
pIlblico de provas ou de provas. útuIos lpÓI o dia 5 de llUIUbm de 1983.
Ar!. 34. Esra Emouda ConslioV'ioeaJ tIIlra em viBor na dara de lua promulpçlo.
Bnstlia, 4 de juaho de 1998

Mesa da C1mara doi Deputados

Mesa do.SOIlIdo FodetaI

Deputado MICHEL TEMER
Ptesideme

SaIador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

DoJMllIdo HERÁCUTO FORrES
I' V_Ptesideme

Senador GERALDO MELO
I" V_PresideDte

Doputedo SEVERINO CAVALCANTI
2' V...·PresidolIte
Deputado UBIRATAN AGUIAR

Senadora J~ MARlSE
2' V...·PresidolIte
Senador CARLOS PATRocfNIo

1" Secn:Urio
Deputado NELSON TJW)

2' Sccn:úrio
Senador FLAVIANO MELO

,

'PresideDte

Art. 46 '; Incumbe ao Procurador-Geral dil República exercer as
funções·do Ministério Público junto ao Supremo "Fribunal Federal,
manifesta:ldo-se previamente em todos os processos" de sua
competên lia.
Parágrafo umco. ,O Procurador-Geral da República proporá
perante o Supremo Tribunal Federal:
I - a ação diretlule inconstitucionalidade de lei ou ato normativo
federal ou estadual e o respectivo pedido de medida cautelar;
II - a representação para intervenção federal nos Estados e no
Distrito Federal, nas hipóteses do art. 34, Vil, da Constituição
Federal;
m - as' ações cíveis e penais cabíveis.

SEÇÃO VII
Dos Subprocuradores-Gerais da República
Art. 66 - Os Subprocuradores-Gerais da República serão
designados para oficiar junto ao Supremo Tribunal Federal, ao
Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal Superior Eleitoral e nas
Câmaras de Coordenação e Revisão.
§ 10 - No Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Sl!pli\J:iqr.
Eleitoral, os Subprocuradores-Gerais da República atuarão por'
delegação do Procurador-Geral da República.
.
§ 2° - A designação de Subprocurador-Geral rla República para
oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes dos preyistos para a
.
categoria dependerá de autorização do Conselho Superior.
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SEÇÃO VllI
Dos Procuradores Regionais da República
Art. 68 - Os Procuradores Regionais da República serão
designados para oficiar junto aos Tribunais Regionais Federais.
Parágrafo único. A designação de Procurador Regional da
República para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes dos
previstos para a categoria dependerá de autorização do Conselho
.
Superior.

LEI COMPLEMENTAR N° 75, DE 20 DE MAIO DE 1993

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO, AS
ATRIBUIÇÕES E O ESTATUTO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO.
TÍTULO I
Das Disposições Gerais

CAPÍTULO V
Das'Garantias e das Prerrogativas
Art. 19 - O Procurador-Geral da República terá as mesmas honras
e tratamer to oos Ministros do Supremo Tribunal Federal; e os demais
m~mbros da Instituição, as que forem reservadas aos magistrados
perimte os qUf.is oficiem.

TÍTULO II
))os Ramos do Ministério Público da União
CAPÍTULO I
Do Ministério Público Federal

SEÇÃO II
Da Chefia do Ministério Público Federal
Art. <·6 - Incumbe ao Procurador-Geral da República exercer as
funções do Ministério Público junto ao Supremo Tribunal Federal,
manifesta ldo· se previamente em todos os processos de sua
compet;n :ia.
SEçAo VII
Dos Subprocuradores-Gerais do Trabalho
Art. 107 - Os': Subprocuradores-Gerais do Trabalho serão
designados para oficiar junto ao Tribunal Superior do Trabalho e nos
oficios na Câmara de Coordenação e Revisão.
Parágrafo único. A designação de Subprocurador-Geral do
Trabalho para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes do previsto
para a categoria dependerá de autorização do Conselho Superior.

SEçAo Vl11
Dos Procuradores Regionais do Trabalho
Art. 110 - Os Procuradores Regionais do Trabalho serão
designados para oficiar junto aos Tribunais Regionais do Trabalho.
Parágrafo único. Em caso de vaga ou de afastamento de
Subprocurador-Geral do Trabalho por prazo superior a trinta dias,
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poderá ser convocado pelo Procurador-Geral, mediante aprovação do
Conselho Superior, Procurador Regional do Trabalho para
substituição.

SEÇÃO IX
Dos Procuradores do Trabalho
Art. 112 - Os Procuradores do Trabalho serão designados para
funcionar junto aos Tribunais Regionais do Trabalho e. na forma das
leis processuais, nos litígios trabalhistas que envolvam. especialmente.
interesses de menores e incapazes.
Parágrafo único. A designação de Procurador do Trabalho para
oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes dos previstos para a
categoria dependerá de autorização do Conselho Superior.

SEÇÃO IX
Dos ProcuradÇlres da República
Art. 70·- Os Procuradores da República serão designados para
oficiar junto aos Juízes Federais e junto aos Tribunais Regionais
Eleitorais, onde não tiver sede a Procuradoria Regional da República.
Parágrafo único. A designação de Procurador da República para
oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes dos previstos para a
categoria dependerá de autorização do Conselho Superior.

SEÇÃO X
Das Funções Eleitorais do Ministério Público Federal
Art. 73 - O Procurador-Geral Eleitoral é o Procurador-Geral da
República.
Parágrafo único. O Procurador-Geral Eleitoral designará, dentre
os Subprocuradores-Gerais da República, o Vice-Procurador-Geral
Eleitoral, que o substituirá em seus impedimentos e exercerá o cargo
em caso de vacância, até o provimento definitivo.
Art. 74 - Compete ao Procurador-Geral Eleitoral exercer as
funções do Ministério Público nas causas de competência do Tribunal
Superior Eleitoral.
Parágrafo único. Além do Vice-Procurador-Geral Eleitoral, o
Procurador-Geral poderá designar, por necessidade de serviço,
membros do Ministério Público Federal para oficiarem, com sua
aprovação, perante o Tribunal Superior Eleitoral.

CAPÍTULO 11
Do Ministério Público do Trabalho

SEÇÃO VII
Dos Subprocuradores-Gerais do Trabalho
Art. 107 - Os Subprocuradores-Gerais do Trabalho serão
designados para oficiar junto ao Tribunal Superior do Trabalho e nos
oficios na Câmara de Coordenação e Revisão.
Parágrafo único. A designação de Subprocurador-Geral do
Trabalho para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes do previsto
para a categoria dependerá de autorização do Conselho Superior.
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SEçÃovm
Dos Procuradores Regionais do Trabalho

CAPITULO IV
Do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios

Art. I 10 • Os Procuradores Regionais do Trabalho serão
designados para oficiar junto aos Tribunais Regionais do Trabalho.
Parágrafo único. Em caso de vaga ou de afastamento de
Subprocurador-Geral do Trabalho por prazo superior a trinta dias,
poderá ser convocado pelo Procurador-Geral, mediante aprovação do
Conselho Superior, Procurador Regional do Trabalho para
substituição.
······r··················..····························
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SEÇÃO IX
Dos Procuradores do Trabalho
Art. 112 - Os Procuradores do Trabalho serão designados para
funcioDltr junto aos Tribullais Regionais do Trabalho e, na forma das
leis processuais, nos litígios trabalhistas que envolvam, especialmente,
interesses de menores e incapazes.
Parágrafo úníco. A designação de Procurador do Trabalho para
oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes dos previstos para a
categoria dependerá de autorização do Conselho Superior.

SEçÃovn
Dos Procuradores de Justiça
Art. 175 - Os Procuradores de Justiça serão designados para
oficiar junto ao Tribunal de Justiça e nas Câmaras de Coordenação e
Revisão.
Parágrafo único. A designação de Procurador de Justiça para
oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes do previsto para a categoria
dependerá de autorização do Conselho Superior.
~

•••••••• ~~ ••••••••• ~ • • • • • • • • • • • • • • • • u

.. ~

~

.

SEçÃovm
Dos Promotores de Justiça
Art. 178 - Os Promotores de Justiça serão designados para 'oficiar
junto às Varas da Justiça do Distrito Federal e Territórios.
Parágrafo único. Os Promotores de Justiça serão lotados nos
ofícios previstos para as Promotorias de Justiça.
SEÇÃO IX
Dos Promotores de Justiça Adjuntos

CAPÍTULO 1II
Do Ministério Público Militar
SEÇÃO VII
Dos Subprocuradores-Gerais da Justiça Militar

Art. 179 - Os Promotores de Justiça Adjuntos serão designados
para oficiar junto às Varas da Justiça do Distrito Federal e Territórios.
Parágrafo único. Os Promotores de Justiça Adjuntos serão lotados
nos ofícios previstos para as Promotorias de Justiça.

...........

~

~

~

~~

~

Art. 140 - Os Subprocuradores-Gerais da Justiça Militar serão
designados para oficiar junto ao Superior Tribunal Militar e à Câmara
de Coordenação e Revisão.
Parágrafo único. A designação de Subprocurador-Geral Militar
para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes do previsto para a
categoria dependerá de autorização do Conselho Superior.
..................................................................................................................
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LEI N' 9.655, DE 2 DE JUNHO DE 1998

Altcra o perccntual de diferença entre 11
remuneração dos cargos de Ministros do
Superior Tribunal de Justiça e dos Jufzes da
Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus.

o

SEÇÃOVIlI
Dos Procuradores da Justiça Militar
Art. 143 - Os Procuradores da Justiça Militar serão designados
para oficiar junto às Auditorias Militares.
§ 10 - Em caso de vaga ou afastamento do Subprocurador-Geral
da Justiça Militar por prazo superior a trinta dias. poderá ser
convocado pelo Procurador-Geral, mediante aprovação pelo Conselho
Superior, Procurador da Justiça Militar, e, nenhum desses aceitando,
poderá ser convocado Promotor da Justiça Militar, para substituição.
§ 20 - O Procurador da Justiça Militar convocado, ou o Promotor
da Justiça Militar, receberá a diferença de vencimentos,
correspondente ao cargo de Subprocurador-Geral da Justiça Militar,
inclusive diárias e transporte se for o caso.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~.~u~~•• ~.~~

SEÇÃO IX
Dos Promotores da Justiça Militar
Art. 145 - Os Promotores da Justiça Militar serão designados para
oficiar junto às Auditorias Militares.

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

Lei:
Art. I! Os subsídios dos Ministros dos Tribunais Superiores correspondem a noventa
e cinco por cento do subsídio mensal fIxado para os Ministros do Supremo Tribwm1 Fedcral.
Art. 2! Os subsidios dos juizes dos Tribunais Regionais conespondem a noventa por
cento dos subsidios dos Ministros dos Tribunais Superiores, mantido idêntico referencial.
sucessivamente, entre as subsídios daqueles e os dos cargos de"juízes e de juízes substitutos, da
Justiça Fedem! e da Justiça do Trabalho.
Art. 32 Os subsídios dos Desemb:lI'gadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal
c Territórios correspondem a noventa por cento das subsidios dos Ministros das TribUJ1ais
Superiores, mantido idéntico referencial, sucessivamentc, entre os subsidias daqueles e 05 dos
cargos de Juízes de Direito c de Juízes de Direito Substitutas.
Art. 42 O subsfdio do cargo de Juiz~Auditor Corregedor corresponde a noventa por
cento do subsídio do cargo de M'místro do Superior Tribunal MHitar. mantido idêntico referencial.
sucessivamente. entre 05 subsídios dos C<lIgos de Juiz-Auditor e de Juiz-Auditor ~ubstituta da
Justiça Militar.

Art. 5!! A gratificação por audiência a que se refere o art. 666 do Decreto-Lei n!!
5.452, de l' de maio de 1943, permanece fixada no VlÚor vigente à data da publicação desta Lei.
sujeita aos mesmos reajustes concedidos aos servidores púbIic~s federais.
Art. fJl. Aos membros do Poder Judiciário .6 concedido um abono variável. com
efeitos financeiros a partir de l' de janeiro de 1998 e até a. data da promulgação da Emendn.
Coostitueiooal que lÚtera o ineiso V do art. 93 da Coustitnição, correspoodente à difereoça entre a
remuneração mensal atua1 de cada magistrado e o valor do subsidio que for fixado quando em vigor
a referida Emenda Coustitni:ionaL
Art. 7' Esta Lei entri·em vigor na data da publicação da Emenda Coustituciooal a
que se: refere o nrtigo anterior, com exceção do art. 5\ que entra em vigor na data da publicação

desta Lei.

Parágrafo único. Em caso de vaga ou afastamento de Procurador
da Justiça Militar por prazo superior a trinta dias, poderá ser
convocado pelo Prooúrador-Geral, mediante aprovação do Conselho
Superior, Promotor da Justiça Militar, para a substituição.

Bmsfiia, 2 de junho de 1998; 177' da Independêoeia e 110' da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros

~.

.
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LEI N° 9.031, DE 13 DE ABRIL DE 1995
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PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA, EM SUEISTlTUIÇÃO

À COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PUBLICO, AO

DISPÕE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS
MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA
UNIÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI N° 4.598, DE 1998

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB-SP. Para emitir pamcer, Sem revisão

Art. 10 - O vencimento básico dos membros do Ministério Público
da União, a partir de 10 de fevereiro de 1995, é o constante dos itens I,
11, m, e IV do Anexo desta Lei.
Parágrafo único. A verba de representação dos membros do
Ministério Público da União é a constante do Anexo da Lei número
7.725, de 6 de janeiro de 1989, com as modificações introduzidas pelo
art. 20 da Lei número 8.273, de 18 de dezembro de 1991.
Art. 20 - Os vencimentos estabelecidos no artigo anterior serão
reajustados nas mesmas datas e pelos mesmos índices adotados para
os servidores da União.
Art. jo - Os vencimentos do Procurador-Geral da República são
os de Subprocurador-Geral da República, acrescidos' de dez por cento.
não podendo exceder os valores percebidos como remuneração, em
espécie, a qualquer título, por Ministros do Supremo Tribunal Federal.
Parágrafo único. O acréscimo previsto- neste artigo não se
incorpora aos vencimentos do cargo de Procurador-Geral da
República.
Art. 40 - Aplicam-se aos membros aposentados do Ministério
Público da União e aos seus pensionistas os efeitos desta Lei.

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, o parece' da ~omissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público ê favorável ao Projet) de Lei

nO

4.598, de 1998, que trata de subsidio do Ministério Público Fedmal, atê porque a
complementação da isonomia está prevista na Constituição brasileira.
Entendemos que este projeto já poderia ter sido apro'lado na semana
passada, só não o foi devido à tentativa de inclusão de outros plojetc.s que tratam
do Ministério Público, projetos. esses que não contam com o apoio e

01

simpatia do

referido órgão.
Portanto, somos favoráveis a este projeto e contamos ':om o apoio dos
demais Parlamentares para sua aprovação.

PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA, EU SUIISTITUIÇÃO

À COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO, AO PROJETO DE I.EI N° 4.598,
DE 1998
O SR. SILVIO TORRES (PSDB-SP. Para emitir parecer. Sern revisão do

Brasília,

MENSAGEM PGR ~. 02/98

04

de junho de 1998.

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. o Projeto de Lei nO 4.598. de
1998, que dispõe sobre os subsidias dos membros do Ministério Públ co da União,
foi analisado na Comissão de Finanças e Tributação e considerado adequado do

Senhor Presidente.
ponto de vista financeiro e orçamentário.
Por isso, somos pela sua aprovação.
Tenho a honra de encaminhar a Vossa ExcelênCia, para
apreciação do Congresso Nacional, nos termos do art. 61, caput, combinado com o
disposto no art. 127, § 2° da Constituição Federal, o anexo Projeto de Lei que

PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA, EM SUBSTITUiÇÃO

dispõe sobre os subsidias dos membros do Ministêrlo Público da União.

À COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO, AO PROJETO
Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência as

DE LEI N" 4.598, DE 1998

expressões de elevado apreço e distinta consideração.

O SR. NILSON GIBSON (PSB-PE. Para emitir parecer. Sem revisão do
Respeitosamente,
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. trata-se do

<-t'\kJL ~.I'-" Ú </~
GERALDO BRINDEIRO

PROCURADOR·GERAL DA REPÚBLICA

Projeto de Lei nO

4.598, de 1998, que dispõe sobre os subsidias dos membros do Ministério Público
da União.
Foram distribuidas cópias do projeto às Comissões de

Trabalho, de

Administração e Serviço Púvblico, de Finanças e Tributação e de Constituição e
Excelenlíssimo Senhor
Deputado MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA
Dignissimo Presidente da Câmara dos Deputados

Justiça e de Redação, à qual cabe examinar o procedimento da admissibilidade.
Todavia, Sr. Presidente, abrimos um parêntese para registrar que esta Casa,
anteriormente, aprovou as proposições referentes ao Poder Judiciário, resolvendo a

NESTA
matéria do subsidio do Poder Judiciário; posteriormente, foi feita uma adequação
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financeira para a situação da Policia Rodoviária Federal: foi resolvido ainda o
probiema do Tribunal da Contas da União e da admissibilidade do texto
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§ 2!.l Ficam extintos os cargos ....agos e.m ex.tinçào os demais curgos existentes nilS
Organizações Militares da Marinha que -forem qualificadas como OMPS. em número correspondente ao
de empregos crJ<Jdos por eSftl Lei.
Art. 8D OS nlveis salarinis relatívos aos émpregos de que trata o anigo nnterior ser.io
fixados em Dto dI:''' Minis'ro~ de E.~lado da Marinha. e .da AdInimSlr<lç.iio Federal e Refonna do Eslado.
tomando·se por base paráme:tros de mercado ou, 0..1 ausênCIa de:>tes. o equivalente na AdmimSlr.:lç5.o
Fedem!.

constitucional do teto que vai beneficiar o Legislativo.
Cabe exclusivamente à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
dizer que, em preliminar de conhecimento, é pela constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa. E, no mérito. a Comissão é peia aprovação do projeto.

i\rt. I,\! OS _1IU;U<; ss:r/!llore.'l pubJiclJ'; lorjdo5 nas Oil,.-!PS. rcspeirndos os inrcresses dJ
.idmmi'õlrnç5.o. podeda eptar pelo leglme ')..1 CLT. p!·Oce~saodo·se. ne~te ca50. a exunç:io do I".;~pecti ... o
cargo. na forma prevlsla no M. t

Parágrafo ÚniCO. :--lo exerclcio em qt;e for efetivada a opção dos servtdores públicos para o
regime da CLT. fica autonlada a reclassifico.çiio dos recursos correspondentes das parcelas arçamentárms
destinadas a pessoal para as de OU~~S.custeios. conionnc apropnado.
Art. 10. Os mtlitares e servidores p:.iblicos da ~1arlnha. lotados nas OMPS. permanecem
submetidos às respecuvas legislações. mclusive de remunernç5.o.

PROJETO DE LEI N!! 4.606-A, DE 1998
( Poder Executivo)

An. 11. Aplica-se para as OMPS os limites estabelecidos no parágrafo unico do ano 24 da
Lei n' 8.666, de 21 de Junho de 1993, altemda pela Lei n' 9.648. de 27 de maio de 1998.

MENSAGEM N" 711198

Art. 12. Cabe ao MinisU'o de Estado da Marmna estabelecer as nannas complemel'ltares
Dispõe sobre a autonomia de gestão das Orgamzações Militares Prestadoras de
Serviço da Mannha e dá outras provldénc:as Pendentes de pareceres das Comissões
de ~rabalno. de Administração e Serviço Publico. de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional. de FInanças e Tributação e de ConstItUIção e JustIça e de Redação. o

projeto e as emendas de PlenáriO

que se tizerem necessárias.
Art. JJ. ESL1 Lei entra em vigor na aJta de !.'ua publicaç.io.
Brasllia.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESn'DOS LEGISLATIVOS - CeDI

SUMÁRIO

CONSTITUIÇÃO

I . Projeto Inlcral

DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

\I • Emendas de Plenana (5)

{)

CO~(;R!:SSO

,-;..\CJO:\·\L u.. ·. ~-rel,'}·

Art. 1'.' O Poder E\t:cutlv(1 oúdcr::l llu:l!lficar. (,)~ N~e n,' dl"oo"tO no ::: Se do <1n . .:~ JJ
r on')ll!UIC.10. l'cmo Orf!.Jnlnt;;ot:~ \llhtarc,;> Pre..,t:h.l.Jra" de $1."1"\ lC~.'~ . \ )\.1PS .J~ Ore:lrl11Jcú~\ \hhwrc', ~J
\{armil.l que atenoam ;';'J ~eS;UlOt('> •

I· Uedll."acao j .JlIvH.I:.Jdt:. lO:iu"lrl:ll:. t: ur.: .lpOII) th.' hJ,';c.
.1Ien:.llmemo n;eOtCo·llIl.,plt.llar • .lDaS1Cl.:tmCnltl. C:llolnL1 c t:ulttlra.

11 • geraçjo

lJ~

~t"';QUllo:J. e ~e~enVl1hlm~nh)

receita pela n:br:;ncJ dos ',Cl"\lCOlo pn:,;IJOo,;

,l,

lme,],; nJ\,.JI" t: J cutrO"

urg::iOlo dJ. :-.Iarmna;

m· ger::lç:l\) de

recetta. em C:::lr::ller c0mplcmcnlar. rcl.1 orç~lac.io de ~ervlço"
org50s e enud:ldes ~o\'cm,]mem.1l" O,j e_\trJ·go\'cm:nTICnlJl'" n)~H:>n~ll':> lJ'J c"lrJnl;Clr:lS;

IV . '~u<,;telO de ,;uas

TíTULO III
Da Organização do Estado

.1\),;

JcmJI:'

propn,]~ úC';Des,]~.

\ - JpurJc.:ío de cusro,> par proCesSLI canmoil e~oe"'llico:

CAPÍTULO VII
Da Administração Pública
SEÇÃOl
Disposições Gerais

\"1 - cl;.erC:::lú 1.1,] competiU\, Id.Jlll.: !i~L.l meitWrt.l111 orOGuu\, tllJJc
,

A.n. ~" A auronomla çerenclal. orçamem:ma e :m;mcelr;1 do" dlw;emes JJS ü:-'-1PS "era

de:hmltnda pelo CuOlunto de norm:J~ ]cC:ll':. \, lI:!ente~. Llue e:.IJbelt:cem \'~ lHrClto~. ,l~ obrlpçoe':...h
respons::Ibl1idndl"': l" ~';> prOcesso); de ;l\nhJç,J() dos Ofl('IJI~ fllu'"m::> de On!JmZ:l(;OC5 :"hht.1!c:,.
Art. 32 Os objetivo~, as metas e os indicadores de desempenho das DMPS, bem como 0$
recursos necessárioS' e os -instrumentos para avaliação de seu cumprimento, ~erão estabelecidos em
contrato.

§ 12 As metas estamo subordinadas ao previsto nos Pl:mos e Programas da Marinha para
execução.pelas DMPs.
§ 211 O prazo de duração !:era de no minimo um ano, renovável por períodos sl1bsequenles.
a serem prorrogados em função das metas estabelecidas.

Art. 4~ 05 créditos correspc'1"'·enles às receitas auferidas pela prestação de serviços,
confonTle previsto no inciso ltI do art. 1'2, serão integmlmente disponibilizados para mOVimentação e
empenho.
Art.5 Q As OMPS têm 11 gestiio submetida no!; seguintes controles:

I - tomada de contas ptlos órgjú~ da e<;tnllura de controle mtemo da l'.-larinha:
11 - e~ames [Otineiros dos Comandos Superiores;

m- \'entic<1çóes e"

;~malhc:> de desempenho por conselho 11l":::l.nCclro e :ldmimstr:tm-o da

IV. avaliaç50 do órgão de controle e~temo.
Art.6'.l Al> OMPS poderão conn<nar máo-de·()brn. com 3$ segulnles estipulações:

I· invesudurn no emprego. com observância do inci!>o 11 do art. 37 da ConstitUição Federal.
:>ob o regime JurídiCO da Comoltdaçao das Lei:> do Trabalho (CLT!;
11· \'lOculaç.io a metas Je dC$empenho.

em :uendimemo il mtssão da OMPS:

m- remunerJç50 nJo ,;uperior :l valor de mercado ou. nJ. llu$encia deste. do equivaleme na

Art. 37 - A administração pública direta. indireta ou fundacional.
de qualqut'r dos Poderes da União. dos Estados. do Distrito Federal e
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade.
impessoalidade, moralidade. publicidade e. também. ao seguinte:
I - os cargos. empregos e funções públicas são acessiveis aos
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei:
11 - a im estidura em cargo ou emprego púbiJCll depende de
aprovação previa em concurso público de provas ou de provas e
titulos. ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado
em lei de livre nomeação e exoneração:

§ 8° - A autonomia gerencial. orçamentária e financeira dos
órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser
ampliada mediante cnntrato. a ser firmado entre seus administradores
e o poder público. que tenha por objcIivo a fixação de metas de
desempenho para o órgão ou entidade. cabendo à lei dispor sobre:
I
::: I'r" '" rl~ duração do contrato:
:: - os controles e critérios de avaliação de desempenho. direitos.
obrigações e responsabilidade dos dirigentes:
III - a remuneração do pessoal.

* ford.(.'Tafo ",.._, «(Im redação diJJd ['da lml-IlJ<.J ( 'amltf/.Jclatlal n

Admlnlslração Feder:).l:

IV . prevl!i:io (lrçnmemána de cw,teiCl correspondenre.
An. Tl Fica uutorizJda. no 5mbtto da Marinhn. a contratação de 3te dez mil empregados.
de t1lvel superior e médio. confonne programação a ser aprovada em ato conjunto dos Ministros de E:.tado
da ~1nrinha e úa AdmlOl~trJ.ç:io Feút:ral e Reforma do Est:ldo.
~ 19 A comF.ltaçào de pessoal de que trata o caput ~er::l efetivada em numero il!ual ÚU
Inferior DO numero de c.1rgos publicos vagos ou extintos no ámbíto das OMPS.
-

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes
CAPÍTl'LO I
Do Poder Legislalivo

N. dt.' (U 0(. fJN.
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................................................................................................................

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

LEI N" 9.648. DE 27 DE MAlO DE 1991
AI_ c1íspositivos elas Leis ri- 3.190-A, de
2S de abril de 1961. li! 1.6li6, de 21 dejuobo
de 1993, ri- 1.917; de 13 de fevereiro de
1995. ri- 9.074, de 7 de julho do 1995, ri9.427, de 26 de demnbro do 1996. el1llOriJa

~U8SE( .\0111
Das '_eIS
~.

Ar"
:.t:)(l.·.1".f::"

..:

".:.': '.. :

.

::·I•.:;~'···.a:.:

.,'·,'j\·.lr.. .· 1"~1

.~'...

..

••

~Ex=:Yo

.; :'~'~ '. 'lpkiPt:nta"es e ordinárias cabe a

~m:.;.~.:lO da' .1mara

Brasileiras -

do _
subsúliáriu e di oUlms pro~nciu.

dos Deputados. do Senado

o

Supremo Tribunal Federal. aos Tribunais Superiores, ao
Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos
previstos nesta Constituição.
§ 10 _ São de 'iniciativa privativa do Presidente da República as
leis que:
1- fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
11- disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e
orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos
Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

* Alínea "c" com redação dada pela E",enda Constitucional n. 18. de 05/021998.

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da
União, bem como normas gerais para a organização do Ministério
Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios;
e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da
administração pública;
t) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento
de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e
transferência para a reserva.

* Alínea 'r' acreSCida pela Emenda ConslttUClOnal n. /8. de OS 021998.

§ 2° - A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à
Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um
por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco
Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de
cada um deles..

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

~~

I

ELETRO~ o

PRESIDENTE

DA

REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono • sepinte Lei:

Art. I' Os orts. S', 17,23.24. :6, 32, 40, 45, 48, S7, 6S o 120, da Lei ri- 1.666, de 21
de junho do 1993, que regulamonta o art. 37. i~;W XXI. da Conslil\liçlo FedeTal ~ inslil\li l>DtlllIS
para licitações c contritoS da AdministraÇio Publica. passam • VIgorar com as JqUlnlt:S alteraÇ6es:

.......................................................................................................................
"Ar\. 24

.

1 • para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite
previsto na alinea "a" do inciso I do arngo anterior. desde que nlo se refiram I parcelu de
uma mesma obra ou $Crviço ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo
local que possam ser realizadas conJW1ta e conc:omitantcmente;
II • para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite

previsto na aUnea "o" do inciso 11 do mtlgo anterior e para alienações. nos CISOS previstos
ncsta Lei. desde que não se refiram .1 parecias de um mc5Jt1o serviço. compra ou alien3Çio
de maior vul10 que possa ser realizaCl3 de uma 50 vez;

.

.
XXI • para a aquísiçao de bens destinados exclusivamente

pesquisa cientifica e
tccnol6gica com recursos concedidos pela CAPES. FINEP. CNPq ou outras instituições de
fomento a pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse fim especifico;
3

XXII • na contnt&çao do fornecimento ou suprimento de energi. elétrica com
concessionário. permissionirio ou autorizado. segundo as nonnas da legislaçlo especifica;
XXIII • na conttatação realiuda par emprcsa. pública ou sociedade de economia
mista com suas subsidiárias e controladas. para a aquisição ou ahcnaçlo de bens. prcstaçlo
ou obtençlo de serviços. desde que o preço contratado seja comp:uivel com o praticado no
mercado;
XXIV • para a celebra.çlo clt contratos de prcsaçio de serviços com as OI~u.uu.ç.õeS
sociais. qualificadas no âmbito das respecuvas esferas de governo, para auvidades
contempladas no contrato de Bcstlo.
Par.igrafo único. 05 pcrccnrua.is referidos nos incisos I c II deste lItigo. seria 20%
(vinte por cento) para compras. obras c serviços contratado, por sociedade de economia
mista e empresa pública. bem assim por autarquia e fundaç10 qu.:Uificadas. na forma da lei.
como AgênciJS Executivas.

..............................................................................................................
.
.
OI

MENSAGEM N° 711, DE 1998'- DO PODER EXECUTIVO
Senhores Membros do Congresso Nacional.

LEI 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Nos termos do anlgo 61 da. Constituição Federal. submeto á elevada delibeI'ilção de

REGULAMENTA O ART. 37, INCISO XXI,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSTITUI
NORMAS
PARA
LICITAÇÕES
E
CONTRATOS
DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

....·····..··· ·..·······..· ··..···..cAPiTULÕ·ii..····..·

Vossas Excelência!. :lcomp:mhado de Exposição d~ ~1otivos do Senhores Minisuos de Estado da
AdministrilÇão Federal e Reforma do E5tado e da Marinhil. o texto do projeto de lei que "Dispõe
.sobre ti autonomia de gestão das Organizações Militares Prestadoras de Serviço da Marinha e dá

outras providêncillS".

..
Brasilio.

Da Licitação

12

do junho do 1998.

SEÇÃO I
Das Modalidades, Limites e Dispensa
Art. 24 - E dispensável a licitação:
I - para obras e serviços de engenharia de valor até cinco por
centJ do limite previsto na alinea "a" do inciso I do artigo anterior,
desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou
ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que
possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;

* lnc,..m I com r(!daçào dada palu I.el número 1I,8H3. de OH 06 199-1.

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS INTERMINISTERIAL N° 41IMMIMARE,
DE 12 DE JUNHO DE 1998
DOS SENHORES MINISTROS DE ESTADO DA MARINHA;
E DA ADMINISTRACÃQFEDERAL.E.REFORMA DO ESTADO

.................................................................................................................
Parágrafo único. Os percentuais referidos nos incisos I e \I deste
artigo serão de vinte por cento para compras, obras e serviços
contratados por autarquias e fundações qualificadas como agência
executiva, na forma da lei.

ExcelenU551mo Senhor PresíLiente da Republica.

* Paráwafn únrco acre,~cld{J pela Medula Pro..·,!;Órla n. 1.53/-/5, de 05 02 1998.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 ••••

A
aparelho tio

politic~

Estado~

Lie governo de: Vossa Excelencia. no que langt:

pt'cve: que um dos grandes desatios.

jJ.

ser enfrentado

jJ.

urgt:nte rclorma Lio

p~lo

PilÍ5. e o de cnllr
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novo modelo de desenvolvimento que possa trazer. para
perspectiva de futuro melhor. A administração passa

L1

I.:onjulllo da soclI:dade brasdeira.
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J.

PUbl.lque-sé.

ser pauladn em conceitos modernos de

J

administração e eficíenCl3.. voltada para o controle de resultados. l:om énfilSe na qualidade e na

produtividade dos serviços

~.'1l

:

l

II

-~

'~"

A Reforma Administrativa. aprovada recentemente ~ em vias de ser promulgada. lraz
um signuicativo passo nessa direção. ao tinnar no

~

pOSSibilidade de ampliação da autonomia gerencial.

c~çamentana

88 do art . . 7 da Consmuição Federai a
l;

ri~ancelra

na admmistração

Mensagem n l

'124

dIreta. com regulamentação por lei ordinãna
Senhores Membros do Congresso Nacional.

A Mannha. lia al~uns anos. ~51abeleceu um gcrenclnrnemo diferenciado para as

orgaruzaçóes rrulitares responsivels pela prestação de serviços as mstltuIÇões navaIs. nas areas
indusmaJ.. de apOIo de b~e. de pesquISa. dentre outras

Tais organizações, denommadas

genencameme de Organizações Militares Prestadoras de Sc:mço (OMPS).

tem

como

mCUiS

pnnclpals O aumemo da produtividade. a redução de custos e a eliminação de mão-de-obra ociosa. o

tramita na Câmara dos Deputados com o n:! 4,606. de J998. que "Dispõe sobre a autonomia de
gestão das Organizações Militares Prestadoras de Serviço da ~1:arinha e dá outras providências".
encaInlOhado ao Congresso Nacional com a Mensagem nU 711. de 12 de Junho de 1998,

que vem ao et1contro da preconizada na poiltica vlgeme

o

Dirijo-me a Vossas Excc1c:nclilS para solicitar seja atnbuido o regime de urgência. de
acordo com os lermos do paragrafo 12 do artigo ó4 da Consmuição Federal. ao Projeto de lei que

/~

esforço da Mannha para o constante apnmoFamerlo de seus procedimentos

adnunistratlvos não pôde completar-se. em função da n~ldez d,l 1"::\I~lação que normatlza a

Brasili..

i'-.\/C..{

30 de julho de 1998,·

~

adminIStração publica Entretanto. as modificações ImplementJdas pda Retorma Administrativa.
Visando o desenvolVimento da produtiVidade do serviço publico. \ ~m permitir ri adoção das m.edldas
restantes com

O'

intUitO

OI.:

garantir um t.:resclmemo <ldmnll:>1l tLm II

quulujadc ()

<-Ulll

1l1uJclu

..:\ <.\ncal1o Ue gl:rem':lilmentu 1,1 em pratica cela Força pOOera licar <:omcn:to c ':>era elemento deCISIVO
::l

EXPOSIÇ.\O DE :\IOTlVOS :"" 471MM. DE 20 DE Jl'LIlO DE 1998. DO

crcparacio 011 InstltUlcão Dara enfrentar aesatios futuros
-\sslm.

J.

SENHOR :\lINISTRO DE ESTADO DA \lARI:"/HA

proposm obJetl\a dmamlZ2.r o proces:>o rrooulIvo das Orgaruzaçõcs

\hlltares Prestaaoras de Sel'\llços. u gerenCiamento dos resuitados. oem assim definir o regime aas
LeiS Trabaliustas para tins de contratação de recursos humanos
O quantitativo de vJg.as a serem preenc::ldas

e eX;l[anlellll.: I~Ui11 ao numero de

cJrgo~

\ n.'Ú'IIIl.' I'romul1:!3çJO J..z RI.:lnrm.:l .\Jmlnl~lrJ:lI\ •.L .Jro~ II1gcmcs C'1lorço) do

publicas vagos no âmbito das citadas Organizações. r:~ pertelta ~LlItClnlJ com o ajuste riscai oue :>e
Impõe em decorrencla do novo moaelo de gestão F',;.olíca que ~St:t ':.enoo Implementada por este

(io .. cmn -,t1\1n .Ih:mn l.lIrcw de: \'o"'ia L\cel~Ol':IJ. ..thnu t:,jmtnho.. rara
Gtwcmo :w apro\'Cllamcnh1 dcs;,.:l oponunldade

Governo
:"lesse sentido. Senhor PreSidente. com respaldo no ~ 5':' do

ano

37. na redação da

Retorma AJtIllIllStratlVa. e no ~ 1.(0 do 3rt o I da Consmult.;iio F~úer:ll ....uumetemo::; a apreclaçiio de

ttll

~cm uU\Jd.:J

j

mndcml/:.Idn UJ

tl l'TJ\JO llO

1\I::1I':lOnal UI.: Mem;a~clTI cncammnando t' I'roll'H\ (,11: Lt.:1 que I.hSllllC ':io.'lrc
;:JUlrmoml;1"

gercncl;l,

..ldmlnl:"[rflI11,1

,,:

tinum:clJ.J

Vossa EX'Celênclll o Projeto tle Lei. que a esta acompanha. cncaret.:enl1O .\ neceSSidade. em tàce da

Prestadora~ de Scrvu.;o J.1 1\.1annha lJm a~ncCW

aprOXimação do penado eleitoral. que a ela seja dado o tratamento U1'gemc aeonselhável

desta rcaçao do GOH.'mt1 . .lpcnJ:. .:ilf!uns dlJ~

piJr..z

;J~

(I

[)rç~ll'zaç6(.',

IlnrlOnantc a :-ocr

Congresso

aumento da!o

M1II!arc\

rca.~:Ido Im a

rapldc7

!:lá que. r(lr hm,:a Ut1 calcndano Ja~ ~L'~"Úl.'~ dc:hhcrJli\a... 110 l ungrcl:>~u. nestl.'

ano eleitoral. " analh.' JJ rwposnur,1 at:lm:l cltaj,j

na.. UUJ'· (:.I:':'h Lcglsluu\i.l:'

praticamente posterga-~L" para (} rnmclro ácmcstr~ do proxlmo ano. apo$ abnl. frustando a

Respeitosamente.

expectatlyu da AlLa Admmlsuaçiio Naval de regulamentar c aphcar as novas regras
constante;, do texto do ~lt:1Jll Prnlct'J de Lt.:1 amda nt1 prcsente aml

Em 15

As razõe~ Que fundamentam tal desldcratu. Senhor PreSidente. extrapolam 05

de Junho de 1998.

megavel5 heneticlOs a que ela :'Oe propôe. no ãmhno da abrangêncHl administrativa. SItU3m~

se nos campos políttco·esmneglco e económlco
4
Senhor Primeiro Secretário.

A Mannha do Brasil e~ta em avançada~ negoc13çõCS com a Mannha da

Argentina paro e'l:ccumr 0S reparos d~ "mera Vida" em um dos subm:mnos daquele paIs.
tendo em vista

Encammho a essa SecreUtríl1 Mensagem do Excelemissímo Senhor Presidente da
Repúblicll relativa a projeto de lei que "Dispõe sobre a autonomia de gestão das Organizações

Militares Prestadoras de Serviço da Marinha e dá outras providencJas".

nlvel

(I

capacitação le:cnologlcJ dt: no.5SO Arsena.l este tlpO de reparo

pnnclpals SIstemas do 'iU[lmarmCl () alcance deste acordo representara. num primeiro plano.

uma conSISrcnte fundamcntaçd(), nunca antes atingIda c tampouco pensada. nào apenas no
relacIOnamento entre

Atenciosamente.

Q..1

eSfende-se. nonnalmeme. (1or m;:w" de dClOtlO mest.:''i t: rcpre~enta uma completa reVIsão no;

'-I"

duas Marmhas. ma~ tJmncm nu~ mal~ ambiCiosas metas dos

acordos no âmbuo do r..fERCOSCL. Os retle''Ws que iJdvmio no C:lmpo externO sào diversos
e: tacilmente pcrCCpU\eb. "1uanto ao C:lmpo mtt~rnll reJe\3 e:ltur a geraçuo d~ empregos (de

c=c:~

CLOVIS DE BARROS CARVALHO
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da PreSidência. da Reptiblica

ImedIato. pensando-se ~J futura Lei como um lodo. da ordem de três mil) alem da
possibilidade de el~var \1 Jpnmoramenlo do OIWl ~e:cnolo!:!Ico "de nossas Organizações de

Apoio
AdlCltlnJlmente a Mannha aprescntou proposta p:lra a tàbnc<3ç:1o da uSina
de ennqueclmento de uriOlo. parte da plama de rrodução de combu>t1\ eis nucleares a scr

A Sua Excelencia o Senhor

Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primel~

Secretario da Câmara dos Deputados

BRASIUA·DF,

construída

pelas

lndu5tr1a5

:--Juc1eares

Brasileiras.

c:m Resende (RJ). VIsando :la

abasteCimento de nossas CentraIs Nucleares A uuhz.açào de tecnologia estnmgclrn. neste

caso. C Simplesmente

Impeh5ável. sob qualquer entoque.

Como

Vossa ExcelênCia pode

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS
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avaliar. maIs ,uma vez trata-se de assunto de real Imponâncta para o Brnsil~ quer seja sob a
visada cstrateglca como a ecOnÕmIC3.,
6,

Para ambos os casos aCIma destacados. a Marmha tem. hoje, condições de

executa-los. porem a custos e desempenhos que comprometem os ntVCIS de competuividade

Outubro de 1998

li / .. Vs crilhios l! imlicadores para al'aliação de da~~nho st!r40
dtifindios em lei. l! detalhados 110 contra/o. de acordo com lU ltt6as uferidllS
no "caput'~
,§ 2~ .h' me/4S estado subordinadas ao prt!\-'isto nos PlallOs I! ProgralflllS da
Uarínha para execuçdo pelas OJIPS.
~ ]0 O prazo de duração sem de no mlmmo um ano. renovavel por periodos
-:.ubseaue.mes, a serem prorrogados em lunção das me\:\s eStabelecidas'

apresentados no mercado internacIOnal Cl1m a JlsponIbllldadc das autonomIas prevlstlS no
JUSTIFlC\Ç.;'O

Projeto de L~I que Cslam05 tr3tando. tcremos gJr:mtldas as condIções para levar a bom

lenno esses empreendimentos
7.

an 3" Ib1JlOra. ao detiOlr que o mdlcadores de desempenho serão ti,ados no
~onlralO, que, seuundo u art. 37. ~ 8°, inCISO 11 Ja CF. os t:rnenos para avaliação de
Jesempenho dos dirigentes ~ llue são os tirmalanos do contrato dt: gestào por meIO do qual se
pode conceder maIOr autonomIa de gestão· devem ser dISCiplinados em leI. ASSim, não pode
tJ contraiO diSCiplinar ~~ta matena, () que Impltcana ~m supnmlr a prerrogativa do Congresso
'JaclOnal de diSCiplinar a malena
l)

Senhor Presidente. a Mannha lJ.mbem tem pressa para modemizar~se. multo

espec13lmentc tratando-se de suas Organizações de

ApOIO. pOIS

são as que mantém as

Forças Combatentes em adequadas condições de prontidão para fazer frente a qualquer

situação de pronto emprego Essas Organizações serão diretamente beneficiadas. ter.lo suas

<-:all1 dJ~ Sessões

produtividades melhoradas c seus custeiOS globaiS redUZidos: neste particular. contnbuirão
para aliViar os constrangimentos de nossa reduzida parcela orçarncmana
Face aos motivos expostos. solicito 3 Vossa ExcelênCia detenmnar o envIo ao
Congresso NaCional de Mensagem de urgêncm constitucional. de acordo com o Parágrafo
l<l. do Ar1lgo h4 ..Li C~msrnulcjo

lL"dcraJ. ram n Prnlcto de

1.~1

de numero 4606. na

C.imara dos 1knutudn<.;

[;

R~spt.mosamcnte

i

t." "'/..t.......,,........

w

,
{1/'
.,

2

- -

\IAII1 ) crSAR RODRl<ôl.ES PEREIRA
1mlstro de E~tado Ja ,\1armna
Aviso n!! 1.046· SUPARiC, CiviL

PROJETO DE LEI :'/' 4,606. DE 199R

Braslila. 30

de julho de 1998.
DISpõe sobre a JUIOnOrnla de gestão âas
Orgamzações \ldn:ues Prestadoras de
Set"'r'IÇo da \lannha t! da outras
pro,<,dênc1as

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa. Secretaria. Mensagem deJ ExceJentissimo Senhor Presidente da
República. na qual solícita ao Congresso Nacional seja atribuído o regime de urgência do § 12 do
art, 64 da Constituição Federal ao Projeto de Lei n2 4.606, de 1998

DIENDA )IODIFICATJVA

Atenciosamente,

Dê-se ao an :2D a seguinte redação

~

CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

="

"Art
A autonomia gerenciaI. ori;amentana e linanct:lTa dos dmgentes das
OMPS sera dehm\tada peelo conjunto das normas yeraJs \ 1gentes. aphcavels as
entidades da adminiStração direta e indireta, bem assim as que estabelecem os
dIreitos. as obngações. ilS responsabllldades e os processos de avaliação dos
OfiCiaIS Titulares de Orgamzações Militares"

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primci~o Secretário da Câmara dos Deputados
IlRASILIA·DF.

JUSTIFICAÇÃO

EMENDAS DE PLENÁRIO

1
PROJETO DE LEI Y 4,b06. DE 1998,.

O art_ 2° que . ora se propõe com!,'lr submete J autonomIa gerenCIai,
orlamentaria e financeira das orgamzações militares apenas ao conJunto de normas leg1lls
\-Igentes que estabelecem direitos e obngações dos aliCiais da." ~111nnha TradUZindo para
situações amilogdas. essa norma 51!:tT1lficana que. num hospital. .:I a.utonomla gerenCiai dos
seus diretores medICaS sena dehmnada pelo regulamento da proti"ísão; da mesma forma,
numa umv~rs1(iade. a autonomHl do Reitor sena detimda peJo eSlatulO do magl5teno e suas
ltm espeCIficas: 9ueremos crer que não e essa li. Inlcnçào da norma O ~hlltar que dmge uma
organização mlhtar dotada de maior autonomia não t: dIferente de um c1\'11 que dlrlg\sse ti.
mesma entidade. logo, a autonomia deste dmgenle de.. . e ser delimitada pelo conjuDto de
norma!' que regem li .ldminístracão pública. t: 50 pode ser mitigada nos termos e limites da
legislação geral que lia reger os contratos de gestão no <imbuo da Admlmstraçio Direta (art.
37. §SodaCF em \Igon
Sala das Sessões,

DISpõe sobre a 'Jutonomm de :.oeslào das
I )rgamw.ções :v1l1nares Pre5t~doras de
:'-ef\.lço da :vtannha e JJ outras
pro"ldenclas
DIE:'>DA \IODIFI(',\ T1VA

Dê-se ao arP.-·3° a seguJnle redação

"An. 3-, Os objelil'os .I! as metas d~ desemptnho das OJIPS. MM CO/M os
r«ursas necessários e"'DS intrumentos .2.a,!!. !!)'1l/iaçtIo d~ Snl cllmpri~1f10
Jerdo l!.'itabe/ecidos em contrato.
.
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\;() am140 i' ..:omplcmcntu o ProJeto a prevIsáo J{) an ti" JO autOnl.ar a
..:onml1uçào de lU 1.100 effiprCl!l1dOS puoilcos. lranstonnando em empre~os
JlU:llS c<ul,':os
.. lIgOS ou la C~t1nto5 Cumo la-t:xplltado. J. 4ucbra do RJU não tal IClJlumad.:l. pela aprovação
Jt:sta LU!>a. yuestão l1ue la "c acha "oh .l olpreclaçáo do STF . ..: puns!iO não podemos
t:ompanJlhar da Intençâo cx(crnada t: .lcalar a ruptura do n:glme lundlco UnlCO por melO de
-Implefi It:l ordmana : ,1lÍJ"'J. 1,:nlt.:ntJt:m03 qut.: .1:' (1,\tPS. lirm:mdo LUnlrato Jr: gestão.
rodt:m ~t:r .1utonzadJS ..I promol"cr "\Jmr:ltaçáo h.:mporana para ..Ilcndcr neceSSidades
excepcIonaiS. e propomos que ~ssa tle'<loJlldade sei,] rt:gulada de mar~1ra :.emelhante J da~
snuaçôes prevIstas na Lei n" 8 745:93

0"

PROJETO DE LEI :-I" 4.606. DE 1998

D1SOÕ~ ,:>obre a Jutonomla de gestão das
l

)rgamlJ.çóes \-1Ihtares Prestadoras dto:
Ja \-lannha I! dã. outras

S~I"\IÇO

provldi:nCl:lS

E~IE:-;DA ~IODlFIC\ IIV.\

Ot::-se ao an
. \r1

11"

ti"

a seguinte redação

\-. {lMPS poderão ,.;tlntralaf mào·dc--obra. ~om as ~eb'Umte~

.~

..:stlpulD.r;õc~

I - investidura mediante concurso publico de pro\ as. ou de provas e títulos. dt:
acordo com a natureza e complexidade do cargo
11 - Vinculação a melas de desempenho. em atcndlmenlO a mlssào da OMPS
lU • remuneração fixada na da leglslação aphC3\cl aos planos de cargos
respccU\os. Ilulonzado o pagamento de adlcaDal ou premio de prOdUtiVIdade
durante a \ Igencla do contrato de gestão. ate o maxlmo de . . mte e CIOCO por

5

cento da remuneraçio.
IV· previsão orçamentana de custeiO correspondente ..

PROJETO DE LEI Y 4.606. DE 1998

JUSTIFICAÇÃO

Ao prever no ano 6'0 a posslbHldade de contratação de pessoal pela CLT. l'
Projeto em tela matenahza os efeitos da Emenda ConstitucIOnal n" 19. que rompeu u
obngatonedade de adml~são de seT'\ldores pelo RJU Essa ~menda. como fanamentt:
denunCiado. foi promulgada sem que a alteração constitucIOnal tenha SIdo objeto da
aprovação em dOIS turnos de \mação por 3.5 dos .. otos dos membros desta Casa. Trata~se de
questão que J3 se acha sob a apreCIação do STF. e ponsso não podemos companIlhar da
Intenção extemada e acatar a ruptura do regIme Jundlco UOlCO por melO de Simples lt~1
ordinaria, TodaVIa. ~ntendemos que as OMPS. Iirmando contrato de gestão. podem ser
3utonZ2das a. em decorrcncla de suas metas e resutlados. defem aos servidores adiCionaI ou
prêmIO de produtiVIdade. o qual. todavia. dever ser hmltado as dotações orçamentanas e a um
percentual razoàveL que não tome essa especle a parcela dominante na remuneração do
servidor.

Sala das Sessões.

DISpõe sobre a autonomia de gestào das
úrgantzaçôes \1l1ltares Prestadoras de
Ser\ IÇO da Mannha e da outras
prO\ldénCla5

EME:-iDA Sl'PRESSIV A

Suprima-se o art. 9D

/

PL4606.DOC

JUSTIFIC'AÇ.:i,O

,-

9c.. 'YJ1,(p -<5

06/08198 19'51

,RI
\J

...-

No anlgo 9'0. complementa o PrOJeto a ore..,sào do an 6'0. ao permitir a opção
dos atuais servidores pelo regime celetista. onde os ~er"'ldores ticarão a merce. inclUSive. de
desligamento sem 1USta causa. .Ia que abnrã(\ mão do direito a establhdade Como.la
explltado. :lljucor:l '.lo RJU n5.o te: .c;;ltlmada pela JDfI)\.:tÇjl' uc'il,J '_ ..S3. questão que Ja ,e
Jcha sob.l Jprc':laç.io do STF. t: ror:SS~l njo podcmo'> ,-\)mp:lmlhJr':l Intenção c\temada e
Jcatar a ruptura !.lu rCl:,'1me Jundlco unn:o por rrelO Je '>Imoles l;::l Llrdmana. \.ào pode.
ponamo. ha..cr ('l[\I.;âu por-um r..'l.'lme que nào pode ":.:r Jollcallo na .l,JmlOlstração Publica por
\edação constitucIOnal

..•. : - - -

4
=,-=",",:.,'-':.--_--~

~l·"\

PROJETO DE LEI N' 4.606. DE 1998

,r-

.

Dispõe sobre a J.utonom13 de gestão das
Orgaruzações \lIl1tares Prestadoras de
Serviço da \lannha t: da outras
providênCiaS.

[

/.//,'!.':~
~ -kY'
I

•

PROJETO DE LEI N° 4.628-A, DE 1998
(Do Sr. Sílvio Abreu)
E:ltE'-DA \IODIFlC.\ fIV \

Dê~se

ao art 7° a '::iegulnte rt:u.l.;:ão

Acrescenta o ,nciso VIII ao art. l' da Lei n' 8.072190. que diSpÕe sobre os cnmes
hediondos. Pendente de parecer d<rComlSsão de ConstllU1ção e Justiça e de Redação.

'Art 7" fica autonzada. no .imbuo da !'v1unnha. J ,;ontral:J.ção temporana de
J,te dOIS mil sCT'\ldorc'>, dI..' n1\·el supenor t! medlD. ,;onrorrnc pro!,.rramação a :icr

J.pro..ada t:m ato comunlo dos MlnlStro5 Jc Estado JJ. t\1annha l.' da
Administração Federal c Retorma do Eslado. .: Jesde tlue caractenzada
'lltuação dt: exccpclOnahdad~. medmnte processo sr:letl\o ".mphficl1do para ()
~xerCICIO dI! atiVidades lnáu!>tnalS e de apoIo de base nas t l\.1PS pelo prazo de
\mte c quatro meses. "~dada a prorrogação de contrato,; ou a recomrataçüo
com IntcT'\ulo mfcnor a 12 meses'

SUMÁRIO
I - Projeto Iniciai
11 - Projetos apensados: n's. 4.668/98 e 4.686/98

o Congresso Naclona.l decreta:
.

r" Oan.l"d3Lein'8.072,de15deJuihode 1990,P3S533
VIII. com o seguinte teor:

. Art.

vtgorar acrescldo do

inCiSO

"Art. I"
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Art. 272 " Corromper, adulterar ou falsificar substância
alimenucia ou medicinal destinada a consumo. lomando-a nociva à
saúde:
Pena - rcclusão. de 2 (dois I a 6 (seis I anos. e multa.
~ 1" - Esta sujeito à mesma pena quem vende. expõe à venda. tem
em depósito para vender ou. dc qualquer forma. entrega a consumo a
"ubstáncia corrompida. adulterada ou falsificada.
• Modalidade culposa
~ 2" - Se o crime e culposo:
Pena - detençào. ue 6 (Seis I meses a I (um I ano. c multa.

.

VIII - corrupção. adulteração ou :'Jisuicaçào de

$UbStânC13

a,hmenticia ou medicinal lart. Z7:!. c.pur e § r'). (1"ffi1
Ar\.1." Esta 1C1 entra em vigor na data de 5\.:,3 publicação.

LEI N° 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990
DISPÕE
SOBRE
OS
CRIMES
HEDIONDOS. NOS TERMOS DO ART.
5°, INCISO XLIII. DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, E DETER.\1INA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

JUSTIFICAÇÃO

A Imprensa de todo o Pais tem dl\l.11gJOO .:hanamente a prática de
um dos cnmes maIs covardes. millS perversos. contra a população brasileira: a falsificação

de remedios.

.
Pessoas portadoras de cáncer estão morrendo devido à ingestão de

medicamentos falsos. que nada tem a ver com a cura dessa doença. A auséncia do remcdio
correto, eficaz. tem dizimado muitas vidas..
Estamos diante de uma maIia especmhz::J.da. que está praticando

um verdadeíro genocldlo. extenmnando todos os nossos doentes.
Este Parlamento não pode penn:mecer mene diante dessa barbãrie.
dessa monstruosidade.
Assim. propomos alteracão na Lei nO 8.072190, para tipificar.
como crime hediondo. a fa.lsificação de substânCias medicinais. para o que contamos com
a colaboração de nossos ilustres Pares.

Saladas Sessões. em/Ide

t~~

de

1998~

Art. 1° " São considerados hediondos os seguintes crimes. todos
tipificados no Decreto-Lei número 2.848. de 7 d; dezembro de 1940Código Penal. consumados ou tentados:
I - homicídio (art. 121), quando praticado em atividade tipica de
grupo de exterminio, ainda que cometido por um so agente, e
homicídio qualificado (art, 121, § 2°.1. H.
IV e V);
II - latrocínio (art. 157, § 3°, "in fine");
III - extorsão qualificada pela morte (art. 158. § 2°);
lV - extorsão mediante seqUestro e na forma qualificada (art. 159.
"caput", e §§ 1°.2° e 3°);
V." estupro (art. 213 e sua combinação com o art. 223, "caput" e
parágrafo único);
VI - atentado violento ao pudor (art. 214 e sua combinação com o
art. 223, "caput" e parágrafo único);
VII - epidemia com resultado morte (art. 267, § 1°).

m.

* ArOgo, "caput". com redação dada pela Ler nlimero 8. 93U. de 06'091994 .

Parágrafo único, Considera-se também hediondo o crime de
genocídio previsto nos artigos 1°, 2° e 3° da Lei número 2.889, de 1°
de outubro de 1956, tentado ou consumado.
DepUl3do SÍLVIO ABREU

* Parágrafo com redação dada pela LeI numero 8.930. de ·06 09 '1994,

LEGkLACAo CITADA A:-iEXADA PELA
CooRDENAÇÁO DE ESTl'DOS LEGISLA T1YOS - CeDI

l:ÓDIGO PENAL
DECRETO-LEI N" 2.848. DE 07 DE DEZE:\1BRO DE 1940

Código Penal.

PROJETO DE LEI N° 4.668, DE 1998
(Do Sr. Enio Bacci e outros)
Acresce inciso VIII ao artigo 12 da Lei 8.072 de 25/07/90,
dispõe sobre crimes hediondos e. dá outras providências ~
(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI

PARTE ESPECIAL.

4.628, DE 1998)

o CONGRESSO NACIONAL dr.otet3:

...............................................................................................................
TiTULO VIII
Dos Crimes Contra a Incolumidade Pública

no

Arngo Umco - Acrescenta~sc ao amgo 10 da Lei &.072 de 2S
de Julho de IQ90 o seguinte
Art. 10 • S30 con'!uder:1dos hed.lDndos os seguintes cnrnes:

1-.

CAPÍTULO III
Dos Crimes Contra a Saúde Pública
- Corrupção. adulteração ou falsificação de substância
alimentícia ou medicinal

que

U"

mo.

IV- ...
V -

VI· .
VII-
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§ 1° • Na mesma pena incorre quem vende, expõe à venda, tem
em depósito para vender ou, de qualquer forma. entrega a consumo a
substância alterada nos termos deste artigo.
• Modalidade culposa
§ 2° • Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de 2 (dois) a 6 (seis) meses. e multa.

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

.

p.~J~
~.J~I~)':'

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0'0

LEI 1-/° 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990

JUSTIFlCA TIVA

DISPÕE
SOBRE
OS
CRIMES
hEDIONDOS. NOS TERMOS DO ART.
5°, INCISO XLIII, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. E DETER.J\11NA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

FOI aprovado pela Câmara t: Sl:rulc10. pro.leto aumentando as penas
para os delitos de falsificaçAo e adulteração de medicamentos. prcV1StOS nos arts. 272 e 273
do Código Peqa.l Brasileiro.
Apesar da dJvulgação de que estes cnmes tenham passado a
classificaçi:o de delitos hedIOndos, os mesmos pelo projeto aprovado apenas tJvenun o

a.crescimo da pena., sem qualquer outm mudança.
Destarte, apresento projeto acrescentanào ao rol de cnmes
hediondos, definidos pela 10i 8.072, os dolttos CItados,

saI. do sessões, 01 ,10.198
~.

-=

..
. =----.

~'~--ê5? ,~ y
ENIOBACCI
DqJu/luÚJ F<thral

PDTIRS
"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLA
CeDI"

m'os -

DECRETO-LEIN° 2.848, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1940
CÓDIGO PENAL.

PARlE ESPECIAL

Art. 1° - São considerados hediondos os seguintes crimes. todos
tipificados no Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Código Penal, consumados ou tentados:
I - homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de
grupo de extenninio. ainda que cometido por um só agente. e
homicídio qualificado (art. 121, § 2°, I, Il.III. IV e V);
II • latrocínio (art. 157, § 3°, "in fine");
III· extorsão qualificada pela morte (art. 158, § 2°);
IV· extorsão mediante seqüestro e na fonna qualificada (art. 159,
"caput", e §§ 1°,2° e 3°);
V • estupro (art. 213 e sua combinação com o art. 223, "caput" e
parágrafo único);
VI· atentado violento ao pudor (art. 214 e sua combinação com o
art. 223, "caput" e parágrafo único);
VII - epidemia com resultado morte (art. 267, § 1°).

* Artigo, "caput", com redação dada pela LeI número 8.930. de 06·09'/994.
Parágrafo único. Considera-se também hediondo o crime de
genocídio previsto nos artigos 1°, 2° e 3° da Leí número 2.889. de I° de
outubro de 1956, tentado ou consumado.

* Parágrafo cl'Jm redação dada pela Lei número 8.930, de 06 09 1994.
1

TÍTIJLO VIll
Dos Crimes Contra a Incolumidade Pública
CAPÍTIJLO III
Dos Crirrles Contra a Saúde Pública

- Corrupção, adulteração ou falsificação de substância alimentícia
ou medicinal
Art. 272 • Corromper. adulterar ou falsificar substância
alimenticia ou medicinal destinada a consumo. to,:''Uldo-a nociva à
saúde:
Pena· reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.
§ 1°· Está sujeito à mesma pena quem vende, expõe à venda, tem
em depósito para vender ou, de qualquer forma. entrega a consumo a
substância corrompida, adulterada ou falsificada.
- Modalidade-culposa
§ 2° • Se o crime.é culposo:
Pena· detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e multa.

- Alteração de substância alimentícia ou medicinal
Art. 273 - Alterar substância alimentícia ou medicinal:
I • modificando·lhe· a qualidade ou reduzindo·lhe o valor nutritívo
ou terapêutico;
II • suprimindo, total ou parcialmente. qualquer elemento de sua
composição normal, ou substituindo-o por outro de qualidaé;: inferior:
Pena - reclusão, de I (um) a 3 (três) anos, e multa.·-

PROJETO DE LEI N° 4.686, DE 1998
(Do Poder Executivo)
Mensagom n' 833196
Acresce inci.so ao art. 19: da Lei n2 8.072, de 25 de julho de
1990, que dispõe sobre os crimes hediondos nos termos do art.
52, inciso XLIII da Constituiç~o.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N' 4.628, DE 19981

O CONGRESSO NACIONAL doc"'ta:

Art. I' O art. I' da Lei o' 8,On, d025 do julho de 1990. alteraoo pela Lei n' 8'.930,
de 6 de setembro de 1994. passa a vigorar acrescido do seguíme mciso:
"VIII - falsificar. corromper. adultem ou nlterar produto destinado a finS
terapeuticos ou medicinais. (an. 273. caput e § 12, § l!!..A e li 1!!..8. com a redação dada pela
Loi n' 9.677. de 2julho de 1998)." (NR)
Art. 2!! Esta Lei entra em Vlgor na data de sua publicação.

Brusilia.

Outubro de 1998
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"LEGISLAÇÃO
ADA ANEXADA PEL\
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA
REP.ÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento
de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, refonna e
transferência para a reserva.
* A/ín~a ''.f' acrescida pela Emenda Co,,,,/i/uclOnal n" /8. de 05 02 '1998.
§ 2° - A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação li
Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no minimo, um
por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco
Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de
êada um deles.

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

TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

DECRETO-LEI N° 2.848, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1'940
CÓDIGO PENAL.

CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
Art. 5° - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País 'a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos tennos seguintes:

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

XLill - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de
graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por
eles respondendo os man<l'lntes, os executores e os que, podendo
evitá-los, se omitirem;

.................................................................................................................
TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes
CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

..................................................................................................................
~o

SEÇÃOvrn
Processo Legislativo
SUBSEÇÃO III
Das Leis

Art. 61 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao
Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos
previstos nesta Constituição.
§ 10 - São de.iniciativa privativa do Presidente da República as
leis que:
1- fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
II - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e
orçamentária, serviços públicos e pessoal d.a lIdministração dos
Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

* Alínea "c

H

com redação dada pela Emenda Colt!tltuclOnal n' 18, da 05 02 1998.

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da
União, bem como normas gerais para a organização do Ministério
Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios;
e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da
administração pública;

PARTE ESPECIAL

TÍTULO VIII
Dos Crimes Contra a Incolumidade Pública

CAPÍTULO 1II
Dos Crimes Contra a Saúde Pública
-Epidemia
Art. 267 - Causar epidemia, mediante a propagação de germes
patogênicos:
Pena - reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos.

* Pena com redaçiJo deternflnada pela Lei n' 8.072. de 25 deJulho de /990.

§ 1° - Se do fato resulta morte, a pena é aplicada em dobro.
§ 2° - No caso de culpa, a pena é de detenção, de 1 (um) a 2 (dois)
anos, ou, se resulta morte, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.
- Infração de medida sanitária preventiva
. Art. 268 - Infringir determinação do 'poder público, destinada a
impedir introdução ou propagação de doença contagiosa:
Pena - detenção, de I (um) mês a I (um) ano, e multa.
Parágrqfo único. A pena é aumentada de um terço, se o agente é
funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico,
farmacêutÍco, dentista ou enfermeiro.
- Omissão de notificação de doença
Art. 269 - Deixar o médico de denunciar â autoridade pública
doença cuja notificação é compulsória:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Envenamento de água potável ou de substância alimentícia ou
medicinal
~rt. 270 - Envenenar água potável, de uso comum ou particular,
ou substância alimentícia ou medicinal destinada a consumo:
Pena - reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos.

* Pena com redação
•. determmada pela Lei n 8.072, de.25 deJulho de /990.
D

§ 1° - Está sujeito â mesma pena quem entrega a consumo ou tem
em depósito, para o fim de ser distribuída. a água ou a substância
envenenada.
- Modalidade culposa
§ 2° - Se o crime é culposo:
Pena· detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.
- Corrupção ou poluição de água potável
Art. 271 - Corromper ou poluir água potável, de uso comum ou
particular, tornando-a imprópria para consumo ou nociva à saúde:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.
- Modalidade culposa
Parágrqfo único. Se o cnme é culposo:
Pena - detenção, de 2 (dois) meses a I (um) ano.
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- Corrupção, adulteração ou falsificlÍção de substância alimentícia ou
medicinal
Art. 272 - Corromper, adulterar ou falsificar substância
alimentícia ou medicinal destinada a consumo, tornando-a nociva à
saúde:
Pena reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.
§ 1° - Está sujeito à mesma pena quem vende, expõe à venda, tem
em depósito para vender ou, de qualquer forma, entrega a consumo a
substância corrompida, adulterada ou falsificada.
o

Art. 281 (Revogado pela Lei nO 6.368, de 21/10/1976).
o

• Exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica
Art. 282 - Exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de
médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal ou
excedendo-Ihe os limites:
Pena detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.
Parágrafo único. Se o crime é praticado com o fim de lucro,
aplica-se também m~·lt~.
o

Charlatanismo
Art. 283 - Inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infallvel:
Pena detenção, de 3 (três) meses a I (um) ano, e multa.

o

Modalidade culposa
§ 2° - Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e multa.

o

- Alteração de substância alimentícia ou medicinal
Art. 273 - Alterar substância alimentícia ou medicinal:
I modificando-lhe a qualidade ou reduzindo-lhe o valor nutritivo
ou terapêutico:
Il suprimindo, total ou parcialmente. qualquer elemento de sua
composição normal, ou substituindo-o por outro de qualidade inferior:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.
§ 1° Na mesma pena incorre quem vende, expõe à venda, tem
em depósito para vender ou, de qualquer forma, entrega a consumo a
substância alterada nos termos deste artigo.
- Modalidade culposa
§ 2° - Se o crime é culposo:
Pena detenção, de 2 (dois) a 6 (seis) meses, e multa.
o

o

o
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o

• Curandeirismo
Art. 28.4 - Exercer o curandeirismo:
I
prescrevendo, ministrando ou aplicando, hal1ltualmente,
qualquer substância;
II • usando gestos, palavras ou qualquer outro meio:
III fazendo diagnósticos:
Pena detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.
Parágrafo único. Se o crime é praticado mediante remuneração, o
agente fica também sujeito à multa.
Forma qualificada
Art. 285 - Aplica-se o disposto no art. 258 aos crimes previstos
neste Capitulo, salvo quanto ao definido no art. 267.
o

o

o

o

o

- Emprego de processo proibido ou de substância não permitida
Art. 274 - Empregar, no fabrico de produto destinado a consumo,
revestimento, gaseificação artificial, matéria corante, substância
aromática, anti-séptica, conservadora ou qualquer outra não
expressamente permitida pela legislação sanitária:
Pena - detenção, de I (um) a 3 (três) meses, e multa.
Invólucro QU recipiente com falsa indicação
Art. 275 - Inculcar, em invólucro ou recipiente de produto
alimenticio ou medicinal, a existência de substância que não se
encontra em seu conteúdo ou que nele existe em quantidade menor
que a mencionada:
Pena - detenção, de I (um) a 3 (três) meses, ou multa.
o

Produto ou substância nas condições dos dois artigos anteriores
Art. 276 - Vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou,
de qualquer forma, entregar a consumo produto nas condições dos
artigos 274 e 275:
Pena detenção, de I (um) a 3 (três) meses, ou multa.

DECRETO-LEI N° 3.689, DE 03 DE OUTUBRO DE 1941
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

LIVRO I
Do Processo em Geral

.................................................................................................................
TÍTULO IX
Da pris~ e da Liberdade Provisória

.................................................................................................................
CAPÍTULO VI
Da Liberdade Provisória, Com ou Sem Fiança

o

o

- Substância destinada à falsificação
Art. 277 - Vender, expor à venda, ter em depósito ou ceder
substância destinada à falsificação de produto alimentício ou
medicinal:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a I (um) ano, e multa.
Outras'substâncias nocivas à saúde pública
Art. 278 - Fabricar, vender, expor à venda, ter em depósito para
vender ou, de qualquer forma, entregar a consumo cOisa ou substância
nociva à saúde, ainda que não destinada à alimentação ou a fim
medicinal:
Pena - detenção, de I (um) a 3 (três) anos, e multa.
Modalidade culposa
Parágrcifo único. Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de 2 (dois) meses a I (um) ano.
o

o

o

.................................................................................................................
Art. 323 Não será concedida fiança:
I • nos crimes punidos com reclusão em que a pena mlnima
cominada for superior a 2 (dois) anos;
o

• II.m I com redaçilo determmoila pela Lei n' 6.-116. d. 2-1 d. maio d. 1977.

11 • nas contravenções tipificadas nos artigos 59 e 60 da Lei das
Contravenções Penais.
• II.m li com redaçilo d.termlnada pela Lei n' 6.-116. d. 2-1 de maio d. 1977.

III nos crimes dolosos punidos com pena privativa da liberdade,
se o réu já tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença
transitadá em julgado;
o

• lIem 111 com redaçilo d.terminada pela Lei n' 6.-116, d. 2-1 d. maio de 1977.

IV - em qualquer caso, se houver no processo prova de ser o réu
vadio;
V nos crimes punidos com reclusão, que\ provoquem clamor
público ou que tenham sido cometidos com violência contra a pessoa
ou grave ameaça.
o

• Ilem V com redaçilo determinada pela Lei n' 6.-116. de 2-1 4c maio d; 1977.

Substância avariada
Art. 279 - (R~ogado pela Lei n° 8.137, de 27fl211990).

Medicamento em desacordo com receita médica
Art. 280 - Fornecer substância medicinal em desacordo com
receita médica:
Pena detenção, de I (um) a 3 (três) anos, ou multa.
Modalidade culposa
Parágrcifo único. Se o crime é culposo:
Pena detenção, de 2 (dois) meses a I (um) ano.

o

o

o

o

LEI N° 8.072, DE 25 DE JULHO DE. 1990
DISPÕE
SOBRE
OS·
CRIMES
HEDIONDOS, NOS TERMOS DO ART.
5°, INCISO XLIII, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, E DETERMINA OUTRAS.
PROVIDf:NCIAS.
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AI"':..1° ~ São considerados hediondos os seguintes crimes, todos
tipifica:los no Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940Código Penal, consumados ou tentados:
I • homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de
grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e
homicl,lio qualificado (art. 121, § 2°, I, lI, I1I,IV e V);
lI· latrocínio (art. 157, § 3°, "in fine");
extorsão qualificada pela morte (art. 158, § 1');
IV - extorsão mediante seqüestro e na forma qualificada (art. 159,
"caput", e §§ 1°,2° e 3°);
V- estupro (art. 213 e sua combinação com o art. 223, "caput" e
parágrafo único);
•
VI- atentado violento ao pudor (art. 214 e sua combinação com o
art. 223, "caput" e parágrafo único);
VII - epidemia com resultado morte (art. 267, § 1°).
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" - 0111 dOlllCDrdo com • fórmula COllS1aIlle do "JllllO prnislo !lO Üll:iSo lIlletÍ<lr;

~':"

U

~ de idozlidodo e quolidodc: Idmilidas

ptl1l . . . .

IV - com mluçIo de .... vo1or tmpWtico '"' do ... alividode;
V -de ~ illlDlOda;
VI-Idquiridos do 0JlIbel0ciment0 I0Il1 liceoço do..-idade UIIiléia oompelelIlo."
'JIodoJldode culposa

'2'

°

Se erime f ~POJO:
Pena - d<t<nçio, de I (lIIII). 3 (....) ...... mulllL '(NR)

m-

"EmprlID ti, procuso pl'oibido 011 Ih .nUntdncia n40 ptrmilú/a

M 27
_.:
Pena - recill5io o de 1 (um). S (cinco) 1IllO'. e mul

.
(NR)

"'11WÓ1IlCTO 011 "cip/,Ifl' com/a/Ia indicaç40
Art. 275. Inculcar. em invólucro ou recipiente de produtos alimeruiciol, terapêutico.
ou medicinais. a exiJt!ncia de sutmiocia que nio se encontra em seu conteMo ou que nele
existe em quantidade menor que a mcncionada:"(NR)

... Artigo. "Cap1JI", com redação dado pelo Lei n' 8.930. de 06109 1994.

PGTágrafo único. Considera-se também hediondo o crime de

·P.na - mJusIo, do 1 (1IIIl)' S (cinco) OllOI, e mui'"'(NR)

genocídio previsto nos artigos 1°,2° e 3° da Lei número 2.889, de 1° de
outubro de 1956, tentado ou consumado.

"PrtH1ulo ou suMldncia NU c01tdiç6u dos dou arliros Dnl6riO/'ls

.....276

... Porágrtifo com redaçl10 dadapela Lei n' 8.930. d.06/0911994.

_

_

..

Pena - rcolll5io, de I (1IIIl)' S (cillOO) ano" e mui'"'(NR)
·S.bsldncla dmiooda àfolsiflcoçiJa

M 2n. Veodero expor à vendo, ter CID depóJito ou c<dor Ju1>JWIci. dmioado à
faIJllicoçio de produtos olimaulciol, teraptullC05 ou medicinaiJ:'(NR)
·Pena - recluslo. de 1 (um). S (cinco) 000', e mul...·(NR)

LEI N" 8.930, DE 6 DE SETEMBRO DE 1994

M 2' Es.. Lei enllo CID vitor na dolo de .... pub!icaçio.

Alt. 1° O art. 1° da Lei n° 8.072. de 25 de julho de 1990, passa a

Bruml, 2 de julho de 1991; 177'dolndq>encllllci.eIlOOdoR<pública.

vigorar com a seguinte redação:
... A oJleraçlIo já proc...oda no diplomo modificado.

FERNANDO HENRIQUE cARDoso
Rtnl11l Calheiros
JasiSerra

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
ITAMAR FRANCO
Alexandre de Paula Dupeyrat
Martins

MENSAGEM W 833 DE 02'DE JULHO DE 1998, DO PODER EXECunvo

Senhores Membros do Congresso Nacional.

LEUl' 9.671, DE2 DEJ1JUIO DI! I".

~- ~r%,do~lUlo':':'

No, 1CIDlO' do onigo 61 da CollJlituiçio Fedctol, JUbmeto à elevada delibe:oçio de
VOIIII Excelência o texto do projeto de lei que ..Acrace inciso ao 1ft. 1! da Lei n' 8.072, de 2S de
julho de 1990. que dispõe sobre os crimes hediondos nos tennos do Irt. SI, inc:iso XLIll da

=,,~_,_pIbIk:o,.dl

Coostituiçlo"•

clusificaçio

doo

doIIIoI

na.::
ll'lIIIldondoo

Bruma,

o

PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA
° Coocmoo Nacional doemo e eu - ' Lol:

do

M I' OI dispoIillvoo.'ICJ1IÜ' indicados Decmo-Loi '" 2...... do 7 do .........
do 1940 - C6diF> Penal. _ . vi_ com .1fIUÍll!O redoçIo:

-o

"FDÜf/I«1t;M, ctWrlIpfilo. DtilJllutlflJo •• oIllrDf/JD '" SIIbn_ .. ~
«-'(NR)

"M 272. Comxnpcr, oduItenr, f'alsificIr ou ollmlr JUbolAocia ou prodIIlo
oIimaIll<:io deoliIIIIdo •
~ IlDcivo à uúdo OU _
o ...
aml!ivo:'(NR)
"l'eao-'lOC1U11o, do. (CjÜoIro) •• (oito) lIOOI, e owIta.'(NR)

l"A.IDcom:
111110 qoan
fibrica, - . aplIe à'\OJIllb, iaIporlo,•
_ . 0111".cIop6Ilto
poro _... poou
ou,dale
do quoIquor
forma, diJUibai ou . . . . _
..........u-lc:lo ou o ........ faIJlficoclo,com>mpido ouodultaodl>.".
.. I' &lá Illjollo à mamas _
quem pn;1Ico. oçlleI ~ _
teIoçIo. bd>idas, - ' " ' ..... _ olcoóIicD."(NIl)

'2'

0IliI0-

- detclçIo. do I (1Ol1) .2 (dois) lllOI, elD1lllL"(NIlT~

"""'f'Ç4D. lIIiflltutlflJo
~"'---(NR)

.'j/III

tXIerDç4D ..

DO

"Mm. Í'o1Ii&I:. _ . _

'"' okenr pnxIoIo . . . . . . . .

laIpfallalo '"' medleiaois:"(NR)

"'-.lOC1udo, do 10 (doz).15 (quima)JIIOI, eowlta."(Na)
"' \' N.

dopóIilo poro _

iDccm qzn impcxlo, - .

ror-

ou, de qaoIqucr
diJUibai ou _
fIbilicado, COlnlGJIIido, odu1laodo ou oltaodo."(NR)

c:xpeo à - . _

~ OI ÜIJI&DOI

r_"..'1ú....

OI ~

-'

• ....- o . . -

"'I..A.IldIiom...- . .. produloo.'l"'.rr:!em-Idiao......••

clloplItico.•

julho

de 1998.

EXPO$IÇÃO DE MOTIVOS N' 51-MS1MJ DE 02 DE JULHO DE 1m

Excelentfuimo Senhor Presidente da República,

Ao cncaminhar ao ConareslO Nacional o projeto de lei propondo alterações
C6diao Penal no Capitulo Jelativo aos crimes conttl a u6dc: pl1blica. o propósito do Poder
Executivo foi nia só arualizar II tipific.açio daqueles delítos. defasados em relaçio lOS avanços
ciendficos no campo da medicina. como ampliar 1$ penu previslaS para os mesmos.

Para tanto. além do esforço para bem definir 15 fipu15 delituous I lerem
punidu, redobraram-se os cuidados na fixaçJ.o das penl1idades a que cstariam IUjeitos os IeUS
infratores. tomando-as compatíveis aos riscos com elu relacionados. com destaque para as
precauções que se impunham relacionadas ao seu cumprimento e apuraçio.

Se o criIJlo f colpooo:'

"F~

de

10

"JIodalJ<1oIã cw/poIa

-

2

~~~

FIÇO lI!><r que

r

.0.

os _ _ e .. do - -

.. 1"8. Eoli JUjeDo '" _
deJlo 0diI0 q>aI pntlco. oçlleo ~ ... f 1'_
nIoçIa .......... OII1quo1quordoooepiolalXllldlçlla:
1-I0Il1 rqistto. quando c:xiBfvc~ llD ó<iIo do viliUocia AlliUria ~

Nesse senddo. inJeriu-se no projelo de Jej a relra C~JW1t!: do xu an. 2',
prevendo que o crime de adulteraçio ou de falsiflClçio de medicamentos seria ínJulCeúvel de
fianç:l e de liberdade provisóriL Procurava-se. assim. emprestar a essas infrações tratamento
auemelhldo a de um crime hediondo.
Em face da exislb\cia de iOllmeros projetos em tramitaçIÕ na CimIra dos
Ilepollodoo que buJeaVIJll eoqual!ru. prillCl de folJifiCJÇio de medicamento! na Lei dOI Crimes
Hediondos (Lei nl 1J.072, de 1990), viu-se aquela Cua LeZislativa na contiJ1l!ncia de tel
elaborar um substitutivo que haveria de consolidar as idéias contidas nas diversas proposições.
Por algum lapso. a redaçio final fez ínserir na

c~ta

do substiwtivo a

re.termr:ia i falsíficaçlo de medicamento corno crime hediondo sem que houveuc a ne«súria e
apccffica alteJ'l.Çio do texto normativo consolidado. Equivoco mais &J'&Ye acabou por ser
perpetI'Ido: o art. 211 da proposta original do Executivo iOI suprimido na rcdaçio (mal•
ASSim. o =tublttitutivo aprovado ac.aoou por contemplar na ementa re(erencill
101

crimes

hediondQ~

que nia consta do lexto normativo. Como a ementa nia tem força

nonnllívn. re\'cJ,,-sc imkua a n:fcrincia dela constante sem qualquer Conapondmcill no le,uo.
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embora o. <rimes do In. 272 e do llIt. 273 pusem•• panif d& liftlmullllÇio
da nova lei. a ser innfinnçâveis (penDo mfnima de reclusio superior I 2 anos _ C6dico de Proceuo
PaW. art. 323. 1), reco"!c~a~le. em nome 1t6 mesmo di clareza e stJIIMÇa jurídicas o envio
de dOVO Projeto ao "'Congresso Nacional. com o objetivo de rataunr a disposiçlo
equivoc3dnmenlc eliminadn da proposta original.
Ax~im. estamos submetendo 1 .preciaçlo de Voua ExceJ!ncia o presente
Projeto de Lei. que confere nova redaç10 ao In. 111 da Lei nQ 8.072, de 2S de julho de 1990. com
ll
I redaçlo da Lei n 8.930. de 6 de SCterntJro de 1994. conferindo tratamento de crime hediondo i
lÇIo de falsificar. corromper. adulterar ou alterar prodUto destinado a fins terapêulicos ou

medicinais. Com isto. nAo só se espancam dl1vidu que podem ser cvcnwalrnente susc:itadas
lObre • quutlo. como ~c di constqü!ncia à vontade virwalmente Jt1anifestadl pelo Congresso
NKional. de incluir o crime de falsificaçlo ou de adultcraçlo de medicamentos entre os crimes
do canter hediondo.
Rapeitosnmente.

AviJon'

As causas trabalhistas cuja decisão judicial resulta em pcIgamento
de rendimentos de salàrios e beneficios conexos acumuladamente acarreta. pela Lei nO
7.713. de 22 de dezembro de 1988. a lrIbutação de~ses rendllnentos em sua totalidade no
mês do recebimento A consellu~ncia desta norma t: que e:,~cs recebimentos sào tributados
a uma aliqu0l3 superior aquela a que u conlribulIllc e:'13l'ia ~u.ieito caso os rendimentos
tivessem sido recebidos na epoca em «-lue a eles tez JUs Ora, esta e uma situação injusta a
que o trabalhador não deu ensejo. mas. pelo cOlllrario. lhe foi imposta como um prejuízo
Não é. pois. razoa~·el que ao prt1curar se res:Jarcir do e~bulho a que
toi submetido, venha a sofrer uma no~a perda que pode atingir a ahquma ma\ima de 35"'é,
porque 05 rendimentos acumulados quando se relerem a "arios anos allngem tàcilmente as
fàixas tributadas por .aiiquoras mais altas

920 -SUPARlC.Civil.
Brasm.,

JUSTIFICAÇÃO

2 do

julho

do 1991.

Senhor Primeiro Secretário,

• eua Secretaril Mensagem do Exulenlúsimo Senh<lr Praidente da
R<p~blic:a",lativa.projeto do lei que "Acresce inei"" 10 In. li d& Lei ~ 8.072, de 25 dejulho de
J990. que diJpOe sobre OI crimes hediondos nos termos do lIt. 51, inciso 5a..1lI da ConJtituiçlo".

~~
CLOVIS DE BAIlROS CARVALHO
Minirtro do Eatado Chefe da Cua Civil
d& Praidbc:ia da R<p~bli<&

ABua~o Senhor
Dopulado UBIRATAN AGUIAR
d& C.lmatado. Depwdoa

=fHir"

Assim. o presente Projeto de Lei determina no an la que os
rendimentos recebidos acumuladal11enle c;~lam imputados ao!\. penados anuais de
compelência 3 que cada parcela se relere. para efeito de tributaçáo Dessa forma. aquilo
que na legislação atual poderia alcançar a altquma maxí1l'la licara sujeito a tributação que a
caracteristica pessoal do trabalhador permitia na epoca em que o recebimento deveria ter
ocorrido. Pode ate dar~~e o c<t!'lu de que o l'lllUnhUll1tC litluc Iscnlo. dependendo de $CU
rendimento tribuI3\e1 c do molllallle du acresc.i111tl
A forma cspccllh:a \:111 que CS~il tributaç.io de\cra ocorrer e
deixada para regulamentação pelo Podcl E\:ct.:ulI\O que podt:ra l.'swbelccer a forma mais
simples c menos blllocralizada para ti satbliu;f1tl d,l Ilbllgm;àu Irlhutilllil
Esta pn1po"II...it' \ ",I.•1......1111 .•\ .ill.:.1II1':'1I n ...

de ajustamenlo da tnbula~ào a
contribUinte
COI1l'().

do pl'eSClllt: Prolcto de

L~I

CtlIMCI{!a..:e

pUl~ ... (1111

colltnbull\ a

I· .lptllll

do ..

dll~I:C'"
llt:

PROJETO DE LEI N° 4.853-A, DE 1994

t.' ,\') ..

nblt:!I\.('') Cllll::.tltU":lonal!i

ai t1t:lellSIiCas pessoais do

th.:PUI.1IJth para.l apro\'açào

j'ltl

(Do Sr. Paulo Paim)
()1.','L1I.ltlu

Estabelece a forma da tributação do Imposto de Renda sobre salários, recebidos
acumuladamente.

(ÃS COMISSÕES DE ~INANÇAS E TRIBUTAÇÃO; E DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇAO (ART 54) - ART 24. 11)

JI \1 1.0 P \1 \1

'1.EGlSUÇAO CITADA ANEXADA PELA

COORDEIlAçAo OE ESTUOaS LE.GISLATlVas,C.Ol·
LEI N. 7.713 AltnA

11 l~flÍ3ltJçiio

DE 22 DE DE;ZEMBRO DE 1988

do ImpIJJto ,sobre

11

Rtnda. e dã

GutrtJ.1'

prov';dinc1al

(\ Presidente da RepúbUca.

SUMÁRIO

Paço saber que o COnlP'MSO NlLC10nal decnta e eU' sanciono a .seawnte Lei.

Art. 1.- OI rmd.lm.entos e pnhos de capit&l ~rc~bldos :lo partir da 1.- ~.
jaMíro de 19a9, por pessou fIsicas residentes ou donticilladas no Brasil. seria

tributado. pelo Imposto sobre a Renda na forma da lelfi513çio vigenu, com as
modifIcações lntrodUZ1das por esta Lei.

- Projeto inicial

11

111

- Projeto apensado: n° 1.601/96

- Na Comissão de Finanças e Tributação
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

o Congresso Nacional decreta
1" Para eleito de calculo do ImpfI<;to de renda. os rendimentos
de salano c outros beneticlOs cone'ôos. quando rect=Oldos J~umulJdameme em razão de
deCisão JudiCial ou acordo lrabalhlsta, :.crào tnbutados ...:omo rcnduncnlo de cada penado
anual a que se referirem, depois de descontadas a~ despcsa~ nc.:c~ ... 3rlas a ::.ua percepção, se
liverem Sido pagas pelo contnbumte
'\rt.

Art 2a O Poder E"<ecutivo regulDmenrara. em noventa dias. a
fonna da distribuição dos rendimentos pelos penodos de n:terêncII e da tríbutação
estabelecida no anigo anterior
Art 3a Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
An 48 Revogam-se as disposições em contrario

Art.2: O Imposto sobre a Renda das pessou lLsicas seni de'lIdo, mensR1·
mente, à medida em que 05 rendimentos e ganhos de capital forer.1. percebidos,
Art. 3,- O imposto incidira sobre o rendimento bruto. sem qt.alquer dedu·
ç1o, reualvado a disposto nos artlli:OS 9.- a 14 desta Lei.
§ 1.. Constituem rendimento bruto todo o produto da capItal. do trabaJ.ho
ou da combinaçio de ambos. os alimentos e pell$ÕM percl!bidos em dinheiro. e
a.i.nda os proventos de qualquer :'.3.tureza. a.ssim. também entencUdo5 os acresci·
mos patrimoniais )110 correspondentts aos rendimentos declarados.
§ 2: Intecrarll o rendimento bruto. como ganho de capital. o resultado da
soma doi ianhos auferidos no mês. decorrentes de alienação de bens ou direltos
dai qualquer natureza, considerando·se como ganho a dUermça pc:nUvll entre o
vaklr de transmi.Uio do bem ou direito e o respectivo cu.sto de a.q1ll.51çlo corri·
lidO mOQllta.rtamente, observAdo o disposto nos artflOli IS li. 22 delta. Lei.
S 3: Na apuração do pnho de capital serio consideradas as operações que
importem allenaçio, a qualquer titulo. de benI o~ direitos ou ceMio ou promes.
sa de cessão de direito5 à sua. actuWçio, tais como as realiUdas por compra e
, venda. pennuta. adjudicação, delJApropnaçâo, dD.çio em paramento. doaçio, proeuraçio em causa própna. promessa de compra -e venda, cU5io de direitOli ou
promessa de ce!\!'ião de dtreitO!l e contrataI afIns.

§.: A tnbutaç:i.o mdepende da denominação 'dos rendimentos, u:ulos ou cUreitos. da locall%açio, condJçio Jurldica ou nacIonalidade da. lonte, da onl"em dos
bens produtores da renda. e da forro!. de percepçlio dM rendas ou ,roventos,
butando, para a mct~ncla do Imposto. o benefiCio do contnbumte por qualquer
forma e a. qualquer titulo.
§ 5: Fic:un. n:vCi~CS todos os dispOSiUvos leK:atS concessIvos de Isenção ou
exclusio. da base di: .cálculo do Imposto liobre a Renda das pessoas f[slcas. de
rendimentos e proventos de qualquer natureza. bem como os que :lutortzam redução do Imposto por lnV""lmento de Interesse econômICO ou socIal.
§ 6.- Ficam revogados todos os dispOSitivos Jeg&1S que autoruam deduções
ceduJares ou abatimentos da renda bruta do contribUInte. oar... efeito de mel'
dénci& do Imposto sobre a Renda.
Art.} F:ca suprimIda. a classlhcn.C;ão por cedulas dos renfumentos e R:mnos
lI! ·.apltõ.l.l ;ercebldos pelas pessoJ,s IISlcas

Art 3· Salvo disposIção em contrano. o Imposto rf'tido n3 tonte 'Sobre
r~ndJmentos t.' I';'anhos de capItal percebidos por pessoas h~acas sera considerado
reaução do apurado na. forma dos artigos :.!3 e 24 desta. Lei.
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Outubro de 1998

PROJETO DE LEI N~ 1.601, DE 1996

.\rL Ij' ','tenro '~entos do ImpostO sobre a Rem:l.. os seguintes rendimentos
percebidos por pes.,oas fisicas:

(Do Sr. Ary Kara)

I - 3. 3hmemarão. o transporte e os um!ormes o~ vestImentas espeCiais de
Irabalho, fornecIdos gratwtaJnente pelo empregador & seus empregados. ou 11. dife·
rença entre a PfflÇO cDbrado e o valor de mercado;
li - 3S dIãnas destina.das, exclusivamente, ao pagamento de despesas de ali·
mentação e pound..,. por servIço eventual reahzado em mUmclplo diferente do

Altera a legislação do imposto de renda das pessoas

fi

sicas t referente ã tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente.

da sede de trabAlho;

UI - o valor locativo do prédio construido, quando ocupado por seu proprietario ou cedido gratuitamente para uso do CÕnjURc ou de parentrs de pnmel-

(As COMISSOES DE FINANCAS E TRIBUTACÃO; E DE CONSTITUI
CÃO E JUSTICA E DE REDACAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

ro grau;

IV - as mderu:-ações por aCIdentes de trabalho;
V - a lndenizadio e O avLSO prévio pagos por despedida ou rescisão de con·
trato de rrabalho, até o limite ga.rantido por lei. bem como o montante recebido
pelos empregados e diretores, ou respectivos benefic::hirios, referente aos depósi.

lOS, Juros e correçlh monetána creditados em contas vinculadas. nos tennos da

o Congresso Nacional decreta:

legislação do Fundo de Garantia. do Tempo de Serv1ço;

VI - o montar te dos depósitos, juros, correção monetária e quot_ partes
creditadmi em cont["s mdividuaiS pelo PtoiT&ma de lnterraçio Social e pelo Pro·
2rama de Fonnaçi'l do Patrunónio do servidor Pllbllco;
VII -

Art. 1° Ficam isentos do imposto de renda os rendimentos
pagos de fonna acumulada a pessoas fisicas que. se tivessem sido pagos parceladamente nos
meses em que eram devidos. seriam de valor inferior ou igual ao valor do limite de isençio
da tabela progressiva aplicável nos respeclivos meses.

05 beneftclos recebidos ele enudades de previdência. pnvada:

lU quando em Lecorrência de morte ou invalidez pennanente do participante;
b) relatlvament., ao valor correspondente às cOntnbUições cUJo õnu.s tenha
sido do pZCCJcjpAnt!, desde que os rendimentos e lanhos de capital produ.cidos
pelo pammórno dA entidade tenham sido tributados na fonte.

Art. 2° O Poder Executivo expedirà os atos necessários à
aplicação do disposto nesla lei no prazo de sessenta (60) dias, conlados de sua publicação.

VIII - as contribuições palas pelol empreladoru relativas a pro~u de
previdencla privada em favor de seus tmprepdos e diril'lntes;
IX - os vaiare! ruptados dos Planos de Poupança. e Investimento - PAIT,
de que.trata o Decr,~to-Lei n. 2.292 (I>, de 21 de novembro de 1986, relativamente
a parcela correspor,dtnte àI contribuições efetuadas pelo participante;

,__ Art. 311 Êsta leí entra em vigor na data de sua publícaçio,
produzindo os eteilos quc the são próprios a partir do primeiro dia do exercicio financeiro
seguinte.

as contrib'llçôes emprdartais 11 Plano de Poupança e In~,;!stiminto PArT, a que !õe refe~e o antlo 5.-, § 2:, do DccTeto-Lei n. 2.292, de 21 de novem·
X -

bro de 1986;

XI - o pecillio recebido pelos ::aPORDtados que voltam ao tr::abalhar em ati·
vidade sUjeita. ao re{1me prevldenpilirio, quando dela se atutarem, e peJos traba·
lhadores que U1ir~em nUM re(ime após completarem (j(J (.sessenta, anos ele
idade, pae;o pelo In...;titutO Nacional de Prerid&tcla Social a.o selUrado ou :L seus
dependante5, após SUIl morte, nos termos do atUlO 1." da Lei n. 6.243 (1), de 24
de setembro de 197,.;
. :.,;

Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.-

JUSTIFICAÇÃO
-t-

XII - as peosc.l!s e 05 proventos concedidos de acordo com os Decretos·

A alual fónnula de lributação de rendimentos recebidos
acumul8damente, monnente nos casos de sentença judicial ou de acordo homologado pelo
Poder Judiciário, com freqüência penaliza contribuinles que estariam isentos do pagamento
do imposto, se tivessem recebido seus rendimentos regulannente ao longo dos vários meses a
que se referem os rendimentos acumulados.

Le15 M. 8.794 P> l! L795 (4), de 23 de janeU'o de 1946, e Lei n. 2,579 (5), de 23 de
agosto de 1955, e artigo 3D da Lei n. 4.2t2 (ti, de 17 de julho de 1963, em decorCl~ talecunento de ex.combaU!nte da Força Expedicioruiria. Bra·

rência. de retormo.
sileira:

Denro. Apense-se O PL. 1.801198 ao PL. 4.853195
.
TaiS c.oolribuinles sofrem duas v.ezes. Sofrem por se privarem,
Oli .
!l C0 . ã R
I
6
bl'
parCial ou totalmente, dos seus creduos de natureza ahmenllcla e sofrem Quando logram
faz!;'( valer seus direitos na justiç,a. por terem que pagar pesado ônus tribut~io simplesmente
porque. pela legislação atual, o Imposto de renda ê calculado sobr~ o tOlal dos rendomentos
pagos no mês, independentemente de taiS rendimentos se referirem a \ :irias meses ou a
vários anos anteriores.

EmCI!~~ 'O5l ;'1.'55 o equeren e e. sp S,.PU Iqu","se.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBU·

Of.p· nO 028/97

Mesmo reconhecendo a pertmência de se tributar os
rendimentos das pessoas fisicas pelo regime de caIxa, com o mtulto de simplificar a
legíslação, entendemos nccessario comglr a anomalia provocada pela fórmula atual de
trib""tação d~s rendimentos recebIdos acumuladameme. Ante o e.,<poslO. comamos com o
endosso d~s Ilustres Par~s ~o Congresso Nacional para aprovação do presente projeto de lei.
como medIda de mtelraJustlça.

Brasilia, 10 de abril de 1997.

Sala das Sessões. em " de

Senhor PreSidente,

Nos termos reglmenlais e atendendo pedido do Deputado
Max Rosenmann, cópia anexa. solicito a V Exa. que o PL nO 1.601/96. do Sr. Ary Kara,
que -

;"

de 1996

{\ L.-:.

f RYKARA
D!putado Federal

"altera a legislação do imposto d.e renda das pessoas físicas, referente á

tributação dos rendiment.os recebidos acumuladamente". seja apensado ao

PL nO

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

4.853/94, do Sr. Paulo Paim, que - "estabelece a forma da tributação do Imposto de
Renda sobre salários, rec ebidos acumuladamente". por versarem matéria análoga.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Lembro. por oportuno. que ambos os projetos tramitam nesta
Comissão.

PROJETO DE LEI N" 1.601/96
Cordiais Saudações,

(l ~J(j_V<!---r·~

Nos termos do art. 119, I, do Regimento Intemo da Câmara dos
Deputados, o Sr. PreSidente determinou a abertura e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões de prazo para apresentação de emendas, a partir de 27/03196, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Deputado LUIZ CARLOS HAULY
Presidente
Sala da ComIssão. em 4 de abril de 1996.
A Sua ExcelênCia o Senror
Deputado MICHEL TEMER
PreSidente da Câmara dos Deputados

\U.l"'<lI"I" ..~~~

Mana Linda Ma IMes
Secretária

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Outubro de 1998
COMISS1io DE FINANÇAS E TRIBUTAç!;O

É que duas ordens de problemas. na verdade falsos problemas.
vém embaraçando alguns analistas; é torçoso deter~se sobre ambos 0$ obstáculos aparentes
para desenovelar o fio da boa razão.

TERMO DE RECEBI:1ENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N9 4.853/94

Nos termos do art. 119, caput,

ri do Regimento Interno

da cãmara dos Deputados, alterado pelo art. 19, ri da Resolução nQ 10
de 1991

r

O Sr4 Presidente determinou a abertura e divulgação na ordem
apresentação de emendas, a

par-

20/03 /95 , por cinco sessões. Esgotado o prazo, não

foram

do Dia das Comissões de prazo para
tir de
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recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 28 de

março

Primeiro, a querela sobre o período de apuraçio no regime
chamado "de base. correntes": é que, abolido o antig" regime cedular com apunç!o 8Ilual
do imposto, mediante o sistema dito "de bases correntes" que se instrumentalizou com a
edição da Lei n' 7.713/88, edificou-se o critério básico de tributar os rendimentos no mês
em que os recursos fossem entregues pela fonte pa~ado~ a~ beneficiário (isso está
disposto, hoje, no art. 39 do RIRl94).

Mas o novo sistema não se desfez do mecanismo de ajuste
materializado na declaração anual de ajuste e na respectiva tabela ãnual do imposto: é
indispensável o ajuste em prazo mais longo para adequar a incidência do imposto àquele.
recebimentos e deduções que se verificam em periodicidade mais longa que o intervalo
mensal.

de 1995.

Secretária

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I-RELATÓRIO

Com a iniciativa em epígrafe, pret~ride-se que os rendimentos de
salário e outros beneficios conexos, quando recebidos acumuladarnente em razão de
decisão judicial ou acordo trabalhista, sofram tributação pelo imposto de renda das pessoas
fisicas imputando-se a cada periodo anual a que se referirem, líquidos de despesas
necessárias à sua percepção arcadas pelo contribuinte.
Por intermédio do Projeto de Lei n' 1.601, de 1996, de autoria do
nobre Deputado ARY KARA apenso. pretende-se assegurar a isenção do imposto de re;'da
para os rendimentos que, pagos de forma acumulada a pessoas fisicas. estariam abrangil10s
pelo piso de isenção se'"e pagamento se tivesse consumado destacadamente nos periooos
em que eram devidos.
Justifica~se a pretensão com a observação de que os contribuintes
envolvidos sofrem duplamente, uma vez ao se privarem dos créditos de natureza
alimentícia a que fazem jus e outra vez quando. após sustentarem a luta por seus direitos
na Justiça, vêem parte deles n.mpurada por uma inCIdência tributária que, seguindo

rigidamente o regime de caixa. torna~se anômala ao transtonnar em contribumte quem
não seria. se não tivesse sido vítima do diferimento de seus direitos.
Os feitos vêm a esta Comissão, na forma regulamentar, para
verificação previa da compatibilidade ou adequação orçamentário-financeira e também
para apreciação do mérito.
11 - VOTO DO RELATOR

o Projeto de Lei n' 4.853 apresenta grande merito intrínseco capaz
de suscira'r irrestrita adesão; trata-se de oportuníssimo revjgoramento parcial de um
mecanismo de ajuste que existia na antiga regulamentação do imposto de renda (art. 88 do
Regulamento baixado com o Decreto n' 85.450, de 4 de dezembro de 1980), 'cuja
supressão, a partir de 1989, deixou uma lacuna aberta e armou uma armadilha fatal para
contribuintes apanhados pelo azM que viessem e que venham a receber rendim -ntos
acumuladamente~ corresoondentes a periada superior a doze meses.
É surpreendente que, desde 1989. ninguém iehna logrado a
reconstrução do inteligente mecanismo, cuia falta causa tratamento tributário desigual e
injusto a contribuintes situados em condições análogas quanto aos ganhos auferidos mas
em temporalidades diversas do ponto de vista da efetivação dos recebimentos.

Está claro que o mecanismo de ajuste não contradiz a sistemática
de bases correntes. antes a complementa, torna-a realista e razoável; não há porque
desprezar-se, portanto, aquele mecanismo de ajuste excepeional do artigo 88 da antiga
regulamentação, permitindo a distribuição de rendimentos recebidos acumuladamente
pelos exercícios aos quais se referirem.

A compatibilidade do ajuste lIOual com o regime de apuraçio
mensal esta consagrada, portanto, na coexistência do ar!. 39 com a tabela lIOual do art. 94
do RIRl94; segue·se que o critério do art. 39 não exclui o mecanismo de ajuste lIOual
regular do art. 94 e, conseqüentemente, pode conjugar-se com um mecanismo de ajuste
excepcional, qüinqüenal (qüinqüenal porque, em função dos prazo. presericioOlÚs, este e o
perÍodo em que as declarações lIOuais estão disponlveis e são pwívei. de revis!o>,
aplicãvel ás situações excepcionais em que, a critério do contríbuinte, a distríbuição de
rendimentos acumulados lhe pareça mais vantajosa.
Vale observar que nem sempre a distribuição dos rendimento.
pelos últimos cinco exercicio. será necessariamente a mais vantajosa para o contribuinte,
nem será necessariamente prejudicial ao fisco; tudo dependerá daB!'xa de alíquota a que O
contríbuinte estiver sujeito e das respectivas alterações que tiverem ocorrido .nesse
intervalo, sobretudo no valor do piso de isenção; por exemplo, é claro que se, neste
exercício, o piso de isenção tiver sido elevado, um contribuinte situado na faixa
correspondente à alíquota mais elevada não terá interesse em distríbuir os rendimentos que
roccber hOje acumuladamentc, por ex~rclcios anteriores nos quais faria jus a uma parcela a
deduzir menor em função de pisos de isenção anteriormente mais baixos.

Mas a ausência desse mecanismo de ajuste do longo pram pode
prejudicar os contribuintes menos favorecidos, aqueles que se situam nas faixas de
rendimentos sujeitos a alíquotas mais baixas, o que seria especialmente injusto nos casos
em que o recebimento acumulado decorre de incapacidade financeira circunstancial ou,
pior, de mã-fé do pagador; o beneficiário, além de privar-se por longo tempo dos
recebimentos a que faria jus, além dos custos e aborrecimentos da demanda judicial, ainda
por cúmulo acabaria sendo tributado à alíquota mais alta. tendo amputada, sem razão,
parte de seus direitos.

Por sua vez. embora esses prCJUt20S sejam individualmente
significativos para as pessoas de rendas modestas que os sofrem, a vantagem financeira
agregada que favorece o Fisco é, para este, insignificante, além de representar uma
mais~valia imprevista.
Aqui, vale comentar o segundo falso problema, a controvérsia
sobre a suposta renúncia de receita acarretada pelo projeto.
Ora, não tem sentido conceituar como renúnCIa de receita o gesto
de boa justiça que abre mão dessa maís~valia imprevís~ evidentemente, essa mais~valia
ocasioual, que resulta do acaso e da ausência do necessário mecanismo de ajuste de longo
pram, não poderia ser orçada; a previsão orçamentária só pode ser feita com base na
informação de que o contribuinte fulano vem auferindo rendimentos s'\ieitos à alíquota
xis, não é possível prever que o patrão suspenderá os pagamentos, que o contribuinte
recorrerá à Justiça e que o valor acumulado desses rendimentos será liquidado num tempo
determinado.
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Logo, o projeto que restaura o mecanismo de ajU5le de longo prazo
apenas resulta em reajU3lar a receita do imposto à respectiva previsio, DOI CISOI em que a
renda auferida previm sofre adiamento por mais de um 1/lO, ma em neubuma hipótese
poderia causar renúncia de receita; uma receita (e eventualmente um prejUÍ2Xl, como se viu
acima) imprevista, nio orçada, não orçâvel, não poder ser objeto de renúncia!
Elucidados os dois falsos problemas, resta que a ambiçio do
projeto restringe-se aos rendimentos de salârio e beneficios conexos, não reproduzindo o
maior alcance do dispositivo do art. 88 do antigo regulamento do imposto de renda; no
entanto, a mod&tia do projeto não lhe retira o mérito.

PROJETO DE LEI N~ 4.871-B, DE 1994
(Do Sr. Philemon Rodrignes)

Dispõe sobre a destinação dos recursos obtidos através de alienações
ocorridas no âmbito do Programa Nacional de Desestatização.
(ÀS COMISSOES DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E· COMÉRCIO; DE
SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO; E DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART.54) - ART. 24,11, g )
SUMÁRIO
I

Com relaçAo ao Projeto de Lei n· 1.601, apenso; cabem as mesmas
considerações, sejam sob os aspectos de adequaç80 orçamentâria e fiJWlCeira, sejam a
respeito do mérito.
Até porque os projetos em tela se ....melham na tentativa de
restaurar os efeitos do mecanismo de ajuste anteriormente previsto na legislaçio do
imposto de renda.
a beneficiârio de rendimentos pagos acumuladamente, além da
privaçlo de seus rendimentos, acaba por tO\" amputada, sem raz.io, parte de seus direitos,
em vinude da incidancia cega do imposto.
Neste caso, igualmente a sistemâtica de "bases correntes" é
complementada de forma realista e razoável pelo mecanismo de ajU3le de lon&o prazo
proposto.
E embora o projeto alo seja tio abrangente quanto o mecanismo
de ajU5le excepcional do artigo 88 da antiga rellUlamentaçlo do imposto de renda, já que
se contenta em restaurar o piso de isençlo, deixando de proteger os contribuintes situados
nu faixas intennediárias da tabela de incidCncia do imposto, nem por isso seu mérito seria
contestável, dando prefetênciaoos menos favorecidos.
Forçoso é reconhecer que o projeto principal é mais completo do
que o apensado, atendendo a todos os contribuintes que se encontrem na situaçlo de
perceber salários acumuladarnente por força de decisão judicial ou acordo trabalbista.
Pelas razlies acima expostas, 1101IO VOTO É PELA
ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DOS PROJETOS DE LEI EM
EXAME E, NO MÉRITo, PELA APROVAÇÃO DO PL N" 4.853, DE 1994, e PELA
REJEiÇÃO DO APENSADO PL N· 1.601, DE 1996.
Sala da Co~isslo,

em:.lble~ ",J1.cC Im.

Depu'~~
~~
11I - PARECER DA COMISSÃO
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• Projeto inicial

11 - Na Comissio de Economia. Industria. e Comércio:
- tenno de recebimento de emendas
- pam<:er do Relator

- parecer da Comiss.fo
11I - Na ComiMão de Seguridade Social e Família:

- termo de recebimento de emendas

- perecer do Relator
- parecer reformuJado
- substitutivo oferecido pelo Relator
• termo de recebimento de emendas ao substitutivo

• parecer da ComiSsão
- substitutivo adotado peta Comisllão

O Congresso Nacional decreta:

Art. i· Os recursos em moeda corrente. titulas e créditos
obtidos através de a1ienaçõcs ocorridas no âmbito do Programa Nacional de
Desestatização serão usados para amonizar a divida da União para com a
Previdência Social.
Parágrafo único. O Tesouro Nacional pennutará os

recursos obtidos em tílulos e créditos, na fonna prevista no caput deste anigo,
por Notas do Tesouro Naciooal - NTNs e delenninarn a colocação destas no
mercado, sendo os recursos resultantes da colocação usados para amonizar a
divida da Unilo para com a Previdência Social.
Art. 1· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. J. Revogam-se as disposiçõcs em contrário.
JUSTIFiCAÇÃO
O financiamento da Segúndade SOCial no Brasil baseou-se
sempre nas contnblllçóes do empregador. do empregado e da UniAo. sendo
este. Inclusive. um preceito consllluclOnal desde 1934.

A Comissão de Finanças e Tributação, em reumão ordinária realizada
hoje, concluiu, pela adequação financeira e orçamentária

4.853194 e do PL

do Projeto de Lei ri"

rio 1.601196, apensado, e, no mérito, pela aprovação do Projeto e

pela rejeição do apensado, nos termos do parecer do relator, Deputado Max

ROI4Inlllann, contra o voto do Deputado Manoel Castro.
Estiveram presentes os Senhores Deputados

Germano Rigotto,

Presidente; Nejf Jabur, Feltar Júnior e Júlio César, Vice-Presidentes; Augusto Viveiros,
Manoel Castro, Messias Gois, Saulo Queiroz, Arnaldo Madeira. Luiz Carlos Hauly, Max
Rosenmann, Roberto Brant.· Silvio Torres. Veda Crusius. Edinho Bez, Hermes
Parcianello, Pedro NovaiS, Delfim Netto, Fernando Ribas Carli. Firmo de Castro, Vania
dos Santos, Zaire RezerÍde, José Augusto, José Carlos Vieira. Magno Bacelar, Felipe

Mendes e Maria Conceição Tavares.

A Lei nO 3.807. de 26 de agosto de 1960, mais conheCida
como a Lei Orgânica da PreVIdência Social. loi a pnmelra legIslação a
procurar delimr de maneira precisa a Contribuição da Umào para os Institutos
de PreVidênCia Socl3l. tarefa esta comolementada pelo seu Regulamento de
Custeio. aprovado pelo Decreto n° cl3.0§!, de 14 de janeiro de 1979,
postenomelJle alrerndo pelo Decreto nO 90J81, de 17 de JaneIro de 1985. O
ano 103 do referido Regulamento de Custeio estabeleCia que a Contribuição da
Umão desllllava-se· l . ao custeIO das despesas de pessoal e administração geral
dos extil1los INPS, lAPAS e INAMPS, entendidas como despesa de pessoal'
as relativas aos vencimentos. salários e outras despesas fixas e variáveis
concernentes aos servidores daqueles órgãos e como despesa de administração
geral as relativas a material. serviços de terceiros e encargos div~rsos
correspondentes á administração das referidas entidades;
2. li complementação do 'custeio dos beneficios em
dinheiro e despesas da assistênCia médica prestada aos funcionános públicos
ciVIS lederais, IIlcillsive aos membros e lilllcionános do Poder Legislativo e
Judlciáno;
3. ao pagamento de parcela da aposentadoria
correspondente ao lempo de serviço prestado sob regime estatutáno de
IUncionários públicos;

Outubro de 1998

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Quarta.feira 14 22957

4. ao pagamento da pensão especial aos i>onadores da
"Sindrome da Talidomida";
5. e finalmente, à cobenura das eventuais insuficiências
financeiras verificadas na execução das atividades das entidades integrantes
do extinto SINPAS, isto é, a .tillta de recursos pecuniários para atender ás
despesas de pessoal e de administração geral do INPS, INAMPS e lAPAS;·
bem como o custeio das prestações previdenclarias em J,teral.
A pnnclpal fonte de receita que conslltlJla a ContnbUlçào
da 'UllIão para o antigo MlmsH~no da PrevidênCia c AssistênCia SOCial era a
dJamada ','Cola de Prevldencla". ou seJa. o produto de diversas contribUIções
cobradas sob esta denomlll'açào genenca. compreendendo. entre outros, os
segullltes recursos.
• 1.6% do imposto de Importação:
• 10% da renda bruta da Lotena Espomva Federal:
- 14 u -o do valor da vendâ dos bilhetes da Lotena Federal.
- 5% sobre a renda bruta da LOTO:
- parcela eqUivalente a ate 6% do preço ex-refinana da
gasolina "A", que IIlcldla sobre os preços dos combutivels automotlvos;
- :\0"Ô do movllnento global das apostas de cada reulUão
IlIplca. em prado de cornda.
Vale ressaltar que também ~onstlhnam a Contnb\1lção da,
lJmão a parcela de 20% II1cldente sobre o preço de comerCialização final dos
bens considerados superl1uos. bem como as dotações própnas do Orçamento
da Umão e respectivos credltos adicionaiS.
Em que pesem os dispositivos legaiS vigentes â época, uma
audl.ton.a nos balanços geraIs do SINPAS no periodo de 1966 a 1990 poderá
comprovar sem a menor sombra de dÚVidas que a contnblJlçào repassada pela
L'OIào)OI ser~pre 'lIlsuficlel1le para finanCiar as despesas previstas. Tal
Situação' .a~avO\i-sesobremàllemi· a .partir de 1986. quando a pnnclpal
componel1le da Cota de Prevldencla.· 'lstO c. '0 percentual II1cldente sobre
combustivels . aulomollvos.· 101 reduzldd para 0.15 u -o A panar de éntào. .15
transferenclas da lJmào' para a Previdência SOCial loram reduzll1do-se
sl!,.'mficatlvamente ano a ano.
Diante do quadro apresentado, estamos convictos. de que
existe uma divida da União para com a Seb'Undade Social, sendo a sua
existência reconheCIda, inclusive. pela legislação vigente. De fato;'o art. 90 da
Lei ,,0 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre a organização e· n
custeio da Seb'Undade Social. determina que o Conselho Nacional de
Seb'Undade Social adote as prOVIdências necessárias ao lev~tamento da
referida divida no prazo de 180 dias a contar de sua instalação, prazo este que
infelizmente não foi cumprido.
A titulo de explicação, gostaríamos de alenar para o fato
de que a panir de 1991. com a entrada em vigor da Lei n° 8.212. 4l
Contribuição da União para a Seguridade passou a ser constituida pelos
recursos adicionais do Orçamento Fiscal fixados obrigatoriamente na lei
orçamentária anual. A União passou a responsabilizar-se apenas pela

c
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cobertura de eventuaIs insuficiências financeiras decorrentes do pagamento de
beneficios de prestação continuada da previdência social. desde que na tonna
da Lei Orçamentária Anual. E finalmente. o art..18 da referida Lei nO 8.21 ::!.
permite que receitas de contribuições próprias da Sebruridade Social. tais como·
as incidentes sobre a folha de salários. o faturamento e o lucro. sejam
utilizadas para o financiamento das despesas com pessoal e administração
geral do INSS. da LBA. da FW1dação Centro Brasileiro para Intància e
Adolescência e do extinto INAMPS. Assim sendo. a relação entre a União e a
Previdência Social alterou-se· substancialmente, não havendo previsão da
existência de dividas entre ambas, de 1991 até hoje.
. .
A que~tão da divida da União para com' a Sel:,'Undadc'
S.oclal e de fundamental importância no momento atual, quando alterações Illl
~Ist~ma ,são disclIudas. De tato,
como tais ·reformulaçõcs . têm COlllO
Jus~lficatlva a eventual falência do sistema vigente. o resgate da divida da
limão para com o mesmo poderá modificar substancialmente o quadro
presente. Neste sentido, o projeto de lei em tela pretende que os recursos
apurados com a pnvatlzação das empresas' estatais sejam repassados a
Sel,'Undade Social como fonna de quitar o débito ell...·'ente. permitindo. enfim.
que a eletiva SItuação financeira d~ Sel,'Uridaâe Socii}: seja a\lf1[jada.
.Por todo o exposto, contamos COfll o impff.scindivel apOio
dos Senhores Deputados para a aprovação de nO!/,3 proposta.

.1/;/)
iglROD~U~

Sala das Sessões, emJ4dej.tt

""p..ado

IL

de

1~4.~,

\ . . :~t~~fi'
,

"LEGISLACAO CITADA ANEXADt. ~;I.~.1: .
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGiSLATlV··';:;' •. 1;",01"
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DI1.

1960

Di$pée sóbre a ·l.ei Orgl)JLicll d4
Previdém:i.a Social.

O .Presidente da República.
Faço saber que o congressO N~lo
nal decreta. e eu sanciono li segwnte
Lei:

a

Introdução
CAPITULO ONlCO

L" A preV1dência sociaJ or.r~
03 forma desta lei. tem PGI"
:':':3se~u:ar aos seus bene!iciáriO&

~U"t.
::l:;~tUJ

~i:-:l
::i:i melOS
I).

tnct8pensâve13 de [ll'uJ:l"n-

o.e ldade avançt'1li.
tempo de serviço. pn-

por motlvo

jí\':~:I.pacidade.
::t~:) 'JU morte

d~queJes

ecO nom1camente. pem como
serv'lÇOs que visem 1'.
;):i'o.eção de sua saúde e concorram
::-a.:a o 5:?U oem-estar.
Art. 2.(1 São oenen~Ari08 GoIf. pre'ildênc:a social:

~~nc:iam

TITULO I

de quem à&-

p:es~acão de

! na qualidade de "!(egursd06·'.
todos os que exercer.~ emprego a.
ativid~q~ remunerada
no território
nac~ong;l.. salvo as excp.ções expressamente consignadas nesta le1:
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u - os trabalhado:'\"3 ruriv.-;: li ':"t·,:w..
ente:ldidcs. os que cul!:;v~m à '<l::;;~;~"';;

n - na

Quanç1ade de ·1e~eDJ1~
tes" as ~a.s a.uim .-1e!i1Uc1aa:»
art. 11.
Art. 3.0 São exclU1dos
&!6ta lei:

1 -

do

os

.cmpregao<Js,

os servidores ciVis e militares

da On1áo. dos Estados. Muni.clplOS e
d~. Terrl tOrios bem como o)S da!- re&pectlVa.s au t.z.rqUlas. que est,l1'~:eIll
~u.1elt·os a reg'.IlIles próprios de ore·

d:s~cs~c

r·-

te~ ,C~

,Art: ;:4.~,,~,: Para

~o!'.slaera

;.

83.081 .

de

-se:

;;

24

~

laneiro

de

OS. ,efeitos
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Custeio da
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'9,

Social.

R e p ú b I i c a,

d a

uso das atribuições que lhe confere o item lI!. do ar
6.43~

tigo 81 ia Constituiçio e tendo em vista a Lei 09
de 19 de setembro de 1977, que instituiu o Sistema
cional de Previdência e Assistência Social -
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das despesas de pessoal
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.;'

dli?:3tn 1'2:,

Aprova o Regulamento do

r:;:.

l:rs.

ae. ApcsentadCJna

;Im,titutos

Pe!1~be:;

Yidêncul~

o

t't3.I1'·::J,

no

ar~·.
Parabiato . lln1CC" ,- (} alspa~~tCl iri'O
ínc!'sO, l~ão St' apllC::1 ê.O~ ser':n:i'1re'::
CiV15 da, U:liâo." Cl05 r~.tado6. ~.~U:r~lCIi'
pIOS e,.
rr';tórlOS 'CUt' Gtb COn,,~'l.\)'LU?>

reg1me

Decreto nO

aomestico;;,

qusnwa· éstes, o

G.Q.1

<3 q

<li

<:>

•

c

• '"

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

22960 Quarta-feira 14

I - o produto das

Outubro de 1998

dlver~s-~oncrlbulçõescocradas

sob a denomlnação genérlcd de "cota de prevldêncla", na forma dos
artigos lOS a 114:
11 -

a dotaçao próprla do Orçamenco Geral da Unlão,

em valor suflclente para atender a complementação do cuscelO dos
beneficlos em álnnelro e as despesas da asslstêncla médlca prestada aos funcionárl?S 'públicos

C1V1S

federais, lncluslve aos membros

e funrlonários do Poder Leglslatlvo e do Poder Judiciário:
111 -

a dotação própria do Orçamento Geral da união,

em valor suficiente para atender ã parcela da aposentadoria corI~~
pondente ao tempo de servlço presta':o 'soh o reglme 'estatutáno àos
funcionános'públic05 de que trata )'artigo,19 da Lei:·n9 6'.184, de
II

de dezembro de

1~74:

IV - quando necessário, "dotação próprla do Orçamento

Ger~l

t~.t.'o

da união, no valor da diferença entre a receita de que
item I no exerclcio anterior ao da apresentação da propos-

ta orçamentária e as despesas de pessoal e de administraçÃo geral
do INPS, do INAMPS e do lAPAS no mesmo exerclc10:
V - quando nece.sário, crédito adicional ao

orçame~

to' do HPAS para cobertura de eventuais insuficiências financeiras
ve~1ficadas
9~aAt••

na execução das atividades a cargo das entidades inte-

do SINPAS.
Parágrafo único -'Para os efeitos d.ste artiqo con-

aI despesas de pessoAL -

as relAtivas aos

venéi~n

tos, salários e outras despesas fixas e variÁvels concernentes aos
servidores do INPS, do INAHPS e do lAPAS:
b) despesas de administraçÃo geral -- as relAtlvas

a Material, serviços de terceiros e encargos diversos

corresponde~

tes à administração dessas entidades:
c)

insuficiencia flnanceira -- a falta de recursos

pecuniáriOS para atender às despesas de pessoal e de admlnlstraçào
geral do INPS, INAMPS e lAPAS, se a contribulçào da Unlào prevlsta
nos ltens I

~

IV for inferior ao total dessas despesas, bem como

ao custeio das prestações previdenciárias em geral,
de que tratam os itens 11 e 111.

inclusiYe~

as
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DECRETO N? 90.817. DE 17 DE JANEIRO DE 1985
Alter. dispositivos do R"I '1Iamem" .10,
CusteIo da Prf'vldénC'l. SQ"M/, ap.o· '. I~"
pejo Decreto n." 83.081. de !'I .le 1IIIII!Irlt ,/e·
1979,

O PRESIDENTE DA REP·UBLICA. usando das 8i.r:huiçõe~: ". 'Ie
lhe confere o artigo 81. item UI. da Constituição.
DECRETA:
Art. I? Fica aiterada a redação dos seguintes dispositivos do ~:.~,.
gulamento do Custeio da Previdência Social, aprovado pelo Decrc,.r ?
83.081. de 24 de janeiro de 1979:

..Art. 5?
I -

como empregado:

ai o Que trabalha nessa condição no tNt'Ítório nacional. inclusive o doméstico:
bl o brasileiro e ó estrangeiro domiciliados e contratados no
Brasil para trabalharem como empregados nas sucursais ou
agências de empresas nacionais no l!xterior:

cl a contar de 1 ~ de janeiro de 1981. o Que presta serviço a
missões diplomáticas estrangeiras no Brasil ou a membros dessas missões. excluído o n40 brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro que esteja sujeito à legislaçio previdenciária do pais da missão diplomática respectiva;
di a contar de I? de janeiro de 1981. o brasileiro civil que
trabalha no exterior. para oiganismo oficial brasileiro ou internacional do qual o Brasil seja membro efetivo. ainda que lá do·
n:.iciliado e contratado. salvo se segurado obrigatório na forma
éa legislação do pais do domicílio:
11

o trabalhador autônomo:

111

o trabalhador avulso:

IV

o trabalhador

t~mporário;

v - o titular de firma individual urbana e o diretor.
membro de conselho de administração de sociedade anônima.
sócio gerente. sócio solidário. sócio cotista que recebe pro
labore e sócio de indústria de empresa de qualquer natureza. ur·
bana ou rural: .
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LEI N2 8.212, DE 24 DE

DOt.I~STICO

JULHO DE 1991'

p., t. 18. Os recursa. da Seguridade Social
reler' JI nas allneu a, b. c e d do parágralo
único ~io artigo 11 desta Lei poderão conllibuir.
a partir do exercício de 1992. para o financiamento das despesas com pessoal e administração geral apenas do InstitUto Nacional do Seguro SoclaJ (INSS), do Instituto Nacional da
Assistência Médica da Previdência Social
(INAMPS). da Fundação Legião Brasileira de
Assistência (LBA) e da Fundação Centro Brasileira para Inlincia e Adolesoincia.

Dispõe sobre" organização da Seguridade Social, institui Plano dlt Custlt/o, It

d. outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congrltsso Nacional decreta e eu sanciono a sltgulnle Lei:

Título VIII

LEI ORGÂNICA DA
SEGURIDADE SOCIAL
........

DAS DISPOSiÇÕES FINAIS E
TRANSITÓRIAS

.

~

Titulo VI
00 FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL
INTRODUÇÃO

Capitulo 11
DAS DEMAIS DISPOSiÇÕES

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

Art. 90. O Conselho Nadonal de Seguridade Sodal. dentro de 150 (cento e oIttlC\ta) dlaa
da sua Inl1alaçio. adotará as provId6ndu ne-

Capítulo 11 .
DA CONTRIBUiÇÃO DA UNIÃO

cessária. ao levantamento das dividas da
União para com a seguridade Soc:IaI.

.......................................................
SeçioU'
DA EMPRESA E DO EMPREGADOR

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 4.871/94

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr. PreSidente determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões .. de prazo para apresentação de emendas, a partir de
20/03/95, por cinco bessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas
ao proJeto.
Safa da Comissão, em 28 de março de 1995
•

~C'

1

/1,'

:, ._.:..l.... l!..\_ 1'<,

C:

tt..:

)
r
tH.. CLL.Lk-Ç;

..ANAMÉLlA RIBEIRO CORREIA-OE ARAÚJO
Secretária
'

PARECER DA COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
1. Relatório
O Programa de Privatização Brasileiro tem como
principal objetivo. a redução do déficit público. Para isso é importante que
seus recursos sejam usados para pagar a dívida interna tederal, que custa
aos cofres públicos juros exorbitantes.
A Previdência Social tem fluxo de caixa com
pequeno déficit nos próximos anos e com grande déficit no furnro,
especialmente após 10 anos.
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Os pequenos déhcll correntes estão sendo cobertos
por aportes do Governo. Os grandes déticit do 'futuro pretende-se resolver
com a Reforma da Previdência em curso no Congresso Nacional.
Vincular a receita das privatizações ao pagamento da
divida com a Previdência, apresenta dois inconvenientes graves:
I. Bloqueia recursos que tem que ser usados paJ'.";
pagar a divida interna. que comanda altas taxas de juros.
.
~.
lntlexibiliza a administração linanceira do
Governo Federal.
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COMlssAo DE SEGURWAI>E-SOCIAL C FAMíLIA

I - Relatório

o projeto de lei n° 4.871\94, do noore Deputado Philemon
Rudrigucs propõe a destinação de recursos obtidos através de alienações
u~o.rridas no âmbito do Programa Nacional de Dcsestat'zação á amortização da
diVida da Umão para com a Previdência Social, devendo os valores serem
obtidos, para tal, através dc Notas dp Tesouro Nacional colocadas no Mercado
dc Capitais.

2. Voto do relator

Considerando os motivos acima expostos, sou pela
não aprovação do Projeto em epigrafe.

.51<. L

Sala das Comissões. em IG de

_"
Justificando, di;;: o autor que o projeto visa suprir
defiCiênCias dc recLlrso~ pecuniários da Previdência ~ara o atendimento de
despcsas dc pcssoal, dc administração e de custeio na prestação de serviços á
scus segurados

de 1997.
Ocorrido o prazo regimental neste órgão técnico, não foram
apresentadas emendas ao projeto.

-.::1'\".[[

É o relatório.

Deputado Lima Netto
Relator

11- Voto do Relator

111- PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de EConomia, Indústria e Comércio, em reunião

ordinária realizada hoje, REJEITOU,. o Projeto de Lei nO 4.871/94, contra o voto
do Deputado João Fassarella, nos termos do parecer do Relator, Deputado
Lima Netto.

A preocupação do Autor do projeto sob exame é o de
propiciar á Previdência Social meios para alcançar ~\ sua Iiquidez com a
utilização de recursos advindos do Programa Nacional de Desestatização.
Concordamos com o autor quando lembra da necessidade
de a União cumprir suas responsabilidades perante a Pre/idência Social, que se
encontra em déficit.

I;stlveram presentes 05 Senhores Deputados:
Rubem Medina - Presidante, Hugo Rodrigue!J da Cunha.
Neuto de Conto e José Carlos Lacerda - Vice-PreSIdentes, Antonío BlIlhmaoo.

Edison Andnno, Enivaldo Ribeiro, Francisco Horta, Herculano Anghínetli, Israel
Pinhairo, Joio fassarella. JoM Rlbeíro. Lamartine Posella, Uma Netto. Marilu
GulmarAes, Nair Xavier lobo. Odacir Klein. Paulo Ritzel. Renato Johnsson.
Ricardo Hel"ác[io, Alzira Ewerton, AntOnio Felj<lo. Arolde de Oliveira e Julio
Redecker.

Sala da ComissAo, em 1" de mala de '997

._

~.

Entendemos, porém, que hú impropdedades insanáveis no
conteúdo da proposição.
Os recursos do Programa Nacional de D.:sestatização são
programados para o atendimento da amortização da di vida interna, que pela
forma astronômica alcançada, vem ocasionando altas tax.Js de juros.
Daí o entendimento de que esses r~cursos não podem ser
desviados de sua finalidade, sob pena d. agravar ainda mais o quadro da
economia interna do nosso pais.

Dopu1ado RU8E!JMEOINA I
Presidente

Pelo motivo exposto somos pela re,;eição do projeto de lei
4.87[, de 18 de janeiro de 1996.

Sala da Comissão, em'" ; de julho dI' 1997
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Deputado José Aldemir
Relator

PROJETO DE LEI N° 4. 871-pJ94
Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura e
divulgação na Ordem do Dia das Comissões, de prazo para
apresentação de emendas,. a partir de 13 de junho de
1997, pOr
cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.
Sala da Comissão, em

25

de

junho

1997.

PARECER REFORMULADO
l-RELATÓRIO

o projeto de lei n' 4.871\94, do nobre Deputado Philemon Rodrigues
propõe a destinação de recursos obtidos de alienações ocorridas no âmbito do Programa
Nacional de Desestatização, ã amortização da dívida da União para com a Previdência
Social, devendo os valores serem obtidos para tal. através de l';otas do Tesouro Nacional
colocadas no Mercado.
Justificando, diz o autor que o projeto visa suprir deficiencias de
recursos pecunlluios da Previdência Social para o atendimento de despesas de pessoal, de
administração e de custeio, na prestação de serviços aos seus segurados.

~ak' Ll1a:vv~V0-

~ois~sa de Oliveira

,

Secretária em exercício

Aberto o prazo regimental, não foram apresentadas emendas à
proposição original

É o relatório.
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de 1998, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram
recebidas emendas ao substitutivo.

A preocupação do Autor do projeto, sob exame, é o de propiciar á
Previdência Social, meios para alcançar a sua Iiquidez com a utilização de recursos advindos
do Programa Nacional de Desestatização

Concordamos com o Autor qúando lêmbra da necessidade de a UIÚão
cumprir suas responsabilidades perante a Previdência Socia!, que se encontra presentemente
em déficit.

Sala da Comissão, em 31 de março de 1998.

Jorge Henrique' Cartaxo
Secretário

Entendemos, porém, que há impropriedades no conteúdo da
proposição do nobre Autor do projeto que devem ser sanadas.
Os recursos do Programa Nacional de Desestatização. atualmente.
são destinadas ao atendimento da amortização da dívida interna que, pela forma astrondmica
alcançada, vem ocasionando altas taxas de juros no mercado.
Dai o entendimento de que esses recursos não podem ser inteiramente
desviados de sua tinalidade, sob pena de agravar ainda mais o quadro da economia intem3
1
do pais.
Pelos motivos expostos expostas e restritos ao âmbito de competência
desta Comissão de Seguridade Social e Família, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
de nO 4.871\ 94, nos termos do Substitutivo em anexo.

111 - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reumao ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente, com
substitutivo, o Projeto de Lei nO 4.871, de 1994, nos termos do
Parecer Reformulado do Relator, Deputado José Aldemir.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Sala da Comissão. em 17 de novembro de 1997

Deputado JOSÉ ALDEMlR
Relator

SUBSTITUTIVO OFERECIDO AO PROJETO DE LEI N" 4.871/94
"Dispõe sobre a destinação dos recursos .
obtidos através de alienações ocorridas
no âmbito do Programa Nacional de
Desestatizaçào,"

Deputados Arnon Bezerra e Arnaldo Faria de Sá - 1° e
3° Vice-Presidentes, respectivamente; Alcione Athayde, Armando
Abílio, Ayres da Cunha, Carlos Mosconi, Darcísio Perondi, Eduardo
Jorge, Eicione Barbalho, Fátima Pelaes, Fernando Gonçalves,
Humberto Costa, Jair Soares, Jandira Feghalli, Jofran Frejat, Jonival
Lucas, José LinharE1s, Lamartine PoseI/a, Lídia Quinan, Luiz Buaiz,
Márcia Marinho, Marta Suplicy, Nilton Baiano, Osmânio Pereira,
Pimentel Gomes, Saraiva Felipe, Tuga Angerami ".titulares; Agnelo
Queiroz, Armando Costa, Carlos Mendes, Eduardo Barbosa, Jovair
Arantes, Laura Carneiro, Sérgio Arouca e laire Resende suplentes.
Sala da Comissão, em 20 de maio de 1998.

o Congresso Nacional decreta:
An. 10 Dez por cento dos recursos em moeda corrente, titulas e
créditos obtidos através de alienações ocorridas no âmbito do Programa Nacional de
Desestatização serão usados para amortizar a divida da União para com a Previdência
Social

_/_-~/
D~~
1° Vice~ ente ~ício da Presidência

Parágrafo único. O Tesouro Nacional permutará os recursos obt(dos
em titulos e créditos, na forma prevista no capul .deste artigo, por Notas do Tesouro
Nacional _ NTN's e determinará a colocação destas no mercado, sendo 05 recursos da
colocação usados para a amortização da dívida da União para com a Previdência Social.

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

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Art. 40 Revogam~se as disposições em contrário.
Sala da Com~são, e?, ]7 de novembro de 1997

Dispõe sobre a destinaçSo dos recursos abUlios
através de

i I,'

'JÓSÉ 'i~ÓEMIR

alienações ocorridas no

~mbito

do

Programa Nacional de OesestatizaçDo.

Relator

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art 1° Dez por cento dos recursos em moeda corrente, títulos e

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

créditos obtidos através de alienações ocorridas no âmbito do Programa Nacional

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

de Desestatização serào usados para amortizar a divida da União para com a

PROJETO DE LEI N° 4.871-A/94

Previdência Social.
Parágrafo Único. O Tesouro Nacional permutará os recursos obtidos

Nos termos do art. 119, caput, 11, do Regimento

em titulos e créditos, na forma prevista no caput deste artigo, por Notas do Tesouro

Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou

Nacional _ NTN's e determinará a colocação destas no mercado, sendo os recursos

a abertura - e divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de
. prazo para apresentação de emendas, a partir de 23 de março

da colocação usados para a amortização da dívida da União para com I a
Previdência Social.
Art. 3 D Esta lei enlra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.

Sala da Comissão, em 20 de maio de 1998.

/no' ~~
.~
1° Vice-Pr~~nte no exercício da Presidência
Depu

PROJETO DE LEI N° 5.388-B, DE 1990
(Do Sr. Victor Faccioni)
Dispõe sobre a linha do preamar na fixação dos terrenos
de marinha; tendo pareceres: da Comissão de Defesa Nacional, pela aprovação; e da Comissão de Çonstituição e
Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
(PROJETO DE LEI N9 5.388, DE 1990, A QUE SE REFEREM OS
PARECERES)
S UHÁR I O
I - Projeto inicial
11 - Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
- termo de recebimento de emendas
I~I - Na Comissão de Defesa Naçional:

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- ?arecer da Comissão
IV

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão.

na c.
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" .. t. 12. O .dtt.1 ...., .'I".do n. . . .p... tlçlo
."".C.d.do". d. F.z.nGa N.clonal na loc.lld.d• . • pUbllc.ao 1'0" 3 It .. is) v.z.s. cem·lnt...v.,os nlo .sup.rl0r.s.
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(dazl
dt •••
no Dt,,.lo Oflcl.l.
s. s. t ... t.r d.'t ... r.no.
.itU.dOS no D'st"ito F.d.... l ou n. foln. dU.
nos Est.dO ou T.""ltó.. lo. In.s public.r o

expediente.

_ ..
oa QUe •• ~1v.r. . for. . do~ natural ou art1f1c1.'rn.ente. ~r. o ladO dO "..,. ou doa ':'0• •
I.goa•• _ . _ 1 - . ' 0 .0. t.r...".,. de _ .. ,~.

;{.. t: 13. Da po••• des,••• out ..o. óoct.~
to•• ou••••• fo ..ç ...' por obt. . . . . .pÓ. . . . . .llZ.çlo dOI tr.b.lnos topog.."Icos OU• • • flz ..._ ""C.IS'rIO'. O Cnaf. 00 ó ..glo loc.l do
SPU dau ..."na.. ' • Pc'lçlo 08 Itnha .... da.p.cho
de QU•• por edit.1 com pr.zo d. lO (deZ)·dl •••
d.'" clincl • •0. Int.r••••dos 1'.". Of....clmsnto da OU. I .qu.r I IftPUgneç6a•.

" .. t. ..- slo t
glnel. o. aue. l>a~dO. pela. corrent•• ~veoáy.t •• fora dO alcance daS ~,.... via at • • dlstinc1a de 15
(qulnz.) -.t..o. Medl00. no~l%ont.lment. par. a
Pa .. t.
oa t .....a. cont.do. _'de • I Inna onécll.
ela. anc:t-.t_ o .. dl"... la•.
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IlftPUgn.ç6a1 po,.vantu....p.....nt.da• • • •uto.. id.d• • QU• • • r.f.r • •• t • •rtlgo ....".mlna..' o
•••unto. • •• confl,.ma.. •
.u.
decl.io.
...co
,
ex ofiCIo 1'.". o DI ...tor do SPU.
sem p juizo do ".cU"'O OS p.rt. Int
oa.

q u a l _.. época do

",.t.

3&

Slo

.no.

'.""eno••c ....cldo.

,.,nna

t. 5- SÃo d.volut ••• ne f.I". da f,.on'.Ira." ..no.
T.~ritÓrtos Federai. e nu 01str1to Fe~".'.

•• t.rra. QUe. nlo •• ndO próortea nee
aplICada• • • l~ uso púCllco fada I . • •tadUal ou "",nlclpal. nlo •• 'nco..por _ .0 dO• inlo prlv_:

" .. t. ,,,. D& o.clsio prof.rloa pala DI~.to,.
do SPU s.r' dadO conneclmento .os int
dos. QU •• no pr.zo lmp..o ....og'v.1 d. 20 (vln'.l
dl.s. cont.dO. da .u. vlgéncl •• pode.. lo Inta..por recursos pera 0_ CTU .

.1 PO" '0"10. 08 L.I n- 1101. de 11 .,. " ' _
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feder.l • • • • tadual.:
ti) _
vl .. tude _
reconnacl-..to po..

."-.;50. cone••do "'"
da Unllo dOS Es'adOlH

pa,.t.

cl ..... VIM...,. _ '.1 ou cone••• lo _ _
de governo •• trangelros • rat1'1Cada ou reconneclda. expr.s •• ou Iw~l'clt.mant•• pelo I"~
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vl .. tude da .... tança jUOlcl.1 coa fCH"ç. oe coIsa julgada:
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a) por s. .c".,._ . . PO.'. continua. Incont•• t.da coa ju.to titulo. bOa f •• po,. te,.-a suoa"'or • 20 (vln'.) .no.:

Zuno pr; ItECQIMPIP pr: I:l!ma~

.0. ta~. 40 ar1=:. 11S,. ~,. I,. do 1t.9iunto Interno 4a Ciaar. do. DaP'Utaclo. 8' do it•• 111 do Ato da
PIe•• ai 177/8',. o Sr .. Pr•• ident. d.t.erainou • abertura _ e di.
YUlqaçio na Orde. do Dia da. Co.i•• õ•• _ d. prazo para apre••nuçio de ...nd•• ,. a part:ir d. 29/04 1'1 • por 5 •••• õ•••
~.qot.do o prazg. nio for. . recebida• •"nela. ao projeto ..

fI PO" s • •cn....... POss. p.ci'lc• • ln!nt.""UPt.. PO" 30 (tf1 nt. I .no. . I no_noent!:
.....t. da justo titulo. boa f.:
g) por
'0"10. da .ent.nç. oacl.r.tÓ"'. no. t ... mc~ dO
... t. I.' da Con.tltulçlo Fada... I. de lO da nov....,..o de 11137.

"."'g,..'o único. " PO'•• e QUe • unlio conOlclone • •u. lloar.lldao. nlo POde con,nltul~
1.tt,úndto • deoenoe do .'et,vo .prov.1t.~to
• _r.da dO pos.uldor ou 00 .eu p".PO~tQ. Integ... lmen'. s.tlsf.I'.s por .s,." no C&~O ~
po••• de terr• • • '~uada. ~ '.1 •• de
fronto1"a ••• condlç4a• •
I~.t •• nç 191.

apee'.'.
..................................................
C... ~tTU!.O Ir
De IdMt I f I~ âIM} knl1l

....1. d. Coai.aio"..

HILDA DI:

'!lIA

03 d. BIIio d. 1991.

~

tlIDJEJtHECaJl

SecTetária.

COItxsdo DI: DERSA UCIOlU\L
TDJto DI: IlZCI:IIIIUlm) DIZ !IDIII1AS
IW>Jr:ro Dlt

I.I:r ." S.JUI9D

.. .0. t..~ do ~ .. 11.9,. caput:. I,. do
c:I! ea-ra doa DeIM~,. alterado pelo Art.
çao ,,8 10/'1 .. o 8r... Preaid. .t:. 4et.~ a
.-uJ.ll)'açio na Ord_ do Dia . . Cc.i.a.õe. - de

a-sJi..ento Interno
1- .. X,. da •••011&ebertUX1l - . dipraao pera apre-
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=_.

_nela.

~'t:aÇio . . . . . . . . . . . . panir 1./11/ 91 .. por

não f'or_ recebidae

&egotado o pl'aao.

SaUi da COIIi.üo. _
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c.i.neo
ao PlI:oj ..
t.. d.

p"'.-

t.erra. da poeiçlo da' l1a.a . .

. .,- -'410 •• 1.11

25 4e nov••bro de 1'91

I

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

",,~~;'"'!:~~eira
Ircy :-':.~ária

CAPITuLO 11 - DA ID!MTlrIC.o.çlo "DOS aallS

.........................................
Seçlo 11 - Oa OII. .rc"çlo do.
P~EIt

DA .:oMISSAo DE DEnSA NACIOIlAL

I - aa.uelItlO

Deput.ado

Vict.or

eso.

de

t...

...ccioni,

••tabelecer coeo or19_ da ralxa de ]] (

_toroa

aut.oria do

por

Qt)jatlVO

...

nOb..

11l1el0 _

-

••clarec.#

Aut.or

lrreeu.,. . l,

.....

conc.it.o de t..rnno. eM . .rln11a te••

1131 • • •_

fb.da e".. orl_ ela f.l. . ele li. (

o

oecre'tO-l.i

••t.aJ>elec.u coeo orl~

n.

.. .120,

de....

de

21

qu.,. no.

di •• ~tU.i.,

•

'0 (•••••

ta., doeu_nto. e

orl~ da faiu a linha do

O",

o

edital,

dla.

tlt.)

p.r.
of.re-

outro.

..clareciMnt.o.

ccncern.nt•• ao. t.rr.no. coarpre.ndlclo. n·
d. . . rcado.

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

in.i9ne Deput.do Vict.or ".cclon1

linha d.f.lnida •• 113J 1'110

_...

ça. a •• tudo, •• a •• l . lha. convier, plan-

tr.chO
Conclui o

do

traNlho.

c.rto., pe•• 0fI1Mnt. ou por
que no pr•• o de

t.rranca .. lInha do pre.-.r-

COIllO

qu.l

Art.. 11 Para. r.alizaçlo do

.... ~ at.ual. J'& o Decr.t.o-Iei n. ,. "0, de 5 ~ .et.elllbro de

1'''', volt.ou a c:onaiderar

relat.ivo. A.quele ano,

SPU c:onv i4.rA O. int.r••••do. c.rt.o• • in-

t ...reJ.ro,

de

aut.nt.lc idade

de

quando n.l.o obtido., • • poca

t.rin~a _ tora. ) . .toro. a linha do 61t.~ preaaar"'1II6d10. &a

1'.2,

.,.i.t.a

Art.. 10 A deterainaçlo .erA f.it.a,
d. doc~nt.o. • plant..

O

da

ano

eSQ

d. 1131 • da Mdia da. ench.nt.•• ordin'rl-

trlftta .. te.. )

na falt.a de.t.a, pela anaI1•• de curto per10d0.

o

da cOIllpet..ncl. do S_rvlço do 'a-

pc.içao d •• linha. do pr.....r-.-6dl0

terreaoe de . . rinha .. l1nba do pr....r-...l.,

3u.t.lflcaçlo, que

de

t.rilllÔnl0 da Unl10 (SPU) .. det.erwinaçAo

atul. detera1n.4... oela anf.ll._ h.r.eftlca de 10R90 per10d0
Da,

t

Ar't.. , .

o ' r•••nte Proj.t.o de lA!,
11uatre

Terreno.

d. Jlterinha

t . . . .i •

• i9nJr.tlcaçlo, quer . . 't.twO. de crit.rio. d. . . rcat6rlo. de

Ar••• - o quo, dificu1t& a cobrança de ta.a de ocupaçlo do.

.c.

t.rreno. d. ..rlnh. - quar para . . . .tra't'9ia ailitar •
ln.t.l.çlo de -.:ani•

de

De!...

ter.a.

id.ntificaçlo

"oi .. Propo.içlo enc. .inhada • a.ta Co.t••Ao

deeorr.nc ia,
fLarinha.

Haclona1 que .. exa.inarA quant.o ao "rit.o, no.

di.poat.o.

pelo

art..

32,

inciao

V,

do

E

da

••••0.., • contar

do

pr. . . .r-MdJ.o

n.

detar_inaçlo

••••

dificuldade

t..
da

1131

d.

do.

f.ixa

refl.xoa

.,

••

terreno.
na.

de

aço".

eM

la obr•• re.lizada. n••••• t.rreno••
Ifo

o

linha

hoje exi.te pa.ra .. preci••

fiacaliz.çl.o, ... caroo do Mini.t'rl0 d. Marinh., •• r.1açlo

"'.gi_nt.o

Interno da Ca. .ra do. Deputado••

Eflcerrado

~U.

depr••nd.-• • • dificuldade

de d.t••• do e.rritOrio nacional ..

t.xto .pr••• ntado

Da .i-.pl•• oba.rvaçlo do

a

praa:o

re91_ntal

cinco

de

de li d. noveabro de 19'1, o Projeto nlo

recebeu ._nda•.

••t.abro de 1'12 (

RTM:)

-

art.. 320 do Decreto

.R..qul. . .nt.o

para

~.

o

I'. '41, de 24 de

Te'feto. JlArlt1-et

encontr..,••
Art.. 320 'ar. ,. ....ecuç..o de

obra

pClbl.1ca

Ou particular,. aob • •obre 6qu., _

t.rre-

no. d. NrinhÀ • • •u. acr•• cidoa, bea C~

no.

aar9inal. da Unllo, doa &.t.~ 011 ....-

niclpl0., ••r" prevl_nt.e ou"ido o 1111'1.o Decreto-l.i ne ,. "0 de 5 de .eteabro de

t'rl0 da Jlarinha, por _10
pe~lçlo

UU. dbplle ,

atleio

de

do lntar••••~ dlr19lda _

tro d. KarinhÃ,' atrav'. da Caplt.aftla

ln.t.Rldo, .xpondo a .••p6C1. de

DOS BEIIS lMOwIS DA Ululo

obE'a .que

de•• ja r.all...r~

CAPITuLO I - DA DCC!.AAAÇAD DOS UIIS

5 lO 'Info~ o oHel0 ou padçlo.

Saçlo II - d.

.......

~

Conc.l~"'çlo

~

~

prof.....u _ _ II (

~rlnt.

.

~

_

wu.

e td. J'

'_-

Art. 2 •. 5&0 .terrenoe de . .rlnha..

doa

deY1~nt..

Porto. ou 01'910 aubordinado,
TITuLO I

IN

1I11l1.-

e1a~'1I;.'

quo

ln~~~••':' •

-

Se9aranç. e1a"_:'

vegaçio, SequeaDiA w.e1onal

_

lnwn....

lIaval., • capl.tani& do. ~~o.

o ~.ftCaa1"

nhaiá l Diretoria de Porto• • Coata..

qIa.
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0* COftII.aa

n1lt..1'10 ILI KaclftM.

o Pro,.t.a dlI lAi do o.pt,lt..-Io Vict.or Faccioni

r.pl'Od:ull .... irlta,ra, e ~ • "

Decnto-Ial

n'

t.n.,

..

~r".nlfo • . ,

21

..

r_at.abollac:.ndo .. U"ha do pr. . . .r-

.. panll' .. qual ••1'10 ....ldo.

oa

f ..... nin

art. li do
..

UU,

U. at.ual c..., .. 01'1.-

tr

t ...

~rM

tda

faiu do. ta.n'ano. eM _rift"-, o tI'M tecnar' _1111 f&cU

..
1\1&

4e_rcaç&o.

.blta, ""tro da 6tiea ,.rti_nta • C-.J.....
da

0.1•••

.x~.

_rJ.nha,

ao

w.eiol\al,

cMiUa1tar

Ifttande.o.

coa

_1&

que

..

'ropollçle.

ptwe:1a&o

conc-.:Mrl... 0I,1t'-"1•• ,

ea

ora _

tlC'r-ftOII

..

0.1..-1.. .. ~i. .

_lhor.. C'oftCliç6e. JNllI:a . . . . .releio doi 1'o11cla "".1, _

cWlpri_nt.o ao dilpon..

JIO

DIU1W 10

)20 do Jtft .......

citado art.

sx.oczo, "oto

pela .'t'O"I'IÇAe

"t.

'rojeto de lAi "a '.311"' .
• al. dII Coaiuao. _

01 ... _111'11

... U,..

COMIssAo DE CONSTITU1Ç~O E JUSTIÇA E DE REDAÇAo
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N2

S.388-A/90

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art. 1 2 , I, da
Resolução n 2 10/91, o Sr. Presidente determinou a abertura - e
divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre~entação de emendas, a partir de 25 /05 /92
por cinco se~
sões. Esgotado o prazo, ~~ foram recebidas emendas ao projeto.
Sala da Comissão, em

29 de maio

de 1992.

1~,J·j~·_.
HILDA DE SENA CORREA WIEDERHECKER
Secretária'

ç>~OÂ.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

I - RELATÓRIO

o

projeto de lei em epígrafe objetiva adotar,

como a origem da faixa de 33 metros dos terrenos de marinha,
a

linha da preamar

máxima atual,

a

ser determinada pela

análise harmônica de longo período, e, na falta, pela análise
de curto periodo.
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o parAgrafo primeiro do projeto fixa em 370
dias e

30 dias çonsecutivos o tempo das análises de longo e

de curto período, respectivamente; o parágrafo segundo defere
ao Departamento de Patrimônio da União a atribuição de fixar
a posição da linha da preamar - máxima atual, de acordo com
os subsídios fornecidos pela Diretoria Geral de Navegação do
Ministério da Marinha. O parágrafo terceiro traça parâmetros
de como se deverá proceder, quando reconhecida a existência
de aterros naturais ou artificiais.

Em sua

justificação,

o

Autor esclarece

que

pretende alterar o critério atual de demarcação da faixa dos
terrenos de marinha, que é dado pelo Decreto-Lei n 12 '9.760, de
1946 (o qual se baseia na preamar-média de 1831), retomando a
orientação que era dada pelo art.
de

1942,

ainda,

art.

que a

30

este

que

o

312

do Decreto-Lei n 12 4.120,

projeto

legislação em vigor é

reproduz.

Argumentô.,

de nenhuma valia,

quer

o
Ministério da Fazenda, ou, ainda, para o sistema portuário cu
para o Ministério da Marinha. Finalmente, entende que a
medida ora em comento será benéfica aos municípios, em termos
para

o

Departamento

de

Patrimônio

da

União,

quer

para

administrativos, e ao Governo Federal.
Nos termos da Res. 10/91, a proposição já foi
pela D. Comissão de Defesa Nacional, que se
manifestou pela sua aprovaç,~o•
apreciada

Esgotado o

prazo,

não

houve

emendél.l>,

nesta

Comissão.

t o relatório.

II -' VOTO DO RElATOR

Estão

atendidos

os

pr~ssupostQS

de

constitucionalidade, referentes à competência legislativa da
União,

atribuição

iniciativa

e

do

Congresso

elabOração

de

lei

Nacio~al,

legitiiliiéade

ordinária.

A

proposição

de
é

jurídica e vem redigida consoante os pr€ccitos da boa técnica
legislativa.

Assim,

nos

termos

dos

'artigos

22

e

48

da

Constituição Federal, e 32 do Regimento Interno da Câmara dos
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Deputados, votamos no sentido da aprovação do projeto de lei
ora em exame.

/

Sala da Comissão, em

1ft

decieJ~h-a-o

de 1993.

-lo.

/

·~h

Deput~TAJRA
Relator

;!OC-- PARECER

DA COMISSAO

A Comiss~o de Constituiç~o e Justiça e de Reem reuni~o ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela ~onstitucionalidade, ju~idicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei
nQ
5.388-A/90, nos termos do parecer do Relator.
daç~o,

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
José Dutra - Presidente, José Thomaz Nonê
Vice-Presidente, Ary Kara, José Luiz Clerot, Maurici Mariano, Mend~s Ribeiro, Nilson Gibson, Maurício Najar, Ney Lopes, Tourinho Dantas, Vilmar Rocha, Fernando Diniz, Gerson
Peres, José Maria Eymael, Osvaldo Melo, Prisco Viana, Benedito de Figueiredo, Dércio Knop, Paulo Ramos, Helvécio Castello, Luiz Máximo, Edésio Passos, José Dirceu, José Genoíno, Benedito Domingos, Augusto Farias, Haroldo Lima, Robson
Tuma, Armando Viola, Freire Júnior, Valter Pereira, Everaldo
de Oliveira, Armando Pinheiro e Carrion Júni r.
Sala da Comissão, em 26 de

Deputado J
Pres

·anei~e

1994

É DUTRA
~

ente~

/

./

J ./

~

Deputado ~~~US T.. ~
Relator

RECURSO N' 161, DE 1994
(Do Sr. Luiz Carlos Santos e Outros)
(Contra. DocilÚiO Conclusiva. de COmillSHo)
Requer, na forma do artigo 132, § 29, do Regimento Inter
no, que o Projeto de Lei n9 5.388, de 1990, seja apreci~
do pelo Plenário.
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(PUBLIQUE-SF. SUBMETA-SE AO PLENÃR10.)
Exce1entissimo Senhor
Presidente da Câmara dos' Deputados
Nos termos regimentais, recorremos ao Plenário
da decisão das Comissões, quanto ao Projeto de Lei nO 5.388-a,
de 1990, ae autoria do Deputado Victor Faccioni, que "Dispõe
sabre a linha do preamar na fi
5 terrenos de marinha".

VJ.ClN I L r J.(,L 110
ALIJO IlE.ULL
NLY l.Of'LB
luUa: FEURtllUl
CE.LIA ML NDLS
PINGA rÓGO DL OllVLIRA
.IORGE KIIOURY
peDRO PAVAO
DOMINGOS JUVUll L.

LU! l Ctlh'l.OG ~,(\tH 0[,
JO:WI: 11\l>LlI Illltl,~U_ N
MORONI 101iC,AI<
OLAVO l:AlIIL lIW!;
NILSON GHICON
NO~LRTO ROLILMULRG
ODACIR I(LU ti

I'

VIRMONDCU CWUV1NCL
LDlIARDO M?,!;CflllUlllA,~
ANTONIO HOLAI:DA

P.L'AC ~ I) NUI~L!.,;
fi P,ES Lt.N[1 I t1

LUIZ DAN1AC
RENILDO CALI~lllOS
,PAULO SIU.'tl

AlIGUSro l:All\JALlIO
LL!.;AI~ SOUZA
IJ l.U O LI lad,
Mf'lURü f L. rUf~Y

LlZJ.O 6A', HL L1{
LUIZ VIM"A N[lO
JOAO ALliLJ IM
PEDRO lRlIJO
JOAO THO'H

MnUklLl()

ROliR 1(;U( t; p';L.Mr,

Aln' kAru;
Nt,IU;)!.·)

h(,r"J{dJ~1

ou!. t.rJI)."i t:l/LI,'I'(,
""',',1 I-Itu',i: l'Ot, Tti l~i I ()
!i1 L>l-H 'r IH t-oJ (jlll. L
I {,I~:L 1 ~:1 () DI l ti(l!H,
Or;'JAI DO

COI, I. I lO

t:UUil () I,r:(JlIl"f,
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SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas
Df.

nO 011/94
Brasilia, 10 de março de 1994.
Senhor Secretário-GEral:

Comunico a Vossa Senhoria que g Recurso,
do Senhor
Luiz Carlos Santos, que
"Recorre ao Plenário da decisão OflS
ComIssões, quanto ao Projeto de Lei n Q 5.388-B, de 19SQll, ..::.... ,·ltém
número suficiente de signatário~, constando a referiãa proposiçâo QP.:
054 assinaturas vá::zas; e
003 assinaturas q~c não conferem.

AtenCiosam~"<, \ ,
ItJí
CLA

~/"",,,

.D3';X~U:"'~lÍ

"~

A Sua Senhorl.J o 'si::"ilOr

Dr. MDZART VIANNA DE PAIVA
Secretáric-("" ........ ~l d=--:. I;~:::'d
Câw . . "·'" àOl:i Depu";.:.:;.:lo5
N, E S T A

PROJETO DE LEI N~ 4.679, DE 1998
(Do Sr. Agnelo Queiroz)
Modifica a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, obrigando ?
inserção de legendas em português, destinadas aos portadores de
deficiência auditiva, na propaganda eleitoral.

(AS COMISSõES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM1LIA; DE CIf':NCIA
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E INFORMÁTICA; E DE CONSTITUIÇAO
JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

E
E

o Congrcsso ~acional decreta:
Art. 1° Esta leI modifica a Lei nO 9.504. de 30 de setembro de

1997. obrigando :i mserção de legenda. em língua portuguesa. destinada a auxiliar os
ponadores de deficiência auditiva. na propaganda eleItoral.

Art.

~o

Adite-se a Lei n° 9504. de 30 de setembro de 1997. o

seguinte ilntgO:
.,Art, 56-A

::mlssoras

J~
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.\ propaganda deltoral gratuita. veiculada nas

teleVisão t.: nos canaiS por asSinatura menCIOnados no an, 57. ~era
~m

portugues. destinada a awnliar os portadores de
auditiva na compreensão do matenal veiculado"
acompanhada de legenda.

deficlt~ncla

§ 10 - No período de suspensão a que se refere este artigo, a
emissora transmitirá a cada quinze minutos a informação de que se
encontra fora do ar por ter desobedecido à lei eleitoral.
0
§ 2 - Em cada reiteração de conduta, o período de suspensão será
duplicado.
Art. 57 - As disposições desta Lei aplicam-se às emissoras de
televisão que operam em VHF e UHF e os canais de televisão por
assinatura sob a responsabilidade do Senado Federal, da Câmara dos
Deputados. das Assembléias Legislativas. da Câmara Legislativa do
Distrito Federal ou das Câmaras MuniCipais.

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

.................................................................................................................
PROJETO DE LEI N!! 4.680, DE 1998

Art 3n Esta lei entra em vigor em mola dias. contados da data de

(Do Sr. José Pinotti)

sua publicação,

Modifica a Lei nº 9.294, de 1996, que "dispõe sobre as
restrições ao uso e à propaganda de produtos fumigeros, bebidas
alc601icas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos
termos do § 42 do art. 220 da Constituição Federal", proibindo a
propaganda de produtos do tabaco.

.n·STIFIC\Ç,~()

\

l~glslaç50

eleitoral brasileIra. n:t1etmdo uma Inste tcndénCHl da

~ocledade

brilStleml. pouco se pronuncHl quanto as nc-ccssldades especIficas do Cidadão
que seja ponador de dcticiêncla. Se todos nos somos obngados a cumprir nossa missão

clvica atravcs do

latO.

p:lri1 essas pessoas o processo reveste-se de ",:mas dificuldades a

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 3.380, DE 1997)

serem superadas
Uma dessas dificuldades

~.

o Congresso Nacional d~creta:

seguramente. o acesso à intormação

Dada a Impônancla da teleVisão no moderno processo eleItoral. este ~ o melO de
comumcação social mais explorado pelos pamdos c candidatos, Os ponadores de
deficiencla auditiva têm dificuldades para acompanhar os programas eleItorais. em
especial nas ocasIões em que o locutor não e mostrado ou encontra-se de costas. Impedindo

Art. 1° Esta lei modifica a Lei n" 9.194. de 15 de julho de 1996. proibindo

a propaganda de produtos derivados do tabaco nas emissoras de radiodifusão sonora e de
sons e imagens.

a leitura labial.
Esta proposta. que ora submetemos aos nobres pares. destma·se a
aperfeIçoar a lei elenoral. deterrmnando que a propaganda eleitoral seja legendada. Será.
assim. assegurado ao ponador de deficiência auditiva o direito de pleno acesso à
propaganda eleitoral na teleVisão aberta e por cabo. Habilnando o portador de deficiência a
informar-se acerca dos fatos e idéias apresentados pela programação eleitoral gratuita.
estaremos colaborando para o pleno exercício de sua cIdadania.
Convencidos que estamos da lmponância desta iniciativa. pedimos
aos Jlustres pares o necessano à sua aprovação.

/

.

"I/C

Art. 2" O anigo 3" da Ld n.l 9.294. de 15 de julho de 1996. passa a ter a
;I:gulluc redação:
"Art.]O A propaganda comercial de cIgarros. cigarrilhas. ..:harutos. fumo
para cachimbo ~ demais produtos derivados do tabaco dt:vtmi ajustar~st: aos seguintcs
principias:

I - não sugenr o consumo cxagerado ou irrcspons:ivel. ncm a indução ao
bem-t::>:.lr uu saúde. ou fazer associação a ceh:braçôes clvicas ou religiosas:
II - não induzir as pessoas ao consumo. :.nribuindo uos produtos
propriedades calmantes ou estimulantes. que reduzam a fadiga ou a tensão. ou qualquer
.
efeito simjIar;

';'J(O* (fé

~:d~~~

UI - mio associar idéias ou imagens de maior exito na sexualidade das
pessoas. insinuando o aumento de virilidade ou t~minilid:ld~ de pessoas fumantes:

IV - não associar o uso do produto à pratica de esportes olimpicos. nem
sugerir ou induzir seu consumo em locais ou situ3ções perigosas ou ilegais:

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTrDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

v-

não empregar imperativos que induzam diretamente ao consumo:

VI - não incluir. na radiodifusão de sons ou de Sons e imagens. a
participação de crianças ou aJolt:sccntes. nem a elt::s dirigir-st:.

LEI N° 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

§ 10 Fica proibida a propaganda dos produtos retêridos no caput deste
artigo nas emissoras de radiodifusão sonora c de sons e imagens.

ESTABELECE
ELEIÇÕES.

NORMAS

PARA

AS

§ 2° A propaganda conterã advcnência ~$cnta sobre os maleficios do
fumo. atr3vés das seguintes frases. usadas seqüencialmente. de forma simultânea ou
rotativa. nesta última hipótese devendo \'ariar no máximo a cada cinco mescs. todas
precedidas da atirmação"O ~1inisténo da Saudc ad\'crtc";
I - tllmar pode causar dncnçJ::i do coração e dcrrame cerebral:

Da Propaganda Eleitoral no Rádio e na Televisão

11 - fumar P{IUC cau~ar ..:anccr do pulmão. l'ronquite crànica e cntiscma
pulmonar:

Art. 56 - A requerimento de partido, coligação ou candidato, a
Justiça Eleitoral poderá determinar a suspensão, por vinte e quatro
horas, da programação normal de emissora que deixar de cumprir as
disposições desta Lei sobre propaganda.

III - fumar durante a gravidez pode prejudicar o bebê;
IV - quem fuma 3doece mais de úlcera do estõmago;

v - evite fumM na presença de crianças:
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE'iAÇÃO DE ESTl"DOS LEGISLATIVOS _CeDI

VI - fumar provoca diversos males ã sua saúde.

*

3° A advenência de que trata o parágrato anterior será acompanhada de
locução. quando 'hsim \l possibilitar II meio de comunicação utilizado fiara a sua
\'ciculação.
~~" .\s t.:mbalagcns. exceto
auvcnencias mencionadas no § 2°.

Se

CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

Jr.:slinadas ~l exportação. i:umcrào as

§ 4° As cláusulas de: adverr~ncia a que se retere o § 2° deverão ser escritas
de fonna legível e ostensivamente destacaj~.
§ 5" É vedada a colocação de paineis. cartazes e oUldoors com
publicidade dos produtos referidos neste artigo a Uma distância inferior a duzentos metros
de estabelecimento de ensino ou de local d;:stinado à pratica de desportos."

Art. 3" Fica suprimido o S '::0 do ano 5" da Lei nO 9.294. de 15 de julho de
1996.

Art. 4° Esta lei entra em vigor em noventa dias. contados da data de sua

publicação.
JUSTIFICAÇÃO

Outubro de 1998

.

.
TÍTULO VIII
Da Ordem Social

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 220 - A manifestação do pensamento, a criação, a expressão
e a informação, sob qualquer forma., processo ou veiculo não sofrerão
qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.
§ 1° - Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir
embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer
veiculo de comunicação social. observado o disposto no art. 5°, IV, V,
X, XIII e XIV.

A sociedade brasileira continua a sofrer com os danos provocados pelo
tabagismo. Estima-sc que. a cada ano. cerca de 100.000 óbitos estejam relacionados com
doenças decorrentes desse terrível vicio.

Importante avanço no controle do tabagismo e do Jlcoolismo. mas representa. ainda.

§ 4° - A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas,
agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais,
nos termos do inciso 11 do parágrafo anterior. e conterá. sempre que
necessário. advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso.
§ 5° - Os meios de comunicação social não podem, direta ou
indiretamente. ser objeto de monopólio ou oligopólio.

~sforço insuticiente. diante da expansão do conSUmo de cigarros em nosso País. É preciso

..............................................................................................................,.

A Lei n<l 9.194. de 15 de julho dI: 1996. que "dispõe sobre as restrições ao
uso e à propaganda de produtos fumígeros. bebidas alcoólicas. medicamentos. terapias e
detensivos agrícolas. nos tcnnos do ~ -lO do art. 2~o da Constítuição Federal". representou

Incorporar a esse texto k:gal as lições que aprcndemos durante esses dois anos de: sua
dplicação.

................................................................................................................
LEI N° 9.294, DE 15 DE JULHO DE 1996

11J.

Particularmente rdC:\':lntc to: a press:1o da puhlicídadl: do tabo.co no radiu c
tto:h:"is:1o. Os slmbolos utilizados lll..'ssas mserçlíl..'s rublícil~ias. tlls como o caubói. l)

"lmp3tico camelo de desenho "lnll11o.do. as bdaslo\'cns ou os pralicantes úe esportes
r3dicais. voltam-se ;.lo publico jovem. buscando criar um clima b\'ora"cl ao tabagIsmo.
-.'stimular a jJ.laciosa tilosotia dto: uma "li\TC escolha" I.: scduzir novos cllIlSUmidl)res. _
Essa forma de propaganda togra~ inteligentemente. contornar as res~íções
da Lei n.:l 9.294. de 15 de julho de 1996. Trata-se de prâtica enganosa para o consumidor.
perniciosa à sociedade e perpetuadoI'il do alcance conquistado pelo cigarro junto ao
público brasileiro. associando o seu conswno à prática de esportes. inclusive com a
utilização de trajes esportivos. e a associação com o êxito pessoal e o desempenho sexual.
Apresentamos. pois. esta proposição que introduz modificações na lei
vigente. proibindo a publicidade do tabaco no rádio e na televisão. de modo a evitar a
exposição da criança e do adolescente :i propaganda do tabaco. Acompanharemos. dessa
fonna. as disposições já vigentes nos EUA. na França e em outros países europeus.
Esperamos. dessa fonna. contribuir com o aperfeiçoamento dessa
legislação inovadora e t.1o importante para a nossa: saúde publica. Cientes que estamos da
importância da iniciativa. pedimos aos nobres colegas o apoio necessário à sua

aprovação

"'r-t""'" ,~
, ---O:PUtadO

J~~NO

1/

DISPÕE SOBRE AS RESTRiÇÕES AO USO
E À PROPAGANDA DE PRODUTOS
FUMÍGEROS. BEBIDAS ALCOÓLICAS.
MEDICAMENTOS.
TERAPIAS
E
DEFENSIVOS AGRíCOLAS. NOS TERMOS
DO § 4° DO ART.2:!0 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL.

................................................................................................................
~rt. 3° - A propaganda comercial dos produtos referidos no artigo
antenor somente será permitida nas emissoras de rádio e televisão no
horário compreendido entre as vinte e uma e as seis horas.
§ .1°.- A propaganda comercial dos produtos referidos neste artigo
devera ajustar-se aos seguintes princípios:
.
I - não sugerir o consumo exagerado ou irresponsável. nem a
Indução ao bem-estar ou saúde, ou fazer associação a celebrações
cívícas ou religiosas;
I! - não induzir as pessoas ao consumo. atribuindo aos produtos
propnedades calmantes ou estimulantes. que reduzam a fadiga. ou a
tensão, ou qualquer efeito similar;
III - não associar idéias ou imagens de maior êxito na sexualidade
das pessoas. insinuando o aumento de virilidade ou feminilidade de
pessoas fumantes;
IV - não associar o uso do produto à prática de espones
olímpicos. nem sugerir ou induzir seu consumo em locais ou situações
perigosas ou ilegais;
V - não empregar imperativos que induzam diretamente ao
consumo;
VI - não incluir. na radiodifusão de sons ou de sons e imagens, a
participação de crianças ou adolescentes. nem a eles dirigir-se.

DIÁRlO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS
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§ 2" - A propaganda conterá. nos meios de comunicação e em
função de suas características. advertência escrita c/ou falada sobre os
malefícios do fumo. através das seguintes frases, usadas
seqüencialmente. de forma simultânea ou rotativa, nesta última
hipótese devendo variar no máximo a cada cinco meses, todas
precedidas da afirmação "O Ministério da Saúde Adverte":
I - fumar pode causar doenças do coração e derrame cerebral:
II - fumar pode causar câncer do pulmão. bronquite crônica e
ent1sema pulmonar:
111- fumar durante a gravidez pode prejudicar o bebê:
IV - quem fuma adoece mais de úlcera do estômago:
V - evite fumar na presença de crianças:
VI - fumar provoca diversos males à sua saúde.
§ 3° - As embalagens. exceto se destinadas à exportação, os
pôsteres, painéis ou cartazes. jornais e revistas que fàçam difusão ou
propaganda dos produtos referidos no art. 2° conterão a advertência
mencionada no parágrafo anterior.
§ 4° - Nas embalagens. as cláusulas de advertência a que se refere
o § 2° desIe artigo serão seqüencialmente usadas. de forma simultânea
ou rotativa. nesta última hipótese devendo variar no máximo a cada
cinco meses. inseridas. de forma legivel e ostensivamente destacada.
em uma das laterais dos maços, carteiras ou pacotes que sejam
habitualmente comercializados diretamente ao consumidor.
§ 5 - Nos pôsteres. painéis. cartazes. jornais e revistas, as
cláusulas de advertência a que se refere o § ::." deste artigo serão
seqüencialmente usadas. de torma simultânea ou rotativa. nesta última
hipótese variando no máximo a cada cinco meses. devendo ser
escritas de forma legível e oSIensiva.
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Vários ~5pecto5 mdUllrJrn-nOs a lormulJr o presente Projeto de

Lei.
'~os dl'.!'-' alUdlS. dc:\ Ido pnol.:lp.:llrnemc

(Ias pL::;soas nas ,tt!\'ldJdç"
documentos peSSOl1ls.

Para

nC";ocl:J.lS.

J. dinâmIca da paruclpaç50
L'\.I~I\"d cada \"c;: m.:.l.lS I) porte de

(('mJ.-s>..:

contecção das ccdul:.IS de identidade

J

eXIste

previsão legal

especItica. qu.mto ao seu tamanho. ekmentcs que tiguram em seu bojo e qualidade do

papel

~

técmca d~ Impressão: sendo dowmemo de identtticadio pClr excc10ncia. nada mais

üponuno do que eXlgir~s~ referidos elementos.

~o

LeI. embora não

que se refere aos documento; mencionados neste Projeto de
e~pCClIk;mlent~ J

destinem

St

ldenritic.:Jçi'io. 5;)1) exigivclS em várias

clrcunstJnCl:ls. como exphcJdo

Em lunçSo

01:'50

úponuno que

.:

it:

tome

Q

ti)TTnato

d~sse:;

documentos mms adequados a serem ponados pe!ns titulares.
......!em da úlclhdadc dt? porte. a med1da propl)sta. se aprovada. trma
t..'conornm par~

ü

de papel ot1cia.

provoca seu

PuJer Publico: 1$[0 porqu~.

J(UJ.l conriguraçjo. geralmente no tamanho
ú que
e rompImento em cuno C'SpilÇO de It2mpo. O ftmnato menor poderia.

~X1;;t:

de~.gJ$lC'

:!

constante dobramento e dc:;doJbrarncmo p:.1f.1 sua extbição.

mclusl\·e. ser plastlticJdo parJ. sua com;ervaçZto.

São a!:í nossas

Art. 5° - As chamadas e caracterizações de patrocínio dos
produtos indicados nos artigos 2° e 4°. para eventos alheios à
programaçào nom1al oa rotineira das emissoras de rádio e televisão.
poderão ser teitas em qualquer horário. desde que identificadas
apenas com a marca ou "slogan" do produto. sem recomendação do
seu consumo.

S.1la ua;,;

JUSlltiCJÇÕ~S Jú

Pro.1eto dt Lt't.

,
1

S..:ss()é;;"mu11.k .JvJtJde Il)QS
\

.- i lVi-

\

;

De pUI.ld,0QSF·PI:\:) T!-

S I" - As restrições deste artigo aplicam-se à propaganda estática
existente em estádios. veículos de competição e locais similares.
§ 2" - Nas condições do "caput". as chamadas e caracterizações
de patrocínio dos produtos estarão liberados da <:xigência do § 2° do
art. 3° desta Lei.

I

PROJETO DE LEI N2 4.682, DE 1998
(Do Sr. Fernando Zuppo)
Altera dispositivos da Lei n Q 9:394, de 20 de dezembro de 1996,
que estabelece as diretrizes e bases da educaçao nacional.

(AS COMISSõES DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO; E DE CONSTITUIÇAO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

PROJETO DE LEI N2 4.681, DE 1998
(Do Sr. José Pínotti)

o Congresso Nacional decreta:
Padroniza o formato das certidões
titulo de eleitor.

de

nascimento,

casamento

e

Art. I' O § I" do art. J:1 da Lei n" 9.394. de 20 de dezembro de

1996, passa a tcr a seguinte redação:
"Art. 32.

(Á

COMISSÃO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO

ART.

24,

lI)

o Congrcs~o ;\acmnul decreta:

§ I" E faculíado aos sIstem3s de ensino desdobrar o ensino
fund:unental ~m ciclos. cujo inicio podem :;)~r a partir do mom(:nto
uU aprendizagem da leitura t.:: da cscntil. dentro d~ in:::;tituição
pre-escolar."
Art. 2° O mciso I do & Y' do art. &7 da Lei n') 9.394, de 20 de
dr.::zembro de Il)Q6. paHsa a ter a seguinte redação:
"Art. 87.

Art I" ..\.5 ct:'Iildões de naSClmento, i.'J5wnento c titulo dI;: eleitor
::icrão conf~CClOn<1dü'> nas dlmensôes ilt- dt:z 1n (ct:n!imcntros) por 6 ($elS) centimentros.

p".

Art. .2" Esta ki entr;! em \"lgor na data de sua publicaçào,

I - matricular tndos os educandos a pumr dos sete anos de
J~cul!auvmncntc. a partIr do mÍl:'lO da <Jprendizagcm da

IJade 1,."
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leitura ~ da escrita. ainàa que mantidOs t:m instituição pré~escolar.
no eosmo fundamental. desde que haja inlegração ao primeiro
ciclo desse 01"'1:1",

OutubrQ!ie 1998
M ...

.. 15 UnlClPLOS aruarão. prioritariamente no ensino fundamenta e na educação mfantil.
§ 3~ OSfunEstados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no
ensmo
damental e médio

.'\rt. 3<l Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. -to R!~vogam-se as disposições em contrário.

§ 42 Na organização de seus sistemas de ensino os Estados e os
Mun.icipios.defmirão fonnas de colaboração, de ~odo a assegurar
a unIversalIzação do ensino obrigatório."

JUSTIFICAÇÃO

o

l.:oncdto d~ ensino fundamental vem se expandindo. O
aprendizado da idlura ~ da escrita. marco tradicional do início do ensino fundamental. na

Art. 42 É dada nova redação ao § 52 do art. 212 da Constiruição Federal nos
•
seguintes tennos:
"§ 52 O ensino fundamental público terá como fonte adicional
de financiamento a contribuição social do salário-educação,
recolhida pelas empresas, na foooa da lei:'

1.1 série. \'cm se dando ja na inStHUlçlio pre-escolar. a panir de quatro ou cinco anos. Ora.
se o avanço da ciência enseiou que !:onteúdos upicos do l!nsino fundamental fossem
ministrados na prJ-t:'scoiJ.

a ~cr dl!seja\'cl considerar globalmente a primeira etapa

p:.l55il

Art. 52 É alterado o art. 60 do Ato das Disposições Constirucionais.Transitórias
e nele são inseridos novos parágrafos. passando o artigo a ter a segumte redação:

do processo de npn-mdizagcm. barmnni2Jlldo os conteúdos dentro de um primeiro ciclo do

~nsino fundamental. Como conseqtí~ncia. lio ângulo pedagógico. hã uma melhoria do
aprovcltamento t!:icolar das crianças,

"Art. 60. Nos dez primeiros anos da promulgação desta Emenda.
os Estados. o Distrito Federal e os Municípios destinarão não
menos de sessenta por cento dos recursos a que se refere o capllt
do art. 212 da Constituição Federal. â manutenção e ao
desenvolvimento do ensino fundamental. com o objetivo de
assegurar a universalização de seu atendimento e a remuneração
condigna do magistério.
§ 12 A distribuição de responsabilidades e recursos entre os
Estados e seuS Municípios a ser concretizada com pane dos
recursos defmidos neste artígo, na foooa do disposto no ano 211
da Consrituição Federal, é assegurada mediante a criação. no
âmbito de cada Estado e do Distrito Federal. de um Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério, de narureza contábil.
§ 22 O Fundo referido no parágrafo anterior será constituido
por, pelo menes, quinze por cento dos recursos a que se referem
os ans. 155. inciso IJ; 158, inciso IV: e 159, inciso I. alineas a e
b; inciso li, da Constiruição Federal. e será distribuído entre
cada Estado e seus Municipios, proporcionalmerite ao número
de alunos nas respectivas redes de ensino fundamental.
§ 32 A União complementarâ os recursos dos Fundos a que se
refere o § 12 sempre que, em cada Estado e no Distrito Federal. seu
valor por aluno não alcançar o mínimo delinido nacionalmente.
§ 42 A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
ajustarão progressivamente, em um prazo de cinco anos. suas
contribuições ao Fundo. de foma a garantir um valor por aluno
correspondente a um padrão mínimo de qualidade de ensino.
de tinido nacionalmente.
§ 52 Uma proporção não inferior a sessenta por cento dos recursos
de cada Fundo referido no § I sera destinada ao pagamento dos
professores do ensino fundamental. em efetivo exercícío no
magistério.

Do pomll dI! \bla tinancciro. as \'agas incluídilS no delo passam a

se sUldrar :'ts rcgms Ja Em"nda l\mstltucional n" 1..J. c da Ld n° 9.424/96. recebendo
n':ClIrsos Jo rundo JI..' ~bnull.'l1I,:iio c I)(.'sen\,oldm(.'nto J'l Ensino Fundamcmai e de
V.llurtl...lç':hl tI'l i'otaghilálO. ()htlim-:-iL: dessa li.lrml1. melhores condições Jc atcndimcmo
~hlS ~rlal1ça~
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\ lundial. ':l1l1dUlu-:-e t1u~ a Lt\J. de n:ndiml:nto tio ínwstimcllto nos anos pre·cscolarcs c
m~!Ínr que: " IlhtiJa em llutros l1I\eis: Jll sish.:ma cUuc:lcillnal. inclusive a educação

primarli.l.
repL:tcni."ia

11.1

I' "<C'ne

tlll
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sendo. espero receber o apoio dos nobres pares a este

de ICI. que slgOllicarJ. uma impunantc correç:1o das distorções da legislação em

\lgor. l.."m tl.... nclklll Ja
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ikpllladu FERNANDO ZUPPO

LEGISLAÇÃO CITADA· ANEXADA PELA
COQRDENAÇÃO DE ESTUDQS LEGISLATIVOS - CeDI

º

EMENDA CONSTITUCIONALN214, DE 1996

§ 6" A União aplicará na erradicação do analfabetismo e na
manutenção e no desenvolvimento do ensino fundamental,
inclusive na complementação a que se refere o § 32, nunca menos
que o equivalente a trinta por cento dos recursos a que se refere
o capllt do ano 212 da Constiruição Federal.
§ 72 A lei disporá sobre a organização dos Fundos, a distribuição
proporcional de seus recursos, sua fiscalizaçãO e controle, bem
como sobre a foooa de cálculo do valor mínimo nacional por

Modifica os arts. 34. 208. 2I1 e 212 da
Constituição Federal e dá nova redação
aoort. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
2As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado federal nos tennos
do § 3 do~. ~O da Constituição Federal, promulgam a seguint~ Emenda ao
texto ConstItucIOnal:

aluno."

A~ 1 É acrescent~da no inciso VII do art. 34, da Constituição Federal a
almea e, com a segumte redação:
'

Art. 62 Esta Emenda entra em vigor a primeiro de janeiro do ano subseqüente
ao de sua promulgação.

"e) apli~ação do mínimo exigido da receita resultante de impostos
estaduaIS, compreendida a proveniente de transferências na
manutenção e desenvolvimento do ensino."
,

A MEsA DA CÁMAAA DOS DEPUTADOS: Luís Eduardo. Presidente - Ronaldo

2

art. 208 da Constituição

Perim. 12 Vice-Presidente - Beto MansW', 22 Vice-Presidente - Wilson Campos.
12 Secretário - Leopoldo Bessone, 22 Secretário - Benedito Domingos, 32
Secretário - João Henrique, 42 Secretário.

."I - ~nsino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada,
mcluslve, ~ua ofen~ g~ruita para todos os que a ele não tiverem
acesso na Idade propna;
11 - progressiva universalização do ensino médio gratuito;"

A MEsA DO SENADO FEDERAL: José Sarney, Presidente - Teotonio Vilela
Filho, 12 Vice-Presidente -Júlio Campo', 22 Vice-Presidente - Odacir Soares,
2
1 Secretário - Renan Calheiros, 22 Secretário - Ernandes Amorim. 4 2
Secretário - Eduardo SlIpiicy, Suplente de Secretário.

Art. 2 É dada ~ova redação aos
Federal nos segumtes tennos:
2

Brasília, 12 de setembro de 1996.

in~isos I e 11 do

2

Art. 3 É d.ada ~ova red.ação.aos §§ 12 e 22 do art. 211 da Constituição Federal
e nele são msendos maIs dOIS paragráfos, passando a ter a seguinte redação:
.
"Art. 211

§.. ·i.·.·A·~~iã~ ..;;g.~i·~á ..~·~i~i~;;;~··f~d;;;;i·d~·~~~;;;~·~"~'d~s

Temtónos, fmanclará ~ instituiç.ões de ensino públicas federais
e exe~cerá, em maténa educacIOnal, função redistributiva e
suplet'ya, ~e fonna a g~~antir equalização de oponunidades
ed~caclO!1ats e J;'adrão mmuno de qualidade do ensino mediante
asslstêncla.t~c'.l1ca e fmanceira aos Estados, ao Distrilo Federal
e aos MunIClpLOS.

LEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

.

ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASES
DA EDUCAÇÃO NACIONAL.

..

DIÁRIO DA cÂMARA. DOS DEPUTADOS
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11I - da parcela do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
devida aos Estados e ao Distrito Federal. na forma do art. 159. inciso
11. da Constituição Federal e da Lei Complementar n. 61, de 16 de
dezembro de 1989.

CAPÍTULO 11
Da Educação Básica

SEÇÃO 111
Do Ensino Fundamental

PROJETO DE LEI N~ 4.683, DE 1998
(Do Sr. Fernando Zuppo)

Art. 31 - O ensino fundamental, com duração mínima de oito
anos. obrigatório e gratuito na escola pública. terá por objetivo a
formação básica do cidadão. mediante:

Altera a Lei n2 9.294, de l!i de julho de 1996, que lldispóe sobre
as restriçõ~s ao uso e à propaganda de produtos fumigeras,

§ 1° - É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino
fundamental em ciclos.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 3.210, DE 1997)

bebidas alcóolicas,
medicamentos,
terapias
e
defensivos
agricolas, nos termos do art. 220 da Constituição Federal", e dâ
outras providências.

o Congresso Nacional decreta:
TÍTULO IX
Das Disposições Transitórias
Art. 87 - É instituída a Década da Educação. a iniciar-se um ano a
partir da publicação desta Lei.

§ 3° - Cada Municipio e. supletivamente. o Estado e a União.

Art, 1° O § 2° do art. 2° da Lei nO 9.294, de 15 de julho de
1996, passa a vigorar com a segUinte redação:
"Art. 2°

Art,2° O

DlSPÔE
SOBRE
O
FUNDO
DE
MANt.:TENÇÃO E DESE~VOL VIMENTO
DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE
VALORIZAÇ\O DO MACJISTÉRIO. \IA
FORMA PREVISTA NO ART. 60, § 7°, DO
ATO
DAS
DISPOSIÇÚES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRlAS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

,

art. 2° da Lei n° 9.294, de 15 de Julho de 1996,

passa a vigorar acreSCido dos seguintes §§ 3° e 4°:
"Art. 2°

LEI N° 9.424, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

,

vedado o uso dos produtos fumigeros
mencionados no caput deste artigo nas aeronaves em
vôos comerCIais domésticos. regulares ou não, e nos
veiculos de transporte coletiVO rodOViário. ferrOViário e
metroviário. em todo o terntóno nacional. (NR)"

deverá:

I - matricular todos os educandos a partir dos sete anos de idade
e. facultativamente. a partir dos seis anos. no ensino fundamental:

,

"§ 2°

'

,

,

,

,,

, ,

"§ 3° Os usuános devem ser mformados acerca da
proibição de que trata este artigo, mediante a fixação
de aVIsos em locais vlsivels no mtenor dos respectivos
recintos. veículos e aeronaves.
"§ 4° No caso do transporte aéreo, a informação
acerca da prOibição do uso de produtos fumigeros
deverá constar, ainda, dos bilhetes de passagem e da
exposição oral das Instruções de segurança eXigida
peia legislação mternaclonal."

Art. 3° Acrescente-se o segUinte artigo após
Lei nO 9,294, de 15 de Julho de 1996.

° art.

2° da

"Art, 2°A O descumpnmento da proibição definida no

§ 2° do art, ZO desta lei sUjeita o usuáno de produtos
fumigeros a multa. nos termos do regulamento,
cabendo a fiscalização á autondade responsável pela
concessão dos serviços."

Art. 1° - É instituído, no âmbito de cada Estado e do Distrito
Federal, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério, o qual terá natureza
contábil e será ímplantado. automaticamente, a partir de I ° de janeiro
de 1998.
§ 1° - O Fundo referido neste artigo será composto por 15%
(quinze por cento) dos recursos.
I - da parcela do imposto sobre operações relativas à circulação
de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS, devida ao
Distrito Federal, aos Estados e aos Municipios. conforme dispõe o art.
155, inciso 11, combinado com o art. 158, inciso IV. da Constituição
Federal;
11 - do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal FPE e dos Municípios - FPM. previstos no art. 159. inciso I, alíneas
"a" e "b", da Constituição Federal, e no Sistema Tributário Nacional
de que trata a Lei n. 5.172. de 15 de outubro de 1996. e

Art, 4" Esta lei entra em vigor no prazo de trinta dias
contados da data de sua pubiicação,

JUSTIFICAÇÃO
Os males causados pelo consumo de produtos fumigeros.
como cigarros e charutos, são bastante conhecidos, Doenças
cardiovasculares, problemas respiratórios crónicos, como bronquite e
enfisema, além de diversos tipos de cáncer, particularmente aqueles que
afetam os órgãos respiratórios.
Mais recentemente. as pesquisas têm avançado no sentido de
determinar os riscos a que estão sujeitos os chamados "fumantes passivos",
ou seja, aquelas pessoas que, embora não sendo fumantes, estão SUjeitas á
fumaça do tabaco, seja em seu local de trabalho. seja em casa: Já está
comprovado. por exemplo. que os fumantes passivos correm urn risco 30%
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maior de sofrer um problema cardiovascular ou vir a ter câncer de pulmão do
que as pessoas que não estão expostas á fumaça do tabaco.
À vista dessas pesquisas, pode-se considerar um grande
passo a entrada em vigor da Lei nO 9.:294/96, que veda O uso de produtos
fumigeras "em recinto coletivo, privado ou público, salvo em área destinada
exclusivamente a esse fim, devidamente isolada e com arejamento
conveniente". No que se refere a aeronaves e veiculas de transporte coletivo,
entretanto, o texto legal admite o uso de produtos fumigeros depois de
transcorrida uma hora de viagem e desde que exista, nos referidos veiculos e
aeronaves, parte especialmente reservada aos fumantes.
Não obstante o avanço representado pela Lei nO 9.:294/96,
entendemos inadmissível a tolerância do uso de produtos fumígeros em
veículos de transporte coletivo e aeronaves.
Um primeiro ponto a ser considerado diz: respeito á
impossibilidade de se Isolar convenientemente a parte reservada aos
fumantes, o que permite que a fumaça produzida espalhe-se uniformemente
pelo interior do veiculo ou aeronave. atingindo as alas de não-fumantes. Outro
aspecto a ponderar é a insuficiência de aeração nestes meios de transportes,
principalmente nos aviões. mas também nos ónibus, visto que muitos deles
possuem sistema de ar condicionado.
Nos aviões, o potencial nocivo da fumaça se agrava, pois a
pressunzação da cabine, em geral. corresponde a 80% da pressão ao nível do
mar, o que Já Significa um supnmento menor de oxigênio. O índice de umidade
relativa do ar varia entre 10 e :20%. ou seja, bem abaixo do recomendado
pelos especialistas em saúde pública, o que dificulta ainda mais o
funCionamento do aparelho respiratório.
Ademais, por medida de economIa, os sistemas de ventilação
das aeronaves devolvem para o interior da cabine 40% do ar retirado. Não
obstante a eXistência de filtras de alta capacidade, eles não conseguem
eliminar totalmente os poluentes. resultando. ao final de pouco tempo, numa
atmosfera carregada de monóxido de carbono, nicollna e outras substânCIas
lesivas à saúde das pessoas.
Diante desses fatos. as assocIações médicas, tanto no Brasil
quanto no extenor. têm Sido unâmmes em afirmar a necessidade de se
estabelecer uma total proibiçãO do fumo no tlansporte aereo, assim como em
todos os recintos onde as condições de ventilação sejam precânas. É
exatamente neste sentido que estamos apresentando a presente proposição
que. esperamos. VIrá a contar com o deciSIVO apoio de todos os membros
desta Casa.
Sala das Sessões, em

vj

de

,~ ...

I

§ 1° - Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir
embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer
veiculo de comunicação social, observado o disposto no art. 5°, IV, V,
X, XIII e XIV.
§ 2° - É vedada toda e qualquer censura de natureza política,
ideológica c artística.
§ 3° - Compete à lei federal:
I - regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao Poder
Público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se
recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre
inadequada;
II - estabelecer os meios legais que garantam á pessoa e á família
a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de
rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem como da
propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos á
saúde e ao meio ambiente.

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

LEI N° 9.294, DE 15 DE JULHO DE 1996
DISPÕE SOBRE AS RESTRiÇÕES AO USO
E À PROPAGANDA DE PRODUTOS
FUMÍGEROS, BEBIDAS ALCOÓLICAS,
MEDICAMENTOS,
TERAPIAS
E
DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, NOS TERMOS
DO § 4° DO ART. 220 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL.
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• h

u u •••••••••••••••••••••••••••••••

de 1998.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESJ:UDOS LEGISLATlVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
TÍTULO VIII
Da Ordem Social

Art. 2° - É proibido o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos,
cachimbos ou de qualquer outro produto fumigero, derivado ou não do
tabaco, em recinto coletivo, privado ou público, salvo em área
destinada exclusivamente a esse fim, devidamente isolada e com
arejamento conveniente.
§ 1° - Incluem-se nas disposições deste artigo as repartições
públicas, os hospitais e postos de saúde, as salas de aula, as
bibliotecas, os recintos de trabalho coletivo e as salas de teatro e
cinema.
§ 2° - É vedado o uso do produtos mencionados no "caput" nas
aeronaves e veículos de transporte coletivo, salvo quando transcorrida
uma hora de viagem e houver nos referidos meios de transporte parte
especialmente reservada aos fumantes.

................................................................................................................., .
.................................................................................................................
PROJETO DE LEI N~ 4.684, DE 1998
(Da !ir-! Maria VaIadão)

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 220 - A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e
a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão
qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

Dispõe sobre coordenaç~Q municipal de assentament~á agrá~io,
cadastramento de candidatos a assentamento
e
ou ras
providências.
(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI

nQ

471, DE 1995)
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o Congresso Nacional decreta:
Art. 1°-Os municípios ficam autorizados a criar e organizar um órgão destinado a
coordenar o assentamento agrário nos seus limites territoriais.

Art. 2° - A avaliaçao do vaIar financeiro e viabilidade econômica das áreas cedidas
para assentamento. bem como o cadastramento dos pretendentes e a verificação do
preenchimento dos requisitos. serão de responsabilidade da Coordenação de Assentamento
Agrario Municipal. CAAM), que será presidida pelo Prefeito Municipal e se compora de
mais quatro membros, sendo um representante do meRA. um representante do legislativo
municipal, um representante dos proprietários rurais e um representante dos trabalhadores
rurais, com mandato gratuíto por um ano. vedada a recondução
11
Art. 3 : Os municípios coordenarão individualmente os assentamentos em seus
territórios, podendo, contudo, firmar convênio com municípios limítrofes para a mesma
finalidade, ronnando-se uma coordenaçào de assentamento agrário única .

§ único: Cada municipio deve ter pelo menos um representante na Coordenação de
Assentamento Agrário, resultante de convênio entre municipios
Art.. 4-- As famiJias cadastradas e residentes no municipio. terão prioridade para
assentamento nas áreas oferecidas em Seus respectivos municípios. elou na área de atuação da
Coordenação.
§ único - Devera haver uma reserva minima de 10% das áreas dísponiveis e que só
poderão ser preenchidas após o termino da primeira fase de assentamemo. sem preJujl7'"'d~
di,posto no capu!.
/' /
Art. 5lt _ A distribuição de terras somente poderá ser fe~t~ ,as famílias cadastradas.
residentes no municipio ha pelos menos 2 anos, ob~de~endo cntenos baseados no numero
de seus integrantes e suas condições técnicas e culturaIs.
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§ 4'1~ Na escritura de compra e venda de terras para assentamento agràrio. deverão.
obrigatoria e ex.pressamente, constar as cláusulas restritivas para os beneficiados.
relativamente a cessão de direitos, venda ou abandono da area, previstas rtesta lei
Art. 10- As areas destinadas as divisões a que se propõem os assentamentos deverão ser
extraídas de fazendas. em espaços contiguos ou separadamente. e cujas areas contiguas se
enquadrarem nas dimensões minimas detalhadas ~ existentes na epoca da publicação desta
lei

I ~ nas propriedades com àrea de 200 a I 000 hectares. as cessõ;s serão de 10% da
area total.
1I - nas propriedades com area címa de 1.000 ate 10 000 hectares, serão de 12%.
IJI~

nas propriedades com mais de 10.000 hec lres serão

~

15 % ~

Art. 11 - Os titulares. de cada familia benericl3ria, assumirão o valor da compra,
esupulado pela Coordenação do Assentamento Agrano Municipal e o pagarão no prazo de 30
anos, com juros de caderneta de poupança. sem correção monetária ou qualquer outra taxa
referencial de juros;
§ 111 - O prazo para pagamento inicia-se a partir do término do prazo de isenção dos
primeiros 3 anos.
§ 211 - O prazo de isenção. previsto no § 10, podera ser prorrogado em ate mais 2. anos.
desde que comprovado, expressamente. pela Coordenação de Assentamento Agrário. sob
pena de responsabilidade. que a propriedade está pr.estes a se tomar produtiva:
§ 3°-O prazo previsto no caput. poderà ser prorrogado em ate 10 anos. mediante
negociação da divida e no caso. passarão a incidir juros de mercado.

§ único:- Após a devida avaliação pela Coordenação d~. Assentamento Agrario. em
comum com o beneficiário se deci~irã. s~bre ~ v~a~ilida_de de utllIzaçâo da terra pelo metodo
tradicional de sequeiro ou pelo uso mtenslVO, via Imgaçao.

Art. 12- O abandono. a venda ou a cessão de direitos para terceiros acarretará para
.
o beneficiário do assentamento;

Art. 611_ Os cônjuges ou companheiros são titulares solidários da mesma area de
assentamento,

b) perda de direito à área onde foi assentado, mesmo que já haja pago qualquer parcela

Art. 7-- A distribuição das terras. respeitados o cadastramento prevlO. o ~ unico do
art. 3c e o artigo 411• obedecera ainda o seguinte critério
a) para tàmlhas com mais de 5 dependentes. residentes em companhia dos pais ou
respons3veis. que não tenham outra renda que o produto da teITa area 60.0 hectares:
b) para familias com 3 e ate 5 dependentes. nas condições da ahnea a : area 50.0
hectares.
c, para tàmiHas com 2 dependenres. nas condições da ahnea a area 30.0 hectares;
d) para familías com I dependente. nas condições da ahnea a area 20,0 hectares.

§ I
a alteração para mais do numero de dependentes. apos o assentamento. não
autoriza o aumento da area concedida
(.I

:

§ 2(1 : quando se tratar de areas viaveis para o cultivo de lavouras ou pastagens
irrigadas. as areas de assentamento serão reduzidas a 40 %' das prevístas nas alineas supra
§ 3" - Em nenhuma hipotese. as areas de assentamento poderão exceder as previstas
neste artigo
Art. 8(.1 _ Fica garantido aos beneficiarias o direito de opção; irreverslvel. por áreas de
menores dimensões. ficando ciente de que essa opção veda o pleito posterior de
complementação da area ou de outra area, pelo prazo de 15 anos, contado da data da opção,

§ único - A opção e a ciência de suas consequências deve expressamente constar da
escritura de compra e venda para fins de assentamento rural
Art. 9" - Os dependentes que constituírem novas famllias utilizarão parte da área em

que habitam com o titular. desde que continuem residmdo na. mesma,
§ único ~ N~ hipótese prevista no capur. somente poderão pleitear assentamento
n
proprio. desde que devidamente cadastrados e enquadrados nas alineas "ali a "d do~. 5~
Art. 10 ~ O proprietario rural poderá ceder gratUltamen~e ou em condiçã.es especi~is de
venda com pagamento em tttulos de divida agrá.ria. resgaravels em 30 anos, areas conuguas
ou separadas de sua propriedade.

§ 1" _ As áreas ....endidas. na forma do caput . ou cedidas. • não pod:,erão en~ol~er
areas de reserva. quer cadastradas ou não, are~s, impr,oprias para exploraçao economlca
agrícola ou pecuária .ou areas em litigio. salvo se Ja imadldas
§ 2"- Por ocasião da escritura de cessão ou de venda de arca para assenta:men~o. sera .
averbado a margem do registro original. qu.e a parte rem~nescente da prop~ed_ade e
considerada. salvo no caso do art. 243 da ConstItUição Fe~eral. Imu~e a desapr_opna~a? e
que em caso de invasão. a reintegraçào de posse sera ImedIata e mediante proteçao pollcml do
Estado
§3"- Os danos causad9s por invasão serão lOdemzados pelo Estado pelo valor de

mercado.

a)-

perda do direito de qualquer pleito futuro de assentamento~

do preço;
c)

perda do direito de ressarcimento pela pane de preço paga e pelas benfeitorias

realizadas.
Art. 13- Em caso de devolução da área para o órgão coordenador de assentamento.
serão aplicadas as alíneas na" e "b". e as benfeitorias serão pagas com titulo da divida agraria.
resgatáveis em 10 anos
§ único - O ocupante. o cessionario ou o comprador de arca de assentamento, não
liberada, não tera direito a qualquer ressarcimento, seja de preço pago ou de benfeitoria
realizada.
Art. 14: Os beneficiários de assentamento se obrigam preservar' o equilíbrio do meio
ambiente e sob qualquer pretexto poderão degradá~lo. incidindo nas penas da Lei de Proteção
ao Meio Ambiente,

§ único - em caso de reincidéncia e dependendo da gravidade da infração. será
aplicada a determinação constante das alineas "a" a "c" do artigo 12.0. e a area onde estava
o assentamento passara ao controle da Coordenação de Assentamento Agrario. para
destinação a outro interessado.
Art. 15 ~ Os titulares do assentamento e seus dependentes não poderão se ausentar da
propriedade. mesmo individualmente. por prazo superior a 30 dias por ano, consecutivos ou
interpolados. durante o prazo em que a propriedade não estiver quitada, salvo em caso de
afastamento para tratamento medico ou estudo. devidamente comprovados perante a
Coordenação do Assentamento Agrario,

§ r - No caso de ausencia injustificada, de um dos titulares, por prazo maior que o
previsto no caput. este perdera os direitos que tiver sobre o assentamento . passando a
titularidade integral ao remanescente que p~rmaneceu explorando a area e que devera
comprovar a ausencia do outro perante a Coordenação do Assentamento Agrario
§ 211_ A Coordenação de Assentamento Agrário Municipal. providenclani a devida
averbação, de modificação da titularidade. no registro de imóveis. no prazo improrrogável de
.60 dias. se nào houver justificação aceitàvel do titular que se ausentou

§ 3 Na ausencia comprovada do único titular. ou na dos titulares.
area retornara a Coordenação de Assentamento. para nova distnbuíção.
t1

w

(J

direito sobre a

art. 16- No caso de falecimento de um dos titulares, a meia·propriedade continuara
com o remanescente e o restante passarà a seus herdeiros descendentes e dependentes
cadastrados. que residem na prOfilriedade e que assumem a responsabilidade pelo cumprimento
das normas estabelecidas para o assentamento

I

Art. 17- VenCido o prazo de 30 anos. previsto no anigo 11. o{s) tltularlesl podera
(do) livremente dispor do jmovel. desde que totalmente pago o preço e quirado o imovel.

Art. 18~ Para a alIenação prevista no aOlg.o 17 . a prioridade em igualdade de
condições sera dos dependentes ou herdeiros cadastrados que tenham permanecido residindo
e explorando a propriedade
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§ único ~ no caso de compra etetuada por um 50 dependente ou herdeiro. os demais,
devidamente cadastrados. terão díreito a novo assentamento. onde houver disponibilidade de

area
Art. 19· Ficam revogadas as disposições em contrario

Art.

20~

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

o problema fundiário no Brasil sempre foi fulcro de discordia e conflito
social.

Outubro de 1998

A disposição do 3rt 14 procura estimular a proteção ao meio ambiente
e a do art. 15 pretende dar uma maior proteção ao titular que pennanece na terra. mesmo que
o outro titular a abandone ou se a.usente injustificadamente por muito tempo.

o art. 16 trata dos direitos dos dependentes em caso de morte de um
dos titulares e o artigo 17, considerando liberada para a venda ou cessão a área assentada.
somente após a quitação do imovel, pretende desestimular o enriquecimento ilícito , com a
venda prematura da terra comprada em condiçãess privilegiadas e estimular a fixação do
beneficiário na área,
Não temos a pretensão de resolver todos os problemas do sistema
fundiáriO brasileiro. com este Projeto de Lei. mas temos a certeza de que eles se tornarão
menores e de solução mais facit desde que a solução esteja entregue aos moradores do
municipio.

Desde as Ordenações Afonsinas ja se tenta resolver o problema por meio de leis

especiais e disposições constitucional$'_

.

A Constituição de 1988 tentou solver o conflito criando o usucapião

especial e o principio da função social da propriedade.
Mas o que na realidade vemos, e o constante conflito entre os
proprietarios rurais e 05 sem terra, abalando as estruturas de nossa sociedade e se tomando a
cada dia que passa. um problema polícial devido à exacerbação dos ânimos e a víolência
utilizada, ~cando carla vez mais remota a possibilidade de soluç;lo.
Esses conflitos afastam o homem do campo. incantivam a violência,
reduzem a produção, encarecem os produtos alimenticios e trazém desassossego ás ár~as
urbanas.
7Y"~-

A Constituição usou o aproveitamento racional da propriedade como
arma contra a desapropriação e como meio de incentivar a produção e a fixação do homem

ao campo.

Sala das Sesàes. l J

de julho de 1998

:rV~llllVJ;~~](t m

Deputada MARIA VALADAO
B-GO

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO

Todavia não houve implementação desse programa. entravado pela
burocracia. pela inercia e pela corrupção O que se vê atualmente, e um verdadeiro caos.
defrontando-se proprietários e pretendentes ás terras. com p~rdas inuteis de vidas, ferimentos
e revolta social. a par da miséria. de doenças. de falta de condições mínimas de vida e de
educação. principalmente porque a mvel lederal e muito dificil haver fiscalização e controle
sobre as areas de assentamento e os seus beneficianos
Nada melhor a fazer do que dar tal atribuiçã9 . como se fez com a
saude e a merenda escolar. aos municipios que. conhecedores dos problemas locais e de sua
população. pode melhor equacionar o problema e buscar uma solução mais condizente com
os anseios da sociedade.
Havendo um órgão de Coordel}ação de Assentamento Agrário.
composto de elementos interessados e conhecedores do assunto e da problematica municipal,
ha possibilidade de soluções mais adequadas e de fiscalização eficaz para evitar as fraudes de
uns poucos " sabidos" que. nunca tendo tido a menor relação com a terra, se intitulam
agricultores e pleiteiam assentamento. para depois vender ou ceder onerosamente a5 terras
que receberam em condições favoraveis. partindo para novas àreas conflitantes para o
beneplacito de novo assentamento.

:E a indústria do assentamento que só serve para aumentar o conflito
social. e levar alguns. menos idãneos, a auferir vantagens à custa da miséria alheia. São os
invasores profissionais. que além desse lucro. ainda tentam auferir dividendos políticos.
le\'anrando uma bandeira que não tem nenhum cunho social. mas tão somente a sua própria
bande;ra: o seu lucr<.
o cadastro municipal previa e a distribuição de terras somente para os
residentes no município. afasta os invasores profiSSionais e impede os seus negócios excusos
A exigência de residência., pelo menos há 2 anos no municipio. rlxando
o homem nos loca.is de sua origem. imporá um freio nos constantes movimentos migratórios,
que impedem a formali ~ 10 de um estrutura de assistência social. de saúde .de educacão e
habitação (ans. 4 e 5 )

A garantia de proteção contra futuras 4esapropriações visa estimular os
proprietários a ceder âreas de sua propriedade para fins de assentamento agrârio. Firma-se
uma estabilidade nas relações entre proprietàrios. assentados e governo. eliminando incenezas
futuras, estabelecendo-se uma segurança benéfica para a sociedade local e a soc~isP~ em
geral, para a produção e para o paIS( § 3" do ano 10 )
,

o

cadastramento municipal e 'o financiamento da aquisição da terra,

DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

...............................................................................................................
TÍTULO IX
Das Disposições Constitucionais Gerais

Art. 243 - As glebas de qualquer região do País onde forem
localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas serão
imediatamente expropriadas e especificamente destinadas ao
assentamento de colonos, para o cultivo de produtos alimentícios e
medicamentosos, sem qualquer indenização ao proprietário e sem
prejuizo de outras sanções previstas em lei.
Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico'
apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas
afins será confiscado e reverterá em beneficio de instituições e
pessoal especializados no tratamento e recuperação de viciados e no
aparelhamento e custeio de atividades de fiscalização, controle,
prevenção e repressão do crime de tráfico dessas substâncias.

PROJETO DE LEI N!! 4.685, DE 1998
(Do Sr. Telmo Kirst)

Torna obrigatório o atendimento de
deficiéncia física por auto-escolas
nacional, e dá outras providências.

alunos
portadores
de
em todo o
território

bem como as restrições impostas não so aos alienantes das terras de assentamento. mas
também aos seus pretensos. adquirentes. constando expressamente da escritura publica .
.desestimulam os negócios frauétulentos sobre essas terras. bem como impedem a alegação de
compra de boa fé ( ans. 11 e \2).

A proibição de pleitq. de novo assentamento a q~em vender. céder ao
abandonar o assentamento retebido. afastara os faisos agricultores e 05 pleiteantes totjados
que só engrossam as fileiras dos sem terra para criar baderna e insegurança social ( alinea lia"
do an 12).
A diferença de tratamento para os que abandonam o assentamento ou
devolvem a àrea para a Coordenação ~funicipal visa a desestimular o abandono. que deixará
as terras improdutivas e impedirá o assentamento imediato de outra famtlía,( art. 12 e 13 )

(AS COMISSõES DE VIAÇAO E TRANSPORTES; DE SEGURIDADE SOCIAL
FAMILIA; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54)
ART. 24, II)

E

o CONGRESSO >1AC\ONAL DECRETA:
Art l° As empresas que explorem o ramo de auto-escola são obrigadas ao atendimento dos
alunos que as procurem. vedada qualquer diSCriminação
Art. ::0 Quando o aluno for portador de deficiênCia fisica a escola usara veículos adaptados
á necessidade relativa à deticiencia. desde esta não incorra em impedimento legaI.
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,Art. 3 Quando a escola não disponha de veiculo adequado face à dimensão da clientela e
demanda. firmara convenio com oUIras escolas. com terceiros. ou com aluno deficiente se
proprietário de veículo dotado dos equipamentos necessários e obrigatórios por lei.
Parágrafo unico. As escolas ficam dispensadas do atendimento se a clientela de portadores
de deficiência for inferior a dois por cento da respectiva cidade. a menos que o deficiente
forneça o veiculo adequado à aprendizagem confonne lei.
Art. ]/) E!:[a lei entra em vigor 180 días após sua publicação

.

Sala das Sessões. em I de julho de 1998

e~

Deputado ~

~rst

JUSTIFICAÇÃO
Uma constante nas grandes cidades. nos dias de hoje. e possibilidade de que
as fábricas. a pedido adaptem carros ao deficiente t1sico: Jà está. outrossim. generalizado o
cumprimento de determinações quanto a ônibus. predios e instituições públicas quanto ã
adequação de rampas e banheiros para uso de pessoas portadoras de deliciencia lisica.
Entretanto o ponador de deficiencia nem sempre encontra facilidades para o aprendizado
necessário que lhe permita dirigir com segurança.

É mais que tempo de tornarmos efetiva a busca de atendimento de uma
clientela que tem seus direitos asse!:TUrados na Constituição, Tentando fazer justiça e buscar
o cumprimento das normas constitucionais de prover os ponadores de deficiência com as
facilidades de que dispõem as outras pessoas estamos apresentando a nossos pares. o
presente projeto cuja aprovação esperamos reflita a evolução da sociedade no trato social
do problema.

Compreendemos que uma auto-escola de menor porre não possa manter
veículos adaptados para uma clientela reduzida. Mas uma cidade de maior porte pode
integrar as auto-escolas por meia de convênios. Sobretudo em cidades maiores. sempre as
há de grande pone. que podem ser pioneiras na proposta de atendimento de uma clientela
que estará sempre disposta a pagar o preço necessário da adaptação. As escolas menores
sempre se podem servir dos veicuJas adaptados das maiores. por meio de convênio para
cumprir o preceito constifucional da não discriminação. Frequentemente o prôprio
interessado està disposto a buscar o carro adaptado desde. que encontre boa vontade e
condições propicias ao seu aprendizado.
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CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
.........................................................................................................1.......

TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais '
CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e "Coletivos
Art. 50 - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País 'a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos tennos seguintes:
.
XLIII • a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de
graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por
eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo
evitá-los, se omitirem;

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes
CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

Este· o propósito de nossa proposição que esperamos mereça o apoio de
nossos pares.

Sala das Sessões. em I de julho de 1998.
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Deputado
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PROJETO DE LEI N° 4.686, DE 1998
(Do Poder Executivo)
Mensagem o· 833196

Acresce inciso ao art. 12 da Lei n2 8.072, de 25 de julho de
1990, que dispõe sobre os crimes hediondos nos termos do art.
52, inciso XLIII da Constituiçao.

(APENSE-SE

~O

PROJETO DE LEI No 4.628, DE 1998)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Ar!. 12 O ar!. I' da Lei 0 2 8.072, de 25 de julho de 1990, alteraao pela Lei o' 8:930,
de 6 de setembro de 1994, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:
"VIII - falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado li fins
terapêuticos ou medicinais. (ar!. 273, caput e § 12, § 12..A e § 12..B, com a redação dada pela
Lei 0'9.677, de 2 julho de 1998)." (NR)

Ar!. '2fl Esta Lei entra em vigor oa data de sua publicação.

Brasilia,

~o

SEÇÃO VIII
Processo Legislativo
SUBSEÇÃO IH .
Das Leis

Art. 61 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao
Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na fonna e nos casos
previstos nesta Constituição.
§ 10 - São de iniciativa privativa do Presidente da República as
leis que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Annadas;
II - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
b) organização administrativa e judicíária, matéria tributária e
orçamentária, serviços públicos e pessoal ~a lldministração dos
Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

* Alínea "c" cam redação dada pela Emenda Constitucional n° 18. de 05.02.:1998.
d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da
União, bem como nonnas gerais para a organização do Ministério
Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios;

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

22982 Quarta-feira 14

e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios ~ ,órgãos da
administração pública;
t) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, prcvimento
de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e
transferência para a reserva.

* Alínea "/" acrescida pela Emenda Constitucional n" 18, de 05.02;1998,

§ 2° - A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à
Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um
por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco
Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de
cada um deles.

...................................................................................................................
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§ 2° - Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.
-

C~rrupÇão ou poluição de água potável

Art. 271 - Corromper ou poluir água potável, de uso comum ou
particular, tornando-a imprópría para consumo ou nociva à saúde:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.
- Modalidade culposa
.
Parágrafo único. Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de 2 (dois) meses a J (um) ano.
_ Corrupção, adulteração ou falsificãção de substância alimentícia ou
medicinal
Art. 272 - Corromper, adulterar ou falsificar substância
alimentícia ou medicinal destinada a consumo, tornando-a nociva à
saúde:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.
§ JO - Está sujeito à mesma pena quem vende, expõe à venda, tem
em depósito para vender ou, de qualquer forma, entrega a consumo a
substância corrompida, adulterada ou falsificada.

DECRETO-LEI N° 2.848, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1~40
CÓDIGO PENAL.

- Modalidade culposa
§ 2° - Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a I (um) ano, e multa.

,
008 Crimes

- Alteração de substância alimentícia ou medicinal
Art. 273 - Alterar substância alimentícia ou medicinal:
I - modificando-lhe a qualidade ou reduzindo-lhe o valor nutritivo
ou terapêutico;

TÍTULO VIII
Contra a Im:olumidade Pública

................................................................:.

.

CAPÍTuLO li!
Dos Ciímés, C;ontrail Saúde Púplica
-Epidemia
Art. 267 VCímsat epidemia,' rriediante'a propa/!;ação de germes
patogênicos:
Pena- reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos.

* Pena co"rredaçfi~'Jeir/rlnlnaJapela Lei ~·8,O72, de 25âejulho de 1990.

§ 1° - Se do fato resulta morte, a pena é aplicada em dobro.
§ 2° - No caso de culpa, a pena é de detenção, de 1 (um) a 2 (dois)
anos, ou, se resultamoite; de2(dbis)ii4'(CJl1atro) anos.
- Infração de medida sl1Jlitária preventiva' ',. '" .
. Art. 268 .: fufriÍlgir detetiriiiIÍiçl!odo pbâêr público, destinada a
impedir introdução ó~ propagação declpénça conta~iosa:
Pena - definção, W1 (tim) mêsa'l' (um) imó, e multa.
Parágrafo' únicó; A pena ~ áurtJ.entada dê. um terço, se o agente é
funcionário da saúde pública ou "exerc'é'a profissão de médico,
farmacêutíco, dentista ou enfemieiro.
- Omissão de notificação de doença
Art. 269 - Deixar o médico de denunciar à autoridade pública
doença cuja notificação é compulsória:
Pena - dl'ten~\~',fl~6 V;~i,~~,~~~s,a, 2 ~I!?i~) anos, e multa.
Envenamento de água potável ou de substância alimentícia ou
medicinal,.. , ,,'L "
• ,';
,"
Art. 270 - Envenenar água potável, de uso comu\U ou particular,
ou substância alimentícia ou medicinal destinada a consumo:
Pena - reclusíW"dt; 10 (de?:)~ 15 (;quinze) anos.

* Pena com red.a~oáe.tennt1Jildape,/<i Leill' 8.072. de.25 de julho de 1990.

§ 1° - Está sujeito à mesma pêna quem entrega a consumo ou tem
em depósito, 'para,o.timde seridistribuída, a água ou a sub'stância
envenenada.
- Modalidade culposa

rr -

suprimindo, total ou parcialmente; qualquer el.emen~o de. sua
composição normal, ou substituindo-o por outro de qualtdade mfenor:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.
§ 1° - Na mesma pena incorre quem vende, expõe à venda, ,tem
em depósito para vender ou, de qualquer forma, entrega a consumo a
substância alterada nos termos deste artigo.
- Modalidade culposa
§ 2° - Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de 2 (dois) a 6 (seis) meses, e multa.
- Emprego de processo proibido ou de substância não permitida
Art. 274 - Empregar, no fabrico de produto destinado a consumo,
revestimento, gaseificação artificial, matéria corante, substância
aromática, anti-séptica, conservadora ou qualquer outra não
expressamente permitida pela legislação sanitária:
Pena - detenção, de I (um) a 3 (três) meses, e multa.
- Invólucro QU recipiente com falsa indicação
Art. 275 - mculcar, em invólucro ou recipiente de produto
alimentício ou medicinal, a existência de substância que não se
encontr!1- em seu conteúdo ou que nele existe em quantidade menor
que a mencionada:
Pena - detenção, de I (um) a 3 (três) meses, ou multa.
- Produto ou substância nas condições dos dois artigos anteriores
Art. 276 - Vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou,
de qualquer forma, entregar a consumo produto nas condições dos
artigos 274 e 275:
Pena - detenção, de J (um) a 3 (três) meses, ou multa.
- Substância destinada à falsificação
Art. 277 - Vender, expor à venda, ter em depósito ou ceder
substância destinada à falsificação de produto alimentício ou
medicinal:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a I (um) ano, e multa.
- Outras'substâncias nocivas à saúde pública
Art. 278 - Fabricar, vender, expor à venda, ter em depósito para
vender ou, de qualquer forma, entregar a consumo coisa ou substância
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nociva à saúde, ainda que não destinada à alimentação ou a fim
medicinal:
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.
- Modalidade culposa
Parágrafo único. Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de 2 (dois) meses a 1 (um) ano.
- Substância avariada
Art. 279 - (Revogado pela Lei n° 8.137, de 27/12/1990).
- Medicamento em desacordo com receita médica
Art. 280 - Fornecer substância medicinal em desacordo com
receita médica:
Pena - detenção, de I (um) a 3 (três) anos, ou multa.
- ~odalidade culposa
Parágrafo único. Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de 2 (dois) meses a 1 (um) ano.

II - nas contravenções tipil1cadas 1105 lIIttlOS S9 e 60 da Lei dM
Contravenções Penais.

* Ilem II com ",Iação determi/",,'" pcld 1"" "·6..116. .k 2.1 de "mio.1e 1977.

III - nos crimes dolosos JltIni~ com pena privativa da liberdade,
se o réu já tiver sido condenado pbt 0IItt0 crime dQloso, em sentença
transitada em julgado;

* IlemIll com redação dctermHto<1npelaUI"°6..JIfi, de U "'''/ldioda 1977.
IV - em qualquer caso, se houver no processo prova de ser o réu
vadio;
V - nos crimes punidos toItt reeluslo; que ptówquem clamo~'
público ou que tenham sido cometidos com viOlência contra a pessoa
ou grave ameaça.

* Ilem V com retlL1ç';,; dcler.õ'i/u:Ja pda lei n· 6.-116, de 2-1 de Hlaio de 197í.

•••• u •••••••••••• u ••••••••••• u ••••••••••• ~

Art. 281 - (Revogado pela Lei n° 6.368, de 21/10/1976).

.-.

ooo ••••• ~ ••

LEI N° 8.072, DI!; 25 DE JULHO DE 1990

_Exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica
Art. 282 - Exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de
médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal ou
excedendo-lhe os limites:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.
Parágrafo único. Se o crime é praticado com o fim de lucro,
aplica-se ta~bém m.· 1+".

DISPÕE
SOBRE
OS
CRIMES
HEDIONDOS, NOS mRMOS DO ART.

INCiSO XUII, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, E DtiTHRMtNA OUTIlAS

5°,

PROVI.!JêNCtAS.

- Charlatanismo
Art. 283 - Inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.

Art. 1°:' São considerados hediondos os sepitt\es crimes, todos
tipifica:los no Decreto-Ui niJtnero 2.141, de 7 de dezembro de 1940 Código Penal, consumados ou tentados:

- Curandeirismo
Art. 284 - Exercer o curandeirismo:
I - prescrevendo, ministrando ou aplicando, habitualmente,
qualquer substância;
.
II - usando gestos, palavras ou qualquer outro meIo;
III - fazendo diagnósticos:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.
Parágrafo único. Se o crime é praticado mediante remuneração, o
agente fica também sujeito à multa.

I -.homicídio (art. 121), quando pmticado em atividade típica de
grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e
homicídio qualificado (art. t21~ § 2", I, 0.111, IV é V);
II ··Iatrocínio (art. 157. § 3", "iR fme");
fi - extorsão qualificada pela morte (1ft. 'SI, f r);
IV - extorsão mediante seqüestro e na funM qualirrcada (art. 159,
"caput", e §§ tO, 2" e 3°);
V - estupro (art. 213 e mm combinaçao com O 1lIt. 223, "caput" e
parágrafo único);

Forma qualificada
.
.
Art. 285 - Aplica-se o disposto no art. 258 aos crtmes previstos
neste Capítulo, salvo quanto ao definido no art. 267.

o

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0

..................................................................................................................
DECRETO-LEI N° 3.689, DE 03 DE OUTUBRO DE 1941
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

*

.

••••• . . ••••••• ••• •

10

.

•••

TÍTULO IX
Da prisão e da Liberdade Provisória
CAPÍTULO VI
Da Liberdade Provisória, Com ou Sem Fiança
Art. 323 - Não será concedida fiança:
I - nos crimes punidos com reclusão em que a pena mínima
cominada for superior a 2 (dois) anos;

* /lem I com redação determiTUlda pela Lei nO 6.416. de 2-1 de maio de 1977.

*

.

LNROI
Do Processo em Geral
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .u

VI - atentado violento ao pudor (MI. 2.4 e. . COIIIbinação com o
art. 223, "caput" e parágrafo '6ttico);
VII - epidemia com resullailo lIIOIIc (Mt. 267, f" .
Ártlgo. "CtIf'II/". """'redtlçao .... peIoUI"·lI.930•• ""'11994.
Pcrágrafo único. ConsiderÍl-se a.nbélll hedIoIIdo o crime de
genocídio previsto nos artigos ''',2'' e 3" da Lei lI6mero 2.889, de l° de
outubro d~ 1956, tentado ou comumlldo.
Parágrafo CfJI/f reJaçilo daria pela UI ,,·/UH. fie OM/W19J4.

LEI N' 8.931, M: (; N

'Sn'tMlllOIit: 1994

Alt. l° O art. l° da Leh'I.072, de
vigorar com a seguinte red~:

* A alteração já procc!J3arla

2S de julho de 1990, passa a

110 ~ IIIOI1Ij/aJJ<J.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua pubficação.
Alt. 3° Revogam-se as disposiç&s em contrário.
ITAMAR FRANCO

Alexandre de PaulalJupeyrat
Mltttins
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AI!. 2' Esta Lei eotra em vigor na data de sua pnblicaçlo.

Altera dispositivos do CapItulo m do Titulo
ViU do Código PcooI;' incluiDdo ena
clusificaçiO dos delitos <;oDSiderados
hediondos crimes contra a saúde plblica, c di
...... provid!ncias..

o

PiESIDENTE

DA'

Outubro de 1998

REP~~LICA
oesuintc Lei:

• Faço sobcr que o Coog=so Nacional dccreIa c eu SIIICiooo· a

Ar!. I! O. dispositivos a-seguir indicados do Decrcto-Lei ~ 2141, de 7 de ekzcmbto
de 1940 - Código Penal, possam a vigorar com a seguinte redaçIo:
"Falsificaçllo. corrupçl!o. adulttraçllo ou alttraçllo de ..subst4ncla.. OJ/ • ~
allm'n/lelos" (NR)
"Ar!. 272. Corromper, adulterar, falsificsr ou alterar substincia ou produto
a1imentlcio destinado a COllJUIOO, todúmdo-o oocivo à saúde OU mIuzindo-Jbe.o \'alar
nutrilívo:"(NR)
"PCIIll :recluslo, de 4 (qUatro) a 8 (oito) anos, c muIta."(NR)

Brasília, 2 de julho de 1998; 1771dalndcpcnd!nciaeUlJIÍlaRepública.

FERNANDO HENRIQUE cARDosO
Renan Calheiros
.foséSerra

MEN5ÀGE~ t:l" 833 DE 02 DE JULHO DE 1998, DO PODER EXECUTIVO
Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos lermos do artigo 61 da Cooslituição FcdcrlII, submeto à elevada delibeIaçio de
Vossas Exccl!ncias o texto do projeto de lei que "AClC3CC inciso llO llrl. I' da Lei n' g.072, de 2S de
julho de 1990, que d.i.spõe sobre os crimes hediondos nos termos do art. 51, inciso xr.m da
Cooslituição".
Brasília,

de

julho

de 1998.

~~~

"11'-A.lncolrcnu penas deste ardio quem fabrica, veJIlIc, expõeà'VClll!a, impQrta,
lem. em depósito pua vender ou, de qualquer forma, dislribui OU cntrep a COllJUIIIO a
subslADcia a1imentlcia ou o produto faJsificado,<:omlIIIpido ou adultaado."
.'.

"I I' Esti sujeito às mcsmis penas quem pratica os aÇões prcvma _'àrtiBO"';
reIaçio a bebidas, com ou sem kor ak:oótico."(NR)
. • •
'.
EXPOSIÇÃ~ DE MOTIVOS NO 58-MSIMJ DE 02 DE JULHO DE 1998

"Moáaliá0d4 culposa

Excelcntíssimo Senhor Presidente da Repóblica.

12' Se o crime é culposo:

Ao encaminhar ao Congresso Nacional o projeto de lei propondo alterações
ao Código Penal no Capítulo relativo aos crimes contra a w1de póblica, o propósito do Poder
Executivo foi Dlo só atualizar a tipiftcaçio daqueles delitos, defasados em relaçio 105 avlllÇOS
cientifICaS no campo da medicina, como ampliar as pena previstas para os mesmos.

Pena-dctenç!o, de I (um) a2 (dois) anos, cmulta."(NR)

"Falsificaçi1D. COITIlpÇI!a. adulttraçllo
ttrapiuticos o.. nwdJciltaü'(NR)

OJ/

alt.raçilo de prodMlo dutiIfDdo a' JW

"Ar!. 273. Falsificsr, conompcr, aduIlcrar ou a1lclor pmcIu%o iIaÍIuado' a fiIlI

Para 'tanto, além do esforço para bem definir u figuras delituosas a serem

lcl2p!ulicos ou mcdicinais:"(NR)

punidu. redobraram~se os cuidados na fixaçlo du penalidades a que estariam sujeitos os seus
infratores, tomando-u compatrveis aos riscos com elu relacionados, coa: destaque para as
precauções que se impunham relacionadas ao seu cumprimento c apuraçio.

"Pena- recluslo, de 10(dcz) aIS (quinze) anos, emulla."(NR)

"I 1i Nu mesmas penas iDc:orrc quem importa, veodc; expõe à WDda, leIII GIl
depósito para vCDdcr ou, de quaIqucr forma, distribui ou _
'a CCIISUIDO o procbo
falsiftcado, corrompido, odulterado ou a1lOtado."{NR)
..
.
"I l'-A.IncIUCIIHC CIIIIl: OI produtos a que se refere . . ardJll 111 mcrlk

matérias-primas, os ÍllSUIIIOI fanIIadulicos, os coom6licos,
diaguóslico."

111 _

"f I'-B. Estisujeilo às penas deste ardJll quem pnlica. açlIa
n:1açIo a produtos em qualquer du.JCiUÜ1lCS coodiç&s:

•

oe de

Pem-

DO

Nesse sentido, inseriu~se no projeto de lei a regra cqnsunte do seu art. 2R,
prevendo que o crime de adultcraçio ou de falsificação de medicamentos seda insu!Ccdvel de
fiança. e de liberdade provi.6ria. Procurava~se, assim. emprestar a essas infra~ tratamento
assemelhado a de um crime hediondo.

.
àII

I

Em face da exis~ncia de indmeros projetos em tranlitaçiÕ na Cimara dos
Deputados que buscavam eoquadlar a pritica de falsificaçio de medicamenlDl oa Lei dos Crimes
Hedioodos (Lei n' 8D72, de 1990), viu-se aquela Casa Législativa na contingêncil de leI
elaborar um substitutivo que haveria de consolidar as idéiu cootidu nas diversu proposições.

li.

1- sem n:gislIo, qusndo exiglvel, no órgão de vigi1$Dcia sanitária competeole;

11-";' desacordo com a fórmula ";OSlante do resistro p:evÍ~ no inciso anterior;

m - sem oI caracterislicas de ideotidade e qualidade admitidas pua a sua
.
IV - com n:duçio de leu \'alar !erapéutico ou de sua atividade;
V - de proced!ncia ignorada;
VI - adquiridos de estabelccimeoto sem licença da amoridade saeitária competente." .

comercializaçilo;

"Modalidaik culposo

Por slgum lapso, a redação final fez inserir oa ementa do IUbstilUtivo a
,refer&lcia i faIsiflCaÇlo de medicamento como crime hediondo aem que houvene a nccesdria e
cspccffica a1leraçio do lexto nonoativo consolidado. Equívoco mais grave llCllbou por ser
Q
perpetrado: o art. 2 da proposta original do Executivo foi suprimido nl redaçio final.

'\~sím. o ~ubsti[Utivo aprovado acabou por contemplar na emenUl refcrencín
aos 'crinles h~!ondos que não consta do texto normativo. Como a· ementa não tem força
normativa. revel:'l'se in6cun n referêncin dela constante sem qualquer correspond!ncia no texto.

§ 2' Se o crime é culposo:
Peoa - deteoção, de I (um) a 3 (tres) lIDO" e multa."(NR)

"Emprrgo á. procrsso proibido o.. á. substdncla nllo prrmitláa
Ar!. 274
:
Peoa-rcclwilo, dei (um) aS (cinco) anos, e multa."(NR)

..

. .

Embora os crimes do ar!. 272 e do ar!. 273 passem, a partir da promulgação

da nova lei. I ser inafiançáveis (pena mínima de reclusio superior a 2 anos - Código de Processo

nome

"Invólucro ou recipiente comfalsa indicação

Art. 27S. I~lca,:, em'i.wóluéip oú recipiente de Produtos àliincolicios, lerapêuticos

Pe,t!a~4 ~n. 323.•, I), re~omenda~lC. em
à~ mesmo da c~ e segurança juridicas o envio
de novo Projeto ao Congresso Nacional. com o objetivo de restaurar a disposiçio
equivocacbmente climimuln da proposta original.

ou medicinais, a exist!ncia de substância que nio se enj:Ootra em seu conte<ulo ou que nele

existe em quantidade menor que a mencionada:"(NR)
"Pcoa- n:clwilo, de I (um) aS (cinco) anos, emulta."(NR)
"Produto ou substância nas condições dos dois artigos anuriorts
'\rl.276

.

Peoa - reclwão, de I (um) a S (cinco) lIDOS, e inulta."(NR)
"Substância destinada àfalsificaçlJo
AI!. 277. Veodcr, expor à vrnda, ler em dcp6sito ou ceder substância destinada à
falsificação de produtos alimentícios, terapêuticos ou mcdicinais:"(NR)
"Peoa- ..clwilo, de I (um) a S (cinco) aoos,,~ mtdla."(NR)

Assim. estamos submetendo à apreciaçlo de Vosu. Excel!ncia o presente
,Projeto de Le~ que cOllfe.. nova redaçio ao an. I' da Lei ri' 8.072, de 2S de julho de 1990, com I
a rÓdaçIo da Lei ri' .8.930. de 6 de setembro de 1994, conferindo tratamento de crime hedinndo à
açio de faI.ifiCllt, corromper. adulterar ou alterar prodúto destinado a fins tet1lpéuticos OU
•ítiedic~s: Com isto;' nlo SÓ se eipancam ddvidas que podem sei' eventualmente suscitadas
~ .• 'questÀo. como se dto conseqO!ncia à vontade virtualmente' manifestada pelo Congresso
.Nacional. de incluir o crime de faIsificaçlo ou de adulteraçio de medicamentos entre os crimes

•de'êatitOr bédiÕnd~
Respeitemun~nte.
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Aviso n'

920 - SUPARlC. Civil.
BraslIia,

2 de

julho

de 1998.

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes
CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

Senhor Primeiro Sc=t!rio,
Encaminho a .... Secretaria Mensagem do Excel<ntlssimo Senhor Presidente da
República reIaliva a projeto de lei que "Acresce inci", ao art. lida Lei ri' 8.072, de 25 de julho de
1990, que dispõe 101m: os crimes hediondo. nos termos do art. Si, incl", XLIII da ConstihliçJo".

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

~

.

SEÇÃOVTII
Do Processo Legislativo

Atenciosamente,

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

c=c:::~

SUBSEçÃom
Das Leis

CLOVIS DE BtJl.ROS CARVALHO
MinistIO deEstado Chefe da Casa Civil
da PIesid!ncia da Repllblica

A SuaExce1!ncla o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
da CJmara dos Deputados

=.r."Secmúio
-Dl.

PROJETO DE LEI N!!. 4.687, DE 1998
. (Do Poder Executivo)
MENSAGEM N~ 850/98
Dispõe sobre a extinçelo da Fundação Escola
Nacional
Administraçao Pública e a absorção de suas atividades
organização social, e dá outras ·providências.

de
por

(l\S COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO POBLICO; E
DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, II)

O CONGRESSO NACIONAL decreta:Art. l' Fica extinta a Fundação Escola Nacional de Administração Pllblica - ENAP,
entidade vinculada ao Ministério da. Admirústraçào Federal e Refonna do Estado.

§ l' Compete ao Ministério da Adhlinistração Federal e Refonna'do Estado a
realização do pr~so de inventário da Fundação Escola Nacional de AdIIÚ1Ústração Pública.
§ 2í1. Fica assegurada, no curso do processo de inventário, a continuidade dos
concursos e cursos de formação pata ingresso em carreiras e para altos administradores públicos,
em andamento na presente data.

§ 32 Os processos judiciais em que a Fundação Escola Nacional de Administração
Pública seja parte, ativa ou passivamente, serão transferidos para a União, na qualidade de
sucessora, sendo representada pela Advocacia-Geral da União.

Art. 22 Fica o Poder Executivo autorizado a qualificar como organizaçio social, nos
termos da Lei n2 9.637, de lS àe maio de 1998. a pessoa Jurídica de direito privado indicada no
Anexo, b~ assim a pemútir a absorção de atividades desempenhadas pela entidade extinta a que se
refere o arttgo 111.
Art. 39: A extinção a que alude o art. 1l! e a absorção de atividades e servW<?s por
organização social observarão os preceitos estabelecidos na Lei nl! 9.637, de 15 de maio de 1rJ98.

Parâgrafo único. 05 servidores da entidade extinta a que se refere o art. 1l! in1\egrarão
quadro em extinção no Ministêrío da Adnúnistração Federal e Reforma do Estado, obse(vado o
disposto no inciso 1, art. 22, da Lei mencionada no caput deste artigo,
Art. 42 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília,

ENTIDADE EXTINTA
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ANEXO
ENTlDADEAUTO~DA

A SER QUALIFICADA

Art. 61 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiore~, ao
Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na fonua e nos casos
previstos nesta Constituição.
§ 10 _ São de iniciativa privativa do Presidente da República as
leis que:
1- fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Anuadas;
II - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e
orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos
Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

* Alínea "c" com redação dada pela Emenda Constitucional n" 18, de 05/021/998.

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da
União, bem como nonuas gerais para a organização do Ministério
Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios;
e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da
,
administração pública;

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento
de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e
transferência para a reserva.

* Alínea "f' acrescida pela Emenda Constitucional n° 18. de 05/0211998.
§ 20 - A íniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à
Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um
por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco
Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de
cada um deles.

REGISTRO CARTORIAL

Marcelo
Fundação Escol. Nacional de Associação Escola Nacional de Cartório
R!bas,
Primeiro Oficio de Registro
Adhlinistração Pública
Adrninistraç10 Pllblica
Civil e Casamento, Titulos,
c
Pessoas
Documentos
Jooili~,SCSqwdra8,Bl~

B-liO, Ed. Venâncio 2000, sal.
140E, registrado sob o ri' 4.443,
Livro A..fJ8, protocolado sob
ri' 27.271 no Livro PrÓnrio.
DO

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

CONSTITUIÇÃO
DA
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04

.

LEI N° 9.637, DE 15 DE MAIO DE 1998
DISPÕE SOBRE A QUALIFICAÇÃO DE
ENT[])ADES COMO ORGANIZAÇÕES
·SOCIAIS, A CRIAÇÃO DO PROGRAMA
NACIONAL DE PUBLICIZAÇÃO, A
EXTINÇÃO
DOS
ÓRGÃOS
E
ENTIDADES QUE MENCIONA E A
ABSORÇÃO DE SUAS ATIVIDADES
POR ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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DA.S ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
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Adnúnístração Federal e Reforma do Estado, o texto do projeto de lei que "Dispõe sobre a extinção
da. Fundação Escola Nacional de Administração Pública e a absorção de suas atividades por

organização social, e dá outras providênciasn •

Seção I
Da Qualificação
Brasília,

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 57IMARE, DE 29 DE MAIO DE 1998
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO
DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMA DO ESTADO

CAPíTULOll
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art.:22. As extinções e a absorção de atividades e serviços por
organizações sociai; de que trata esta Lei observarão os seguintes
preceitos:
I - os servidores integrantes dos quadros permanentes dos órgãos e
das entidades extintJs terãó garantidos todos os direitos e vantagens
decorrentes do respf,ctivo cargo ou emprego e integrarão quadro em
extinção nos órgãos ou nas entidades indicados no Anexo TI, sendo
facultada aos órgãos e entidades supervisoras, ao seu critério
exclusivo, a cessão (~.e servidor, irrecusável para este, com ônus para a
origem, à organizaçio social que vier a absorver as correspondentes
atividades, observad,)s os §§ 1° e 2° do art. 14;

de julho de 1998.

~~L

Art. l° O Podei Executivo poderá qualificar como organizações
sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas
atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao
desenvolvimento te :nológico, à proteção e preservação do meio
ambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos requisitos previstos nesta
Lei.

ExcelC:Jltíssimo Senhor Présidente da Republica,

Temos a honra de submeter à e1eveda consideração de Vossa Excelência a preRnte
Exposição de Molivos. relativa a proposta de Projeto de Lei que dispõe sobre a extinção da Fundação
Escola Nacionsi de administração Pública - ENAP e a absorção de suas atividades por entidade qualificada
como organização social, e dá outras providências.

A concepção das Orga.ni.za.ções Sociais, cujas atividades abrangem a prestação de serviços

2.

de natureza social que não sejam exclusivos do Estado, está delineada no Plano Diretor da Refonna do

ANEXO I
9.637 ,de 15 de
_o

Aparelho de Estado, que orienta a refunna administrativa do Governo de V05M Excel&cia. Com efeito.

de 1998).

trata-se de promover a adoção de formas públicas não-estatais de prestação desses serviços, que
conjuguem a agilidade e proxinúdade em relação às demandas dos usuários-cidadãos com a maior

ÓRGÃO E ENTlDADJ> ENTIDADE AUTORIZADA A'
EXTINTOS
SER QUALIFICADA

REGISTRO
CARTORlAL

Laboratório Nacional de Assoéiação
Brasileira
de Primeiro Oficio de Registro
Luz Síncrotron
Tecnologia de Luz Síncrotron- de Títulos e Documentos da
ABTLuS
Cidade de Campinas - SP,
nO de ordem 169367,
averbado na inscrição n°
1O.814,Livro A-36, Fls OI.
Associação de Comunicação Registro Civil das Pessoas
Av.
Pres.
Educativa Roquette Pinto - Jurídicas,
ACERP .
Roosevel~ 126, Rio de
Janeiro - RI, apontado sob o
ri' de ordem 624205 do
protocolo do Livro A n" 54,
iegi.strado sob o ri' de
ordem 161374 do Livro A
n" 39 do RIt:: Civil das
Pessoas Jurí .caso

Fundação Roquette Pinlo

autonomia administrativa e institucional proporcionada pela persoIÚficaçio juridica como ente de direito

privado.

Esta Lei permitirà a continuidade da instituição de Organizações Sociais, a partir da

3.

extinção da Fundação Escola Nacionsi de Administração Pública, cujas atividades serão absorvidas por
entidade qualificada como organízação social, a exemplo da Associação Brasileira de Tecnologia de Luz
Síncroton - ABTLuS e da Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto _ ACERP. organizações
sociais que absorveram as atividades: dos extintos órgãos da Administração Pública Federal, o Laboratório
Nacional de Luz Síncroton e a Fundação Roquette Pinto. respectivamente.

4.

A presente proposta justifica-se pela necessidade de assegurar. de imediato. as condições

de autonomia admínístrativa e financeíra imprescindíveis à melhoria da prestação de serviços e à

ANEXOU
(LeI r.!

9.637, d. 15 de

ORGAO E ENTlDiJ)E EXTINTOS
Labo~~io'4 de Luz Síncrotron
~dáção

Roquette11010

viabilização de investimentos e ações voltados para a expansão das atividades hoje exercídas pela ENAP,
maio

dom8).

UADRO EM EXTINCAO
Conselho Nacional de Desenvolvimento
Cientifico e Teenolllgico - CNPQ
Ministério da Administração Federal e
Refolllll\ do Estado

Acrescenta-se a esta circunstância, a urgência de proporciônar condições mais favoráveis à continuidade
dos processos de reorgllIlÍzação interna e realinhamento estratégico embasado na fixação de objetivos e
metas de desempenho. já iniciados na referida entidade.

5.

MENSAGEM N° 850, DE 1998
DO PODER EXECUTIVO

Face ao exposto, esta proposta visa proporcionar condições estimulantes para o

desenvolvimento de elevados padrões de gestão e para a assimilaçlo das diretrizes e da cultura. da
administração gerenclal por entidades que desempenham importante papel no Estado Social.

Senhores Me abras do Congresso Nacional,
6.

Assim, Senhor Presidente. com a implementação de mais uma experiência no novo modelo

delineado pelo Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado, e!ltaremos dand~ imponante avança no
sentido da revitaIiz.ação da gestão na prestação de Serviço5 de interesse social, da introdução de

Nos tennos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto â elevada deliberação de

instrumentos de avaliação e controle do desempenho e da criação de espaços de controle social sobre e51es

Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da

serviços, O sucesso conjunto dessas experiências deverá repercutir de forma decisiva na collJolidaçio dos
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novos modelos de gestão e fonnas de propriedade propugnados no âmbito da refonna do aparelho do

Estado, conduzida pelo Governo de Vossa Excelência.

(Do Tribunal Superior Eleitoral)

Respeitosamente,

/

Quarta-feira 14 22987

Dispõe sobre a aplicação de multas pela Justiça Eleitoral e dá
~~~:r~:~ação aos artigos do Código Eleitoral que disciplinam a

/~.-;7'

,./

~OS BRESSER PEREIRA

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma. do Estado

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
ANEXO A·EM W· '07 IMARE, DE 29

DE

malo

DE 1998.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu

I. Síntese do problema ou da situação que reclama providências

sanciono a seguinte Lei:

Dar prosseguimento :i implementação do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado por

intermédio da instituição de mais uma organização social.

Art,1°. Os Artigos 7", 8°, 9",124,146,159,164,184,198,
279,286 e 367, da Lei nO 4.737, de 15,07.65, passam a vigorar com a seguinte
redação:
2 Soluções e providências contidas no ato noonativo ou na medida proposta

Extinção da Fundação Escola Nacional de Adoúnistraçào Publica cujas atividades serão
absorvidas por entidade qualificada como organização sodal

"Art. 7". O eleitor que deixar de votar e não se justificar
perante o Juiz Eiettoral, até sessenta dias após a
realização da eleição incorrerá na multa de 01 (uma) a 30

3. Alternativas existentes âs medidas ou atos propostos
Não existe projeto alternativo tramitando no Poder Executivo ou no Poder Legislativo, nem
alternativa disporuvel na atual conjuntura.

(trinta) UFIR, imposta pelo Juiz Elettoral e cobrada na
forma revista no art. 367 da Lei nO 4.767, de 15 de julho de
1965,"

4 CuSt05
A medida proposta não ímplica em

CUSloS

adicionais.

"Art. 8°. O bfasileiro nato que não se alistar até os
5 Razões que justificam a urgência

dezenove anos ou o naturalizado que não se alistar até

Proporcionar condições mais favoráveis;i continuidade dos processos de reorganização interna e
reaIinhamento estrategíco embasado na fixação de objetivos e metas de desempenho ji iniciados na

um ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira,

ENAP

incorrerá na multa de 01 (uma) a 30 (trinta) UFIR imposta
pelo Juiz e cobrada no ato da inscrição eleitoral."

6 ImpaclO sobre o meio ambiente

~ohà.

"Art. 9°. Os responsáveis pela inobservância do disposto

7 Síntese do parecer do órgão juridico

nos art. 7° e 80 incorrerão na multa de 50 (cinqüenta) a
150 (cento e cinqüenta) UFIR ou em suspensão disciplinar
Aviso n" 935

- SUPARlC. Civil

até 30 (trinta) dias."
Em

9

de julho de 1998.

Senhor Primeiro Secretário,

"Art, 124, O membro da Mesa Receptora que não
comparecer no loca! em dia e hora determinados para a

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da
República relativa a projeto de lei que "Dispõe sobre a extinção da Fundação Escola Nadonal de
Administração Pública e a absorção de suas atividades por organização social, e dá outras

realização da eleição, sem just.a causa apresentada ao
Juiz Eleitoral, até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa

providências".

de 50 (cinqüenta) a 100 (cem) UFIR, cobrada no
Atenciosamente,

C~

Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

requerimento em que for solicitado o arbitramento ou
através de executivo fiscal.
§ 1", Se o arbitramento e pagamento da multa não for

requerido pelo Mesário faltoso, a multa será arbitrada e
cobrada na forma prevista no art. 367.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primei~o Secretário da Câmara dos Deputados
BRASILIA-DF.

§ 2°. Se o faltoso for servidor público ou autárquico, a

pena será de suspensão até 15 (quinze) dias,
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§ 3°. As penas previstas neste artigo serão aplicadas em

§ 2". Se o Tribunal não terminar a apuração no prazo

dobro se a Mesa Receptora deixar de funcionar por culpa

legal,

dos faltosos.

correspondente a 50 (cinqüenta)

§ 4°. Será também aplicada em dobro, observado o

retardamento."

disposto ·nos §§ 1° e 2"

seus

membros

estarão

sujeitos

a

multa

UFIR por dia de

a pena ao membro da Mesa que

abandonar os trabalhos no decurso da votação sem justa

"Art. 279

.

causa, apresentada ao Juiz até 3 (três) dias após a
ocorrência."

§ ff. Se o agravo de instrumento não for conhecido,

porque interposto fora do prazo legal, o Tribunal Superior

"M. 146

.

imporá ao recorrente multa correspondente a 100 (cem)

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

UFIR, que será inscrita e cobrada na forma prevista no art.

VIII - verificada a ocorrência de que trata o número

367."

anterior, a Junta Eleitoral apurará a causa da omissão. Se
tiver havido culpa ou dolo, será aplicada ao responsável,

"Art. 286. A pena de multa consiste no pagamento ao

na primeira hipótese, a multa de até 200 (duzentas) UFIR,

Tesouro Nacional de quantia fixada na sentença e

e, na segunda, a suspensão de até 30 (trinta) dias." 7

calculada em dias·multa. Seu montante é, no mínimo, 01
(um) dia-multa e, no máximo, 300 (trezentos) dias-multa.

"Art. 159

..

§ 1° O montante do dia-multa é fixado segundo o prudente

arbítrio do Juiz, devendo este ter em conta as condiçóes
§ 5°. Os membros da Junta Eleitoral responsáveis pela

pessoais e econômicas do condenado, podendo variar

inobservância injustificada dos prazos fixados neste artigo

entre, no mínimo, 01 (uma), e no máximo, 100 (cem)

estarão sujeitos à multa de 100 (cem) a 1000 (mil) UFIR

Unidades Fiscais de Referência (UFIR) mensal ou a

aplicada pelo .Tribunal Regional."

unidade monetária padrão que a venha substituir.

§.2" A multa pode ser-aumentada até o triplo, embora não

"Art. 164

.

possa exceder o máximo genérico (caput) , se o Juiz
conSlderqr qué, em ),(irtude da situação ecanôrriica do

§ 1°. Aos membros, escrutinadores e auxiliares das Juntas

condenado, é ineficaz a cominada, ainda que no máximo,

que infringirem o disposto neste artigo será aplicada a

ao crime de que se trate."

multa de 100 (cem) a 200 (duzentas) UFIR, cobrada no
processo em que for arbitrada ou através de executivo

"Art. 367. A imposição e a cobrança de qualquer multa

fiscal."

obedecerão às seguintes normas:

"Art. 184

.

I - no arbitramento, será levada em conta a condição
econômica do eleitor;

§ 20.

Se a remessa dos papéis eleitorais de que trata este . 11 - arbitrada a multa de ofício ou a requerimento do eleitor,

artigo não se verificar no prazo nele estabelecido, os

o pagamento será efetuado na forma das Instruçóes

membros da Júnta serão sujeit?s à multa correspondente

baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral;

a 50 (cinqüenta) UFIR por dia de retardamento."

111 - se o eleitor não satisfizer o pagamento no prazo de 30
(trinta) dias, será considerada dívida líquida e certa, para

"Art. 198

..

efeito de cobrança mediante executivo fiscal, a que for
inscrita em livro próprio no Cartórió Eleitoral;

Outubro de 1998
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O Código Eleitoral vigente tem por base de cálc~lo o

IV - a cobrança judicial da dívida será feita por açào

salário mínimo e, algumas vezes, o salário mínlno regional (este já extInto), o

executiva na forma prevista para a cobrança da dívida

que levou esta colenda Corte Superior a aprovar, em 19.5.1994, a Resolução-

ativa da Fazenda Pública;

TSE nO 14.301, que disciplina a forma de conversão do salário mínimo, para os

V - a cobrança da dívida far-se-á por intermédio do órgão

fins em comento, restando fixado para base de cálculo, o valor de 33,02 UFIR
(trinta e três inteiros e dois centésimos de Unidade Fiscal de Referência).

da Procuradoria da Fazenda Nacional, em cada Estado;
VI - os recursos cabíveis, nos processos para cobrança da

Verifica-se que, com a utilização da nova base de cálculo

dívida decorrente àe multa, serão interpostos para a

(33,02 UFIR) estipulada pela Resolução-TSE 14.301194, alguns valores de
muitas, caso aplicadas, tornaram-se irrisórios e, portanto, Insuscetíveis de

instância superior;

cobrança judicial, nos termos da Portaria no 212, de 31.08.95, do Ministério da

VII - em nenhum caso haverá recurso de ofício;

Fazenda, que determina o cancelamento e a não Inscrição, como Dívida Ativa

VIII - as custas, nos Estados, Distrito Federal e Territórios,
serão cobradas nos termos dos respectivos Regimentos

da União, dos débttos para com a Fazenda Nacional de vaior consolidado Igual
ou inferior a 60 (sessenta) UFIR, bem assim o não ajuizamento de execução.
fiscal das débffos de valor consolidado igualou Inferior a 1000 (mlQ UFIR.
Para melhor entendimento da matéria, Inicialmente, deve

de Custas;
IX - os Juízes Eleitorais comunicarão aos Tribunais

ser feita discriminação das multas que exigem revisão, a saber:

Regionais, trimestralmente, a importância das multas
impostas nessé período e quanto foi arrecadado através
de pagamentos fenos na forma dos incisos 11 e 111;

1) Muitas Eleitorais de natureza administrativa, constantes
do C.E.. nos artigos 7",8",9",124,146 - VIII, 159 - § 5°, 164· § 1°, 184 - § 20,
198 - § 2" e 279 - § 6".
2) Multas Eleitorais de natureza penal.

X - idêntica comunicação será fena pelos Tribunais
Regionais ao Tribunal Superior.
§ 1". As multas aplicadas pelos Tribunais Elenorais serão

A questão das multas penais prende-se à definição do

consideradas líquidas e certas para efeito de cobrança

valor do dia-multa, base para aplicação da penalidade, que, CClmo as demais

mediante executivo fiscal, desde que inscritas em livro

multas, com a promulgaçeo da Constituição de 1988, vedando a vinculação do

próprio na Secretaria do Tribunal competente.

salário mlnimo para qualquer fim, e a aprovação da Resolução 14.301/94,

§ 2". A muna de natureza administrativa pode ser

passou a ser calculada com esteio no valor de 33,02 UFIR.

aumentada até dez vezes se o Juíz ou Tribunal ponsiderar
que, em Virtude da condição econômica do infrator, é

Portanto, quanto a esse aspecto, a solução passa pela

ineficaz, embo,? aplicada no máximo.

atteração do artigo 286 do Código Elettoral, substttulndo

§ 3". O alistando ou o eleitor que comprovar devidamente

prevista - salário mínimo, pela UFIR.

a base de cálculo li!!

o seu estado de pobreza ficará isento do pagamento da
mutta

A Lei nO 8.383, de 30.12.91, em

§ 4". Revogado '

seu artigo 1° Instituiu a

UFIR • Unidade Fiscal de Referência, como medida de yalor e parâmetro de

§ 5°. Ao Tribunal Superior Eleitoral caberá disciplínar o

procedimento para o recolhimento das multas eleitorms,
tanto as administrativas como as penais, observadas as
disposições deste Código."

atuaiizaçáo monetária de tributos e de valores expressas em cruzeiros na
legislação tributária federal, bem como os relativos a multas e penalidades de
qualquer natureza, que possui expressão reajustável dIariamente ou fixa em
cada mês-caJendário.

Art. 2". Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3". Revogam-se as disposições em contrário.

Aérescente-se, por oportuno, que a lei

no 9.268, de 1° de

abril de 1996, dando nova redação ao art. 51 do Código Penal. passou a
,considerar a pena de multa como dívida de valor, ImprimIndo-lhe a mesma
forma de execução daquelas de natureza administrativa.
Consoante o apresentado, faz-se

Brasília-DF, em

de

de 1998, 177"

da Independência e 1100 da República.

penais (dias-muita), previstas nos artigos antes indicados.

JUSTIFICAÇÃO

Impõe-se, alfim, a aiteração do artigo 367, também do

Têm sido freqüentes as indagações trazidas a este
Tribunal sobre os exatos e atuais valores das multas

a serem aplicadas pela'

Justiça Eleitoral, especialmente em razão da proibição constitucional de
vinculação do salário minimo para qualquer fim

neceseárta a revisão do

valor base para o cálcuio das muitas de natureza admInistrativa e das multas

~nciso

Código Eleitoral, que trata das normas de imposição e de cobrança das multas
eleitorais, de vez que o imposto do selo lá referido foi extinto pela lei no 5.143,'de 20.10.66.

IV do artigo 7" da

Constituição Federal), uma vez que as mullas estipuladas pelo Código Eleitoral

Estando a questão a exiglr lmedJa1a providência,

vigente (Lei n" 4.737, de 15.07.65) têm como base de cálculo o salário mínimo.

configurada na edição de lei que disponha a respetto, enlende-SÉl que as

2:~990
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. lJ 1'd 3:!O Fine!' c1'l !"Orer{r,dE, :u 0uira índice de padrão monetário que a

Art. 7° - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurai~, além de
outros que visem à melhoria de sua condição social:

'IPn!" ~ 5UiJ ;t·tJir.

•

nlU:t2S

;1~{C(l'i3~ 'lEI1.l'Jsti'2 Elehoral devEm ter como base de cálculo a UFIR

.

IV - salário mínimo, ftxado em lei, nacionalmente uniftcado,
capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família
com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene,
transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para
qualquer ftm;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1....

Brasí1ia, 17 de Julho

TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

de 1998,

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

S~nhl)r Pn;sidcrtc,

T"nh'1 a i"Jnra d,; encaminhar a Vossa Excelência, nos
;trmcs d.)

arti.~,)

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

61 da COllstitui.;;ão Federal, projeto de lei e respectiva

jv::.,:V C.1'; lo, t:f.1 a',lC~ q. (lue tem por (,bJctivo ;) alteraçê.o da base c!e cálculo
rnra lpli.;.ação drs

!flU~l.t!S

eleitorais

12J., lJ,6. 159, Vi4, 1l'-4 19:3,279,

c~,fabGIeddas nos

2&6,~

artigos 7°, 8°, 90,

367 do Código Eleitoral (Lei nO

-t.73 7• .1" ! 5,(17.65."

SUBSEÇÃO III
Das Leis
r'h .)pt'rtunir1.lJe,

~e;}c"'o-!he

protestos de estima e

C(J_(::.~<\(:~D[~~~ r-Iv!·nictru

2rçskí.:n'~·-

(Ovl.~.ll\:rALV~O

cio 1ri.hm'.n~

~~~'ettor

~

Eleitoral

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da Repúblíca, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao
Procurador-Geral da Repúblíca e aos cidadãos, na forma e nos casos
previstos nesta Constituição.

§ l° São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis
que:
PrL~i,_knt(~ dJ

?:r:.~,ili 1. -

C,'rrn 'a dl)$

_'C"l~pllt1QO;;

[lI"

"tE{;ISLA(i,OCITADA ANEXADA PELA
C( ·o'rnnn\ c.~,O m: ESlI'rIDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA
IfLE,PÚ1nUCA FEDER!\.TlVA DO BRASIL

11988
TiTULO II
Do:; Drehos·; Gaantias Fundamentais

(APÍTCLon
Dos Dirdtos Sociais

I - ftxem ou modiftquem os efetivos das Forças Armadas;
II - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração'direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e
orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos
Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, refornla e
transferência de militares para a inatividade;
d) organização do Ministério Público e da Defensória Públíca da
União, bem como normas gerais para a organização do Ministério
Público e da Defensória Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios;
e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da
administração pública.
§ 2° A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à
Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um
por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco
Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de
cada um deles.
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DECRETO-LEI N° 2.848, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1940

CÓDIGO PENAL.

PASTE P,'J]vlE1Rh
[llITOc!IJ1.(,fic·

PARTE GERAL

..................................................................................................................
TÍTULO V
Das Penas
CAPÍTULO I
Das espécies de Pena

.............................................................................................................. ·'0

SEÇÃO III
Da Pena de Multa

Art. 70 - O eleitor que deix:rr d,; Vl)'::lf .; Lii) se jusrif:c2I pcran,,, c'
juiz eleitoral até trinta dias após [.
,ja d~i~'ã{) iil;nli'!'erlÍ. lIC'..
multa de três a dez por cento wbr·~ o sa!liriJ mÍni\110 da r;:giíiD
imposta pelo juiz eleitoral e cobra:: L lli'l fe·nrE ::revista no ali. JIê·7.
* Redaçào dada pela Lei número -t. }15J de f}·:<-05/!966~

Art. 80 - O brasileiro nato qUe 11'10 s;; ",lislar ,,,té os j, SI (dezer;OIfE)
anos ,ou o naturalizado que !lfa s,,; ,ôllisnr 'lt~ !!IU [Wm depois dI
adquirida a nacionalidade brasildra incoIT<,rá Ili! mllita di; lrêg a d,;;:
por cento sobre o valor do salário mínimo tH ,..~giã,;, il1posta p,}10 j!Jll;;
e cobrada no ato da inscrição ek;Íilora! f.lravé:.: de seb tederal
inutilizado no próprio requerimento.

* Redação dada pela Llll núm.JYO -i. 9~; /', d.] O~.f,05" l~'(·{í.

- Conversão da multa e revogação
Art. 51 - Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa
será considerada divida de valor, aplicando-se-Ihe as normas da
legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que
concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.

* Artigo. "<,apu/". com redação dadapelu Lei n"9.268, de OI:M'/996.

Art. 90 - Os responsliv;is ;;eia iWJbs:I\':IFeil .:lo dh;J(H,O no;
artigos 70 e 80 incorrerão na llwll:Jl. dei t 11m) 1 3 (i:r~s) :n1arim
mínimos vigentes na zona deitaral ou de 3USPíOll,Lo dsciplimE' at;: 3i}
(trinta) dias.

- Modo de conversão
§ la - (Revogado pela Lei na 9.268. de 01/04/1996).
- Revogação da conversão
§ 20 - (Revogado pela Lei na 9.268. de 01/04/1996).

PARTE QUA RL\

[l", EI,~iç'Ô';:;

.................................................................................................."
.
.................................................................................................................

TílUOII
Dos Atos Prq)!l\,'.í.ózios da V:l,dc·

CAP:l t'T:.., o II

LEI N° 9.268, DE 1° DE ABRIL DE 1996

Das tvie;:-.as :(.ec;;ptOí·as
ALTERA
DISPOSITIVOS
DO
DECRETO-LEI N" 2.848. DE 7 DE
DEZEMBRO DE 1940 - CÓDIGO PENAL
- PARTE GERAL.
Art. Ia Os dispositivos a seguir enumerados. do Decreto-Lei na
2.848. de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, passam a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 51 - Transitada em julgado a sentença condenatória, a
multa será considerada dívida de valor, aplicando-se-Ihe as
normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública,
inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da
prescrição."

Art. 124 - O membro da m,~,D rece::,tc,ra cu: IL!0 comç·ar,};e,· n"
local, em dia e hora deterrninados par2 a real'zlÇ:io dr;' eleiç1i(l. s,om
justa causa apresentada ao juiz eleitoral at·!W (tTimu ) dia> Jpm.
incorrerá na multa de 50% (cinqüenta por C("iH!>! '" 1 (LTnI ;;aláriq
mínimo vigente na zona eleitoral. c0bradJ me·jidnt·: lclo fi,c erJI
inutilizado no requerimento em que for solicwde. Ü arbilf2n1",1"q ')'1
através de executivo fiscal.
§ la. Se o arbitramento e pagamento da l'lU1t,' d:o f,y rqw:ríd.l
pelo mesário faltoso, a multa será arbitradj c cobrah na íCmL1
prevista no art. 367.
§ 20 - Se o faltoso for servidor público ou !l1l'.ár-:!uico. ti pén" 5,':ri
de suspensão até 15 (quinze) dias.
§ 3" • A:3 pr;nas preVistas neste artigo serãJ <IpI icuJa,. 1":11 de.bm S~
a mesa !'eC'~lJ)();";' "';';;,r de fundouar por culpa dos faltoso".

§ 4·1.'" '"" Ser').
Art. 30 São revogados os §§1° e 2° do art. 51 do Código Penal e o
art. 182 da Lei na 7.210, de 11 de julho de 1984.

i2~::J~:Ói·.,

al:·lieadn ern dobro

o\)scf"'vDdc'

I)

J;DP(':~h')

ncs

parágrafbs 1" .~ :;', d pena ao membro da tr<e i" .~w; aballd'Jnar os
trabalbos fiO dC'~'"'SO da votw;ão sem justa Cltl';;] <Ii1 1'Cs:nlada an jlli!
até 3 (trê5! dias após a I)corrência.
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TÍTULO IN
Da Votação

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
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§ 2° - Se a remessa dos papéis eleitorais de que trata este artigo
não se verificar no prazo nele estabelecido, os membros da Junta
estarão sujeitos à multa correspondente à metade do salário mínimo
regional por dia de retardamento,

* Redação dada pela Lei número -1.961, de 0-1 05 1966.

CAPÍTULO IV
Do Ato de Votar

CAPÍTULO III
Da Apuração nos Tribunais Regionais

Art. 146· Observar-se-á na votação o seguinte:

ocorrência de que trata o número anterior, a
Junta Eleitoral, antes de encerrar os seus trabalhos, apurará a causa da
omissão. Se tiver havido 'culpa ou dolo. será aplicada ao responsável,
na primeira hipótese, a multa de até'2 (dois) salários mínimos. e. na
segunda, a de suspensão até 30 (trinta) dias:

Art. 198 - A apuração pelo Tribunal Regional começará no dia
seguinte ao em que receber os primeiros resultados parciais das Juntas
I" prosseguirá sem interrupção, inclusive nos sábados, domingos e
feriados, de acordo com o horário previamente publicado, devendõ'"
terminar 30 (trinta) dias depois da eleição.
................................................................................:
:
.

TÍTULO V
Da Apuração

§ 2° - ''Se O' Tribunal Regional não terminar a apuração no prazo
legal, seus membros estarão sujeitos à multa correspondente à metade
do salário mínimo regional por dia de retardamento.

vm - verificada a

* RedaçJo dada pc/a f.clllúmero -1.961, de 0-1 05.1966.
.....................................................................................................i.. ~·:·~

CAPÍTULO II
Da Apuração nas Juntas

PARTE QUINTA
Disposições Várias

SEÇÃO I
Disposições Preliminares

TÍTULO III
Dos Recursos

Art. 159 - A apuração começará no dia seguinte ao das eleições e.
salvo motivo justificado, deverá terminar dentro de 10 (dez) dias.

§ 5° - Os membros da Junta Eleitoral responsáveis pela
inobservância injustificada dos prazos fixados neste artigo estarão
sujeitos à multa de dois a dez salários mínimos, aplicada pelo Tribunal
Regional.

* Acrescentado pela I.c/ número -1.961, de 11-1115 1966.
• ••••••••••

~

,

CAPÍTULO III
Dos Recursos nos Tribunais Regionais

Art. 279 - Denegado o recurso especial, o recorrente poderá
interpor, dentro em 3 (três) dias. agravo de instrumento.
'.0 ••••••••••••••••••••

Art. 164 - É vedado às Juntas Eleitorais a divulgação. ~or
qualquer meio, de expressões, frases ou desenhos estranhos ao pleIto.
apostos ou contidos nas cédulas.
§ 10 _ Aos membros. escrutinadores e auxiliares das Juntas que
infringirem o disposto neste artigo será aplicada a multa de I (um I a 2
(dois) salários mínimos vigentes na Zona Eleitoral. ..:obrados 'Itraves
de executivo tiscal ou da inutilização úe ,dos redenus no pro,,"':;:'''; "m
que for arbitrada a multa.
..................................................................................................................

§ 6° - Se o agravo de instrumento não for conhecido, porque
interposto fora do prazo legal, o Tribunal Superior imporá no
recorrente multa correspondente ao valor do maior salário mínimo
vigente no País, multa essa que será inscrita e cobrada na forma
prevista no art. 367.

TÍTULO IV
Disposições Penais

SEÇÃO IV
Da Contagem dos Votos

Art. 184 ~ Terminada a apuração. a Junta remeterá ao Tribunal
Regional, no prazo de vinte e quatro horas às eleições estaduais ou
federais, acompanhados dos documentos referentes à apuração.
juntamente com a ata geral dos seus trabalhos, na qual serão
consignadas as votações apuradas para cada legenda e candidato e os
votos não apurados, com a declaração dos motivos por que o não
foram,

* Redação dada pela Lc/-I.96I, de 0-1:05 1966.

.

CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
','. 2Sü - .\ pena de multa consiste no pagamento, ao Tesouro
de um:1 soma de dinheiro. que é fixada em dias-multa. Seu
mn:l:·.U11.' 0::. no minimo. I (um) dia-multa e. no máximo. 300
(Irc.' .:mosl dÍJs-multa.
i
1(; - O montante do dia-multa é tixado segundo o prudente
arhitri,) do juiz. devendo este ter em conta as condições pessoais e
ecoi1omicas do condenado. mas não pode ser inferior ao salário
ml11li11O diário da região. nem superior ao valor de um salário mínimo
m;';ilsal.

;-.;:: '1"11::'1.
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§ 2° - A multa pode ser aumentada até o triplo, embora não possa
exceder o máximo genérico caput, se o juiz considerar que, em virtude
da situação econômica do condenado, é ineficaz a cominada, ainda
que no máximo. ao crime de que se trate.

LEI N° 5.143, DE 20 DE OUTUBRO DE 1966
INSTITUI
O
IMPOSTO
SOBRE
OPERAÇÕES FINANCEIRAS, REGULA
A RESPECTIVA COBRANÇA, DISPÕE
SOBRE A APLICAÇÃO DAS RESERVAS
MONETÁRIAS ORIUNDAS DA SUA
RECEIT~,
E
DÁ
OUTRAS:
PROVIDENCIAS.

.................................................................................................................
TÍTULO V
Disposições Gerais e Transitórias

.................................................................................................................
Art. 367 - A imposição e a cobrança de qualquer multa, salvo no
caso das condenações criminais, obedecerão as seguintes normas:
I - no arbitramento será levada em conta a condição econômica do
eleitor;
II - arbitrada a multa, de oficio ou a requerimento do eleitor, o
pagamento será feito através de selo federal inutilizado no próprio
requerimento ou no respectivo processo;
1II - se o eleitor não satisfizer o pagamento no prazo de 30 (trinta)
dias. será considerada dívida líquida e certa, para efeito. de cobrança
mediante executivo fiscal. a que for inscrita em livro próprio no
Cartório Eleitoral;
IV - a cobrança judicial da dívida será feita por ação executiva, na
forma prevista para a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública,
correndo a ação perante os juízos eleitorais;
V - nas Capitais e nas comarcas onde houver mais de um
Promotór de Justiça, a cobrança da dívida far-se-á por intermédio do
que for designado pelo Procurador Regional Eleitoral;
VI - os recursos cabíveis, nos processos para cobrança da dívida
decorrente- de multa;- serão interpostos para a instância superior da
Justiça Eleitoral;
vn - em nenhum caso haverá recurso de oficio;
vrn - as custas, nos Estados, Distrito Federal e Territórios serão
cobradas nos termos dos respectivos Regimentos de Custas;
IX - os juízes eleitorais comunicarão aos Tribunais Regionais,
trimestralmente, a importância total das multas impostas nesse período
e quanto foi arrecadado através de pagamentos feitos na forma dos
números II e 1II:
X - idêntica comunicação será feita pelos Tribunais Regionais ao
Tribunal Superior.
§ 1° - As multas aplicadas pelos Tribunais Eleitorais serão
consideradas líquidas e certas. para efeito de cobrança mediante
executivo fiscal desde que inscritas em livro próprio na Secretaria do
Tribunal competente.

Art. 1° - O Imposto sobre Operações Financeiras incide nas
operações de crédito e seguro, realizadas por instituições financeiras e
seguradoras, e têm como fato gerador:
I • no caso de operações de crédito, a entrega do respectivo valor
ou sua colocação à disposição do interessado;
no caso de operações de seguro, '0 recebimento do prêmio.

n-

Art. 2° - Constituirá a base do imposto:
I - nas operações de crédito, o valor global dos saldos das
operações de empréstimo, de abertura de crédito, e de desconto de
títulos, apurados mensalmente;
II - nas operações de seguro, o valor global dos prêmios recebidos
em cada mês.
Art. 3° - O imposto será cobrado com as seguintes alíquo~.as:.
I - empréstimos sob qualquer modalidade, as aberturas de crédito,
e os descontos de títulos - 0,3%;
n - seguro de vida e congêneres e de acidentes pessoais e do
trabalho - 1,0%;
III - seguros de bens, valores, coisas e outros não especificados,
excluídos o resseguro, o seguro de crédito a exportação e o de
transporte de mercadorias em viagens internacionais - 2,0%.

LEI N° 8.383, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
INSTITUI A UNIDADE FISCAL DE
REFERÊNCIA, ALTERA A LEGISLAÇÃO
DO IMPOSTO SOBRE A RENDA, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

* Acrescentado pela I.t.'/mimem -/.961, de 0-1·05 /966.
§ 2° - A multa pode ser aumentada até dez vezes. se o juiz, ou
Tribunal considerar que. em virtude da situação econômica do
infrator, é ineficaz. embora aplicada no máximo.

CAPÍTULO I
Da Unidade de Referência - UFIR

* AcrL'.\'Ct!11IUdn pela LeI mímao -/.96/. de 0-/-05 1966.

§ 3° - O alistando. ou o eleitor, que comprovar devidamente o seu
estado de pobreza. ficará isento do pagamento de multa.

* Acresce!tluJo ['da

{,!!f mimem

-1.961. de 0-/051966.

§ 4° - Fica autorizado o Tesouro Nacional a emitir selos, sob a
designação "Selo Eleitoral" destinados ao pagamento de emolumentos.
custas. despesas e multas. tanto as administrativas como as penais.
devidas à Justiça E\ciiora!.

* Acre.,cl.'n1uJo pelu Ll'fllw!tem -I,9tH, de 0-1 05 1966.

§ 50 _Os pagamentos de multas poderão s~r feitos através de ~uias
de recolhimento, se a Justiça Eleitoral não dispuser de selo eleItoral
em quantidade suficiente para atender aos interessados.

* Acrescentado pela Lei número -1.96/. de 11-1 05 /966.

.................................................................................................................
.................................................................................................................
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Art. 1° - Fica instituída a Unidade Fiscal de Referência - UFIR.
como medida de valor e parâmetro de atualização monetária de
tributos e de valores expressos em cruzeiros na legislação tributária
federal. bem como os relativos a multas e penalidades de qualquer
natureza.

*

Vide art. 36 da /.el n" 9.1169. de 29116 1995 que Interrompe a parllr de 11/117 /99-1
IIté 31 12 199-1. ti upltcaç'üo c/a (tFIR pura e.tCuo de utualt:ar.;üo dI! trthUlmi.
Vide I.el n" 9.-130. de 27/21996, que torna. a pamr de 11/ OI /997. anua/ "
reaJlI.'tc da UFIR.

*

§ 1° - O disposto neste Capítulo aplica-se a tributos e
contribuições sociais. inclusive previdenciárias. de intervenção no
domínio econômico e de interesse de categorias profissionais ou
econômicas.
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§ 2° • É vedada a utilização da UFIR em negócio jurídico como
referencial de correção monetária do preço de bens ou serviços e de
salários, aluguéis ou "royalties".

PROJETO DE LEI N!! 4.689, DE 1998
( Do Poder Judiciário)

Dispõe sobre a criação de Junta de Conciliação e Julgamento,
transferência de Sede de Junta de Conciliaç:!o e Julgamento na
17'" Regia.o da Justiça do Trabalho, define juri'sdições, cria
cargos e dá outras providências.

(AS COMISSõES DE TRABALIIO,

DE ADHINISTRAÇAD E SERVIÇO

FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (ART. 54); E DE CONSTITUIÇAO E

PÚBLICO;
JUSTIÇA

E

DE REPAÇAO)

CONSULTA RQ 14. 3D). - CLASS!: 10' - DISTRITO "'~PERAL (Brasília>.

Súmula: Consulta o Procurador-Geral Eleitoral: "Em razão da vedação da
vinculAção do salh.rio mínimo para qualquer fim (art.' 7 Q . , inciso IV,
CF/SS), como deverá proceder a Justiça Eleitoral para dar eficácia à
cominação das multas previstas no C6digo Eleitoral e fixadas sem
observância da referida proibição (arts. 7rJ., ao, 91:1, 124", 146 0 , 159 0 ,
1641:1, 184", 1980, 279 g , 28612)1"
Relator: Ministro Marco Aurélio.
Deci.i.o: Respondida nos termos do voto do Ministro Relator. Unânime.
Esanta:
MUI.TA -

CÓDIGO

ELEITORAL.

As

multas

previstas

no

Código

Eleitoral - artigos 7 Q , 8 g , 9", 124", 146", 159", 164 g , 184", 198",
279" e 286" - devem ser cobradas considerando-se a equivalância entre
08 ~lore5 fixados em salário-minimo e a UFIR, adotando-se o seguinte
proc9dimenta:
I - conversão do Bals'rio~minimo em pacúnia' na data em 'que
proll1ulgada a Carta;
11 .. atualização, até a ediçiio da Lei n" 8.383/91, do valor
encontJ:'ado I pelo indica oficial.
111 - conversão deste valor em pecúnia em UFIR, encontrandoae. portanto, os números destas que substituirão aqueles alusivos ao
BAls'rio-rd,nimo constante dos preceitos.
Dat.a do julglUMnto: 19 de maio de 1994.
Protocolo Ali: 2.321/'"

o

PRESIDENTE

DA

REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1" - É criada, na 17" Região da Just.iça do Trabalho,

na Cidade de cachoeiro de Itapemirim, 1 (uma) Junta de Concili-

ação e Julgamento

(2&),

1

(um' cargo de Juíz do Trabalho Presidente de

Junta, 1 (um) cargo de Juiz do Trabalho Substitut.o , 2 <dois) cargos de
Juiz Classista de Junta,

observada a. represencação paritária,

cargo de Dir-etor de Secretaria de Junta FC-09 e 1 (um)

1

(um)

cargo de Dire-

tor de Serviço de Distribuição de Feitos Fc-oe.
Art. 2" - Fica transferiâa na Justiça do Trabalho da

17& Região

.il

Sede da Junta de ConCiliação e Julgamento do Município de

Afonso Cláudio para a Cidade de Venda Nova do Imigrante,

com todo o

acervo e respect i vos Cargos.
Art. 3· - O cargo de Juiz do Trabalho Substituto cri"

ado por esta Lei, integra o quadro geral de Juízes do Trabalho Substi·
tutos da

PORTARIA NI 212, DE 31 DE AGOSTO DE 1995

17~

Região, não ficando diret/lmente vinculado à Junta de Con-

ciliação e Julgamento.

O MIJ(ISTRO DE ES1'ADO DA FAZERDA, no uso da atribuição que
lhe confere o parágrafo l1nico, inciso lI, do a:r;tiqo 87 da constituição

Federal, e tendo em vista o disposto no artigo SI do Decreto-lei n l
1.569, de 8 de agosto de 1997, e no parágrafo único do artigo 65 da
Lei n l 7.799, de 10 de julho de 1989, resolve:

Art. 4:. - Para cada Juiz Classista de .Junta haverá um

Suplente.
5D

Art.

ção -ias Juntas

de

Ficam assim definidas as áreas de jurisdi-

•

Conci~::'.ação

e

Julgamento

localizaaas

nas

cidades

abaixo, pertencentes à 17& Região da Justiça do Trabalho, no Estado do
I - Detenninar a não inscr~çao, como Divida Ativa da União,
de débitos para com a' Fàzenda Nacional de valor consolidado igualou
inferior a 60 (sessenta) Unidades Fis.cais de Refer~ncia - UFIR.

Espír:'to Santo:
I

- ALEGRE.: o respectivo municí.pio e os de Divino de
Ri~

São !.ourenço, Dores do

Detenninar o não ajuizamento da execução fiscal de
débitos para com a Fazenda Nacional de valor consolidado igualou
inferior a 1000 (mil) Unidades Fiscais de Referência - UFIR.
11

-

Preto, Guayui,

Ibitirama, Jerônimo Montei-

ro, Muniz Freire e São José do Calçado;
11

~

ARACRUZ: o l:espectivo municipio e os de Fundão,

Ibiraçu, João Neíva e Sani:5. Tereza;

111 - A adoç~o das medidas previstas nos itens I e 11 farse-á sem preju1zo da incidência da atualização monetária e dos juros
de mora, bem assim da exigência da prova de quitação para com a
Fazenda Nacional, suspendendo a prescriç!o dos créditos a que se
refere, de acordo com o disposto no parágrafo G,nico do artigo 5 I do
Decreto-le.i n l 1.569, de a de agosto de 1911.

II1 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM: o respectivo município
e 05 de Atílio Vivacqua, :astelo,

IV
Rio

diverso,s órgãos ou repartições não ~emeterão ,às
Procuradorias da Fazenda Nacional prÇlcessos relativos aos débitos de
que trata o item I desta portaria.
IV

-

08

Itapemirim, Marataizes,

Rio Novo do

Sul e Vargem Altêl.;

Novo,

~

o respectivo município e os de Alto

COLATINA:

Baixo Guandu,

!taguaçu,

Itarana,

Marilândia,

Pancas,

São

Domingos do Norte e são Roque do Canaã;

v -

GUARAPARI:

o respectivo mun.icípio e os de Al-

fredo Chaves, Anchíeta, ::conha e Piúmai

v - O disposto no item 11 não se aplica quando houver mais
de uma ex:ecução contra o mesmo devedor e seu montante .global for
superior a 1000 (mil) Unidades Fiscais de Referência - UFIR, hipótese
em que os respectivos processos deverão ser reunidos, consoante o
disposto no artigo 28 da Lei n l 6.830, de 22 de setembro de 1980.

VI

~

LINEARES:

o respectivo município e os de Rio

Bananal e Sooretama;
VII - MIMOSO DO SUL: o respectívo mUllicípio e os· de

Apiacá, Bom Jesus do Norte, Muqui e Presidente Ke,nnedy,

VI - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
ficando revogada a Portaria n l 440, de 27 de maio de 1992.

VIII - NOVA VENÉCIA: o respectivo município e os de
Água Doce do Norte, Águia Branca, Barra de São Francisco, Boa Esperança,

PEDRO saHPAIO MllLAJl

Ecoporanga,

Belo, São

G~briel

Manten6polis,

Montanha,

Mucurici,

da Falha, Vila Pavão e Vila Valéric;

Pinheiros,

Ponto
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IX - sÃo MATEUS: o respectivo município e os de Con-

Durante o

ceição da Barra., Jaguaré e Pedro Canário;

Brejetuba.

exercício

de

1997

a

.Junta de

Cachoeira de

Itapemirim teve um total de 2.669 reclamações recebidas atingindo quase o dobro do mínimo previsto em lei e, até o mes de abri). ,do corrente

x - VENDA NOVA DO IMIGRANTE: o respectivo município e
os de l\.fonso Cláudio,

Q-.ulrta-feira 14 22995

C~nceição do

Castelo,

ano verificou-se o movimento de 1.167 processos, de onde se depreende

Domingos Mar-

que os requisitos observados pela Lei nO

tins, Ibatiba, Irupi, Iúna, Laranja da Terra, Marechal Floriano; e

6.94 ".' 181,

estão plenamente

preenchidos.
XI - VITÓRIA: o respectivo município e os de Cariaci-

ca,

Santa

Leopoldina,

Santa

Maria

de

Jetibá,

Serra,

Viana

e

Ainda no intuito de melhorar o acesso dos jurisdiciona-

Vila

dos à Justiça do Trabalho, pretende o TRT da 17.3 Região operacionali-

Velha.

zar a transferência da sede da Junta de ConcilIação e Julgamento
Art. 6 8

e

Tribunal Regional do Trabalho da ::.7& Região, para exercício na Junta

Conciliação

de Conciliação e Julgame~to criada por esta Lei.

acesso à Afonso Cláudio e às cidades de Itarar a,

comissão denominados "função comissionada

(Fe)"

além dos cargos ~m
n~

pela Lei

de

Afonso Cláudio para o Município de Venda Nova d·') Imigrante - Junta de

Ficam criados no Quadro da secretaria do

-

Julgamento de Venda Nova do Imigrante -

isto porque o

Santa Leopoldina e

Santa Maria, de Jetibã, é feito por estradas vicinais não pavimentadas

9.421/97

e precariamente servidas por transporte coletivo regular.

e mencionados no artigo :,.', os que adiante se especifica, em número e
categoria funcional:

Ressalte-se
I

•

;1.Iuatro)

4

cargos

de Analista

Judiciário,

dos

quais 2 (dois) com atribuições de Oficial de Justiça Avaliador; e

no

aspecto

sócio-econômico,

Afonso Cláudio, de onde se pode concluir que o
trabalhistas

(nove) cargos de Técnico Judiciário.

II - 9

que,

aqlleles

municípios assemelham-se aos derr.ais que compõem ."\ jurisdição, da JCJ de

deles

se

originárias

dev~

ãs

p~queno

número de ações

dificeis

condiç:ões

~

acesso.
Art. 7

8

Não poderão ser nomeados ou designados para

-

~

os cargos em comissão

FC~9

criados

Outro fater preponder5.:l.te na via )ilização da transfe-

por esta Lei parentes consangüíneos ou afins, até o terceiro grau ci-

rência de sede pretendida é o crescente aumento de ações oriundas do

~ril,

Município de Venda Nova do Imígrante,

de

funções comissi?nadas

e

FC-8

-

juízes em ativida.de ou aposentados há menos de cinco anos,

tanto do primeiro quanto do segundo grau. de jurisdição.
Art.

8"

- O preenchimento

dos cargos

dezembro

de

observadas as

1990

e

do

art.

disp05içõe~

37,

incisos

da Lei n"
I

e

8.112,

da

lI,

no posto

itinerante

de provimento
Conclui-se,

efetivo previstos nesta Lei far-se-á de acordo com as normas legais e
regulamentares,

ajuizada;:

nos Municípios de Ibatiba. Iúna e Irupi.

Imigrante irá beneficiar

de 11 de

vogados,

Constituição

desta

~ão

forma.

qu~

a

.,TJ de

Venda Nova do

só os jurisdicionad-Js çomo também os ad-

incluindo-se aí a alteração de jurisdiçiio de todas

,3.5

Juntas

de Ccnciliação e Julgamento da 17- Região.

Federal.
Parágrafo únieo - Respeitadas as formâs de provimento

o Órgão Especial deste Tribunal Superior do Trabalho,

dos cargos públicos, será observado o direito adquirido dos C'andidat=-os
aprovados em concurso público cujo prazo de validade r.ão haja se

expi~

aprovou o pleito em 25 de junho de 1998,

confo;.:me Resolução Adminis-

I

trativa n"

rado à data da nomeação.

532/98, publicada no D.J.

de 10.7.96.

que autorizou

a~

rê'-

messa do anteprojeto ao Congresso Nacional.
Art. 9" - As despesas decorrentes da execução da pre-

sente Lei correrão à conta dos recursos consignados à Justiça do TraCom as;

balho da 17- Região.
anteprojeto
Art.

10 - Esta Lei entrará em v!gor na da.ta de sua

publicação.

d~ ~eJ,

considerações ora delineddas,

submeto o' anexo

ã apreciação desse Poder Legislativo, na expectati-

va de que a proposição mereça a mais ampla acolhida, com a conseqüente
conversão em lei na urgência possível.

Art. 11 - Revogam-se
Brasília~DF.,

disposições em contrário.

de

de 1998; 177

8

Brasília-DF.,

da Inde-

pendência e 110 8 da República.

.{'I

de julho de U'98.

=.~":

Tribunal Superior do Trab 1.1ho
JUSTIFICATIVA

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESnmOS LEGISLATlVOS - CeDI"
o Tribunal Regional do Trabalho da 17 a Região, sediado
na Cidade de Vit6ria., com jurisdição sobre todo o Estado do Espírito
Santo, ressente-se da falta de mais uma Junta de· Conciliação e Julgamento na Cidade de Cachoeira de Itapemirim, cujo movimento proc'e'ssual
vem se avolumando, reclamando ~ existência de mais uma unidade judici-

ária a

fim de assegurar maior celeridade na prestação

jurisdicional,

sendo esta Junta considerada á de maior movimentação processual.

Itapemirim

é

A Junta

de

uma

mais

das

Conciliação
antigas

e

11.08.59, impondo a criação da 2 a JCJ,
1. 500 reclamações ajuizadas por ano.

Julgamento

cria~a

pela

face a

de

Lei

CONSTITUIÇÃO
DA
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

Cachoeira de
nO

3.610,

de

freqüência de mais de

TÍTULom
Da Organização do Estatio
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CAPíTULO VII
Da Administração Pública

§ 2° A jurisdição da Junta sediada em Nova Friburgo é extensiva
aos Municípios de Bom Jardim e Cachoeira de Macacu.

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 2° - É alterado o disposto no art.670 da Consolidação das Leis
do Trabalh.o quanto ao Tribunal Regional do Trabalho da I' Região,
que passara a ser composto de 9 (nove) Juízes, dos quais 2 (dois) serão
representantes classistas; um dos empregados, outro dos
empregadores.

Art. 37 - A administração pública direta, indireta ou fundacional,
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municipios obedecerá aos princfpios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessiveis aos
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei;
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e
títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado
em lei de livre nomeação e exoneração;

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

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

LEI N° 6.947, DE 17 DE SETEMBRO DE 1981
ESTABELECE NORMAS P.I\.RA CRIAçÃO E
FUNCIONAMENTO DE JUNTAS
DE
CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
'

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULOm
Do Poder Judiciário
SEÇÃO I
Disposições Gerais

~~. 1° - ~ cri~Ção ~e Junta de Conciliação e Julgamento está
~o~dl~lOnada a eXIstênCIa, na base territorial prevista para sua
J~n.sdlção, de mais de 24.000 (vinte e quatro mil) empregados ou ao
aJUIzamento, de média igualou superior, no último triênio, de pelo
menos 240 (duzentas e quarenta) reclamações anuais.
. Parágrqfo único. Nas áreas de jurisdição de Juntas, só serão
~na~d~ .nov?s unidades quando a freqüência de reclamações, em cada
orgao Ja :xlstente, exceder, seguidamente, a 1.500 (mil e quinhentas)
reclamaçoes por ano.
.............................................................................................................. "0

Art. 96 - Compete privativamente:
I - aos tribunais:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0'0

..................................................................................................................
c) prover, na forma prevista nesta Constituição, os cargos de 'juiz
de carreira da respectiva jurisdição;

li - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos
Tribunais de Justiça propor ap Poder Legislativo respectivo, observado
o disposto riô art.I 69:

LEI N° 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990
DISPÕE SOBRE O REGIME JURíDICO
DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS
DA UNIÃo, DAS AUTARQUIAS E DAS
FUNDAÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS.
TíTULO I

b) a criação e a extinção de cargos e a fixação de vencimentos de
seus membros, dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde
houver, dos serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem
vinculados;
d) a alteração da organização e da divisão judiciárias;

Capítulo Único
Das Disposições Preliminares
Art. 1° - Esta Lei institui o Regime Jurídico dos Servidores
Públi~os Civis da União, das autarquias, inclusive as em regime
espeCIal, e das fundações públicas federais.
Art. 2° - Para os efeitos desta Lei, servidor é a pessoa legalmente
investida em cargo público.

LEI N° 3.610, DE 11 DE AGOSTO DE 1959
CRIA JUNTAS DE CONCILIAÇÃO DE
JULGAMENTO NA I' REGIÃO DA JUSTiÇA
DO
TRABALHO
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - São criadas na I' Região da Justiça do Trabalho 10 (dez)
Juntas de Conciliação e Julgamento, sendo 5 (cinco) no Distrito
Federal e I (uma) em cada um dos Municípios de Volta Redonda,
Nova Iguaçu, Nova Friburgo, Duque de Caxias e Cachoeira do
Itapemirim.
§ 1° A jurisdição da Junta sediada em Nova Iguaçu é extensiva ao
Município de Nilópolis e a da sediada em Duque de Caxias ao
Município de São João de Meriti.

Art. 3° - Cargo público é o coqjunto de atribuições e
responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser
cometidas a um servidor.
Parágrafo único, Os cargos públicos, acessíveis a todos os
brasileiros, são criados por lei, com denominação própria e
vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter
efetivo ou em comissão.

LEI N° 9.421, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

CRIA AS CARREIRAS DOS SERVIDORES
DO PODER JUDICIÁRIO, FIXA OS
VALORES DE SUA REMUNERAÇÃO E DÁ
OllTRAS PROVIDÊNCIAS.
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Art. 10 - Ficam criadas as carreiras.de Auxiliar Judiciário, Técnico
Judiciário e Analista Judiciário, nos Quadros de Pessoal do Poder
Judiciário da União e do Distrito Federal e Territórios, na forma
estabelecida nesta Lei.
Art. 20 - As carreiras de Auxiliar Judiciário, Técnico Judiciário e
Analista Judiciário são constituidas dos cargos de provimento efetivo,
de mesma denominação, estruturados em Classes e Padrões, nas
diversas áreas de atividade, conforme o Anexo I.
Parágrafo único. As atribuições dos cargos, observadas as áreas
de atividade, serão descritas em regulamento.

PROJETO DE LEI N!? 4.690, DE 1998
( Do Poder Executivo)
MENSAGEM N! 876. DE 1998
DispOe sobre a qualificaç:lo de pessoas jurídicas de direitCl
privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade
Civil de Caráter Püblico, institui e disciplina o Têrmo de
Parceria, e dA outras providências.
(18 COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇJlO E SERVIÇO PUBLICO;
:C:~i~IDADE SOCIAL E FAMILIA; E DE CONBTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE

o CONGRESSO NACIONAL decrela:
CAPITULO I

DA QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
DE CARÁTER PUBLICO
Art. l' Podem qualificar·se como Organizações da Sociedade Civil de C~~er PúbH~? as
pessoas jurfdieu de direito privado, sem fins lucrativos. desde que os respectivos obJetiVOS socuus e
narmo estatutáriu atendam lOS requisitos instituídos por esta Lei.
cnTIFICO B DOU ri que o BeJr'910 6r9io Eapecial do Tribunal Superior do Trabalbo, e. S•••Io Ordiniria hoje realizada, 84?b a
Pre8idADe!. do Ex.- Hiniatro Wagner pi.Denta, VlcllI-Preaidente no exercicio d. Prallldlncia, presente. oa Ex.- Ministros , A1Jrlr pazzianotto,

correg.dor~Ger.l cia Juatiça do Trabalho, Orllalino 5.01:oa, .Jo.' Luiz
VaaeoncellÇ)8, l"rllDciBco "auato,
Horeira, V.otail Abdala, Amando
de Brito Caiba Valloso,' Ridor Nogueira d., Brito, Joa6 Luciano de Castilho, . ~ur.nço do Prado. o Ex.- Procurador-Geral do Trabalho, Or.
Jeferaon Luiz Pexelra coelho, RESOLVEU, por unanimidade. aut?rizar l

Co,.

PreaidAnciÁ do 'l'ribunal a encaminhar ao Congr•• ao Nacional. anteprojetos de l.i dispondo sobre Il criação da 2- Junta de Conciliaçio • Julgamento de cachoeira de ItapeJlli.rim - ES, e dispondo sobre A redefiniçio das' áreas de juriediçio da. Jc.ia localizadas naB cidades pertencentea A 17- Regilo da Justiça do Trabalho.
Sala de sel!leí5ea, 25 .de junho do 1998.

§ 11 Para os efeitos desta Lei, considera-se sem fins lucrativos a plWO&juridica de direito
privado que Dia distribui. entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores ou doadores,
eventuais excedentes operacionais. brutos ou liquidas, dividendos. bonificações, participações ou parcelas
do leU patriinônio. auferidos mediante o exercício de suas atividades. e que os aplica integralmente na
consecuçlo do respectivo objeto social.

§ 2i A outorgn. da. qualificação prevista neste artigo é ato vinculado ao cumprimento dos
requisitos inlttituidos por esta Lei,
Art. 2 9 Não são passlveis de qualificação como OrglI1lZa.ÇÕes da sociedade Civil de
C&riter Público:

I . as sociedades comerciais.
II - os sindicatos. as associações de classe ou de representação de categoria profissional;

_
' lU - as institUições religIOsas ou voltadas para a disseminação de credos. cultos, praticas e
visoes devoclonals e confeSSionais

wsn De UDUDK coan' ....X:ui
Dir.tor• ..:o..ral da coprd...ç&a Judlcl.'da

IV - as organizações panidãrias e assemelhadas. inclUSIVe suas fundações
V • as entidades de benefiCIO mútuo destinadas a proporcionar bens ou serviços a um
circulo restnto de assocíad05 ou sacias,
VI ~ os planos de 'saude e assemelhados.
VII ~ as IOstituiçàes hospitalares privadas não gratuitas e suas mantenedoras.
VIII ~ as escolas pnvadas dedicadas ao ensino formal não gratUito e suas mantenedoras

;.ri

DF .STST .GDGCA.GP .N°

[X - as cooperativas de qualquer tipo ou gênero
X - as fundações publicas.

/9B.

_

Brasília-DF, ~'fde julho de 1998.

Ao 3' -\ ,",uaiiticaçâo 105tltulda por esta L~I somente scra conferida as pessoas Juridicas
de dlrello pnvado. sem rins lucr3m;os cUIa obJeto SOCIa.1 se.lil dedicaria a realização de pelo menos uma
das segumtes atiVidades
.

I - assisténcla social.

Senhor Presidente,

II - promoção da cultura. defesa e conservação do patrimônio histonco e amstico;
111 - promoção gratuIta da educação.
IV .; promoçào gratuita da saude,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelên-

cia, para apreciação pelo Congresso Nacional, nos termos do
artigo 96, incisos I, alí.nea

"CU

correspondente

justificativa.

Especial deste Tribunal,

V. promoção da segurança alimentar e nurncional;
VI • defesa. preservaçào e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento

e lI, alíneas "bll e "dll, da

Constituição Federal, o anexo anteprojeto de lei, acompanhado
da

que

j

aprovado

p~lo

susteruavel;

VII - promoção do voluntariado.
VlIl- promoção do desenvolvimento eCOnÕmll:0 e social e combate i pobreza;

6rgão

trata da criação de mais uma Junta

de Conciliação e Julgamento no Município de Cachoeira do Itapemirim (2&) e da transferência, sem qualquer aumento de despesa, da sede da Junta de Conciliação e Julgamento de Afonso
Cláudio para a Cidade de Venda Nova do Imigrante, com toda' o

IX - expenmentaçào de novas modelos sacio-produtivos e de sistemas alternativos de
produção. comercio. emprego e credito.
X - defesa e promoção de direitos estabelecidos e construção de novos direitos. mclusive
os coletivos. difusos e emergentes;
XI - promoção da elica. da paz. da cidadania. da democracia e de outros valores universais;

XII - estudos e pesquisas. desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e
divulgação de infonnações e conheCimentos técnicos e cientificos que digam respeito ás atividades
mencionadas neste anigo;

acervo e respectivos cargos, cria cargos, define jurisdição e
dã outras providências.
Na

oportunidade,

~I - as fundações ou associações de direito privado criadas por órgio pilblíco ou por

fundaçoes publicas

reitero

a

Vossa

Excelência

protestos de elevada estima e distinta consideração.

"E:~~

Min::reoidente do

Tribunal Superior do Trabalho

XIII • iUsistência judiciária e proteção juridica gratuita.
Parigrafo único. Para os fins deste 3J11go, a dedicação ás atividades nele previstas
configura-se mediante a execução direta de projelos. programas. planos e ações correlatas, por meio da
doação de recursos fisicos. humanos e financeiros, e pela prestação de serviços intennedi~os de apoio a
outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor publico que atuem em areas anns.
Art 4'J Atendido ao disposto no artigo antenar. exige~se ainda. para qualificarem.se como
Organizações da Sociedade Civil de Carater Público. que as pessoas juridicas interessadas sejam regidas
por estatutos, cujas normas expressamente disponham sobre
moralidade;

I - a observância dos pnnclpios da impessoalidade. da publicidade, da economicidade e da
U - a adoção de praticas de gestio admmistrativa, necessar1as e suficientes a. coibir a

Obl~n?ão. _de fonna individual ou coletiva. de beneficios ou vantagens pessoais. em decorrênCia da
A Sua

Excelência o Senhor

Deputado M:ICHEL TJOmR
DD. Presidente da Cimara doa Deputado.

panlclpaçao no respectivo processo deciSÓriO

111 • a c?~stituição de conselho fiscal ou órgão eqUivalente. dotado de competência para
opi~ar sobre ?~ relatonos de desempenho financeiro e contabil. e sobre as operações patrimoniaiS
realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores da entidade.
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IV - a fJrevisão de Que. em caso de disso.lução da entidade, o respectivo patrimànio liquido
sera transferido a outra pessoa juridica qualíficada nOI termos desta Lc;i.
V - a prcvlsio de que. na hipótese de a peuoa. ju;.dica perder a qualificação instituída por
esta Lei. o respectiv? <..t.;c.rva patrit!1onilll. adquirido eom recursos publicas durante o período em que
perdurou aquela qualtficação. seCI destinado a QUica Orgamzação da Sociedade Civil de Caráter Público.
VI • a possibilidade de se insalluír remuneração para os diretores d& entidade que

AdvocaCia-Gerai da União ou a Procuradoria da entídade. para. que requeira ao juizo competente a
decretaçào da indisponibilidade dos bens da entidade e o sequestro dos bens dos seus dirigentes. bem
como de agente publico ou te~cciro. que possam ter enriquecído ilicitamente ou causado dano ao
patrimônio público.

§ 19 O pedido de sequestro sera processado de acordo com o disposto nos arrigos 822 e
825 do Código de Processo Civil. .

respondam pela respectiva gea* executiva, e para aqueles que a ela prestam serviços específicos.

resoeltados. em ambos 05 caso!!. OS valores praticados pelo mercado. na região correspondente a sua arca
~

de Jtuação.

c

'._

•

VII - ali normas de pre5lIÇào de captas a serem ooservaÓóls pela entidade. que
detenmn:uáo. no mmimo'

.§ 2~ QU,ando for o caso. o pedido incluira a investigação. a exame e o bloqueio de bens.
.:onras o~ncanas. e aphcaçàês mantidas pelo demandado no paIS e no extenor. nos tennos da lei e dos
trat3dos internacionais.

renda.

§ 3\2 Ate o tenntno da ação. o Poder Público permanecem como deposnãrio e gestor dos
bens e valores sequestrados ou indispomveis e velara pela continuidade das atiVidades sociais da
organização parceira.

b) que,se dê publicidade. no'~lntntd doexerClcio tiscat. ao relatório de atividades e
aos documentos contãbeis da entidldo. coklcaado·os i disposIção para exame de qualquer cidadio.
c) a realizaç!o de MIdi&oriL inclusive por auditores externos índependentes se for o caso,
sobre 11 totalidade de SUIS rontu. COItIxI:M previsto em regulamento.

Art. 14. A organização parceira fara publicar. no prazo màximo de tonta dias, contados da
assinatura do Tenno de Parceria.. regulamento próprío contendo os procedimentos que adotará para a
contra.tação de obras e serviços. bem como para compras com emprego de recursos provenientes do Poder
Publico.

a) a obsen.'wia doe procedimentos çomabeis eXigidos pejo regulamento do imposto de

'*"

Art. 5'1 Cumpridos OI tequili&os dos Iniges 3~ e 4'1, 11 pessoa juodica de direito privado
sem tins lucrativos, imeresnda . .
a qualilkação instituida lJor esta Lei. deveri. fonnular
requenmento escrito ao Ministério da.l&llliça. instruido por copia autenticada dos :seguintes documentos:
[ - Estatuto regisuJdo . . CarIClrio.
II • Ata de eleiçjo de "'lIl111 dirllOna,
III - Balanço pluiMOllial e dIqK)R.lratívos dos resultados financeiros dos últimos dois
..:xerclcios
IV • Declaração de illllÇlo do loIIposlo de Renda dos últimos dois exercicios.

V • Inscrição no C~ GoraI do Contribuintes
Art. 6-:' Ree~bido o requerimemo previsto no artigo antenor. o MiniitCrio d& lwtiça, no
prazo de trinta dias. decídiri o ~c pedido. defcrindo~o ou não
§ 12 No caso de defcrlMIOIo. o MiAistério da Justiça emitirá. no prazo de quinze dias da
data da correspondente decisio. etrtif'lcado de, qualifl.caçãe da requerente como Organização da
Soctedad~ Clvl1 de Carãter Publico.
§ 2~ Indeferido, o pcdicIo. o Ministc.'rio da Justiça dara clenclIl. da d~cisio. mediante
pubhcilcâo no Diáno OfiCial

9 3~ O pedido de qualificaçio somente sera indeferido quando
I ~ a requerente eucpMdrarase uubipóleses previstas no artigo 2'1 desta Lei.
11 A requtrenc. Mo ..... aos rlqMilÍlos descOlaS nos artigos 3~ e 4g desta Lei:
III • a documenulçio Ipfesent~ cstiv~r incompleta
a

Art. 7~ Perde·sl! • qwIIifKaçio de OrBaNzação da Sociedade Civil de Cariter Público a
("111 merliame deClsio proferida em processo admínislr,tivo. no qu:u :;era assegurada a ampla defesa
(.\ (,'ontral1l[ono

r~dd(')
~

. Art. 15. Caso a organização adquira bem ímóvel com recursos provenientes da celebração
do Tenno de Parceria. este será. gravado com cláusula de inalienabilidade. salvo com a anuência do órgão
publico parceiro.

CAPiTULOm
DAS DiSPOSiÇÕES FlNAlS E TRANSITÓRIAS
Art, 16. Aplicam-se às Organizações da Sociedade Civil de Cará.ter Publico as nonnas
relativas ao servíço v9luntári~, instituidas pela Lei n' 9,608, de 18 de fevereiro de 1998.

Art. 17. É vedado às entídades qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de
Cariter Público a panicipação em campanhas de cariÍter político~partidário ou eleitoraís. sob quaisquer
meios ou formas.
Art. 18. O Ministério da Justiça permitira livre acesso público a todas as informações
penmemes as Organizações da Sociedlde Civil de Caráter Público.

Art. 19. As pessoas juridicas de direito privado sem fins lucrativos. qualificadas com base
em outros diplomas legais. poderão qua1íôcar~se como Organizações da Sociedade civil de Caráter
Pú.blico. desde que atendidos aos requisitos para tanto exigidos. sendo-lhes assegurada a manutenção
simultànea·dessas qualificações. ate dois anos contados da data de vigêncía desta Lei. ,
§ 111 Findo o prazo de dois anos, a pessoa jurídica interessada em mantel' a qualificaçio
prevista nesta Lei devera por ela optar. fato que implicari. a remincia automática de SUM qualificações
Jntenores
§ 2 2 Caso não seja feita a opção prevista no parágrafo anterior. a pessoa. Jurídica perdera.
automaticamente. a qualificação obtida nos termos desta Lei.
Art, 20. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de trinta dias

Art 8'1 Vedado o ~DOOímalo. e desde que ampar3do por fundadas evidências de erro ou
fraude '_lualqucr CIdadão e parte 1C!"lml para demandar. Jumo as autoridades competentes. a instauraçào
de processo administrativo de per,. da qualífteaçio inuttulda por esta Lei

Art

~I

Esta L~I entra em vigor na dara de sua publicação

Brasdla.
cAPiTIJlOn
DO TERMO DE PARCERIA

Art 9q Fica mstituido o Termo de Parceria. assim considerado o instrumento pwivel de
!'ler tirmado entre o Poder PUblico. u . .idades ~ifkadas como Organizações da. Sociedade Civil de
Caratcr Publico. destinado à form.çio de \'Inculo de cooperação entre as partes. para o fomento e a
o.:'\ecuçao direta das auo,'idades de intlresse pub!k.u prevlSllS I1Q an 3\1 desta Lei

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTl'DOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

Art.tO O Termo do Parc«il fumado de comum acordo entre o Poder Público e as
OfgJ.wLaçóes da Sociedade Civil de Cariter PilbUco díscriminara direitos. responsabilidades e obrigações
das panes slgnatan1!:
Paragrafo único 5io clausula' CS:lCnci.is do Termo de Parceria.

[ ~ a do objeto, que CONerâ , IIPCcificaçio do programa de trabalho proposto pela
Organização da Socíedadc: Civil do Car"'" N&btiçoj

...............................................................................................................
TíTULO IV
Da Organização Dos Poderes

II ~ a de ~tipulaçlo du mIUI' doi reaultados a scrematingido!i e os respectivos prazos de
execuçio ou cronograma.
•
m· • de provi.io 0lIl""U doi

criliriol objetivo. do avaliaçio de desempenho a serem

utilizados. mediante mdicadorel de ciuIIkII4t. ~iYklldc;

IV • a de eltipula>1o doi Umlt... crl1iriol para d"po.. com remuner~ e vantagens do
qualquer natureza. serem percebidas fIlo& dlr-.. • fl1lIlfCgado. d" OrganiZllções da Sociedade Civil
de C.1!ater Público, no exercício de .........'
V· A que estabelece l i alIripfttl dl Soci"'sde Civil de Cariter PlIbJico, e_ u quais a
de apre-';en!J.r ao Poder Público. 10 lÍOIiIIO • ciU .Xll'cicio, relatório relativo. aucuçlo do objeto do
Temo de PMCOria. contendo companlÍ\'O..,.tIco das me'as propostas com os resulllllos·alcançado.,
acompanhtido de presrlÇio de ÇOrrtU.
Art I1A...cuçio do objII(l4lo Termo da Parceria sera acompanhada. ftscaliZllda por
f)rg!iu d.) PI)ciet Público da área dI!!: Ituaçlo corJ'IIPOI'Nicme. â ativi?ade fomentada.

§ 151 Os resullados mipgioos oom a execução do Termo de Parceria devem HI' analisado.
avaliação. indicada pela auraridade competer··'

por CI}mls~;i1(j de

§ zg A comissão encaminQará. i aurondade <.,Cirnpetente relatório concJ~~o sobre a
avaliação procedida
Art 11 Os responsáveis. pela fiscalIzação do Tenno de Parceria. ao tomarem
de qualquer im:gularidade ou i~ahdâde na utilização de recurlOl OU bens de origem
publica pela organizaçõo paroeira, darJo ~ia.1O Tribuna! do Contas. sob pena de respollUbilidade
solidária

~onheclmento

Art l3 Sem prcjuizo ri3 medida a que se refere ú amgo anterior. quando assim exigir a
IJ.ra·jhJilde do.. fatos ou ~1 lIueres5C publico. havendo indlcios fundados de malvcrsaçio de bens ou
rec:ur50s de 01Jg~m publica. us respons,wcis pel:t fiscah'zaitáe representarão ao MinistCrío Público. a

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

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

.

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

.

SUBSEÇÃO 111
Das Leis
Art. 6 I. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou Comissão da Câmara d~s Deputados, ~o ~enado
Federal ou do Congresso Nacional, ao PreSIdente da Repubhca, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao
Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na fonna e nos casos
....
previstos nesta Constituição.
§ 10 São de iniciativa privativa do Presidente da Repubhca as leiS
que:

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS
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1- fixem ou modifiquem os efetivos das Forças,Annadas;
II - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e
orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos
Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, refonna e
transferência de militares para a inatividade;
d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da
União, bem como nonnas gerais para a organização do Ministério
Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios;
e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da
administração pública.

§ 2° - A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à
Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um
por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco
Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de
cada um deles.
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Art. 1° - Considera-se serviço voluntário, para fins desta 1.tli; a
atividade não remunerada, prestada por pessoa fisica a entidade
pública de qualquer natureza, ou a instituíção privada de fins não
lucrativos, . que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais,
científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade.
Parágrafo único. O serviço voluntário não gera vínculo
empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária
ouatim.
Art. 2° - O serviço voluntário será exercido mediante a celebração
de tenno de adesão entre a entidade, pública ou privada, e o prestador
do serviço voluntário, dele devendo constar o objeto e as condições de
seu exercício.
Art. 3° - O prestador do serviço voluntário poderá ser ressarcido
pelas despesas que comprovadamente realizar no desempenho das
atividades voluntárias.
Parágrafo único. As despesas a serem ressarcidas deverão estar
expressamente autorizadas pela entidade a que for prestado o serviço
.voluntário.
. Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5· - Revogam-se as disposições em contrário.

Mel\llagem n' 876. de 23 dejulho de 1998, do Podo< Executivo

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
Senhores Membros do Congresso Nacional.

LEI N° 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973
Institui o Código de Processo Civil.

LIVRO III
Do Processo Cautelar

Nos tennos do artigo 61 da Constituição Federal. submeto à elevada delibemção de
VOIIU ExcelencÍu o texto do projeto de lei que "Dispõe sobre a qualificação de pessoas jurfdicas
de direito privado, sem ftns lucrativos. como Organizações da. Sociedade Civil de Caráter Público,
inmrui c disciplina0 Termo de Parceria, e di outras providências
ti.

TÍTULO úNICO
Das Medidas Cautelares
Bmsilia.

23

de julho de 1998,

CAPÍTULO II
Dos Procedimentos Cautelares Específicos

SEÇÃO II
Do Seqüestro
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 20, DE 23 DE JULHO DE 1993

Art. 822 - O juiz. a requerimento da parte, pode decret4r o
seqüestro:
I - de bens móveis, semoventes ou imóveis, quando lhes. for
disputada a propriedade ou a posse, havendo fundado receio d'e t:!xas
ou danificações;
..
II - dos frutos e rendimentos do imóvel reivindiçando, se...o réu,
depois de condenado por sentença ainda sujeita a recurso, os dis~ip'ar;
1II - dos bens do casal, nas ações de separação judicial e de
anulação de casamento, se o cônjuge os estiver dilapidando;
IV - nos demais casos expressos em lei.
Art. 825 - A entrega dos bens ao depositário far-se-á logo depois
que este assinar o compromisso.
Parágrafo único. Se houver resistência, o depositário solicitará·'ao
juiz a requisição de força policial.

Excelemíssimo Senhor Presidente da República.

Submetemos à apreciaçio de Vossa Excelbtcia o projeto de lei versando
sobre 11 qualificnçào de pcssoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como
Organizações dll Socicdade Civil de Caráter P6blico, que institui e discipHna o Termo de
Parceria.

2.
O processo de negociaçio iniciado pelo· Conselho da Comunidade Solidária
sobre o marco legal do Terceiro Setor, que teve inicio em julho de 1997, foi realizado a panirda
consulta e Intenso diálogo com mais de 90 representantes do Governo Federal e dAS organizações
do Terceiro Setor. íncIuidos os onze Ministros de Estado que compõem o Conselho. Desse
modo. foram identificadas as principais dificuldades legais e as sugestôcs de como mudar c
Inovar a alual legislação relativa às organizações da sociedade civil que 5010 de caráter público.
3.
Nesse processo, foi possível aos interJocutores chegar a alguns consensos
básicos que constituíram parâmetros para a elaboração das propostas de mudança do marco
legal:

LEI N° 9.608, DE 18 DE FEVEREIRO DE 1998
DISPÕE SOBRE O SERVIÇO VOLUNTÁRIO
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

a) o fonnlecimento do Terceiro Setor, no qual se incluem as entidades da
sociedade civil de fins publicas e não-lucrativos, constitui hoje uma orientaç4o estratégica
nacional em vinude da sua capacidade de gerar projetos, assumir responsabilidades, empreender
iniciativas e mobilizar recursos necessários ao desenvolvimenro social do pais:

b) o fonalecímemo do Terceiro Setor exile que seu marco legal seja

refonnulndo;
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c) n rcformulação do marco legal do Terceiro Setor exige a construçiio' de
um entendimento m3is amplo sobre n abrangencia do prôpno conceito de Terceiro Setor;
d) n expansào e o fortalecimento do Terceiro Setor é uma rcsponsnbilidade.
em primeiro lugar, da própria Sociedade. n qual deve insliruir mecnnismos de rrnn!pa.n:nl:'Í.ll e
rcsponsabilização c,,"pnzes de ensejar a construção da sua aUlo--regulaç.40:
e) a refonnulação do marco Ic!al do Terceiro Setor exige que o
estabelecimento de direitos seja acompnnhado pela contrapanida de obrigações das entidades do
Terceiro Setor pnra com o Estndo quando estiverem envolvidos recursos estatais.
4.
No Brasil. como em toda pane, o Terceiro Setor ~ nlcrgovemamental c 010lucrativo -.. coex~ste hoje c~~.. ? Es~o (primeiro setor) e com o mercado (segundo setor),

mobilizando uJJl,·volJKne creSCente de recu~os e energías para iniciativas de desenvolvimento
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públicoS pelas entidades e assegurar que eles sejam aplicados segundo crirêrios de eficácia,
eficiencia e transparência.

14.

Tendo em víst:1 esses problemas. oe principais etbjetivos da Lei proposta

~ão:

al classificar e qualific:J.r as organtzações do Terceiro Setor por meio de
critérios simplificados e trnnsparemes. possibilitando uma base de informnções confiâvel e
objetiva que oriente a definição de parceiros e concessão d,; incentivos governamentais;
b) implementar mecanismos adequados de responsabilizl1ção da organízaçio
visando garantír que os recursos de origem estatal ndmmlstrndos pelas entidades do Terceiro
Setor de fato sejam destinados a fins públicos.

socíal.

Essa multiplicação de iniCiativas privadas com sentido público é um
fenômeno reCente, massí~o e global. O protagonÍsmo dos cidadãos e de suas organizações ro~pe
a dicotomia entre público e privado, na qual: público, era sinônimo de estatal; e, privado, de
empresarial. A expansão do Terceiro Setor dá origem, ponanto, a uma esfera pliblica. nio-estatal.
S.

As caracteristicás do Têri:clro Setorsào a esponmneidade e-a diversidade.
de' So;-'toram as organizações mlo-governamentais que, articuJm1da mcursos e
experiências em diversos setOres da sociedade. ganharam visibilidade enquanto novos atores do
processo de participação cidadã. Hoje o conceito de Terceiro Setor é bem mais abrangente.
[nclui o amplo espectro das instituições tihmtrópicn5 dedicadas á prestação de serviços nas áreas
de saúde. educaçào e bem estar social. Compreende também as organizações voltadas pm a

6.'

Na

d~da

c) criar o Termo de Parcerin que é um instIUmento de fOI 'lento que permite a
negociação de objetivos e metas entre as panes e também o monitoramento e a avaliação dos
projetos.
IS.
. O grupo de trabalho responsável pela elaboração do projeto de lei,
coordenado pela Casa Civil da Pre~idência da República. entendeu que o melhor meio de
imprimir. cada vez mais. credibilidade ao Terceiro SetOr seria mediante uma lei que quaIificas~.
no universo das organizações do Terceiro Setor. o ~ubconjunto d:u que atuam de acordo com 05
fins públicos, Desse modo. o projeto que apresentamos objetiva regular a exi!t~ncja Jegal das
entidades daquele subconjunto. ou seja, das organizações da sociedade civíl de caráter ptlblico.
NIo terão acesso ao novo sistema entidades cujas finalidades c regime de funcionamento nio
condizem com a orientação gemi que preside o atual esforço de mudança do marco legal do
Terceiro Setor.

défé'~ dos direitos' de grupos específicos da população, como: mulheres. negros e povos
iOdígenas; ou de ptoteção ao meio ambiente: promoção do espane. cultura e lazer. Além disso,
engloba as ex.periências de trabalho volunlário. pelas quais cidadãos exprimem sua. solidariedade
atri.vés da doação de tempo, trabalho e talento para causas sociais. Mais recentemente temos
observado o fenômeno crescente da filantropia empreslll'ial, pela qual as empresas concretizllffi
sua responsllbilidade' social e o seu compromisso com melhorias nas comunidades.

7.
Tendo em vista 05 problemas diagnosticados pelos participantes da
[nterlocuç:ío Política·do Conselho da Comunidade Solidária. a necessidade de fOl1alecímento do
Terceiro Selor no Brasil e o aperfeiçoamento das suas relllçàes com o Estado foi elaborada a Lei
que dispõe sobre a qWllíficaç:1o de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como
Organizações da Sociedade Civil de Cllriller Público e que institui o Termo de Pllrceria.

16.
É preciso. ainda. esclarecer que o projeto de leí não interfere no regime atual
composto pelos Títulos de Utilidade Pública. pelo Cenificado de Fins Filantrópicos c pelo
Registro no Conselho Nacional de Assistência Social. Esse regime sem mantido e as entidades
nele incluídas poderão Ser qualificadas de acordo com os preceitos do projeto. Essas entidades
regidas pelo regime ntual. poderão acumular as duas qualificações por um prazo de dois anos,
, findo o qual terão que optar por um ou outro regime.
17.
Do ponto de vista da agilidade operacional para formalização de parcerias. a
Interlocuçào Política da Conselho da Comunidade Solidária identificou que os contratos e
convênios não são considerados adequados às especificidades das organizações privadas com
fins públicos e n50 apresentam criterios objetiVOS de identificação, seleção. competição e
contratação da melhor proposta.

8.
Os panicipllntes chegaram ao consenso de que um dos principllis objetivos
da nova qualificação das orgllOlzaçóes do Terceiro Setor seria. além de simplificar os
procedimentos p;1ra o registro. possibilitar o reconh~cimento instÍtucional daquelas entidades, de
fato sem tins lucrativos. e efetivamente voltlldas para
público ou de interesse geral da sociedade.

a produção de bens e serviços de caráter

9:
A Lei visa a slmplíficlll' o mecanismo de reconhecimento institucional das
entidades sem tins lucrativos a fim de potencinlizar as relações entre o Estado e :1 sociedade civil.
Atualmente. o sistema de qualificllçào é inadequndo. seja pela burocratização dos procedimentos.
:ieJil pelos efeitos vinculantes estabelecidos entre registros e incentivos.

10.
A legislação vigente preocupa~se excessivamente com o fornecimento de
documentos e registros contábeis em dettimento do acompanhamento do desempenho da
entidade e do conttole de resultados. Por ser pouco precisa na definição de requisitos para o
reconhecimento do título. permite uma apreciação dlscnclonária da autoridade no ato de
qualíficação.
lI.
Os reqUisitos para o reconhecimento do TItulo de Utilidade Pública e
Cenificado de Fins Filantrópicos são de dificil acesso e de elevado CUSto operacional para as
entidades. A vinculação existente entre a posse de títulos e registros e o acesso a determinados
incentivos e pnrcerias com o Estado (por exemplo, dedução de imposto de renda das doações de
pessoas jurídicas, acesso a subvenções e convênios, isençiío de contribuição pattonal à
seguridade social) impõe barreíras burocráticas sucessivas e cumulativas em vãrias ínstincias
governamentais sem, no entanto, permitir uma base de informações segura para estabelecer
relnções entre as entidades e OEstado.

12.
O atual sistema de qualificação não diferencia :1 finalidade social das
entidades. troumdo de forma idêntica entidades de fins mútuos (destinadas a um círculo restrito
de sócios) e aquelas de fins comunitãrios (dirigidas à comunídade de um modo gentl). A despci,to
do papel distinto que de.sempenham, a legislação considera os dois cípos de entidades igualmente
aptas a receber os mesmos títulos e beneficios por parte do Estado, tais como: isençio da Cota
patronal do. seguridade social. subvenções sociais e contr.ltaçio direta.

13.
Por outro l~do, a atual legislação que rege o Terceiro Setor não prevê
dispositivos de fiscalízação suficientes para exercer o controle da utilizaçiio dos recursos

18.
Atualmente. as entidades convenentes são aquelas que possuem Registro de
Entidade de Assistência Social e Título de Utilidade Pública Fedemh O problema refere-se â
ênfase excessiva no controle I:x·anrt! das entidades para a obtenção de acesso nos beneficios
governamentaiS e formalização de convênios. em detrimento de Crtterios de avaliaçiio de
resultados. Além disso, quando ocorre a celebração de convênios. as entidades ficam sujeiw às
mesrnn5 regras
recursos.

gerenclal~

do 5e(Or estatal. perdendo a flexibilidade na admimstrnçiio c no uso de

19.
A realização de comrato. por seu turno. pressupõe concorrência por meio de
licitação e. apesar das pOSSibilidades de dispensa estabeleCIdas em lei. a interpretação varia
quando se U'ata da aplicação p3ra as organizações do Terceiro Setor. Por outro lado, a
competição entre setor pnvado e organizações do Terceiro Setor nos processos de licitação gera

uma concorrência desigual pela estrutura de custos e incentivos diferenciados.

2D.
O proJelO de lei consubstancla. portanto. o consenso ::Iprovado pelos
interlOCUtores sobre a neceSSidade de rever l'1legíslaçno relativa a contratos e convênios, visando
a identificar mec:mísmos mais adequados de relação entre o Estado e o Terceiro Setor quando
envolvidos recursos esL:ltalS.

21.
Pelas razócs acima apresentadas. o Termo de Parceria consiste em um novo
instrumento. complementar aos instrumentos em vigor. que tmduz a relação de parceria entre
instituições com fins publicas. mas de origem diversa (estatal c social) e com natureza diferente
(pública e privada). Regido pelos princípio!!: da rbímpmnei'll< competiçio.. l!o~o e parceria;
possibilita a e:scolha do parceiro mais adequado do pomo de vista técnico. de' maior relevârK:in
sob o ponto de vísta. de serviços prestados á sociedade.
22.
O Tenno de Parceria é um instrumento de fomento que pennite, por um
lado. a negociação de objelivos e metas entre as panes e. por outro, o monitoramento e a
avaliação dos projetos. possibilimndo maior transparência dos produtos e resultados efetivamente
alcançados pelas entidades. Enquanto instnn:nc,nto' de gestão, aponta para 3 melhoria da
qualidade dos serviços prestados. maior eficilinI>i~ e -flexibilidilqe.do controle administrativo e na
aplicação dos recursos públicos, víabiliza a ine~1i dos' 3istemas de gerenciamento. quer no
1mbíto da administração p6blica, quer na esfera das organizações da sociedade civil.
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23.
À maior autonomia gerencial das organizações viabilizada pe,lo Tenno de
Parceria, corresponde o compromisso do Estado para flexibilizar os controles burocráticos daS
atividades-meio. Desse modo. em lugar do controle burocrático apriorístico e de uma cultura
impeditiva para o uso de recursos, realiza-se a avaliação de desempenho global do projeto em
relação aos beneficios direcionados para a população-alvo, por meio de mecanismos de
fiscalização e responsabilização previstos no projeto de lei. Em suma, a criação do Tenno de
Parceria imprime maior agilidade gerencial aos projetos e gera condiÇões para a realização do
controle dos resultados, com garantias para que os recursos estatais sejam· utilizados de acordo
com os fins públicos.

24.
Pur t1m. vale ressaltar que o projeto representa um ponto Jc Inrl~üt1
importante na relação ~ntre as organizações do Terceiro Setor ~ o Estado. avançanuo na tllre<;:h'
da ampliação da esfera publica no Brasil.

RespeitCJsamente.

Aviso n~

979

- SUPAR/C. Civil.

Em 23

de julho de 1998.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentissimo Senhor Vice-Presidente
da República no exercicio do cargo de Presidente da República relativa a projeto de lei que "Dispõe

sobre a qualificaçio de pessou jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como
Organizações da Sociedade Civil de Caráter Público, institui e disciplina o Tenno de Parceria, e dá
outras providênciu".

Atenciosamente,

CLOVIS DE BARROS CARVALHO
MiniStrO de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

A Sua Excelência o Senhor

Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primei~o Secretario da Câmara dos Deputados
BRASILL\-DF,
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O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Finda a
leitura do expediente, passa-se ao
IV _ Pequeno Expediente
Tem a palavra o Sr. Cláudio Cajado.
O SR. CLÁUDIO CAJADO (PFl- BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero saudar V.
Exa., os demais membros da Mesa e os colegas
Parlamentares aqui presentes.
Como não poderia deixar de ser, ao retornar às
sessões deliberativas desta Casa, faço uso da palavra com o intuito de agradecer ao povo baiano os
votos obtidos no último dia 4. Graças a significativa
parcela do povo baiano, fui reconduzido a esta
Casa. É com muita alegria que manifesto meu agradecimento aos quase 84 mil eleitores baianos que
me honraram com esse sufrágio.
Há quase quatro anos, fui eleito com 37.600
votos. E, nesta eleição, obtive mais do dobro da votação anterior. Se por um lado isso nos enche de orgulho, por outro nos mostra a importância fundamental de não decepcionar parcela da sociedade baiana
que confiou em nossas idéias e em nosso trabalho.
Por isso, Sr. Presidente, nos próximos pronunciamentos pretendo reportar-me a cada Município
que irei representar nesta Casa. Vejo como indispensável e imprescindível dar minha quota de responsabilidade ao País ao aprovar as emendas constitucionais que ainda serão deliberadas por esta
Casa. Nas urnas, pude perceber que o povo baiano
deu o seu aval às propostas de modernização do
Estado e de avanço da economia. E mais do que
isso: sem as reformas constitucionais tanto defendidas pelo inesquecível Deputado Luís Eduardo Magalhães, o País enfrentará imensas dificuldades. A crise atual não é apenas nossa, mas de todo o mundo,
e também nos afeta.
Logo, Sr. Presidente, pretendo fazer vários pronunciamentos nesta Casa para que possamos, se
possível ainda este ano - e espero o mais rápido
possível -, votar a reforma da Previdência, deliberar
sobre a regulamentação da reforma administrativa,
iniciar as discussões da reforma tributária e, no momento oportuno, discutir a reforma fiscal.
Sr. Presidente, tudo isso fará com que nosso
País, que sai fortalecido deste processo eleitoral,
continue despontando como Nação emergente, respaldada de respeito, ao lado de seu governante,
Presidente Fernando Henrique Cardoso. Nossa Pátria, perante os demais países do mundo, tem norte,
tem objetivo. E mais do que isso: os Estados precisam, juntamente com os Municípios, adequar-se à
nova conjuntura política, social e econômica.
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No Estado da Bahia, o Governador César Borges foi reeleito com quase 70% dos votos. Isso demonstra o quanto o povo reconhece e aplaude os
governantes que agem com austeridade, sem comprometer os investimentos indispensáveis à infra-estrutura básica e à área social.
Por isso, Sr. Presidente, em nome do grupo
político liderado por este grande homem público que
é o Senador Antônio Carlos Magalhães, também
quero agradecer a S.Exa. Tenho certeza de que
nossa bancada, aumentada para 26 Parlamentares,
dará, através das suas idéias e propostas, a colaboração que a Nação tanto precisa.
Agradeço, mais uma vez, aos baianos que me
reconduziram a esta Casa. Espero que as lições que
eu aprendi, que continuo aprendendo e que aprenderei, muito mais com o convívio dos colegas - a
não-reeleição de alguns nos deixa tristes, mas os
reeleitos e outros que estão por chegar trazem alegria _, permitam-me, cada vez mais, trabalhar em
benefício do nosso Estado e dos Municípios que me
elegeram, em prol desta próspera Nação.
Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Cláudio Cajado, o Sr. Nilson Gibson, § 2 9 do artigo 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Severino Cavalcanti, 2 9 Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Com a palavra o Deputado Airton Dipp.
O SR. AIRTON DIPP (PDT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
inicialmente agradeço à população do Rio Grande
do Sul, muito especialmente à da região norte do Estado a confiança em mim depositada, elegendo-me
mais uma vez para representá-los nesta Casa.
Haverá no Rio Grande do Sul um embate no
segundo turno entre o atual Governador e o candidato das Oposições, Olívio Dutra.
Nós, do PDT, que já estamos engajados na
campanha do segundo turno, queremos mudar a política do nosso Estado. Temos plena confiança em
que o candidato Olívio Dutra conseguirá representar
os gaúchos nos próximos quatro anos.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos acompanhando as tratativas realizadas entre o
Governo Federal e o Fundo Monetário Internacional
para a expedição do próximo pacote fiscal. O Governo Federal pretende aumentar a receita e diminuir os
gastos para obter superávit primário nas contas públicas brasileiras da ordem de 3% do PIB.
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É importante que o Governo apresente esse
ajuste fiscal. Entretanto, teria sido de muito mais valia se, ao longo desses últimos anos, tivesse feito os
ajustes na gestão do Plano Real. Como isso não
aconteceu, a população brasileira está sofrendo
grandes danos.
Esperamos que esse ajuste fiscal não crie novos impostos para o cidadão brasileiro, evite a sonegação e faça com que todos paguem os impostos,
especialmente as grandes empresas, que têm evitado fazê-lo.
Sr. Presidente, da mesma maneira, não queremos cortes no Orçamento da União, especialmente
em saúde e educação, já que os investimentos que
se fazem necessários nessas duas áreas são essenciais à população brasileira.
Um ponto que ficou pendente nessas negociações, sem dúvida alguma por imposição do próprio
Fundo Monetário Internacional, que defende os interesses dos países que exportam seus produtos para
o Brasil, é o das importações brasileiras.
O Governo não protege suas fronteiras e segmentos produtivos nos setores primários nem dos
setores industriais. Portanto, essas importações desenfreadas estão levando o País a uma situação indesejável.
As altas taxas de juros se fazem necessárias
em função das importações e dos déficit constantes
na balança comercial e nas contas correntes.
Não adianta o Governo Federal promover ajustes fiscais pensando que reduzirá as taxas de juros.
Ele tem de evitar as importações que hoje retiram o
trabalho dos brasileiros e inviabiliza os setores produtivos, o que faz com que tenhamos de constantemente buscar ~óiares para pagar essa diferença
mensal, pt:rpetuando esse estado de coisas.
Temvs - como fazem os países de Primeiro
Mundo - de participar do mercado globalizado, mas
defendendo interesses particulares, ou seja, o mercado interno, a produção nacional, importando apenas aquilo que se faz estritamente necessário. Se
assim agirmos, fortaleceremos nossa economia.
Não entendo por que o Governo continua com
essa política de importações, ajoelhando-se diante
do Fundo Monetário Internacional e das suas determinações.
O SR. PAULO LUSTOSA (Bloco/PMDB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, penso que neste reinício dos trabalhos parlamentares haverá uma discussão dàs mais
profícuas sobre o difícil momento por que passa a
sociedade brasileira. Na verdade, a crise que enfren-
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ta a economia nacional parece ser muito mais profunda do que diz a vã filosofia.
Pessoalmente creio que apenas a elaboração
de um pacote destinado a propor duro e penoso
ajuste fiscal não é suficiente para efetivamente garantir ao País a tranqüilidade necessária e a retomada do processo de transformação estrutural da sua
economia.
As últimas informações de que dispomos, embora possam conduzir àquilo que tem sido a prática
na sociedade brasileira diante de uma crise - não
das dimensões desta, porque nenhuma outra se
equipara à que estamos vivendo -, são de que a
tendência do quadro internacional é de sinalizar alguma melhora, que o Brasil, como dizem alguns especialistas, já não é mais o centro da crise e que os
problemas, que também atingem os países de Primeiro Mundo, não podem ser enfrentados com uma
atitude leniente, um tanto quanto omissa, por parte
do Governo brasileiro ou apenas com medidas protelatórias.
Avaliar a crise sob o prisma das responsabilidades, atribuir que grande parte dela cabe à conjuntura internacional, ao processo de profunda dificuldade na qual vive a globalização no mundo, ao fato de
que as agências internacionais perderam seu papel,
sua força de orientar as economias desde o Acordo
de Bretton Woods até o fim do padrão ouro, quando
se esvaziou o papel das agências, não nos ajuda em
muito.
Quem assistiu ontem à noite à entrevista em
que o Dr. Mílton Friedman atribuiu grande parte da
crise enfrentada pelo México e, de certa maneira, a
pelo Brasil ao próprio Fundo Monetário Internacional;
quem leu a bela e longa entrevista dada ontem pelo
economista Paulo Rabello de Castro, dizendo que se
as medidas a serem tomadas - duras - fossem apenas para gerar 27 bilhões de superávit, destinados a
atender uma exigência do Fundo Monetário Internacional, não conduziriam absolutamente a nada de
mais sólido, deve pensar bem que a responsabilidade desse processo não só cabe às condições internacionais, aos erros do próprio esvaziamento do papei e da função do Fundo Monetário Internacional fruto não apenas da crise em que vive o processo de
globalização -, mas também a uma série de decisões não tomadas pelo Governo brasileiro. Temos de
nos bater dramaticamente pela aceleração das reformas tributária e fiscal. Não tivemos quem ouvisse a
nossa argumentação de que ela seria instrumento
fundamental para amenizar a difícil crise que estamos atravessando.
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Embora algumas vozes admitam que tal reforma tenha de ser adiada para 1999 devido a dificuldades, creio, como economista e político, que não
há outra alternativa senão votá-Ia agora. Advirto, ainda, que se deve estabelecer o princípio fundamental
de uma reforma que atenda não apenas ao princípio
da eqüidade e justiça social, da desoneração da cadeia produtiva - para dar competitividade à empresa
brasileira -, mas ao fortalecimento do pacto federativo.
Nesse aspecto, é crucial chamar a atenção
para o momento em que vivemos, não sendo possível conciliar a idéia de centralização de funções de
competências tributárias, de receitas fiscais, nas
mãos da União. Antecipei ao Ministro Pedro Malan,
há cerca de quatro meses, que em janeiro todos os
Governadores e Prefeitos das grandes cidades estariam à sua porta renegociando suas dívidas. Disse
ainda que seria fundamental aproveitar esse momento para fazer uma reforma de fundo, que restabeleça novo pacto federativo, que crie o conceito de
federalismo fiscal, que estabeleça a descentralização responsável e que, efetivamente, crie as bases
para um crescimento duradouro da economia brasileira.
Não devemos mais perder tempo com pequenos remendos e ajustes. Por mais brilhante que seja
a equipe à frente dos negócios do País, ela não tem
o dom da onisciência e, necessariamente, deve tomar suas decisões em comum acordo com o Congresso Nacional, representação legítima do povo
brasileiro.
Deste Congresso, o mundo como um todo espera determinadas decisões. É dele também que a
sociedade brasileira cobra posição altiva, soberana e
responsável para enfrentamento da crise, não aceitando a imposição que os tecnoburocratas querem
estabelecer no tocante a essas grandes decisões.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PHILEMON RODRIGUES (PTB - MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, ao retornar a esta Casa,
respaldado pelo apoio maciço e pela generosidade
do povo mineiro que me reconduziu a novo mandato
na Câmara Federal, retomo a minha luta titânica
contra a política implantada no País no que concerne ao combate ao uso de drogas.
Leio estupefato o editorial do jornal Correio
Braziliense intitulado "Drogas gratuitas para viciados", segundo o qual se pretende implantar no Brasil
a utilização e distribuição de drogas para viciados
por intermédio do Governo Federal, passando o Es-
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tado a ser fornecedor de drogas para dependentes
químicos.
Sr. Presidente, o absurdo de tal pretensão,
com o Governo transformando-se em verdadeiro
"traficante oficial", leva-nos a crer que nós estamos
encaminhando para o final dos tempos. Quando lutamos tenazmente para remover a mazela que ataca
grande parte da população jovem do País, que são
as drogas, surgem os loucos e desvairados que, ao
invés de estimular o controle e a prevenção ao uso
das drogas, ao contrário, passam a ter papel de incentivadores do uso de substâncias entorpecentes.
Devemos, isto sim, combater essa guerra fratricida contra a nossa juventude de outra forma, com o
aumento da repressão à entrada indiscriminada de
drogas por nossas fronteiras marítimas e terrestres
e, principalmente, com a educação de nossos jovens, com um processo de conscientização e estímulo ao seu combate.
Alinhamo-nos ao pensamento liderados pelos
AA e NA, que repudiam a distribuição de drogas
como forma de combate ao uso, e reafirmamos que
a abstinência total tem o respaldo de toda a sociedade responsável e de especialistas de todo o mundo.
Entendemos que a ressocialização do ex-dependente
químico passa, inexoravelmente, por um trabalho de
ajuda psicológica e educacional. Planos que levem o
dependente ao estímulo pelo trabalho, à união familiar
e ao amor a Cristo constituem pontos fundamentais
para revertermos esse processo de destruição da juventude brasileira.
Iremos convocar o Sr. Secretário Nacional·Antidrogas, Dr. Walter Maierovitch, para que esclareça a
esta Casa e à Nação brasileira o plano absurdo e
sem nexo de distribuição de drogas. A Câmara dos
Deputados, sensível aos anseios da população brasileira, irá debater em profundidade essa e outras
propostas e tenho certeza de que repudiará veementemente essa ignomínia gerada pelo Poder Executivo. Estaremos propondo ao Parlamento brasileiro a
instalação de uma Comissão Geral para debater o
problema das drogas e suas conseqüências.
Aproveitamos a oportunidade que nos é concedida por V. Exa., Sr. Presidente, e finalizamos aplaudindo o Parlamento francês pela derrubada e arquivamento do projeto de união civil de homossexuais.
Temos certeza de que o Brasil seguirá o exemplo da
França e jogará na latrina esse vilipêndio e escárnio
intitulado "união gay".
Era o que tinha a dizer.
O SR. LAEL VARELLA (PFL - MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
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Deputados, em pronunciamento anterior, utilizei-me
mais uma vez desta tribuna para denunciar o desgaste que o Brasil vem sofrendo com a aplicação da
reforma agrária que, diga-se de passagem, de reforma não tem nada. Ou melhor, a mesma vem esmerandç;-se em reformar para pior...
'Como havia prometido, passo aos fatos. Três
assentamentos criados a partir de 1995 pelo INCRA,
no Município de Buritis, Minas Gerais, a 250 quilômetros de Brasília, já estão transformados hoje em
favelas rurais, com baixa ou nenhuma produção
agrícola. Tais assentamentos foram criados após
ameaças feitas pelo MST de invadir a Fazenda Córrego da Ponte, do Presidente Fernando Henrique.
Em Buritis, os a*tamentos Barriguda 1, Barriguda 2 e Nova Itália nao 'apresentam nenhuma irnportância na produção agrícola do Município. Fazendeiros da região e assentados vêm criticando, não
sem razão, o Incra por ter desapropriado a Fazenda
Confins, vizinha da Fazenda Barriguda, para o assentamento de 64 famílias. A maior parte dos 4.900
hectares da fazenda, dizem os assentados, só permitiu o assentamento de 64 famílias porque a área é
acidentada, além de parte constituir reserva de preservação ambiental.
"Aqui não tem água nem energia, mas sobra
morro, onde é impossível plantar", afirma o assentado, chamado de maneira errônea por alguns órgãos
da mídia de ex-sem-terra - na verdade, pelo regimento do Incra irá morrer sem terra -, Jesuíno Pereira dos Santos, Presidente da Associação do Assentame~o Vida Nova, nome oficial do projeto de
reforma agrária.
A i~íIia do agricultor Anildo Massuda consta
desde 1~~7 da relação dos beneficiários da reforma
agrária,~ até hoje não produziu nada. O principal
alimento q~,família é arroz com casca comprado em
uma vila prdxima do assentamento Nova Itália. Massuda é um dos quinze assentados. Quase um ano
depois de tér assinado o contrato com o Incra, continua morando com três filhos e a mulher em um barraco de palha e trabalha como diarista em fazendas.
Já o assentado Luiz Cláudio Pereira dos Santos conseguiu produzir 40 quilos de milho. Às vezes,
como aconteceu em Govemador Valadares, para impressionar o público os assentados costumam contar o milho pelo número de espigas! Mas essa produção serve apenas para alimentar as galinhas no
quintal (Cf. Folha de S.Paulo, 17-9-98).
Contra fatos não há argumentos, costuma-se
afirmar. Por que não constituir uma Comissão Especial de Parlame~tares para fazer um levantamento
\
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exaustivo do que vem ocorrendo? Ou faremos isso e a História registrará - ou seremos cúmplices - a
História também registrará - dessa fracassada política que vem comprometendo a confiabilidade não só
de nosso povo, mas de todos aqueles que viam no
Brasil um dos celeiros do mundo.
Sr. Presidente, vamos deixar os entornos de
Brasília e visitar a nossa imensa e cobiçada Amazônia. Diagnóstico preliminar da Superintendência do
Incra, no Estado do Amazonas, constatou que pelo
menos metade dos lotes existentes nos 853 mil hectares dos projetos de assentamento Juma e Acari foram abandonados - e o assentamento Juma é o
maior da América do Sul.
Como os assentados que abandonam os IGtes
levam no bolso o crédito recebido, já monta a 10 miIhões de reais o prejuízo causado ao Erário apenas
com a perda dos créditos, sem contar as inúmeras
outras verbas aplicadas nos assentamentos, ou seja,
os brasileiros estão pagando impostos para que alguns aventureiros os embolsem sob o rótulo de reforma agrária:
Segundo o próprio Incra, a maioria das famílias
que abandonou os lotes foi assentada sob pressão
do movimento social - eufemismo para designar o
MST - e não tinha vocação para o campo.
Diante de tal situação, uma pergunta se impõe:
se o Incra não tem ou não deseja ter sob controle
essa situação, como continua fiel depositário da confiança do Governo para prosseguir aplicando a reforma agrária, cujos resultados contabilizam apenas
fracassos?
Por sua vez, no assentamento Boa Esperança,
em Piracanjuba, Goiás, funcionavam nada menos do
que quatro carvoarias, ocupando nove lotes. Eram
mais de cinqüenta fornos utilizados para queimar as
madeiras obtidas com o desmatamento irregular de
áreas de preservação ambiental. Os assentados preferiam arrendar seus lotes para esse fim - o que é
i1egal-, em lugar de plantar.
Alertado, o Ministério Público Federal determinou ao Incra que tomasse providências. Foram tomadas, perguntamos nós?
Os romanos costumavam dizer: "aprende-se
errando". Quando iremos aprender?
Delenda reforma agrária! É preciso acabar
com essa reforma agrária e implantar urgentemente
uma política agrícola no País.
O SR. EURípEDES MIRANDA (PDT - RO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, nesta oportunidade agradeço ao
povo do meu Estado o privilégio de ser o Deputado
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Federal mais votado em Rondônia, o que me traz
grande satisfação. Minha atuação na Câmara Federal, caracterizada por eu sempre ter vótado a favor
dos trabalhadores, foi aprovada pelo povo rondoniense.
Muitos diziam que meu trabalho na Câmara
Federal não seria reconhecido, mas tive o privilégio
de verificar que o povo de Rondônia acompanha o
trabalho dos seus Parlamentares. E muitos diziam
também que, para eu me eleger na Região Norte,
seria necessária uma estrutura muito grande, mas
eu respondia que estava votando com meu povo,
com os trabalhadores.
Os trabalhadores de meu Estado prestigiaramme, trazendo-me novamente a Brasília na condição
de seu representante, o que me deixa extremamente
satisfeito. Com isso, minha responsabilidade dobrou:
sei que terei de trabalhar muito mais para representar, com muita dignidade, esse povo desbravador, fato que sempre reiterei em meus discursos.
Rondônia foi criado em 1981 e atualmente já
conta com 860 mil eleitores. Tem hoje agricultura e
pecuária fortes, e, se Deus quiser, será em pouco
tempo um grande Estado. Sempre dissemos que
Rondônia é o Estado dos nordestinos, gaúchos, paranaenses, mineiros, paulistas, enfim, de todos os
brasileiros. Quem tem visitado Rondônia ultimamente verifica que seu desenvolvimento é verdadeiro e
consistente. Se conseguir, nos próximos anos, a saída para o Oceano Pacífico, Rondônia irá crescer
muito mais, porque seu potencial é extraordinário,
sobretudo na agricultura.
Sr. Presidente, Rondônia é um dos maiores
produtores de feijão do País e voltou a produzir cacau, arroz, algodão. Para nossa satisfação, o Grupo
Maggi acreditou em nosso Estado e fez um grande
investimento, partindo para o plantio de soja.
Se Deus quiser, Rondônia ainda será o orgulho
deste País. Sairemos, sim, da condição de área de
fronteira, quando, por muito tempo, fomos usados
apenas como rota do narçotráfico. Queremos ter,
sim, o Estado de Rondônia como um grande produtor nas áreas da agricultura e da pecuária. É isso o
que desejamos.
Por essa razão, Sr. Presidente, quero fazer um
agradecimento ao povo rondoniense e, de maneira
muito especial, aos aposentados, aos servidores públicos e aos trabalhadores de meu Estado. Quero
agradecer particularmente ao Prefeito da Capital do
Estado, Porto Velho, Sr. Chiquilito Erse, ao Prefeito
do Município de Ouro Preto do Oeste, Sr. Carlos
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Magno, e ao Prefeito de Cerejeiras, Sr. Manoel da
Serraria.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, retomo à tribuna desta Casa depois desse
recesso branco eleitoral, primeiro, para fazer um
agradecimento a todo o povo da Bahia, o qual soube
compreender a importância dessas eleições, e, mesmo diante da ameaça de massacre, de hegemonia
eleitoral, que tanto se propalou na Bahia, deu expressiva vitória ao companheiro Luiz Inácio Lula da
Silva na cidade de Salvador.
Esse povo soube também, de forma muito
consciente e firme, aumentar o número de deputados eleitos pelo Partido dos Trabalhadores no Estado. Temos quatro parlamentares, e deveremos ter
cinco a partir de 1Q de fevereiro.
Tivemos muita alegria - particularmente eu _
com o crescimento da nossa votação no interior do
Estado e na cidade de Salvador. É o reconhecimento do esforço e da luta desenvolvida ao longo desse
período, da nossa atuação parlamentar, que poderíamos chamar de curta, já que assumimos o mandato como suplente. Temos um ano e seis meses de
atuação parlamentar nesta Casa, mas temos muitos
anos de vivência e luta na Bahia.
Sr. Presidente, também queremos registrar
nossa indignação. Mesmo com toda a manipulação
feita, o companheiro Lula ganhou a eleição em Salvador. Os institutos de pesquisa utilizaram-se de métodos para evitar o crescimento da Oposição, dos
parlamentares de esquerda, ou para evitar a possibiIidade de colocarmos em segundo turno candidatos
que pudessem debater com a sociedade.
Assistimos a isso no Mato Grosso do Sul, onde
o companheiro Zeca, segundo os institutos de pesquisa, não tinha mais do que 18% dos votos. Entretanto, esse companheiro bateu a casa dos 32% dos
votos, o que o levou ao segundo turno.
Em São Paulo colocaram a companheira Marta
Suplicy em quarto lugar. Obviamente, isso deve ter
influenciado o eleitor. Algumas pessoas devem ter
pensado no chamado voto útil para ver quem iria enfrentar Paulo Maluf no segundo turno e podem ter
deixado de votar na Deputada Marta Suplicy porque
já a consideravam derrotada.
Na Bahia os institutos de pesquisa diziam que
o nosso candidato ao Governo do Estado, companheiro Zezeu Ribeiro, seria o terceiro colocado, com
4% ou 5% dos votos, e fomos para a casa dos 18%.
Ficamos em segundo lugar.
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Portanto, os institutos influenciaram, direcionaram a vontade popular. É importante que esta Casa
se prepare para discutir isso, que é uma manobra,
uma forma de interferir na escolha dos candidatos,
de influenciar o resultado, de criar uma situação que,
de fato, não existe para pegar os incautos, os indecisos ou aqueles que ainda partilham do discurso de
que votará em quem vai ganhar.
Assistimos a essa vergonha no Brasil inteiro.

nunciamento do nobre Deputado Walter Pinheiro. O
Diretor do Ibope nada tem mais a ver com o Botafogo. Ele é um mero torcedor do BotafC?go, que fo.i protagonista da partida mais emocionante do Campeonato Brasileiro. Depois de estar perdendo de cinco a
dois, o Botafogo conseguiu empatar a partida em
cinco a cinco.
Portanto, vamos deixar o Botafogo fora dessa
jogada.

Dou ainda outro exemplo: no Pará, no Maranhão e no Amazonas os três candidatos ao Senado
pelo Partido dos Trabalhadores eram tidos como
derrotados, e quase ganhamos as eleições. Poderíamos ter hoje mais três Senadores.
Portanto, é importante fazer esta denúncia.

Sr. Presidente, gostaria de agradecer ao eleitorado de São Paulo por possibilitar a continuidade do
meu trabalho em Brasília como Deputado Federal.

Fico mais perplexo quando vejo o Sr. Montene-

~~~-;~~~:f~9~e~~t~~=t~~ ~~~~~~~~~ j~:~~q~~~~~
- e representantes de outros institutos de pesquisa
virem à televisão dizer que, na realidade, a população está mentindo para o entrevistador. Esses safados mentem, e agora é a população que está mentindo. Eles manipulam as pesquisas para influenciar
no resultado, e é a população que leva a culpa.
É preciso tomar uma providência, porque isso
foi feito de forma irresponsável, parcial, dirigida, exatamente para provocar um resultado diferente daquele que poderia criar outro clima de campanha no
País e que colocaria em risco o projeto de continuidade do Governo Fernando Henrique Cardoso.
Portanto, esta Casa não pode silenciar-se na
questão dos institutos de pesquisa e sua relação
com as eleições. Muitos dizem: uÉ chiadeira de
quem perdeu; é grita de quem está perdendo·. Não
é isso, Sr. Presidente, pois os resultados mostram
outros dados completamente diferentes daqueles
que, de forma irresponsável, como disse, numa ação
manipuladora, foram apresentados para tentar influenciar no resultado.
Por isso, quero fazer, mais uma vez, coro com
todos aqueles que, como o companheiro José Dirceu, têm exigido medidas, têm exigido até mesmo
uma CPI para o debate do processo eleitoral, a fim
de criar regras mais firmes com referência a esta
questão, para garantir que a opinião pública não seja
manipulada e não se altere os resultados, como
aconteceu na minha Bahia, onde hoje poderíamos
estar disputando no segundo turno a eleição para
governador.
O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em primeiro lugar, faço uma ressalva ao pro-

Gostaria de comentar também o resultado eleitoral no Brasil e, particularmente, a situação que vivemos em São Paulo, onde um confronto entre as
forças democráticas e progressistas e o Sr. Paulo
Salim Maluf fará a eleição mais disputada e mais importante no segundo turno. Tenho uma posição clara
sobre esse assunto.
Já de longa data venho defendendo que os
partidos de centro democráticos e de esquerda se
entendam no Brasil para que haja, verdadeiramente,
governos de centro-esquerda reformistas, populares
e conseqüentes. Entendo que o segundo turno da
eleição de São Paulo seria a oportunidade histórica
de o PT e o PSDB se entenderem e abrirem um
novo caminho, totalmente diferente do que o Presidente Fernando Henrique Cardoso está traçando
para o Brasil, em aliança com Paulo Maluf e Antonio
Carlos Magalhães. Mas comentarei sobre isso amanhã.
O fato é que estava ansioso para voltar à Câmara dos Deputados e denunciar mais esse crime
perpetrado pelo Presidente Fernando Henrique e
pelo Ministro Pedro Malan contra a Saúde no Brasil.
Fiquei horrorizado ao saber - e onde pude, denunciei
- do corte brutal que o Ministro Pedro Malan, a mando do Presidente Fernando Henrique, quer fazer no
orçamento do Ministério da Saúde e, por conseqüência, no Sistema Único de Saúde, no Brasil inteiro.
Apelo particularmente aos Deputados que têm
votaçÃo nas periferiás das grandes cidades, especialmente â\)S Deputados - quer sejam do PT, do
PFL ou do PPB - do Norte e Nordeste, que conhecem a importância do Sistema Único de Saúde, uma
das únicas políticas públicas que chega aos interiores, aos sertões e periferias. Ele tem sido responsável, em vários municípios, por meio dos programas Saúde da Família e Agente Comunitário, por
derrubar, em menos de 6 anos, a mortalidade infantil
de 80/90 por mil para 30/40 por mil, e, em alguns
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Municípios como Camaragibe, em Pernambuco,
para 8 a 10 por mil.
O Sistema Único de Saúde é de importância
fundamental como política pública no Brasil, repito,
principa'lmente para o interior, os sertões e as periferias dos grandes centros. Daí a minha indignação
em face da tentativa do Ministro Pedro Malan, sob a
orientação do Presidente Fernando Henrique Cardoso, de cortar 1 bilhão e 700 milhões de reais do Orçamento do Ministério da Saúde, nos últimos três
meses do ano. Nunca se viu uma tentativa de asfixiar um Ministério - e talvez até um Ministro - como
essa. Pedro Malan já derrubou Adib Jatene e agora
quer derrubar José Serra.
É importante que a opinião pública saiba que
num universo de 4 bilhões a serem cortados no almejado ajuste, o Ministro Pedro Malan quer cortar 1
bilhão e 700 milhões do orçamento da Saúde. Isso
é, deliberadamente, asfixiar um orçamento, um Ministério e provavelmente defenestrar mais um Ministro. Já estava demorando. Todos sabemos que a
Saúde joga um Ministro por ano na máquina de
moer carne. Provavelmente, Pedro Malan quer
apressar a entrada de um novo Ministro.
Apelo aos Deputados do PPB, PFL, PT e
PCdoB para que se unam, fundamentalmente em
torno da Comissão de Seguridade Social, a fim de
impedir esse massacre contra o Ministério da Saúde,
contra a população brasileira, principalmente aquela
mais pobre que vive na periferia dos grandes centros, nas áreas de sertão e nas fronteiras e que depende desse grande programa de política social que
é o Sistema Único de Saúde. Não podemos admitir
um corte de 1 bilhão e 700 milhões de reais num universo de 4 bilhões.
Tudo isso ressalta a tese que venho defendendo aqui, juntamente com outros Deputados, da
necessidade de que uma emenda constitUcional
proteja o Sistema Único de Saúde com um orçamento vinculado, com padrões mínimos d, orçamentos municipais, estaduais e federais obrigatórios, como ocorre com a Educação. Compat,e-se o
corte que o Ministro Pedro Malan está fazendo na
Educação com o corte que está fazendo na ·Saúde.
Na Educação, o corte não chega a 200 milhões; na
Saúde, chega a 1 bilhão e 700 milhões. Por .que tamanha discrepância? Porque a Educação tem a proteção orçamentária constitucional e a Saúde não a
tem.
.
Portanto, insisto: é necessário votar a E1menda
Constitucional n2 169, de 1993, concretizal1do um
pacto em prol do Sistema Único da Saúde, essa po-
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lítica pública que - repito - é a reforma de Estado
mais importante em andamento no Brasil.
O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
registro inicialmente nos Anais desta Casa nosso
agradecimento ao povo do Rio Grande do Sul, que
nos reelegeu , fazendo-nos o segundo Parlamentar
mais votado pelo PDT do Estado. Isso, para nós, é
motivo não apenas de orgulho e de muita responsabilidade, mas razão para que continuemos nosso trabalho com muito afinco em Brasília.
Diga-se de passagem que no Rio Grande do
Sul estamos ao lado da candidatura de Olívio Dutra
e vamos buscar essa grande vitória das esquerdas,
das forças que anseiam pelas mudanças no Estado.
Sr. Presidente, aqui estou não para falar especificamente de política, mas para reiterar um assunto
que tenho enfatizado nesta Casa: a segurança pública.
Sabemos que, lamentavelmente, o Governo
Federal e a maioria dos Governos Estaduais não
têm dado a atenção necessária à segurança pública
neste País. Assistimos diariamente a crimes hediondos cometidos contra crianças, mulheres, enfim,
pessoas indefesas. Sabemos que para reduzir a criminalidade no País são necessários o investimento
na área social e na educação, disponibilidade de
mais empregos e perspectivas para o futuro da juventude.
Sr. Presidente, é necessário que haja diferenciação da aplicação de penas na legislação em vigor, de modo a abrandar a punição para crimes leves e que se repense a idade mínima para o cumprimento de pena. Tenho constantemente abordado
este assunto, inclusive há, neste sentido, um projeto
meu tramitando nesta Casa. É preciso que a Câmara dos Deputados aja a respeito de um fato para o
qual o mundo clama uma decisão: a responsabilidade penal de acordo com a idade.
A minha proposta pretende reduzir a maioridade penal para dezesseis anos. Na verdade, não há
necessidade de fixar o patamar em quinze, dezesseis ou dezessete anos, mas é essencial que esta
Casa discuta o problema e procure diferenciar os crimes cometidos por menores infratores, pois existem
aqueles que cometem crime pelo mero prazer de ver
sangue.
Há poucos dias o jornal Zero Hora, no Rio
Grande do Sul, divulgou matérias relativas a crimes
hediondos.
Ainda hoje, o jornal Folha de S.Paulo traz matéria sobre uma estudante de nove anos que foi as-
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tuprada e assassinada. Temos notícia de vários crimes dessa natureza, da maior gravidade, como o
contra a menina Ana Paula, de Gravataí, com doze
anos de idade, estuprada e assassinada com 81 facadas. São crimes que não se compreendem e não
se explicam a não ser pelo sadismo e pela vontade
do criminoso de fazer sofrer e de ver sangue.
Precisamos reavaliar a questão da maioridade
penal e estudar a possibilidade de rever a pena para
alguns crimes hediondos. Tramita nesta Casa emenda constitucional de minha autoria que propõe a instituição da prisão perpétua. Não advogo a pena de
morte, pois a ela sou absolutamente contrário, até
pelos princípios cristãos que defendemos. Mas sou a
favor da prisão perpétua com trabalhos forçados,
para crimes como estupro, seguido de morte, e seqüestro, seguido de morte, onde as vítimas normalmente são crianças ou mulheres completamente indefesas.
Alguns Deputados ladeados por algumas forças da sociedade contrárias a essa minha proposta
têm argumentado que a prisão perpétua com trabalhos forçados mexe em uma cláusula pétrea, daí ser
impraticável. Mas esta Casa já conseguiu mexer em
tantas questões aparentemente imutáveis! Se necessário for, juntaremos um abaixo-assinado onde
esteja expressa claramente a vontade de toda a sociedade e faremos um plebiscito.
Esta Casa precisa reavaliar a situação da
maioridade penal e a possibilidade de prisão perpétua com trabalho para crimes extremamente hediondos.
Era o que tinha a dizer.
"
O SR. UBIRATAN AGUIAR (PSDS - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tenho acompanhado, como todos os brasileiros, essa crise mundial que alcança a economia
não só dos países desenvolvidos, mas também, de
forma mais violenta, a economia dos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. Em meio a especulações, anuncia-se para este mês a adoção de
uma série de medidas por parte do Governo Federal,
de forma a promover a adequação do Orçamento da
República à realidade e ao momento que vivemos. O
que me preocupa é o fato de que, ao se falar em
corte de gastos públicos, faz-se referência a que essas medidas vão atingir as áreas da educação, da
saúde, setores onde é preciso se fazer uma distinção muito clara entre o que é gasto e o que é investimento.
.
Não posso de forma alguma aceitar que se
faça qualquer limitação ou contingenciamento de re-
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cursos para programas da área da educação voltados para a pesquisa, a melhoria da política salarial
por meio do fundo constitucional, votado por esta
Casa, para o ensino fundamental, os programas
como o da alimentação e saúde escolar e tantos outros que permitem aos alunos que vêm dos estratos
sociais mais humildes competir diante de uma desigualdade social que o modelo atual promove e realimenta.
Creio que essas medidas, mesmo que contrariem investimentos em obras físicas consideradas
essenciais, prioritárias, devam ser tomadas. Que se
desacelerem algumas obras em andamento, mas
sob qualquer pretexto, em qualquer hipótese, essas
medidas não poderão cortar a perspectiva e o futuro
deste País alcançando áreas essenciais à pessoa
humana, como as da educação e da saúde.
Vivemos em um país em que foi preciso dispor
em sua Carta Maior um percentual que deveria ser
aplicado na área de educação, porque jamais a educação foi prioridade, a não ser no palanque, no discurso, nas campanhas políticas. E mesmo quando
inserido na Lei Maior do País esse percentual - 18%
-, foi acrescentado um aposto: "no mínimo". Portanto, 18% no mínimo é o que a União deve investir na
área de educação; os estados e municípios devem
investir 25%. Mas o que se vê é uma busca para
que se aplique não mais do que aquele percentual
que está fixado, como se ali estivesse escrito: "no
máximo" e não "no mínimo".
Sr. Presidente, quem conhece essa realidade,
principalmente das regiões menos desenvolvidas do
País, sabe que não podemos, em hipótese alguma,
concordar em que essa adequação do Orçamento à
realidade econômica do País se faça em prejuízo da
área social. Não quero crer que os Ministros do Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso venham a se esquecer do fundamental: que o compromisso do Presidente e do partido a que pertence é
com a social democracia. Que se façam os cortes,
sim, mas em obras físicas, e não naquelas áreas
que possam atingir a pessoa humana no seu desenvolvimento mais pleno.
Este é, portanto, o apelo que faço neste momento: que nas medidas anunciadas e preconizadas, não se alcance as áreas que cuidam do homem
na sua essência, naquilo que é fundamental, como,
por exemplo, a educação, a saúde e a geração de
empregos.
O SR. NILSON GIBSON (PSS - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ouvi atentamente o pronunciamento do nobre
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Deputado Paulo Lustosa, que, nesta Casa, é dos
mais entendidos na área de economia e de finanças
e demonstrou sua prGocupação em face da crise financeira que o País' atravessa.
Sr. Presidente; durante quatro anos estivemos,
nesta tribuna - a mais alta do País -, demonstrando
a necessidade de desvalorização do real. Agora, o
Diretor de Pesquisa do Fundo Monetário Internacional- FMI, Prof. Michael Mussa, causou enorme polêmica ao defender a desvalorização do real. O mestre
Mussa fez essa afirmação em um debate com o economista Jeffrey Sachs, da Universidade de Harvard,
defensor de uma desvalorização imediata do real. O
Diretor do FMI disse ainda que o Brasil poderia acelerar a desvalorização do real e ajustar o sistema
cambial.
Sr. Presidente, tendo em vista a repercussão
da análise e da orientação do Prof. Michael Mussa,
que, na prática, é o economista-chefe do FMI, um
porta-voz do FMI declarou que qualquer interpretação das palavras do mestre Mussa como recomendação do FMI para que o real seja desvalorizado é
uma sugestão, apesar de que, nas atuais circunstâncias, qualquer orientação pode fazer aumentar mais
ainda a fuga de capitais do País. A definição do valor
do real é um dos maiores dilemas da política econômica do Governo - ateu - Fernando Henrique Cardoso desde que a moeda foi implantada, em julho de
1995.
Sras. e Srs. Deputados, é conveniente registrar
que o Governo do Presidente BiII Clinton e o Fundo
Monetário Internacional - FMI, assumiram a liderança
na organização de um pacote de empréstimos para o
Brasil a fim de limitar os danos causados pela atual crise, de acordo com o jornal The New York Times. O
objetivo do pacote que está sendo gradualmente preparado e que pode superar 40 bilhões de dólares é a
preservação do valor do real para evitar ás dramáticas
desvalorizações que arruinaram a Ásia.
O plano de resgate para o Brasil, no entanto,
corre o risco de fazer o País afundar numa profunda
recessão em vez de salvá-lo, alerta o The New York
\
"Times, acrescentando que, depois da queda da
Rússia e da Ásia, o Brasil está na primeira fila na
luta para frear o contágio da crise financeira, com
seu poder de arrastar para baixo os mercados e jogar países na recessão.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é importante frisar que só o apoio do FMI não traz os investidores de volta ao Brasil. Está bem, já temos o
acordo com o FMI. Agora, falta apenas tudo: o ajuste
fiscal.
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Foi mais ou menos essa a reação do mercado
financeiro internacional ao anúncio do apoio financeiro do FMI ao Brasil. Haverá dinheiro se e quando
o Brasil precisar, mas também há condições a cumprir que só dependem do Governo - ateu - Fernando
Henrique Cardoso e principalmente do Congresso
Nacional, caso o pacote não seja emitido por meio
de medida provisória.
Para ser mais claro: está resolvida apenas uma
parte do problema, a que dependia da compreensão
e da boa vontade do Presidente BiII Clinton e do
FMI, bem assim das instituições financeiras. Todos,
inclusive a Argentina, estão prontos para montar um
mutirão de ajuda (passem o chapéu) sem impor
nada além daquilo que o Governo - ateu - Fernando
Henrique Cardoso há quatro anos vem anunciando
que pretende fazer: reduzir o déficit fiscal e o das
contas externas, intensificar as privatizações e manter aberto o mercado de capitais.
Sr. Presidente, é importante frisar que o discurso do Presidente - ateu - Fernando Cardoso foi recebido com desapontamento pelo FMI e pelas instituições financeiras, porque nenhuma medida fiscal clara foi anunciada, afirma o Société Generale em sua
análise diária de mercado. Os investidores do Brasil,
. data venia, terão de esperar muito. Eles estão pensando nas reações desta Casa Legislativa, onde já
começa a lengalenga da autonomia dos estados e
municípios, os mesmos que estouraram o déficit público e gastaram o dinheiro das privatizações na
campanha eleitoral, antecipando até o 132 salário de
1998.
Essas afirmações - cito apenas duas dentre
muitas que circularam nesta semana em Paris e
Londres - refletem o clima de desconfiança no Brasil
provocado por idênticas promessas anteriores que
não foram cumpridas pelo Presidente Fernando Cardoso e a falta de decisão política da área econômica
do Governo, encabeçada pelo Ministro Pedro Malan
e pelo Presidente do Banco Central, Gustavo Franco, que está convencido de que poderíamos continuar vivendo de empréstimos de curto prazo.
Registro que os Estados Unidos devem apoiar
o Presidente Fernando Cardoso a fim de enfrentar
as dificuldades financeiras, porque os interesses
econômicos americanos seriam muito afetados caso
o Brasil mergulhe na recessão. A pressão foi feita
ontem, em editorial, pelo The Washington Posto Os
Estados Unidos, como o maior credor e exportador e
principal beneficiário da estabilidade do Brasil, têm
por seus próprios interesses que estender a mão
para um País parceiro, que se encontra mergulhado
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em grave crise financeira, afirma o editorial do prestigiado jornal norte-americano.
Sob o título "O Brasil é inocente", o jornal The
Washington Post frisa que as ameaças que pesam
sobre a economia do Brasil por causa da crise russa
se devem a um contágio a longa distância, que ninguém previu e que golpeou repetidamente o Brasil,
custando-lhe bilhões de dólares, por causa dos especuladores e do pânico dos investidores.
As agonias do Brasil não podem ser ignoradas.
O Brasil negocia com o FMI um pacote de ajuda em
resposta a um programa de ajuste, especialmente
na área fiscal.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, temos
de reconhecer a encrenca básica do País: gastar
mais do que arrecada dos contribuintes. Há necessidade de corte urgente de despesas e de ampliação
das receitas.
Não somos favoráveis ao aumento de impostos. Melhor é combater a sonegação e aumentar o
número dos que pagam impostos. Este é um País
onde poucos pagam muitos impostos e muitos que
deveriam pagar nada desembolsam. Corrigir essas
distorções é o caminho mais sensato para incrementar a arrecadação.
Sr. Presidente, peço a V. Exª que autorize, na
forma regimental, seja divulgado nosso pronunciamento, na sua inteireza, nos Anais da Casa, no programa A Voz do Brasil e no jornal Hoje na Câmara.
Oportunamente voltaremos ao assunto.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisãQ do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, passadas as eleições, o Governo
tem de enfrentar uma dura realidade. Não foi aquele
passeio que se imaginava, em que se ganharia folgado, de goleada, como se fala no futebol. O jogo foi
decidido nos últimos minutos, e sabemos de que forma ocorreu essa decisão. Portanto, não venha agora o Governo tentar pressionar o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, para, açodadamente,
ainda nos estertores deste exercício, querer empurrar goela abaixo algumas reformas para dar uma
"satisfação" - entre aspas - da situação difícil por que
passa o País.
Temos de discutir muito as questões que ficaram pendentes sobre a reforma da Previdência. O
próprio resultado das eleições demonstra que o Governo estava totalmente equivocado. De imediato, o
Governo propõe o aumento da contribuição previdenciária, quando, na própria votação da reforma da
Previdência, ficou demonstrada a intenção dominante da sociedade brasileira.
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Há necessidade de se fazer algumas reformas
econômicas que deveriam ter sido feitas antes e não
o foram por causa das eleições. Então, que elas venham a ser discutidas por todos no Congresso Nacional. Não se deve alegar que é premente, é urgente fazer essas modificações em razão da situação
globalizada.
Todos esses problemas que estão sendo
apontados agora já o eram antes de 4 de outubro,
só que naquele momento interessava ao Governo
fazer as mudanças, porque sabia avaliar, ainda
que não assumisse, as suas conseqüências. Na
verdade, as mudanças a serem feitas agora têm
de ser discutidas com toda a sociedade. Não
adianta encontrar alternativa que não seja aquela
da geração desesperada de empregos, porque
este País precisa de emprego. Todos nós, que saímos de uma campanha eleitoral, sabemos como
foi difícil enfrentar todos aqueles que pediam soluções emergentes, soluções urgentes para a questão do desemprego. Se essa questão do desemprego for resolvida, haverá um incremento na arrecadação previdenciária e a solução de todos os
problemas da área previdenciária.
Essa própria jogada, urdida na calada da noite,
de passar o caixa da Seguridade para o do Tesouro
é simplesmente um jogo para se fazer um caixa único, o que não vamos aceitar, porque o Tesoúro já vinha devendo para a Seguridade Social, só no Govemo de FHC, de janeiro de 1995 até julho de 1998,
mais de 25 bilhões de dólares. E para não dar resposta sobre essa dívida fizeram essa jogada de dizer que o Tesouro vai responder por todos os benefícios previdenciários. Isso não é salvaguarda para
os aposentados e pensionistas. Isso é mais uma das
mutretas, mais uma das sacanagens, mais uma das
pilantragens que estão tentando fazer para, com intenção solapada, tentar aprovar desesperadamente
a reforma previdenciária.
As seguradoras internacionais, que já denunciamos ao longo do mandato, estão cobrando a
aprovação da reforma da Previdência, seja ela qual
for, para fazerem o jogo da privada. E por quê? Porque está aí a reforma dois, urdida pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O que
o BNDES tem a ver com a Previdência Social? Não
entendo o que tem a ver o BNDES com a Previdência Social. Como já estou há algum tempo nesta
Casa, posso fazer uma avaliação correta. Repito: o
próprio resultado eleitoral demonstra que foi dado
um alerta, foi feito um chamamento à atenção, à responsabilidade.
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A própria convocação da Câmara para esta semana é preparação de terreno para se tentar votar
logo depois do segundo turno. Não pÊmsem que vai
ser tão fácil, que vão fazer o que querem e bem entendem, po~que, ainda que o Governo tenha a maioria, não tem a maioria que pensa.
Muitos que se elegeram pelos partidos da chamada base de sustentação do Governo sabem a
que preço e a que custo chegaram aqui, sabem
quanto foi difícil, quanto desgaste tiveram para retornar a esta Casa. Efetivamente, terão muito mais cuidado ao fazer o jogo da vaquinha de presépio; ninguém vai querer fazer esse jogo aqui. O Governo
que coloque suas barbas de molho, porque vai ter
de discutir com este e com o novo Congresso de
uma forma diferente. Não pense mais que vai fazer
os chamados acordos de liderança e enfiá-los goela
abaixo.
Todos nós passamos por uma eleição difícil, na
qual auscultamos a base popular e vimos que aquilo
que se fala na periferia das grandes cidades, no interior dos vários estados, é diferente do que esses gabinetes demonstram, gabinetes dourados, com ar refrigerado, com muita perfumaria e pouco resultado.
O cheiro lá de baixo é diferente. Agora, o verdadeiro
embate dar-se-á nesta Casa.
Não tentem impor diferentemente daquilo que
aprendemos no dia-a-dia das umas.
O SR. B. SÁ (PSDB - PI. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Deputados, a compreensão deve estar acima de tudo.
Registro nos Anais da Casa artigo de Joaci
Góes, ex-Deputado Constituinte e atual Presidente
do Instituto Teotônio Vilela, Seção da Bahia, intitulado ·Os melhores e os piores·, em que é analisada a
reportagem da revista Veja da semana anterior às
eleições, na qual alguns deputados, pelo simples
fato de nunca terem apresentado um projeto de lei,
foram considerados ineptos, incompetentes e ruins.
Com certeza isso de alguma forma serviu para tumultuar ainda mais o processo eleitoral, notadamente no Piauí, onde mais essa arma foi utilizada para
me tomar apoio e votos; mas, graças a Deus e ao
apoio de minha base fiel, consegui lograr a reeleição,· num pleito em que ficaram patenteados dois tipos fundamentais de eleitor: o eminentemente ideologizado e o que vota pelo serviço prestado por atenção àquela liderança política exercida de uma forma
ou de outra, mas principalmente mostrando os resultados de seu trabalho.
No meio encontra-se a massa imensa. Não sei
se em outros pontos do Brasil, mas no Nordeste,
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particularmente no Piauí, foi granae a massa de manobrá dos atravessadores eleitorais, dos indivíduos
que usam de maneira despudorada o dinheiro como
forma de comprar a representação parlamentar.
Fica o meu registro sobre o artigo do ex-Deputado Joaci Góes e sobretudo um lembrete à revista
Veja, que se coloca onisciente e onipotente nas
suas avaliações e nos seus julgamentos, para que
procure agora, depois de analisar a votação em
cada estado, fazer um levantamento, a fim de constatar realmente quem são os representantes autênticos do povo brasileiro neste Congresso.
Era o que tinha a dizer.
ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR:
OS MELHORES E OS PIORES
A ampla publicação nos últimos dias do desempenho dos membros do Congresso Nacional,
consoante avaliação de entidades voltadas para o
mundo político, superou no ânimo da opinião pública, o interesse despertado pelo horário eleitoral no
rádio e na televisão. O que não é necessariamente
muito, diante da indiferença popular em face das
atuais eleições, mas é sintomático do desejo de
acertar na escolha iminente dos titulares da nova Legislatura.
Não obstante a boa intenção de contribuir para
a melhoria de nossa atividade parlamentar, os critérios adotados pecam pela pequenez de amplitude e
pela excessiva subjetividade. O que dá margem a
contestações apoiadas em avaliação igualmente
subjetivas como a que abaixo esboçamos.
Para princípio de conversa, qualquer parâmetro utilizado para medir a eficiência de deputados e
senadores pode conduzir a resultados díspares e até
mesmo opostos.
O critério do número de propostas legislativas,
por exemplo, pode induzir à ilusão de eficiência mesmo quando as proposições sejam inúteis ou retrógradas, como as que abundam no corpo labiríntico e
pletórico do sistema legal brasileiro, aumentando a
sua confusão e desobediência.
Por outro lado, é perfeitamente possível que
um parlamentar que jamais tenha apresentado uma
proposta de lei seja altamente produtivo, na medida
em que apoie e vote favoravelmente à aprovação de
uma boa lei.
O critério de assiduidade pode ser igualmente
ilusório, seja porque o parlamentar assíduo apóia
sistematicamente as piores proposições e veta as
melhores, seja porque, não obstante pouco assíduo,
quando presente vota bem.
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Haverá casos em que, mesmo ausente, sua
contribuição é mais significativa do que a de um parlamentar presente à votação, em razão do número
de votos que carrear para a aprovação da medida.
O nepotismo do legislativo nem de longe se
compara ao desabridamente praticado pelo executivo ou pelo judiciário.
Em favor do legislativo, milita a circustância de
ser sua atividade muito mais genérica e menos típica
do que a dos demais poderes, por isso mesmo mais
complexa.
A atipicidade do trabalho parlamentar é tal que,
pode-se dizer sem medo de errar, a estrutura do assessoramento ideal seria aquela montada sob medida para cada um dos 513 deputados e 81 senadores.
Despachante de luxo, o parlamentar necessita,
para assessorá-lo, de algumas pessoas que partiIhem de sua faina que não obedece a horários rotineiros, a domingos ou feriados. O ideal é que alguns
assessores residam na casa do parlamentar.
Daí porque familiares poderem se constituir em
auxiliares de valia inexcedível.
A mais disso, sendo como é limitada e de valor
fixo a verba para custeio da assessoria dos deputados e dos senadores, ainda que mais elevada para
os últimos, sua aplicação inadequada fatalmente repercutirá na qualidade do seu desempenho, dificultando ou mesmo inviabilizando suas aspirações políticas.
Pouca ou quase nenhuma atenção dá o noticiário ao trabalho que o parlamentar realiza no atendimento de suas bases, seja pressionando o executivo na satisfação de demandas, seja viabilizando interesses de segmentos populacionais seja fazendo o
papel psicologicamente catártico de se colocar ao alcance físico de seu eleitorado.
Quem faz política sabe da importância que as
"bases" dão a esta disponibilização pessoal.
Não pretendemos aqui desmerecer a iniciativa
de assoalhamento da atividade parlamentar, antes
nos move o propósito de aperfeiçoá-Ia, advertindo
contra o risco de injustiças embutido em abordagens
parciais não raro preconceituosas e ideologicamente
comprometidas.
Externamos esta linha de pensamento com a
isenção de quem, quando parlamentar jamais se valeu dos serviços remunerados de parentes em qualquer grau. De todos os poderes, o legislativo é o de
mais difícil avaliação objetiva. Até porque só um eleitorado instruído terá competência e legitimidade
para fazê-lo.
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A adoção do voto distrital misto facilitaria as
coisas.
Até lá e até que tenhamos vencido a batalha
contra a ignorância continuaremos a pagar o preço
de vermos o acesso ao parlamento pavimentado
com muito dinheiro e poucas idéias.
Joaci Góes Empresário, ex-constituinte, é Presidente do Instituto Teotônio Vilela na Bahia.
O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, venho a esta tribuna nesta oportunidade para primeiramente agradecer ao povo do Rio
Grande do Sul por ter-me eleito para o terceiro mandato como Deputado Federal do Estado na Câmara
dos Deputados e no Congresso Nacional.
Sr. Presidente, quero aproveitar a oportunidade
para dizer que sofremos, durante o primeiro turno
das eleições no Rio Grande do Sul, a maior das violências, cometida especialmente pelos Institutos de
Pesquisa. Faltando três dias para o povo ir às urnas,
nos jornais estampavam-se as pesquisas do lbope e
do DataFolha apontando a eleição do atual Governador Antônio Britto ainda no primeiro turno. Ao mesmo tempo, indicavam que a diferença entre o candidato Olívio Dutra, da Frente Popular, e o candidato
Antônio Britto era de dez pontos percentuais a favor
do atual Governador do Estado. Entretanto, no dia
em que as urnas foram abertas e os votos contados,
a diferença ficou em menos de meio por cento.
Agora, no segundo turno, quando se delineia a
vitória do povo gaúcho com a Frente Popular, com o
candidato a Governador Olívio Dutra, contamos com
o apoio do PDT, da Senadora Emilia Fernandes, que
tem 6,7% dos votos, e também contamos com os
votos brancos e nulos que ultrapassaram, no nosso
Estado, a casa dos 11 %.
Também é importante dizer que os institutos de
pesquisas agora silenciam; não trazem mais qualquer informação, não apresentam pesquisa alguma,
porque certamente o nosso candidato, Olívio Dutra,
que concorre pela Frente Popular, está muito na
frente do atual Governador do Estado Antônio Britto,
pois o povo do Rio Grande do Sul espera por uma
mudança nessas eleições e sabe que a mudança
tem a marca da Frente Popular, com o galo missioneiro Olívio Dutra.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. ROBERTO SANTOS (PSDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, resumirei me'u pronunciamento, e espero fazê-lo em menos de três minutos. Peço, entretanto, à Mesa que encaminhe para a publicação o
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texto na sua íntegra, e também que permita sua divulgação no programa A Voz do Brasil.
Este pronunciamento mostra a importância da
utilização das políticas urbanas, de modo geral, na
obtenção de-indicadores de saúde que façam melhorar a situação brasileira nesse aspecto, apontando
mecanismos e caminhos pelos quais isso pode e
deve acontecer.
Muitos dos fatores ambientais com impacto relevante sobre a saúde dependem diretamente da legislação municipal e da implementação das políticas
urbanas. Habitação, abastecimento de água, poluição do meio ambiente, abastecimento alimentar,
controle de doenças transmissíveis e tráfego automotivo são exemplos típicos de serviços sujeitos a
políticas urbanas com forte repercussão sobre a
condição sanitária das coletividades. Decididas de
forma articulada com a regulamentação dos serviços
de saúde, ajustadas a atitudes oriundas da herança
cultural e compatibilizadas com os níveis de emprego e de salários, condicionam essas políticas urbanas o estado de saúde das populações urbanas, ou
seja, repercutem sobre o segmento crescente da população mundial que se vem deslocando das áreas
rurais para as cidades.
É evidente, portanto, que os profissionais mais
diretamente responsáveis pela saúde das populações
devem interessar-se e envolver-se no processo de elaboração e de implementação das políticas urbanas.
Nesse sentido, a Organização Mundial de Saúde desempenhou importante papel, promovendo a atualização de conceitos de assistência médica, em face
da espantosa taxa de urbanização verificada no passado recente.
As decisões relativas às políticas urbanas dependem, fundamentalmente, da percepção que tenham os cidadãos de cada comunidade sobre a relevância do fator saúde na qualidade de vida da coletividade de que faz parte. Isto é: influências externas
e/ou orientações regionais, nacionais e internacionais podem mudar temporariamente o curso dessas
políticas. Depois de algum tempo, porém, as influências externas terão sido eliminadas ou apenas parcialmente absorvidas. Permanece então o que está
incorporado à cultura local, vale dizer, o que realmente motiva a participação dos cidadãos e cidadãs
daquela comunidade. Com freqüência maior do que
se costuma admitir, não há entre os cidadãos responsáveis pelo poder decisório local suficiente conscientização quanto ao papel que deve ter a saúde
coletiva diante da complexidade das condições de
vida das populações urbanas.
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Como poderá estimular-se essa motivação?
Como pode ser orientada para uma efetiva cooperação em benefício dos padrões de saúde, de acordo
com os princípios do programa Saúde Para Todos,
da Organização Mundial de Saúde?
As técnicas de promoção da saúde e de educação sanitária, que têm o objetivo específico de
motivar a população para que participe mais ativamente das decisões de interesse público, não têm
sido adequadamente utilizadas em muitos centros
urbanos, pelo mundo afora.
Melhores expectativas e motivações mais fortes quanto aos cuidados com a saúde somente podem ocorrer quando os cidadãos se mostram empenhados em participar ativamente da generalidade
das decisões pertinentes à sua vida em sociedade.
O sucesso da implementação dos princípios do
Programa Saúde para Todos, da Organização Mundial de Saúde, pressupõe efetiva participação da comunidade e exige uma administração municipal
competente. Infelizmente, enquanto nos países ricos
se encontram, com freqüência, sistemas de governo
local adequados, essa não é a regra nas regiões
menos desenvolvidas. A centralização do poder nestas últimas ocasiona, muitas vezes, índices mais baixos de custo-benefício, e é dificilmente compatível
com a obtenção dos padrões desejados de qualidade e eqüidade na oferta de serviços de saúde. Os
usuários precisam ser ouvidos para que se aprimore
a administração desses serviços.
As administrações municipais competentes que
tenham respaldo político não deverão ater-se ao
cumprimento de decisões transmitidas pelos dirigentes de âmbito regional e nacional. A distribuição de
recursos orçamentários dos municípios, no tocante à
saúde, é bom exemplo de decisão sob total responsabilidade das autoridades locais, que, por sua vez,
precisam responder perante os munícipes pela qualidade dos serviços e pela escolha do pessoal técnico
encarregado de executar as políticas de saúde, merecendo, conforme seja, aplauso ou reprovação pelo
que fizerem relativamente aos indicadores sanitários.
Tudo isso envolve uma ação política, incluindo
os partidos e o processo eleitoral, isto é, os candidatos e os eleitores. A consciência da importância de
padrões positivos de saúde deverá estar associada
ao sucesso da ação política.
Entre as diretrizes que as administrações municipais competentes podem adotar para melhorar a
situação de saúde das populações urbanas, cumpre
citar as vantagens potenciais da organização distri-
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tal. Ao propiciar informações úteis ao balizamento da
tomada de decisões, à alocução dos recursos de
custeio e ao planejamento da expansão dos serviços, a organização distrital é o mais valioso instrumento a facilitar o acesso das populações urbanas
às unidades de saúde e a melhorar a administração
dos serviços com a participação dos usuários.
É muito freqüente, nas regiões menos desenvolvidas, a má distribuição dos parcos recursos públicos e privados destinados à área social. A carência costuma ser ainda maior no ambiente rural que
nos centros urbanos. Nesses últimos também é comum verificar-se a duplicação desnecessária de infra-estrutura física e de atribuições. Ainda mais surpreendente e mais difícil de entender é a subutilização dos recursos materiais disponíveis. Os investimentos em infra-estrutura física têm maior visibilidade aos olhos dos usuários e proporcionam maiores
dividendos políticos do que os gastos em operação e
manutenção. No entanto, a qualidade dos serviços
depende essencialmente dos aspectos funcionais do
sistema.
A maioria dos profissionais de saúde, pelo
mundo afora, tem cumprido bem com os seus deveres. Vejamos um impressionante exemplo: em virtude das importantes conquistas nos programas de vacinação em todo mundo e do uso mais intenso da
reidratação oral, as taxas de mortalidade infantil reduziram-se substancialmente em muitas regiões,
mesmo onde houve queda dos recursos financeiros
destinados à saúde pública. Melhores índices de
custo-benefício estão sendo obtidos graças ao progresso técnico-científico, juntamente com a dedicação e a melhor compreensão do trabalho comunitário por parte dos profissionais de saúde.
A urbanização em ritmo acelerado, como
vem ocorrendo, tem muitos impactos negativos sobre a saúde. Mas, por outro lado, traz também
vantagens. As famílias que vivem em áreas rurais
são muito menos motivadas a promover o planejamento familiar do que aquelas que vivem em áreas
urbanas. Crianças das áreas rurais recebem menos cuidados do que as educadas no meio urbano.
Os casais em idade fértil que migram pàra as
áreas urbanas e os que lá vivem desde o início
têm maior percepção das dificuldades de criação
dos filhos quando muito numerosos, e, portanto,
maior motivação para o planejamento familiar. A
urbanização, pelo menos em alguma~ partes do
mundo, contribuiu mais efetivamente para redução
do tamanho das famílias do que outras medidas
tomadas nas últimas décadas.
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A fim de enfrentar com mais eficácia as complexidades da vida humana em centros urbanos, os
fatores biológicos, psicológicos, sociopolíticos e econômicos têm de ser tratados conjuntamente na formulação das políticas urbanas, para que elas possam influenciar favoravelmente a saúde de parcelas
cada vez maiores da população mundial.
O SR. JOÃO COSER (PT - ES. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
é momento de retorno da campanha eleitoral e de
agradecimentos, primeiro a Deus pela oportunidade
de estar aqui, depois, aos 48 mil 60a eleitores que
confiaram em nós mais uma vez, e ao povo capixe.
ba e brasileiro que participaram do processo democrático, elegendo assim o Presidente da República,
Governadores, Senadores, Deputados Federais e
Estaduais.
Portanto, é o momento de glória para alguns e
também de sofrimento para outros, porque achavam
que poderiam ser eleitos, mas nem todos tiveram
oportunidade de sucesso. O processo democrático é
esse, e gostaria - como já fizeram outros colegas
parlamentares - de fazer uma constatação do lamentável papel cumprido pelos institutos de pesquisa.
No Estado do Espírito Santo, eu era candidato por
uma frente, encabeçada pelo Sr. Renato Casa Grande, Vice-Governador candidato a Governador à época, e ocorreram dois fatos inéditos: primeiro, porque
o Sr. Renato Casa Grande nunca saía do quarto lugar, foi o terceiro mais votado e por alguns votos
chegou ao segundo lugar. Poderia ter ido para um
segundo turno, se os institutos tivessem dado de
fato o seu crescimento, como realmente aconteceu
na rua. É lamentável os institutos de pesquisa não
terem contribuído para que tivéssemos um segundo
turno e disputássemos as eleições agora no dia 25
de outubro.
No meu caso particular, candidato que precisa·
va de atingir a legenda com 121 mil votos, no Estado
do Espírito Santo, no dia da eleição ainda foi dado
no jornal A Tribuna do Estado do Espírito Santo que
a nossa frente não conseguiria votos suficientes
para fazer sequer um Deputado. Conseguimos não
só os 121 mil, mas 175 mil votos. Portanto, mais de
50 mil votos acima da legenda. Foi um erro extremamente grosseiro porque errar em mais de 50% foi
prejudicial aos candidatos daquela frente que poderiam ter investido mais. E por 10 mil votos teríamos
feito o segundo Deputado Federal.
Portanto, é lamentável o papel que os institutos
de pesquisa vêm cumprindo. Isso aconteceu também em outros estados, como no caso da nossa co-
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lega Deputada Marta Suplicy, e também na candidatura do Lula. Aquela previsão de que o Lula não pas-'
saria da casa 'dos 30% levou a população e até alguns militantes a não acreditarem na possibilidade
do segundo turno, e o Lula poderia ter ido sim para o
segundo turno.
Lamento que o País com um colégio eleitoral
do tamanho do nosso tenha realizado uma eleição
presidencial sem um debate público entre os candidatos. É realmente um desrespeito à sociedade fazer com que pessoas votem num Presidente da República que disse que não havia crise, que não havia
problema, e, passados quatro dias das eleições, S.
EXª chama o candidato adversário, que teve uma votação expressiva, para resolver os problemas da Nação. Há quatro dias a Nação não tinha problema; seriam criados 7 milhões de novos empregos; seria
dado apoio às pequenas e microempresas. Agora,
esse mesmo País já é outro, já se quer criar impostos e aumentar a CPMF. Esse mesmo País, que há
quatro dias seria esse um paraíso, com geração de
novos 7 milhões de empregos, com apoio aos pequenos empresários, com apoio à agricultura, agora
é um País que está em crise, com corte no Orçamento na área da saúde e com o aumento de impostos.
Portanto, deixo o nosso repúdio a esse processo eleitoral que não permitiu o debate real para que
a sociedade pudesse ter de fato a declaração dos
candidatos.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ARMANDO ABfLlO (Bloco/PMDB - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, que minhas primeiras palavras sejam de agradecimento ao povo paraibano pela oportunidade que me deu, reelegendo-me para continuar
nosso trabalho nesta Câmara doS Deputados. Esse
agradecimento torna-se especial em função das dificuIdades que enfrentamos no que diz respeito ao registro de nossa candidatura.
O Congresso Nacional aprovou lei eleitoral na
qual foi criada a figura da candidatura nata. Infelizmente, essa não foi a leitura nem do meu partido, o
PMDB da Paraíba, nem da própria Justiça Eleitoral
no meu Estado. Em função disso, perdemos no Tribunal Regional Eleitoral - com um placar de quatro a
três - e só conseguimos registrar nossa candidatura
no Tribunal Superior Eleitoral, com um placar de
sete a zero. Em função dessas dificuldades, tivemos
apenas 25 dias para administrar nossa campanha
eleitoral. Mas, graças a Deus, apesar de todos os
entraves e dificuldades, conseguimos a reeleição.
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, durante nossa campanha tivemos a oportunidade de participar de alguns encontros, dentre os quais um com
ruralistas. Nessa ocasião, tivemos oportunidade de
ouvir vários reclamos e denúncias relacionadas à
não-liberação de recursos pelo Banco do Nordeste.
Refiro-me a projetos aprovados por aquela instituição creditícia, para os quais, infelizmente, os recursos não foram liberados.
Queremos então deixar registrado o nosso protesto no que diz respeito a essa não-liberação de recursos pelo Banco do Nordeste para projetos aprovados por aquela instituição.
Era o que tinha a dizer.
O SR. JOÃO PIZZOLATTI (PPB - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, trago uma informação que se refere a um rombo de 50 milhões de
reais na arrecadação estadual de Santa Catarina,
feito ao apagar das luzes do atual desgoverno, pelo
Governador do Estado.
O Govemador Paulo Afonso, com apenas duas
canetadas apostas em dois decretos, de nos 3.161 e
3.162, publicados no Diário Oficial do Estado de nl!
15.993, de 31 de agosto de 1998, subtraiu dos cofres públicos estaduais a importância de 50 milhões
de reais anuais, prejudicando todos os catarinenses
e beneficiando as concessionárias de veículos zeroquilômetro, ao denunciar o Convênio ICMS 132192,
em vigor desde 25 de setembro de 1992, que dispõe
sobre a substituição tributária nas operações com
veículos automotores. Inexplicável tal renúncia fiscal,
no valor de 4 milhões de reais mensais, para um govemo que ainda não pagou o 13º salário e atrasa
todo mês a folha de pagamentos, alegando falta de
dinheiro para honrar seus compromissos.
Como se isso não bastasse, autorizou todas as
concessionárias de veículos estabelecidas em território catarinense a se ressarcirem do ICMS em 36
parcelas mensais relativas ao período de setembro
de 1996 e agosto de 1998. Isso significa que nos
próximos três anos o Estado de Santa Catarina praticamente não arrecadará ICMS referente à venda de
veículos zero-quilômetro. O mais estranho é que,
apesar da exigência de requerimento para se aproveitar de tal benefício, em caso de não haver resposta nos próximos noventa dias, o contribuinte fica
automaticamente autorizado a se creditar do valor
pleiteado acrescido de atualização monetária, independentemente de qualquer verificação fiscal sobre
o valor solicitado. Como o decreto entrou em vigor
em 1l! de setembro, os noventa dias acabam no dia
30 de novembro, repercutindo seu efeito na arreca-
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dação de dezembro, cujo pagamento ocorre em janeiro, isto é, no próximo governo, no nosso governo.
Sr. Presidente, estamos atentos ao processo e,
se necessário, usaremos nossas prerrogativas parlamentares para fiscalizar esse procedimento. Se encontradas irregularidades - porque indícios há -, serão encaminhadas ao Ministério Público para que todos os responsáveis sejam punidos na forma da lei.
Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
parabenizá-lo pela reeleição, da mesma forma como
parabenizo o Líder do nosso partido, Deputado
Odelmo Leão, e agradeço a Deus a minha própria.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ADÃO PREITO (PT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
ocupo hoje a tribuna especialmente para agradecer
aos 51.519 gaúchos que votaram em mim. São pessoas sérias e honestas, que não se vendem, que votam de acordo com suas consciências.
Aproveito para ressaltar a grande violência praticada nessas eleições por parte dos institutos de
pesquisas, que corromperam o que poderia ter sido
um bonito pleito nacional. Sem dúvida alguma esta
Casa vai ter de averiguar essas pesquisas tendenciosas feitas por tais órgãos.
Vejamos algumas injustiças que cometeram:
no Rio Grande do Sul, divulgaram que Antônio Britto
venceria Olívio Dutra por mais de 12% de vantagem.
Ao final, venceu com uma diferença de apenas 25
mil votos~ Houve, ainda, diferenças nas pesquisas
de intenção de votos para prefeito. As pesquisas
nunca deram ao candidato a Senador Paulo Bisol
mais do que 16%, e ele obteve 32% dos votos. A
mesma injustiça praticada contra a companheira
Marta Suplicy em São Paulo verificou-se em Santa
Catarina, onde Milton Mendes, que nunca ultrapassou 8% nas pesquisas, ficou em segundo lugar no
Estado.
Sr. Presidente, prezados colegas, quero falar
também da injustiça que esses institutos cometeram
no plano nàcional, ao indicarem que o Sr. Fernando
Henrique Cardoso venceria as eleições com larga
margem de vantagem, quando na verdade venceu
por pouco mais de 1,5%. São injustiças que não podem mais ser aturadas!
Quero dizer desta tribuna que o povo do Rio
Grande do Sul manda o recado de que o Sr. Fernando Henrique Cardoso não é bem visto naquele Estado. Lá ele foi derrotado duas vezes, e se dependesse dos gaúchos não seria presidente. Para mostrar
que isso é verdade, vamos eleger Olívio Dutra, agora, como govemador.
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O SR. MILTON TEMER (PT - RJ. Sem revisão
do orador.) Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, queria iniciar a minha intervenção, nessa volta após as
eleições, em princípio mostrando a minha total adesão a tudo o que foi dito pelo Deputado Adão Pretto,
principalmente, na formulação dos votos da afirmação necessária da vitória de Olívio Dutra nesse segundo turno. Projetado para o Estado do Rio Grande
do Sul, Antônio Brito significa, exatamente, aquilo
que Fernando Henrique Cardoso representou no piano nacional. Fico feliz com a intervenção do Deputado
Adão Prelto, cuja volta a esta Casa, com número ampliado de votos em relação à votação que obteve em
1994, constitui grande alegria para mim, pessoalmente, e grande orgulho para o PT, de uma forma
geral.
E por conta do que o Governo Fernando Henrique Cardoso já anuncia nesse seu segundo reinado,
a radicalização da subalternidade ao capital financeiro, deixando claro que se submeterá inteiramente às
exigências do FMI, em nome do PT, tenho a honra
de encaminhar cinco projetos de lei a esta Casa.
Sr. Presidente, em nome do PT, tenho a honra
de estar encaminhando hoje a esta Casa cinco projetos de lei, que fazem com que o Governo Fernando Henrique Cardoso seja testado diante do que afirmou nos últimos dias de campanha. Disse S. Exª o
Presidente da República que faria pagar aqueles
que nunca pagaram e que não cobraria daqueles
que têm pago e sustentado o seu modelo. Mas projeta ampliar ainda mais a CPMF - o que é um crime,
porque a CPMF não vem sendo destinada à Saúde , além de ameaçar cortes.
Nesses termos, queremos anunciar cinco projetos que fazem com que a isenção ou os baixos tributos - e de'ixarei os detalhes para uma próxima
oportunidade - do sistema financeiro sejam corrigidos nesta Casa.
Era o que tinha a dizer.
A SRA. JOANA DARe (PT - MG. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados,
quero hoje, depois de terminada a apuração das
eleições de 1998, deixar registradas algumas considerações. Em primeiro lugar, esta foi a eleição mais
desigual e despolitizada ocorrida em nosso País.
O tempo de propaganda eleitoral, bem como
os recursos disponíveis, não foi igual para todos os
partidos que participaram.
Para mim, foi a eleição dos que tinham mais dinheiro para investir.
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Não houví~ debate entre os candidatos a Presidente da República, o que muito prejudicou o conhecimento das propostas dos candidàtos. E quem saiu
perdendo, além do eleitor, foi a democracia.
Deye ser feita uma mudança com relação à
participação dc>s institutos de pesquisa de opinião
pública nas ele ções. Esses institutos agiram dolosamente para influenciar o resultado das eleições.
Como prova di~;so, cito o caso do candidato Luiz Inácio Lula da Silv:l, que obteve muito melhor desempenho do que o apontado pelas pesquisas; o que ocorreu com a Deputada Marta Suplicy, candidata à Governadora do Estado de São Paulo; o resultado das
eleições no Distrito Federal, com o Governador Cristovam Buarque na frente; e o fato de o candidato ao
Governo de Mato Grosso do Sul, Zeca do PT, ter
passado para () segundo turno com 32,77% dos votos, quando, àSi vésperas do pleito, todas as pesquisas o colocavam em terceiro lugar, com um máximo
de 18% das intl~nções de voto.
Fui candidata à reeleição e obtive um número
de votos superior ao da eleição passada. Mesmo assim, não tive êxito. Continuarei, porém, na luta contra o Governo Fernando Henrique, que aprofundou a
crise e aumentou o número de excluídos em nosso
País.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, participei, em BOgOUl, Colômbia, no período de 7 a 10 de
outubro, do Encontro de Parlamentares da América
Latina e do Ca'ibe promovido pelo Centro de Investigação sobre Dinâmica Social da Universidade de
Externado, da Colômbia, onde houve um debate em
torno da legislação sobre o aborto - o aborto como
problema de saúde pública, seus aspectos médicos,
éticos e religiosos e as tendências da legislação.
Trata-se de trabalho acadêmico em torno do tema
que a Universidade iniciou em 1992 com um programa de investigação.
O objetivo principal desse encontro foi oferecer
aos parlamentares da região a sobriedade do espaço acadêmico para a análise, à luz da situação regional, da legislação spbre o aborto.
Foi um encontro muito importante. Dele participaram representantes de todos os países da América Latina e do Caribe. Foram debatedores Ana Langer, médica mE~xicana; Dr. Aníbal Faúndes, médico e
professor da Unicamp; Lucero Zamudio, socióloga
colombiana; José Barzelatto, médico nos Estados
Unidos; e o Padre Luiz Pérez Aquine, uruguaio e Diretor da Bibliot'~a Dámaso, entre outros.
Minha posição é no sentido de se evitar a prática do aborto, com exceção dos casos legais. Defen-
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di, nesse congresso, a idéia de que todos os parlamentares devem apresentar projetos que apontem
para a diminuição do índice de 10
mortes anuais
de mulheres latino-americanas por causa do aborto,
tendo como base a educação sexual, o planejamento familiar, mais investimento na área da saúde da
mulher e a defesa da criação ou da manutenção dependendo dos países - dos direitos trabalhistas
da mulher gestante.
Foi um encontro muito importante, repito. Pela
primeira vez, políticos da América Latina debateram
a saúde da mulher e, principalmente, os meios de se
evitarem mortes em conseqüência do aborto.
Quero parabenizar todos os palestrantes do
encontro, bem como a Universidade de Externado,
na Colômbia, pela iniciativa da realização, esperando que continuem a investigação social para a solução dos graves problemas enfrentados pela humanidade.
Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso da Sra. Joana
d'Arc, o Sr. Severino Cavalcanti, 2 51 VicePresidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Odelmo Leão, § 2!2
do artigo 18 do Regimento Interno.

mil

O SR. PRESIDENTE (Odelmo Leão) - Concedo a palavra ao nobre Deputado Sebastião Madeira.
O SR. SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB - MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, terminada a apuração, quero registrar nosso agradecimento ao povo do Maranhão, que
nos concedeu mais um mandato. Numa eleição dura
e cheia de dificuldades - e todos os que concorreram
têm conhecimento disso -, num estado despolitizado,
onde o poder econômico e os esquemas políticos
são preponderantes, conseguimos voltar a esta
Casa para exercer mais um mandato, pautados no
persistente trabalho pessoal de convencimento dos
eleitores.
Com certeza, estive pessoalmente com a imensa maioria dos quase 40 mil eleitores que me trouxeram de volta a esta Casa. Procurei levar-lhes minha
mensagem; a fim de convencê-los, estive em 25 Municípios do Maranhão, detendo-me principalmente
em Imperatriz, cidade com 128 mil eleitores, onde o
índice de abstenção talvez tenha sido um dos maiores do Brasil: dos 128 rnil eleitores, apenas 55 mil tiveram seus votos validados! E nós tivemos 42% dos
votos de Imperatriz.
Quero, portanto, agradecer ao povo de Imperatriz e de todo o Maranhão, e dizer que tanto o nosso
estado como o País podem esperar de minha parte,
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neste novo mandato, uma atuação desassombrada
que levará em conta principalmente os interesses
dos brasileiros.
Congratulo-me, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, com todos os que para cá voltaram, e
solidarizo-me com os que não o conseguiram.
Agora, representando o PSDB, virá para cá o
ex-Governador e ex-Senador João Castelo, o mais
votado do Estado, o que mostra o reconhecimento
do Maranhão ao seu trabalho; também consagrado
com esmagadora votação virá o Deputado Roberto
Rocha. Somos nós os três deputados eleitos pelo
PSDB maranhense.
Congratulo-me com todos os membros do
PSDB, partido que conseguiu crescer nestas eleiçGes,
trazendo agora parà a~ Qâmara dos Deputados 99
representantes para lutar pelo projeto de reforma do
País, projeto do Presidente Fernando Henrique Cardoso que se confunde com o projeto do partido e
com o projeto do País.
O SR. DÉRCIO KNOP (PDT - se. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na última temporada, o movimento turístico
de Santa Catarina apresentou uma queda de 20 a30%, acarretando para o estado prejuízos da ordem
de 450 milhões de dólares. Há, no caso, efeitos muito graves sobre o desempenho econômico registrado ao longo de todo o ano. Aliás, no tocante à oferta
de empregos, as conseqüências são preocupantes.
Portanto, é fundamental a adoção de medidas urgentes e eficazes para reverter esse quadro, trabalhando, enfim, pelo melhor aproveitamento do extraordinário potencial do turismo catarinense.
O setor, de fato, deve buscar a união de forças
e o estabelecimento de parcerias, de modo a colocar
à disposição do turista serviços com padrões elevados de qualidade. Vale observar que também o Governo Federal e o Governo Estadual têm de prestar
sua parcela de contribuição e encarar o turista como
prioridade.
Assim, as entidades do setor, como a SANTUR
(Santa Catarina Turismo S.A.) e a Embratur, já realizaram reuniões para definir uma estratégia de ação
e conseguir os recursos necessários. Como primeira
medida concreta, será feito pela Embratur um filme
institucional sobre Santa Catarina, para ser veiculado em rede nacional. Outra decisão importante da
Embratur refere-se à reimpressão do material institucional feito pela Santur. A ABIH (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis), por seu turno, mobilizou
um grupo de empresários da área de hotelaria para
reivindicar ao Ministro da Indústria, Comércio e Tu-
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rismo ações mais específicas em benefício do Estado. Entre essas reivindicações, importa ressaltar a
implantação do Prodetur Sul e- a repactuação dos
contratos de financiamento dos hotéis, com redução
dos juros, além da proposta de uma campanha
anual de divulgação do produto turismo de Santa
Catarina, numa parceria entre Embratur, Santur E
ABIH.
Com o sentido de encontrar soluções viáveis
para o setor e colocar imediatamente em prática
uma política efetiva de turismo, as lideranças turísticas de Santa Catarina defendem a adesão ao Programa Nacional de Municipalização do Turismo
(PNMT). Entre os objetivos específicos desse programa, inclui-se a criação de um conselho para a
discussão e elaboração de políticas estratégicas
para o desenvolvimento do turismo, além de um fundo para captar recursos destinados à concretização
dessas políticas. Outro propósito do PNMT consiste
no treinamento de monitores (funcionários de carreira das prefeituras) com a atribuição de esclarecer a
comunidade local a respeito do relevante papel do
turismo na geração de emprego e renda. Até o momento, 146 dos 293 Municípios catarinenses aderiram ao programa.
Quanto ao PRODETUR Sul (Programa de Desenvolvimento do Turismo), a exemplo do que foi implantado na região Nordeste, espera-se a liberação
de recursos para obras de infra-estrutura (saneamento, asfaltamento de ruas e estradas, sinalização
etc.). Essas obras são, realmente, imprescindíveis.
Vale notar, por exemplo, entre as principais
causas da queda do movimento turístico na região
durante a última temporada de verão, as péssimas
condições de tráfego na BR-101. A despeito dos esforços e das boas iniciativas da Santur e das Secretarias Municipais de Turismo, do empenho dos empresários e da crescente consciência da comunidade
acerca da importância do turismo, há muito ainda o
que fazer em termos de infra-estrutura, estimulando,
assim, a realização de novos investimentos e garantindo o suporte necessário para receber o turista
convenientemente, com o máximo de qualidade.
Encarecemos, pois, nesta oportunidade, a união
também dos Deputados e demais políticos dos quatro
Estados que integrarão o Prodetur Sul: Santa Catarina,
Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul.
Com razão, existe enorme expectativa em torno da implementação do programa. Conhecendo,
então, a necessidade e a extensão do significado
das medidas de incentivo ao turismo da região, resta-nos somente, para concluir, reafirmar o apoio inte-

23020 Quarta-feira 14

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

gral às iniciativas da ABIH, da Santur e da Embratur
e defender, em especial, a urgência na implementação do Prodetur Sul.
O SR. JARBAS LIMA (PPB - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, para que uma árvore cresça e frutifique,
precisa antes pegar-se com firmeza ao chão. Suas
raízes devem espalhar-se, aprofundar-se, misturarse mesmo aos grãos da terra, aderindo e se entranhando em tal medida, que nem ventos, nem tempestades, nem outros abalos quaisquer possam arrancá-Ia.
Bem assim, a árvore do Estado Democrático
de Direito precisa também enraizar-se solidamente
no solo da soberania popular. Sua base, suas raízes
se devem unir firme e plenamente ao solo, de forma
que seja impossível separá-los, sem destruir um e
outro.
Em nosso sistema republicano, cabe ao Judiciário esse papel de raiz da democracia. É ele - o
Poder Judiciário - que promove o intercâmbio fundamental entre a ordem jurídica e a sociedade, é por
ele que transitam, do seio da população-terra para o
tronco, os galhos, as folhas e frutos do Estado-planta, os nutrientes da soberania, da vontade popular,
da conformidade com o justo, que hão de sustentar
as instituições do Direito.
Sem esse poder, infirma-se todo o nosso
sistema de governo. Assim como arrancar as raízes de uma árvore bem plantada é destruí-Ia,
afastar o Judiciário da sociedade é desestabilizar o regime, é tornar vulnerável o País ao menor abalo, à mais tênue brisa ou a qualquer sobressalto.
Como instância responsável pela jurisdição,
cabe-lhe, como se sabe, no sistema de Montesquieu, a função de interpretar a vontade da lei,
concretizando-a no dia-a-dia da sociedade. Para
que bem se desincumba desse mister, Senhores,
é preciso que seus órgãos estejam em plena sintonia com a realidade vivida por aqueles que irão julgar, impõe-se conheçam os problemas que mais
os afligem, que ouçam os anseios da população e
compartilhem de seus receios. É preciso, enfim,
que o Judiciário, por intermédio de seus órgãos,
esteja cada vez mais próximo da comunidade, que
se transforme em um Poder verdadeiramente democrático e aberto.
Conscientes dessa necessidade, a Associação
dos Juízes de Rio Grande do Sul - AJURIS, durante
.a realização do Congresso Nacional da Associação
dos Magistrados Brasileiros - AMB, de Recife, em
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outubro de 1997, tomou a iniciativa de apresentar
mQç@, que foi apIoyada, recomel)dando estudos e
providências, na busca de uma maior aproximação e
integração entre juízes e cidadãos.
Nos termos do Projeto para Democratização do
Poder Judiciário, de autoria da Meritíssima Juíza Drª
Maria Isabel Pereira da Costa, a Ajuris, com a chancela da AMB, propõe a realização periódica de reuniões,
palestras e debates entre os magistrados e suas comunidades. Assim, o conhecimento recíproco e a compreensão das realidades de cada uma das partes, na
relação entre o Judiciário e a comunidade de jurisdicionados, irão fomentar o respeito e a confiança mútua.
Na forma preconizada no Projeto de Democratização do Poder Judiciário, da Magistrada Maria
Izabel, a aproximação dos juízes com os principais
segmentos da sociedade, na certa, poderá trazer
também um aprimoramento da própria estrutura do
Poder estatal, adequando-o ainda melhor às necessidades dos cidadãos, além de proporcionar um
maior comprometimento da população com a manutenção das garantias mínimas e imprescindíveis
para o excelente desempenho das funções do Poder
Judiciário.
Esse comprometimento, por sua vez, é de
suma importância, para enfraquecer os discursos
com que, em tempos recentes, se vêm tentando impor mudanças, tão imprudentes quanto mal pensadas, à estrutura do Judiciário, mudanças mais aptas
a emperrar-lhe ainda mais o funcionamento - e, pior,
a toldar-Ihe completamente a independência - do
que a lhe conferir maior agilidade ou racionalidade
de procedimentos.
Neste pronunciamento, portanto, Sr. Presidente, SI'S. Deputados, ao tempo em que registro com
satisfação o cuidado com que nossos juízes têm encarado o desempenho de sua função, conscientes
de sua importância, para a ordem social e política
deste P.aís, congratulo-me com a Ajuris e também
com a AMB pelo excelente trabalho que patrocinaram, firmando ainda um compromisso pessoal de
prestar, no âmbito do Legislativo Federal, todo o
apoio necessário à implementação das medidas propostas, com vista ao aperfeiçoamento cada vez
maior de nossas instituições e de nossa Democracia.
Sr. Presidente, requeiro a V. Ex" a transcrição,
nos Anais desta Casa, do Projeto de Democratização do Poder Judiciário, anexo a este pronunciamento.
PROJETO A QUE SE REFERE O ORADOR:
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PROJETO PARA DEMOCRATIZAÇÃO DO PODER JUDICLiRIO

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

Autora:
Maria Isabel Pereira da Costa

Projeto Encomendado pelo Presidente da Ajuris:
Des. Antonio Guilherme Tanger Jardim

Motivo:
Atendimento à solicitação da AME, em razão de proposição aprovada em
Congresso Nacional. desta instituição.

Órgãos Executores:
AJURIS;
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Duração do Trabalho:
Prazo indeterminado: longo tempo.
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OBJETO:

Democratização do Poder Judiciário.

2. - Delimltação do Tema:
Democratização do Poder Judiciário Gaúcho.

3. - Título:
Democratização do Judiciário Gaúcho mediante a aproximação dos juízes com os

cídadãos.

4... Problema:
Como democratizar o Judiciário aproximando osjuízes do cidadão?
:; ... Hipóte';e:
Se os juizes se reumrem com os segmentos representativos da sociedade
;:criod:c1r:lente, com o objetivo de ouvir os anseios da comunidade e informar ao cidadão o
:~uncion3.mento

do Judiciário, estarão tomando o Poder Judiciário mais democrático.
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6. - Variáveis:
6.1 - A aproximação dos juízes com a sociedade para troca de

infi)ITnaf,~ôes

ól,;,rnO(:raLc::

~}

Judiciário porque poderá aprimorar a sua estrutura e funcionamento de ~YH)do a m;;;:lhJI
atender as necessidades do jurisdicionado;
6.2 - A aproximação do juiz com o cidadão possibilita a infonnação a

eS:(f

quanto a

necessidade de o Judiciário prestar a jurisdição preocupado com a qualic1:2 .ck

I'J
"'

1

apenas com a rapidez, embora esta também seja um dos componentes da qlJ1;;,lidGi.de:
6.3 - A aproximação do juiz com o cidadão torna o Judiciário mais d,;mocl1h>((· 'Jicnrqu;:
permite ao cidadão um maior conhecimento do órgão estatal que harmoniz61
interesses, podendo sugerir meios para melhorar o funcionamento do J udiciáno.

11

pamçiío

reh:H;ào~;nín:

EstêKlo de

7. -Conceitos Operacionais básicos a serem utilizados na Linha de PesquisS!. para
do material didático:
Procuraremos verificar o que é o Estado de Direito e qual a

Direito. e Estado Democrático de Direito. Isto é, quando é criado o Estado peJa vontade de
todos, ou seja, quando todos os componentes de uma sociedade têrn a opüi1lm idzKle

r.l~ ~;e

manifestar, não só sobre a criação do Estado, como também :50bre sua estrutura,
funcionamento e fins a que se destina. Neste caso podemos dizer que esse Estado, alérl1 de

~;er

de Direito também é Democrático.

Democracia significa oportunidade de participação efetiva de todos nas decisô,;~; ,,~u,;;; os
afetarem na sociedade a que pertencem.

7.1. Estado de Direito:
Ernest Benda, descrevendo o Estado Social de Direito nw,'i~t.jQ p.;;la L ti Fundar:n~nta! da
República Federal da Alemanha, diz que h{~je em dia pou(:os compê,rtilham da idéia. C:~lç
Estado de Direito e o Estado soci?J não sejam, por natureza CO'líJlli:Íveis, A Constüuição hgn
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a ambos mediante a intenção do Estado Social de Direito. Com isso' não cabe pensar 'no
Estado de Direito preocupado prioritariamente por garantir a liberdade individual, porém que
se veja obrigado a executar tal tarefa com o dever adicional de ser social. Porém tampouco se
quer um Estado de bem-estar ou providência com dificuldades para desenvolver-se
plenamente por tropeçar com os limites que contenham a proteção da liberdade individual. 1
Norberto Bobbio, em seu Dicionário de Política apresenta o Estado do Bem-estar e
Estado de Direito com as seguintes características:

- Estado do Bem-estar: "O estado do Bem-estar (Welfare state), ou Estado Assistencial,
pode ser definido, à primeira análise, como Estado que garante "tipos mínimos de renda,
alimentação, saúde, habitação, educação, assegurando a todo o cidadão, não como caridade,
mas como direito político"(H. L. Wilensky, 1995)".2
Ainda Norberto Bobbio - Estado de Direito:
"1) Estrutura formal do sistema juridico: garantia das
liberdades fundamentais com a aplicação da lei geralabstrata por parte dos juízes independentes.(grifei).
2) Estrutura material do sistema jurídico: liberdade de
concorrência no mercado, reconhecida no comércio
aos sujeitos da propriedade.
3) Estrutura social do sistemajuridico: a questão social e
as políticas reformistas de integração da classe
trabalhadora.(grifei).
4) Estrutura política do sistema jurídico: separação e
distribuição do poder (grifei) (F. Neumann, 1973)".3

lBENDA. ERNESTO. e outro - p. 497 a 559
2BOBB10. Norberto e outros - idem. p.416.
3BOBBIO. Norberto e outros - Dicionário de Politica. p. 401
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Direito como uma forma de

estruturação do Sistema Jurídico que abr !"'1e a quo stão política, social, material e formal.
Estado de Direito não é um Estado de legalidade, onde todos estão sujeitos ao
ordenamento jurídico. É um conceito muito mais amplo que a Lei, visto que abarca desde a
Constituição Federal e tra~dos internacionais até o último ato normativo hierárquico inferior.
Não se trata do direito do Estado positivado nas leis, mas do Estado submetido ao
Direito, constituído com base nas normas, nos princípios e nos valores estabelecidos na Carta
Magna.
As condições fundamentais de um Estado Democrático de Direito são expostas
em forma de teses:
- a maioria democrática não decide em caráter absoluto~
- a maioria democrática não dispõe de uma competência global:
- também está a maioria democrática vinculada pelas formas jurídicas;
- só pode a democracia existir respeitando a divisão de poderes; (grifei).
- a decisão da maioria não é justa eo

ipso~

- a democracia não é urna ordem quase-religiosa, senão urna ordem humana~
o Estado de Direito é a ordem em que um povo politicamente maduro reconhece seus
limites. 4
Hesse afirma que a formação preliminar da vontade política ocorre no âmbito anterior a
tornada de decisões, é preparada por uma discussão pública das diferentes correntes. Esse
âmbito é o campo das "forças intermediárias"... ". 5

4

5

BENDA Ernest - en: EI Estado Social de Derecho, p. 449 a 559.
HESSE. Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. p 131
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7.2 - O cidadão no Estado Democrático de Direito:
O cidadão tem frente ao Estado uma expectativa fundamental de liberdade. Se

permite aos poderes públicos limitar tal liberdade tão somente na medida em que seja
indispensável para proteger os interesses públicos. Nesse caso os pressupostos devem ser
deslindados de forma clara e cognoscível para o cidadão. Com isso não só se possibilita a
calculabilidade da ação estatal, isto é, não só se procura a segurança jurídica,
simultaneamente se força o legislador tanto para que tome clara consciência dos fins que
persegue, como para que considere se as medidas adotadas são adequadas para os fins
propostos. Quando sucede que, sinceramente, a regulação não é adequada para cumprir

os objetivos da lei, ou quando devido a mudanças das circunstâncias parece que não será
eficaz, haverá que considerá-Ias como atentadora contra o postulado do Estado de
Direito. 6 (grifei).
Nessas ponderações sobre a posição do cidadão no Estado Democrático de Direito,
temos que considerar o disposto na nossa Constituição Federal, no art. lO, Inc. IlI, que
estabelece o principio fundamental de respeito á dignidade da pessoa humana como um dos
fundamentos do Estado Democrático de Direito.

6

BENDA, Emest - en: EI Estado Social de Derecho, p. 497 a 559.
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Com o objetivo de contribuir com a produção de material didático para o
desenvolvimento do presente trabalho, indicaremos Lua farta .eferência bibliográfica no final
do presente projeto.

8. - Objetivo Geral:
Aproximar o Judiciário do cidadão para aprimorar o funcionamento e melhorar a
qualidade da jurisdição e, com isso, fazer com que o cidadão compreenda o papel do
Judiciário na concretização da Democracia.

9. - Objetivos Específicos:
9.1 - Conhecer as necessidades da sociedade para melhor atendê-la, adequando a

'~strutura

e

funcionamento do Judiciário a essas necessidades;
9.2 - Permitir que a sociedade conheça e compreenda o papel do Judiciário e, em que consiste
a prestação jurisdicional, no Estado Democrático de Direito;
9.3 - Possibilitar a sociedade a participação na construção da Democracia, sugerindo meios de
aprimorar o funcionamento do Poder Judiciário.

10.- Justificativa:
A idéia do presente trabalho surgiu em razão da aprovação da proposição nO VII da
AJURIS, no Congresso Nacional da AME realizado de 26 a 29 de outubro de 1997, em
Recife, cujo conteúdo originário é o que segue:
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Proposição VII - E necessário que seja
conscientizada a população sobre a
importância de um Poder Judiciário
independente no regime democrático. Nesse
alcance, os magistrados, por meio de suas
associações, deverão estabelecer contatos
diretos com a comunidade, realizando
reuniões e palestras, para informá-la sobre
atividades do Judiciário, buscar subsídios para
o constante aprimoramento da qualidade da
jurisdição e alertá-la sobre os verdadeiros
objetivos daqueles que querem desestruturar e
enfraquecer o Poder Judiciário. (Proposição
originária n° 06· Ajuris).7
Em razão disso, e por ter a Presidência da AMB dirigido correspondência ao
Presidente da AJURIS no sentido de colocar em prática a idéia, atendendo ao pedido do Des.
Antonio Guilherme 1. Jardim, é que elaboramos este plano de trabalho.

o fator que nos motivou a apresentar a proposição acima, à Diretoria da AJURIS
e, posteriormente no Congresso já referido, é o fato de o Judiciário ter um papel importante,
isto é, imprescindível na concretização do Estado Democrático de Direito.
Sabedores de que o Poder Judiciário, por ser uma instituição viva. um dos Órgãos
do Poder de Estado, carece de permanente atualização e aperfeiçoamento, assim como os
demais órgãos do Poder, é que nos preocupamos em sugerir uma aproximação .com o
jurisdicionado, com o fim específico de democratizá·lo. Dando-se a conhecer e conhecendo o
cidadão, verdadeiro detentor do Poder, poderá o Poder Judiciário melhor atender 'e ser

7 COSTA, Maria Isabel Pereira da, A Democratização do PodeI: Judiciário - proposição aprovada no XV
Congresso Brasileiro de Magistrados, realizado em Recife, de 26 a 29 de outubro de J997. Boletim da Ajuris, n°
lOS, Encarte Especial, p. 2
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compreendido na ·sua função de prestar jurisdição, ou seja, de dizer o Direito, quando os
interesses entram em conflito.
A necessidade de tal aproximação e aprimoramento tem também por objetivo
mostrar ao cidadão que

nã~

é qualquer reforma do Poder Judiciário que pode melhorar a

sua estrutura e funcionamento, pelo contrário, pode agravar seus problemas. (grifei).
Assim, pelo estudo das Reformas Constitucionais em andamento, e das já
aprovadas deve-se destacar os aspectos que podem melhorar e os que podem amesquinhar o
Poder Judiciário. Sendo o jurisdicionado o destinatário direto dos resultados, já que, não
podendo fazer a justiça pelas próprias mãos, é ao Judiciário que recorre para harmonizar
seus conflitos de interesses com os demais cidadãos, instituições e com o próprio Estado.
Dos princípios expostos em relação Estado de Direito, tal como é concebido hoje
em dia, resulta a imagem de um Estado submetido ao Direito e não é que automaticamente
haja de converter-se em um Estado judicial ou um Estado de litígio, mas em uma comunidade
na qual o Poder Judiciário não só oferece freios e limites, senão que determina a direção da
atividade estatal, pois é a última instância legitimada a dizer o Direito, em caso de conflito,
quando o Direito é o instrumento de solução. Quando não é, temos a força, a violência, e o
Estado é autoritário, ou estabelece-se o caos ou o Estado de guerra, nunca de Direito e muito
menos Democrático.
11. - Desenvolvimento:

11.1. Criação, pela AJURlS do Departamento para Democratização do Judiciário: Objetivo
principal de - divulgar a idéia interna e externamente, explicando os objetivos do trabalho a
ser realizado pelas Comissões Executivas.
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11.2 - Criar Comissões Executivas:' Estadual e nas diversas Comarcas do Estado.

11.2.1 - Composição da Comissão Executiva dos trabalhos a serem desenvolvidos em nível
Estadual:
11.2.1.] - Direção do Departamento de Democratização do Judiciário (Órgão cuja criação

pela AJURIS estamos ora sugerindo);
11.2.1.2 - Diretores dos Departamentos da AJURIS a serem envolvidos neste projeto:
11.2.1'.2.1 - Departamento de Comunicação Social da AJURIS;
11.2.1.2.2 - Departamento de Valorização Profissional:
11.2.1.2.3 - Departamento Cultural.
11.2.1.3 - Presidente do Conselho de Comunicação Social do TRIBUNAL DE JUSTIÇA;
11.2.1.4 - Coordenadores da AJURIS de todas as Coordenadorias do Estado:
11.2.1.5 - Diretores de Foro de todas as Comarcas do Estado.

11.2.2 - Competência da Comissão Executiva Estadual:

- Formar grupos de trabalho para:

11.2.2.1 - elaboração do n:aterial didático a ser transmitido ( sugestão: buscar subsídios no
curso de Mestrado a ser realizado pela Escola da Magistratura e UNlSINOS);
11.2.2.2 - receber e ordenar a$ sugestões apresentadas pela comunidade e encaminhá-las aos
órgãos e entidades que a Comissão Executiva do presente entender competentes para efetivá·
las;
11.2.2.3 • receber, ordenar e encaminhar as sugestões feitas pelos colegas à Comissão
Executiva para que dê o encami.nhamento que entender cabível;

Outubro de 1998

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Quarta-feira 14 23031

11.2.2.4 - elaborar, avaliar e reavaliar as estratégias para o desenvolvimento das atividades e
apresentar à Comissão.
11.2.2.5 - definir e escolher grupos de funcionários qualificados do Poder Judiciário para
participarem da atividade de Democratização do Judiciário dentro da sua especialidade,
coordenados por membro da Comissão Executiva, que encaminhará as sugestões a esta.
11.2.2.6- designar reuniões periódicas da Comissão Executiva:
11.2.2.7 - fornecer subsídios às Subcomissões, Coordenadores e Diretores de Foro de todo o
Estado (uma reunião mensal);
] 1.2.2.8- realizar atividades específicas de aproximação entre o Juiz e o Cidadão: palestras,
aulas,. eventos, divulgação, etc. no âmbito Estadual, de acordo com os grupos de trabalho que
criar para a divisão das tarefas.
11.3. - Criar Subcomissões em cada uma das Comarcas, em Porto Alegre, uma em cada foro;
11.3.1. - Composição das subcomissões a serem criadas em cada Comarca, em Porto Alegre
uma em cada foro: no Foro Central e nos Foros Regionais:
11.3.1.1 - CQordenador Regional da AJURIS:
11.3.1.2 - Diretor do Foro;
11.3.1.3 - Representante do Ministério Público a ser designado pela própria Instituição do
Ministério Público;
11.3.1.4 - Presidente da Subsecção da OAB;
11.3.1.5 - Delegado Regional de Ensino;
11.3.1.6 - Secretário Municipal da Educação.

11.3.4. - Competência das subcomissões:

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS
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11.3.4.1 - Criar, no âmbito de seu território, os mesmos- !:,J:fUPOS cuja criação também. compete
Diretoria Executiva Estadual, de acordo com suas necessidades de trabalho:
11.3.4.2 - designar reuniões com a comunidade pertencente ao seu território de atuação
(sugestão: uma reunião

mensal)~

11.3.4.3 - realizar atividades específicas de aproximação entre o Juiz e o Cidadão. tais como:
palestras, aulas, divulgação, etc, envolvendo as entidades governamentais ou não
.governamentais no âmbito de seu território, de acordo com os grupos de trabalhos criados
para dividiI

:'.J tarefa~.

Obs.: Sugerimos que cada grupo de trabalho, seja dispensado das atiyidades funcionais,
no mínimo um dia por mês para execução de suas tarefas.

11.4. - Linhas de Ação, isto é, atividades práticas sugeridas e, necessariamente, abertas à
ampliação de acordo com a criatividade e possibilidade de cada grupo de trabalho:
11.4.. 1 - Reuniões com entidades comunitárias, governamentais e não governamentais;
11.4.2 - palestras: diretamente nas instituições e divulgadas pelos meios de comunicação;
11.4.3 - divulgação na classe e na mídia (escrita, falada e televisada);
11.4.4 - confecção de: monografias, cartazes, etc.
11.4.5 - aulas, apresentação de filmes, de teatros, etc. na rede de ensino Estadual e Municipal
e Universidades, mediante convênios e divisão de tarefas entre os diversos grupos de trabalho:
11.4.6 - Sugerir às autoridades competentes a criação de uma disciplina nas Escolas, desde o
10 grau, onde seja ensinada a estrutura,
diferentes Órgãos de Poder.

funcionamento e atribuições do Estado e seus
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I 1.5. ~ Órgãos a serem envolvidos mediante celebração de Convênios:

11.5.1 - Escola Superior da Magistratura - ( Curso de Mestrado conveniado com a
UNISINOS)~

11.5.2 - Universidades:
11.5.3 - Secretaria Estadual da Educação:
] ].5.4 - Secretarias Municipais de Educação:
11.5.5- Escolas Estaduais e Municipais.
11.5.6 - Outras instituições governamentais ou não governamentais.
11.6. - Serviço de apoio e estruturação do Trabalho:
11.6.1 - Secretário executivo especializado.
11.6.2 - Pessoal capacitado para:
11.6.3 - trabalhar com a informática, especialmente, para digitação do material didático a ser
utilizado, bem como de outros recursos que a informática possa nos oferecer. como projeções,
etc.;
11.6.4 - preparar transparências para uso em retroprojetores:
11.6.5- confeccionar cartazes, oul doors, etc;
11.6.6 - realizar a comunicação entre a Comissão e os demais órgãos envolvidos no trabalho.

12. - Referências Bibliográficas, que sugerimos para preparação de material didático, a qual nos
propomos a complementar oportunamente.:

ALBUQUERQUE, Mario Pimentel. O Órgão Jurisdicional e a sua função. São Paulo:
Malheiros

Editores Ltda. 1997. 218 p.

2 ANDRADE, Maria Margarida de. Como preparar trabalhos para cursos de pós-graduação:
Noções Práticas. São Paulo: Atlas, 1995. 188 p.
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3 APOSTOLOVA, Bistra Stefanova. Poder Judiciário: do Moderno ao Contemporâneo. Porto
Alegre: Fabris, 199(' 108 p.

4 AZEVEDO, Lauto Faraco de. Aplicação do Direito e o Contexto Social. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais Ltda. 1996. 173 p.

5

BECKER, Fernando, FARINA, Sérgio, SCREID, Urbano. Apresentação de Trabalhos

Escolares. 17a ed. Porto Alegre: Multilivro, 1997. 69 p.

6 BENDA, Ernest e outros. Manual de Derecho Constitucional. Traducción de Antonio López
Pina. Madrid: Ed. Marcial Pons, 1996. Tradução de Handbuch des Versfassungsrechts der
Bundesrepublik Deutschland

7 BOBBIO, Norberto e outros. Dicionário de Política. Tradução Carmen C. Varriale... [ et aI]
Coord. de Tradução João Ferreira, revisão geral João Ferreira e Luis Guerreiro Pinto
Cascais. 8a ed. VoI. I e 11. Brasília, DF: Editora Universidade de Brasília, 1995 1300 p.
8 BaNAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. 3a ed. Rio de Janeiro: Fundação
Getúlio Vargas, 1972.258 p.

9 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6a ed. revista - reImpressão.
Coimbra: Livraria Almedina, 1995. 1228 p.

10 CÁRCOVA, Carlos Maria. Direito Política e Magistratura. Tradução de Rogério Viola
Coelho e Marcelo Ludwig Dornelles Coelho. São Paulo: Ltr, 1996. 221 p.

11

CARLIN, Volnei Ivo. Deontologia Jurídica - Ética e Justiça. Florianópolis: Livraria e

Editora Obra Jurídica Ltda. 1996. 180 p.

Outubro de 1998

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Quarta-feira 14 23035

12 DEMO, Pedro. Pesquisa: Princípio Científico e Educativo. 28 ed. São Paulo: Cortez, 1990.

13 DWORKIN, Ronald.. Casos díficiles. Tradução de Javier Esquivei, México: Instituto de
Investigação Filosófica da Universidad Nacional Autónoma de México. 1981. 81p.

14 ECO, Umberto. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 1995. 170 p.

15 FARIA, José Eduardo. Direito e Economia na Democratização Brasileira. São Paulo:
Malheiros Editores Ltda. 1993. 166 p.
16 FARIA, José Eduardo. Justiça e Conflito: Os juízes em face dos novos movimentos sociais.
28 ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 1992. 187 p.

17 FERRAJOLI, Luigi. Que és eI garantismo? In Derecho y razón. Madrid: Editorial Tro

ta, 1995.991 p.

18 FlORI, José Luiz. O vôo da Coruja - Uma leitura não liberal da crise do Estado

desenvoJvimentista. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1995. 133 p
19 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Coord. E outros. Dos Direitos Humanos aos Direitos

Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. 203 p.
20 FORRESTER, Viviane. O Horror Econômico. Tradução: Álvaro Lorencini. São Paulo: Ed.
Universidade Paulista, 1996. 144 p.

21 GENRO, Tarso. O mundo globalizado e o Estado Necessário. in: Jornal do Comércio.
Documento Especial. Porto Aleblfe, 23 de Julho 1997 p. 2-4.
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22 HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da
.Alemanha. Traduç'"r da

20~

ed. Alemã: DI. Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Fabris,

1998.576 p.
23

KOCHE, José Carlos. Fundamentos de Metodologia Científica. l3 a ed. Porto Alegre:
Vozes, 1992

24 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Tradução João Baptista Machado. São Paulo:
Martins Fontes, 1996. 427 p.

25 LAKATOS, Eva Maria, MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de Metodologia
Científica. 311 ed. Rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 1996. 270 p.
26 LEITE, Eduardo de Oliveira. A Monografia Jurídica. 3a ed. Rev. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1997.381 p.

27 LOPEZ, Luiz Roberto e outros.

Luz e Sombras:

ensaios· de

interpretação

Marxistas/Centro de Estudos Marxistas. Porto Alegre: Ed. Uni\"ersidadeIUFRGS,
1997,299 P.

28 RAMOS FILHO, Wilson e outros. Direito pós-moderno; Caos criativo e neoliberalismo. in:
Direito e Neoliberalismo: Elementos para uma leitura interdisciplinar. Curitiba: EDIBEJ.
1996.166 p.

29 RIBAS, José Vieira. Teoria do Estado ( a regulação jurídica) . Rio de Janeiro: Lumen Juris,
1995.92 p.

30 ROTH. André-Noel. O Direito em crise: fim do Estado Moderno? In: Direito e
Globalizaçào econômica. Sào Paulo: Malheiros, 1996. 160 p.
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31 RUSCHEL, Ruy Ruben. Direito Constitucional em tempos de crise. 1a ed. Porto Alegre:
Sagra Luzzatto, 1997. 179 p.

32 SAAVEDRA, Modesto. Interpretación Judicial deI derecho y democracia. In: Travesias.
Ano I - n° 1 - julio - diciembre 1996. Fundación El Monte. Universidade Internacional de
Andalucia

33 SORMAN, Guy. O Estado Mínimo. Tradução de Alexandre Damian Guasti. Rio de Janeiro:
Instituto Liberal, 1988. 119 p.

34 STRECK, Lênio Luis. Súmulas no Direito Brasileiro. Eficácia, poder e função. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 1995.

35 VARGAS, Luiz Alberto de. Coordenador. Democracia e Direito do Trabalho. São Paulo:
Ltr. 1995. 1992 p.

36 WARRAT, Luis Alberto. O Monastério dos Sábios: o sentido comum teórico dos juristas.
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O SR. PRESIDENTE (Odelmo Leão) - Passase ao

v- Grande Expediente
Tem a palavra o Sr. Severino Cavalcanti.
O SR. SEVERiNO CAVALCANTi (PPB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, parece
que V. Ex!! estava em Pernambuco, pois me manda
ocupar exatamente a tribuna à esquerda, e lá recebi
muitos votos da Esquerda.
A política é um esforço tenaz e enérgico para atravessar grossas vigas de madeira. Tal esforço exige, a um tempo, paixão e
senso de proporções. É perfeitamente exato
dizer - e toda experiência histórica o confirma - que não se teria jamais atingido o possível, se não se houvesse tentado o impossível. Contudo, o homem capaz de semelhante esforço deve·ser não apenas um chefe, mas um herói, no mais simples sentido
da palavra. E, mesmo os que não sejam
nem uma coisa nem outra, devem armar-se
da força da alma que lhes permita vencer o
naufrágio de todas as suas esperanças.
Este é o pensamento de Max Weber no seu
clássico ensaio sobre a vocação política, que bem
traduz o tema que venho abordar neste meu pronunciamento.
Até observadores e an.alistas de prestígio se
deixam seduzir por deduções simplistas, só enxergando na ação política o gesto menor, um comportamento dúbio, a falácia e a demagogia.
Guiam-se pelo preconceito e pela idéia preconcebida.
Daí a citação do grande sociólogo alemão, que
vê no exercício da política como vocação incomum a
atração para a superação de difíceis obstáculos, sob
a proteção do lastro de heroicidade.
Creio, Sr. Presidente, que a atividade política
desenvolvida pela maioria desta Casa se enquadra
na conceituação weberiana.
As eleições de 4 de outubro constituíram uma
prova de fogo sem similar na História. Os que trabalham diutumamente, que honram o mandato recebido do povo, que não estão aqui para defender interesses inconfessáveis, pois não separam a ética da
política, tiveram que enfrentar colossais máquinas
de dinheiro. Figuras inexpressivas da vida pública
apareceram de repente, sustentadas por poderosas
federações e confederações da área empresarial,
conquistando núcleos eleitorais, até então desconhecidos delas, atropelando, com a força de um tra-
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tor, o trabalho sério de candidatos comprometidos
com os interesses da coletividade.
A vida política vai-se transformando realmente
numa arena extremamente perigosa e, se não ocorrerem correções de grande expressão, ficará restrita,
num futuro não distante, a privilegiados, detentores
ou agentes do poder econômico ou a poucos que
gozam de grande popularidade, geralmente por fatos
ou atuação que não têm nenhuma relação com a política.
Ao fazer esta advertência, cumpro dever de
consciência. Calar equivaleria à omissão e nunca
deixei de falar quando senti a necessidade de fazêlo, ainda que esse procedimento me custasse o preço da incompreensão ou da desaprovação de muitos.
Não faço com o travo do ressentimento ou com
a dor inconformada dos vencidos. Fui eleito para
mais um mandato por Pernambuco com expressiva
votação. Recebi quase 52 mil votos, 20 mil sufrágios
a mais do que na primeira eleição.
Retomo a esta Casa revigorado. Fui.votado em
municípios onde nunca estive como candidato. O
apoio, a solidariedade, a aprovação que eu merecia
na rua ou em qualquer local em que era reconhecido
resultaram em votos, para mim consagradores.
O povo pernambucano, a quem devo tudo,
aprovou o meu trabalho em defesa da família, dos
seus valores morais e éticos, dos microempresários
e da vida desde a concepção. Agradeço, de coração, cada um desses votos.
Minha eleição atestou que o trabalho sério e
devotado pode garantir a eleição de um parlamentar.
Vou continuar esta minha luta, honrando os compromissos assumidos com os pernambucanos.
Se esta constatação rne orgulha e me alegra,
não me tranqüiliza quanto ao nosso futuro político.
Não foram poucos os que sucumbiram diante
do poderio incontrastável do dinheiro e da corrupção. Muitos Deputados de todos os partidos não se
reelegeram - refiro-me aos que honram e engrandecem,o seus mandatos -, vítimas de esquemas espúrios, de alianças sórdidas, de maquinações urdidas
ern serpentário.
Estamos diante de uma realidade assustadora:
ou a sociedade reage como um todo, exigindo mudanças radicais nas campanhas eleitorais, ou a legitimidade do Parlamento passará a ser seriamente
questionada.
Fala-se muito em reforma do Estado e em reforma política. Será pura perda de tempo cuidar-se
do secundário, ignorando o principal.
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A Revolução de 30 acabou com as atas falsas
e o controle de votos pelos coronéis, do ponto de
vista de sua visibilidade.
Hoje a cena política está enriquecida com o valoroso voto feminino, com o voto do analfabeto e o
dos jovens a partir dos 16 anos. O eleitor vai-se tornando mais exigente, quer conhecer o passado do
candidato, o seu programa de trabalho, a sua preocupação com questões vitais da sociedade e da sua
família. Exigência dos novos tempos.
Cresce a ânsia de questionamento. O eleitor já
não aceita as fórmulas acabadas, as certezas dogmáticas. Começa a entender o profundo significado
de cidadania. Percebe que seu voto pode interferir
no destino de sua família e de sua comunidade.
Apesar de todos esses progressos e avanços,
chegamos ao final do século, às portas do terceiro
milênio, acumulando novas dúvidas e reconhecendo
a penetração, no processo eleitor~l, de práticas corrosivas de aliciamento de eleitores, que seduzem votantes com promessas enganosas, de tal forma engenhosas que personalidades ausentes da vida pública são transformadas, de uma hora para outra, em
paladinos da democracia, da liberdade e do progresso.
Senhores que nunca estiveram disputando
voto aparecem como mais votados, como se essa
fosse a realidade. Presenciamos exatamente a corrupção e o dinheiro desenfreado saindo de determinados órgãos que deveriam defender a classe, mas,
em vez disso, procuram defender determinados dirigentes sindicais, determinados diretores de empresas que hoje estão a serviço daqueles que estão no
poder, como vários Deputados que se elegeram à
custa do dinheiro, envergonhando o processo democrático.
Nem Ovídio ousaria imaginar mutações tão extremas, apesar dos brilhos de suas metamorfoses.
Pelas informações que chegam de todos os recantos do País, os abusos do dinheiro e da corrup. ção grassaram em todo o Brasil. Há uma sensação
de impunidade, em face da inoperância da Justiça
.Eleitoral como órgão garantidor da lisura e da normalidade do pleito.
Estou convencido de que a Justiça Eleitoral
precisa passar por profunda reformulação, se não de
objetivos, de métodos. Seus objetivos devem ficar
mais claros. Ela age, até hoje, como órgão basica-.
mente formalista, que se mantém à distância das relações eleitor-eandidato. Cuida da infra-estrutura, verifica se os candidatos obedecem às exigências da
lei, diploma os eleitos.
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Desde logo, faço questão de esclarecer que
minha crítica não é dirigida aos Senhores Juízes e
aos funcionários, responsáveis por seu funcionamento.
Entendo que ela precisa atuar de forma incisiva
na fiscalização dos procedimentos eleitorais. Estabelecer um sistema de acompanhamento da vida partidária que lhe permita apontar erros, equívocos e falhas em qualquer momento, sem que tal procedimento se confunda com qualquer tipo de ingerência
ou intervenção descabida.
Durante a campanha, por exemplo, poderia a
Justiça Eleitoral instituir uma forma de monitoramento dos custos realizadOs por partidos e candidatos.
Um exemplo: se um dono de uma grande empresa
dispõe de enorme área vazia, deveria ter limite do
espaço a usar com propaganda de sua candidatura,
sem que tal medida implique qualquer restrição ao
direito de propriedade. Esta é submetida, pela Constituição, à função social. Não pode, como tal, ser utiIizada como arma que garanta vantagem ao seu proprietário sobre os demais candidatos.
Esta é apenas uma idéia que me vem à cabeça
diante de muitos abusos que ocorreram em Pernambuco.
A verdade é que a Justiça Eleitoral perderá total credibilidade se não encontrar mecanismos que
inibam a desenvoltura com que aventureiros e magnatas de toda sorte se lançam a disputas eleitorais,
estribados exclusivamente no argentarismo.
É bem provável que sua estrutura não atenda
às exigências da atualidade. Para que ela altere
suas características de funcionamento, em especial
se habilitando a fazer investigações de abusos e defraudações que conspurcam a verdade das urnas,
terá, certamente, que adotar metodologia mais rígida, formas de acompanhamento do trabalho dos
candidatos realmente eficazes que possibilitem a detecção de falhas e abusos.
Sem a preliminar da reformulação da Justiça
Eleitoral, não vejo sentido em pregação de reforma
política ou do Estado. A fidelidade partidária, num
'panorama de tanta contratação e deformação, poderá aitl agra'.'ar os males reconhecidos, em vez de eliminá-los.
Os reformistas de plantão podem até chegar
ao êxtase, ao desvario não percebido, na sofreguidão por introduzir cunhas de modernidade na organização social e política do País. Em suas elucubrações palacianas, promovem arranjos, costuram acordos, desenham figurinos de seus sonhos orgiásticos.
Aí a imaginação criadora não vê limites.
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Ressurgem, embevecidós com seus próprios
feitos, apresentando fórmulas antigas com selo de
originalidad!3, para o desfrute de cientistas políticos,
em sua maioria assessores de marqueteiros de partidos e candidatos, e a inapetência de uma mídia
sem inspiração, porque deliberadamente não questionadora.
A fidelidade partidária é um salutar princípio,
pois contribui para a definição mais precisa dos quadros partidários. Mas adotá-Ia, nas atuais circunstâncias, corresponderia a um gesto de fortalecimento
das oligarquias, do poder econômico e de toda a forma de desregramento da procura da verdade eleitoraI.
Municípios.e distritos seriam transformados em
feudos, com reserva de mercado. Uma idéia boa a
serviço de uma causa ruim. Seria o mesmo que legalizar uma prática tida como ruinosa, acintosa à democracia e às suas instituições.
Temo, contudo, que, ajudados por uma leitura
desfocada da crise internacional, os reformistas de
plantão enviem para o Congresso Nacional o produto de suas soluções cerebrinas e obtenham êxito em
seus propósitos.
Na mesma linha de risco se insere o voto distrital misto, que muitos vêem como a panacéia de nossas mazelas político-eleitorais. O Congresso Nacional não pode fazer uma opção baseado na experiência alemã, tendo em vista sobretudo a enorme diterença existente quanto à divisão administrativa.
De qualquer forma, nem fidelidade partidária,
nem voto distrital fazem sentido enquanto o sistema
eleitoral não for reformulado, a partir da Justiça Eleitoral, como já frisamos.
Essas questões emergem no momento póseleitoral, quando ainda estamos sob os efeitos de
fortes emissões da árdua e dura disputa de 4 de outubro.
A minha preocupação central é com a democracia, que terá de ser protegida contra seus inimigos, contra os elementos desfiguradores e descaracterizadores dos resultados das eleições.
. Espero que estas considerações sejam recebidas pelos ilustres Deputados desta Casa como tentativa de análise e advertência. Trouxe à Câmara
dos Deputados, em primeiro pronunciamento depois
de eleito para novo mandato, um depoimento impessoal, em que meu objetivo é resguardar o Parlamento, vale dizer o regime democrático, das arremetidas
várias que podem vulnerá-Io fatalmente.
Não podemos aceitar essa mazela eleitoral, em
que homens que nunca falaram em política, sem o
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menor entrevero com um popular, sejam tão votados
como foram nesta eleição, representando única e
exclusivamente a vergonha do dinheiro, a vergonha
dos que usurpam o direito dos que trabalham durante toda sua existência.
Omito, neste instante, a legenda do meu partido, ao qual me honro a pertencer. Assim procedo
porque é meu desejo que a análise que faço esteja
acima de quaisquer veleidades partidárias ou ideológicas. E que a advertência que faço seja compreendida como um grito de um pernambucano, de um
brasileiro, que está profundamente preocupado com
a ameaça que paira sobre a nossa incipiente democracia.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao
mesmo tempo em que vocalizo apreensões e temores, de forma impessoal e suprapartidária, não posso recusar uma palavra de esperança, um olhar de
confiança no Brasil, não obstante o aspecto quase
sombrio do esforço produzido.
De origem humilde, de feição simples, de hábitos morigerados, nunca deixei de acreditar no trabalho como única e legítima forma de ascensão social.
O povo de Pernambuco, em mais de 30 anos, deume demonstrações inequívocas de confiança e de
lealdade.
Sou, por tudo isso, alguém que nunca perde a
esperança, que jamais deixa de sonhar, que em momento algum baixa a cabeça como um vencido.
Continuarei aqui como fui até hoje. Todos sabem o que penso e como exerço meu mandato: com
firmeza e transparência.
Lutarei para que o ímpeto reformista de alguns
não tente levar a Câmara dos Deputados a decisões
de afogadilho, como se todos nós aqui não conhecêssemos a origem, as causas e a extensão da crise, que abala especialmente os chamados países
emergentes.
Manterei a minha posição de apoio crítico ao
Governo Federal. A reeleição do Presidente confirmou o que a grande maioria do povo brasileiro desejava: um Governo experiente, capaz de enfrentar as
conseqüências que uma economia estagnada produz.
Apoiarei as principais iniciativas do Governo,
como fiz até agora. Mas pondero que o Presidente
deve rever a política dos juros. S. EX- já admitiu publicamente que o País precisa depender menos do
capital externo. Ora, foi essa dependência, levada
ao extremo, que colocou o Brasil diante de enorrAe
dívida em dólares, a ser paga em poucos meses.
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Não fora a insensatez da dependência exagerada do capital externo; o Brasil não precisaria de
socorro do FMI e do Banco Mundial. Suas dívidas
não se evaporariam tão rapidamente como se vêm
evaporando.
Repito e vou continuar repetindo: com os juros
nos patamares em que se encontram, a pequena e a
microempresa não sairão do sufoco. Com o enfraquecimento e o desaparecimento dessas, as perspectivas de desemprego só pioram, visto que elas
são as que mais empregam mão-de-obra.
Não sei se a equipe econômica tem a grandeza de reformular as coordenadas da macroeconomia. Mas sei que acima dela estão os interesses do
povo brasileiro. E nenhum interesse pode ser argüido, nenhuma justificativa pode ser válida, nenhuma
idéia pode ser aceita quando entram em colisão com
o destino da Nação!
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, volto a
esta Casa com muita desilusão, porque se não houver uma mudança profunda na legislação eleitoral no
sentido de que se fiscalize o poder econômico, só
haverá aqui banqueiros e presidentes de Sebrae e
das Federações das Indústrias, esses que usam o
dinheiro, que não sabem a sua origem, mas que sabem muito bem procurar comprar a consciência do
povo brasileiro.
Vamos nos unir e dar um basta a esses que
não são políticos, que exercem o mandato para defender interesses escusos, como esse que vem para
defender as Federações das Indústrias e que usa o
dinheiro para macular o processo eleitoral.
Eram esSas as minhas palavras, Sr. Presidente. (Muito bem. Palmas. O orador é cumprimentado.)
Durante o discurso do Sr. Severino CaQ
va/canti, o Sr. Ode/mo Leão, § 2 do artigo
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Eurico
Q
Miranda,·§ 2 do artigo 18 do Regimento Interno.

o

o SR. PRESIDENTE (Eurico Miranda) - Prosseguindo com o Grande Expediente, concedo a palavra ao nobre Deputado José Genoíno, que dispõe
de 25 minutos para o seu pronunciamento.
O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, após as eleições de 4 de outubro e ainda
tendo o segundo turno em alguns Estados impor,tantes, como Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo,
Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do
Sul, Pará e Amapá, particularmente o Congresso
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Nacional tem que refletir sobre o significado e o recado das urnas.
É claro que, na condição de Parlamentar reeleito, tenho a obrigação de reafirmar, da tribuna, nossa responsabilidade no exercício do mandato para
com os eleitores, a população de São Paulo e do
Brasil, a qual, por meio do voto, sinalizou para nós,
Parlamentares, para os Deputados, os Senadores,
os Governadores e na própria reeleição presidencial,
sua manifestação de cidadania em vários sentidos.
Neste ponto, Sr. Presidente, gostaria de fazer
uma análise das eleições, mesmo compreendendo
que uma análise definitiva sobre seu resultado político terá que acontecer após o segundo turno.
Não há a menor dúvida de que o bloco governista, o chamado bloco de centro-direita é capitaneado pela aliança PSDB, PFL, PTB, PPB e PMDB, no
plano nacional em torno da reeleição de Fernando
Henrique Cardoso e de Governadores dos principais
Estados. Esta aliança montada na reeleição, na hegemonia, no uso da máquina e do poder econômico,
imaginava obter uma vitória consagradora e sair do
processo derrotando a Oposição. Essa hegemonia
sai enfraquecida politicamente. Ela ganhou, é verdade, a eleição para Presidente da República no primeiro turno, mas não ganhou nos principais estados.
E, na disputa majoritária para o Senado e para a Câmara dos Deputados, aquele rolo compressor que se
repetiu aqui durante quatro anos não aconteceu nas
umas e nas ruas. Pelo contrário, mesmo votando em
Fernando Henrique Cardoso no primeiro turno, o
eleitor votou com o pé atrás, com um recado, insatisfeito, com críticas, exigindo mudanças. E essas mudanças manifestaram-se nas eleições proporcionais
e majoritárias.
É importante considerar também que nesse
processo da reeleição, que, em síntese, beneficiou e
beneficia quem está exercendo o cargo, houve um
outro elemento que apareceu com muita força, que
foi exatamente o papel e o uso das pesquisas eleitorais na disputa.
Esta Casa deve ter a coragem política de botar
a mão nesse vespeiro e tratar com seriedade o problema do uso dos institutos de pesquisa.
Na democracia presume-se que as regras
igualam os competidores. No Brasil, as regras não
igualam os competidores. Temos uma disputa desigual, seja pelo fenômeno da reeleição, seja pelo uso
do poder econômico e da máquina, como agora com
a manipulação dos resultados das pesquisas, manchetes e projeções para mais e para menos. Invariavelmente, as projeções para menos sempre atingem
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os candidatos de esquerda, minoritários, e·as projeções para mais sempre beneficiam os candidatos da
situação, do status quo.
Temos que ,discutir essa questão. Ela tem que
ser abordada com uma transparência maior. Deve
haver um controle público maior sobre as normas do
processo democrático.
Entendo que a grande questão que aparece no
debate político destas eleições diz respeito à necessidade de uma grande reforma político-institucional,
de uma reforma na Lei Eleitoral, na lei dos partidos,
na representação do Congresso, no financiamento
das campanhas, na relação da mídia e dos institutos
de pesquisa com o processo eleitoral, no instituto de
fidelidade partidária, da imunidade parlamentar, uma
reforma política que consiga resolver três problemas
das instituições democráticas: representatividade,
impunidade e funcionalidade.
Sr. Presidente, tivemos uma eleição desigual.
Ela foi desigual na relação dos Parlamentares, na relação majoritária e na relação presidencial. Houve
desigualdade no processo político de disputa.
O voto é a fonte legitimadora da democracia, é
o momento nobre da democracia. Se esse momento
tem sua legitimidade manchada, temos de levar isso
em conta para fazermos uma grande reforma política
no País. Isso é urgente porque essa reforma política
diz respeito à condição para um conjunto de outras
reformas de que devemos tratar.
Por isso, Sr. Presidente, a própria reeleição
tem de ser rediscutida. A reeleição beneficiou quem
exerce o poder, quem tem a caneta e a chave do cofre na mão. Temos de levar essa questão em conta
porque, se na eleição presidencial e estadual isso já
aconteceu, na eleição municipal assistiremos à
maior farra da história deste País.
Talvez esta Casa se dê conta de que o instituto
da reeleição é uma deformação, é um arcaísmo do
nosso processo político e vai, no meu modo de entender, contra a maré da renovação e da transparência do controle público sobre nossas instituições.
Mas é necessário também, Sr. Presidente, que
abordemos essa eleição pelo outro ângulo, pelo ânguio do recado que o eleitor, tanto para o Governo
quanto para a Oposição, manifestou nas urnas.
Em primeiro lugar, é a manifestação contra o
rolo compressor, a arrogância, é a manifestação da
necessidade de reformas neste Poder.
Em segundo lugar, vem a sensibilidade do eleitor para a temática social: o desemprego. O financiamento das políticas públicas forçou até mesmo os
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partidos de situação a adotarem esse discurso na
disputa pelo voto.
Portanto, o eleitor votou na situação, especialmente no caso da eleição de Fernando Henrique
Cardoso no primeiro turno, mas não com aquela diferença anunciada pelos institutos de pesquisa - é
bom deixar bem claro. Computando todos os votos,
como os institutos deveriam computar, Fernando
Henrique chegou a 34% neste País, e não, como foi
anunciado, aos cinqüenta e tantos por cento.
Portanto, os votos foram a favor de mudanças,
de alterações da política econômica, de protesto em
relação ao desemprego; foram votos para dar prioridade às políticas sociais. Se a base do Governo não
levar isso em conta na agenda que está sendo apresentada ao País, vamos enfrentar nova crise, porque
o povo não agüenta mais um aperto. O setor produtivo e os assalariados não agüentarão o aumento de
impostos e, se a taxa de desemprego progredir, poderemos ter a barbárie social instalada neste País
em proporções de massa.
É necessário que o situacionismo leve em conta o recado das umas, que é crítico. Também para
nós, da Oposição, há um recado muito claro. O eleitor dá à Oposição a condição política de, no Congresso, na sociedade, nos Governos Estaduais e
nas Prefeituras, exercer seu papel de forma competente, forte, e apresentar rumos novos para o País.
A eleição para deputados, governadores e senadores indica que a sociedade quer uma Oposição não
no sentido vulgar de oposição mais flexível ou mais
moderada, mas uma Oposição que tenha uma proposta global para a sociedade; uma Oposição que
discuta um outro modelo econômico, um outro ajuste
fiscal, uma outra reforma social, uma outra reforma
política e possamos legitimar a disputa e a negociação nos fóruns da democracia que são exatamente
esta Casa, as Prefeituras, os Governos e o movimento organizado da sociedade. Não se trata de
pacto social que tenta criar figura para a mídia produzir noticiário.
Se a postura do Governo é de acabar com a
arrogância, acabar com o rolo compressor, ela deve
ser demonstrada aqui, nesta Casa, na hora de compor a Mesa, na hora de discutir a agenda, na hora de
fazer concessões, na hora de ouvir a Oposição. Se o
Governo repetir aquele velho esquema de reunir
seus Líderes, vir com o prato feito e querer culpar a
Oposição pelos males do País, estará apostando na
política de uma nota só, na política da arrogância, do
rolo compressor. E nós enfrentaremos essa política,
porque a Oposição tem responsabilidade para com o
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País de apresentar soluções - sabemos que o País
está numa grave crise e o Governo tem parcela de
culpa por isso, porque não agiu quando devia agir -,
mas também dignidade para manter a cabeça erguida e não aceitar a subserviência na relação com o
Governo. Devemos ter uma relação madura à altura
da sinalização dos votos na eleição de 4 de outubro.
Somos uma Oposição que sai da eleição fortalecida politicamente para disputar os rumos do País
nas eleições majoritárias. Vamos lutar e fazer de
tudo para ganhar a eleição aqui, em Brasília, com
Cristovam Buarque; no Mato Grosso do Sul, com
Zeca, do PT; no Rio Grande do Sul, com Olívio Dutra; no Rio de Janeiro, com Anthony Garotinho; no
Amapá, com Capiberibe. Em alguns Estados, vamos
recomendar o voto naquele que representa, na condição de oposição, o melhor adversário para o enfrentamento nos parâmetros da democracia e no tratamento dos negócios públicos.
Sr. Presidente, a Oposição, ao configurar esse
novo mapa político do País, apresenta-se, de forma
diferente de outros países em que esse modelo foi
vitorioso, como uma força que sai fortalecida.
Deixo claro aos companheiros que, quando resolvemos participar da eleição, imaginávamos que
entraríamos para sobreviver, para não sermos quebrados do modo como éramos nas votações nesta
Casa, ou como éramos· quebrados pelos institutos
de pesquisa e pela maioria da mídia. E estamos
saindo dessa eleição reconhecendo nossa condição
de oposição e de minoria, mas uma minoria que
cresceu. Cresceu em quantidade, em qualidade, em
responsabilidade e em dignidade para disputar novos rumos para o País.
E esses novos rumos, Sr. Presidente, têm de
ser disputados à luz dos acontecimentos que se estão verificando na Europa. O atual modelo econômico está levando o País para uma armadilha que não
tem solução. O setor produtivo está indo à falência,
o setor social está indo para a barbárie e não há
perspectiva de otimismo em relação ao futuro do
País, porque enquanto o mundo faz revisão desse
modelo, o País o aprofunda, favorecendo a atração
do capital especulativo lá de fora.
O Brasil prioriza um modelo em que a preservação do nosso patrimônio produtivo, do emprego e
.de nossas características estão em segundo plano
para garantir a captação de dinheiro lá fora. Isso
está levando a uma situação sem solução. Aumentase o juro, e o capital entra, mas arrebenta a agricultura, a indústria e o comércio. Basta ver o que está
acontecendo com este País.
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É necessário quebrar o otimismo propagandista do Governo. Não somos pregadores do pessimismo, mas temos que dizer a verdade, que é preciso
uma reforma profunda - e vamos dar nomes aos
bois. Implementar um ajuste fiscal de modo a penalizar o capital produtivo, penalizar os assalariados,
seja aumentando a alíquota da CPMF, seja aumentando impostos, é uma insensatez. Se o Governo
quer fazer ajuste fiscal, tem que elaborar novas
idéias, fazer uma discussão por outro ângulo, porque
há um setor que não agüenta mais cortes. O setor
produtivo já chegou no osso, os assalariados já estão no osso, e o povão desempregado não tem mais
o que perder.
É necessário encontrar outro parâmetro e outro
referencial para discutir o ajuste fisca', que não pode
ser empurrado goela abaixo em final de legislatura,
já que a próxima tomará posse no dia 1 de fevereiro.

º

Nós, Deputados reeleitos e os que não o foram
- lamentavelmente grandes figuras desta Casa não
conquistaram a reeleição -, temos a responsabilidade política de não aceitar que se atropele o Congresso Nacional com pacotes, que se tornarão um prato
feito para os Governadores que tomarão posse no
dia 1 de janeiro e para os Deputados que tomarão
posse no dia 1º de fevereiro. Se existe a agenda do
ajuste financeiro e fiscal, existe também a da democracia, e as datas têm de ser levadas em conta. Devemos ter cuidado em relação a essas datas, a essa
agenda e às nossas próprias propostas, por isso é
necessário mudar a lógica com que os problemas
têm sido discutidos nesta Casa. A lógica tem de ser
alterada para privilegiar parâmetros de um outro
pacto, acordo e contrato social neste País. Não podemos decidir pela penalização dos trabalhadores. A
linha do Governo privilegia a penalização e a precarização. Temos de defender uma outra linha em que
o essencial, como os direitos de trabalhadores, não
possa ser penalizado pela lógica do perder ou perder. Temos de estabelecer uma lógica de direitos,
separando-os do que é secundário, garantindo uma
linha de direitos para assegurar os termos de um
contrato social moderno, avançado, contemporâneo
e não apenas ser moderno em relação ao capital e
arcaico em relação aos direitos sociais, à educação,
à saúde, à CLT, aos direitos dos trabalhadores e à
Previdência.

º

Temos de discutir com os pequenos, médios e
grandes setores produtivos os termos de uma relação que esta Casa tem que abordar. Temos que discutir as reformas visando não apenas a especulação
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e o capital financeiro, mas a remodelagem do setor
produtivo que pode produzir mercadoria, emprego e
renda. Isso, sim, com a contrapartida social para que
possamos viabilizar um País decente socialmente.
Nós que fizemos campanha - e todos aqui andaram nas ruas, nas periferias e no interior -, constatamos que o Brasil vive hoje a pior crise social da
nossa História. Socialmente, estamos numa condição de imoralidade, de indignidade. Essa penalização social produz, na política, a degradação, o fisiologismo, o toma-Iá-dá-cá e produz a venda do voto.
Essa relação perversa tem que ser alterada pela
consciência da cidadania em que as pessoas possam ter direito a uma vida digna. Não estou mais me
referindo àquele conceito que a Esquerda tinha, em
outros tempos, em relação à igualdade absoluta. Estou-me referindo aos termos de uma igualdade social em que as pessoas possam aspirar à cidadania.
O desemprego rompe com a expectativa das
pessoas à cidadania porque elas perdem a esperança de um lugar na disputa de oportunidades. É a isto
que estamos assistindo com a penalização social do
País. Portanto, o País tem de se dar conta _ e a eleição revelou isso de uma maneira clara e cristalina _
que atravessamos a pior crise social da nossa História. Essa crise social é grave e profunda, com índices alarmantes de criminalidade, de prostituição de
crianças, de violência, de inchaço das grandes cidades com problemas de moradia e com problemas
sociais graves.
Temos de discutir uma agenda que privilegie o
desenvolvimento humano, que coloque o desenvolvimento humano no centro e não essa visão apenas
do desenvolvimento das bolsas, da especulação ou
dos mercados e dos fluxos financeiros. Temos de
discutir o Brasil das pessoas sem comida, que têm
necessidade, que têm salário.
É este o Brasil que votou, e este Brasil que votou quer mudança, quer alteração, quer mudança na
base governista e quer mudança em nós, da Oposição, para construirmos essa alternativa renovadora
e contemporânea, que sempre dê centralidade política às aspirações e aos direitos à cidadania como um
novo amálgama de um programa alternativo, que
possa encarar o enfrentamento da crise social como
um sonho possível de ser realizado. A partir daí poderemos enfrentar a reforma do Estado, a reforma
econômica, a presença do Brasil no mundo com outros parâmetros, diferentes desse mundo pensado
pela ordem neoliberal. A ordem neoliberal calcada
no deus do lucro e do mercado está levando a humanidade à barbárie e ao abismo social. Não quere-
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mos restabelecer a ordem estatal ou o socialismo
que caiu com o muro. Queremos construir uma alternativa humanista de cidadania, de justiça e de democracia, em que a liberdade possa conviver com a
democracia social, com os direitos sociais, porque
este é um problema grave.
Este Governo fala em terceira via. Na verdade,
isso é apenas uma demagogia política eleitoral ou
uma demagogia diplomática na diplomacia presideneial, porque, quando se discute terceira via lá fora, é
quem lá está sendo derrotado pela terceira via; aqui
é a esquerda da base de sustentação do Governo.
Costumo dizer que a direita alemã é a esquerda da base de sustentação do governo, considerando as condições do Brasil, porque aqui há uma direita arcaica, conservadora, que nunca cedeu e nunca
fez concessões ao País do ponto de vista social. Ela
sempre maximizou o lucro e os privilégios para não
ceder a um Brasil que clama por decência social e
por justiça.

É por isso que temos de lutar com uma esquerda que tem uma proposta generosa, calcada na
idéia da solidariedade social, num discurso para toda
a sociedade, em que possamos dialogar com os inc1uídos e com os excluídos para instituir e lutar por
uma sociedade de direitos, de cidadãos e cidadãs,
em que a cidadania não seja um termo pejorativo
para o povo ou um termo apenas de retórica para os
nossos estudiosos e para os políticos.
Queremos, isto sim, rejuvenescidos, retemperados com o resultado das urnas, trazer um debate
qualificado sobre as alternativas para o País, alternativas de reformas, de ajuste econômico e social
para se pensar o Brasil e o mundo em outros parâmetros, nos quais o direito e a felicidade possam ser
almejados pelo cidadão comum do povo, diferentemente de hoje, porque quem está incluído tem medo
de não continuar incluído, e o excluído não tem esperança de nada, nem de ser exército de reserva
para entrar no mercado de trabalho.
Essa lei do vale-tudo e do individualismo, que
leva a uma guerra para se entrar no mercado ou
para permanecer nele, temos de substituir por uma
lógica da solidariedade social, do verdadeiro humanismo, da esfera pública e do reconhecimento dos
direitos da cidadania.
É isso que temos de ter em relação à oposição
a esse Governo: fazer um discurso e uma proposta
mais universal, mais global, mais radical nesse sentido e', ao mesmo tempo, mais ampla em relação ao
conjunto da sociedade.
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Sr. Presidente, é por isso que entendo que as
urnas do dia 4 de outubro devem ter peso para nós.
Elas têm de ser levadas em conta para quem defende o Governo e para quem faz oposição a ele. É
esse o recado que queremos levar em conta.
Para concluir, queria solicitar, apenas para fundamentar os termos deste meu pronunciamento, a
transcrição de um artigo que escrevi sobre o recado
das urnas.
Muito obrigado.
ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR:
OS RECADOS DAS URNAS

conjunto mínimo de propostas que sinaliza uma alternativa para o País. E, terceiro, porque cresceu
eleitoralmente e não sofreu um massacre como muitos previam. A forte votação que obteve nos principais centro urbanos, o aumento dos votos em Lula
em relação a 1994, o índice alcançado por Marta Suplicy em São Paulo, vitórias no primeiro turno em alguns Estados e a presença no segundo turno em
outros são fatores que apontam para o crescimento
da oposição de esqtlerda. O número de cadeiras
que o PT conquistou na Câmara e no Senado o credencia como principal partido de oposição.

A avaliação do resultado das eleições do último
dia 4 não pode ser unívoca nem linear. As eleições
sinalizaram caminhos e potencialidades, mas nada
está inteiramente consolidado, nada é irreversível e
tudo indica que a sociedade não amadureceu ainda
uma opção clara e majoritária sobre o que quer para
o País e o que quer dos políticos. Talvez a principal
dificuldade consista em que os próprios partidos e líderes políticos não tenham apontado saídas alternativas consistentes para que o eleitorado pudesse fazer opções mais definidas.
A primeira conclusão que as urnas sugere é
que o segundo governo do Presidente Fernando
Henrique começa eleitoral e politicamente mais fraco
do que o primeiro. A base governista diminuiu na
Câmara e no Senado e se fragmentou em vários
partidos. O Governo terá mais dificuldades para
coordenar o apoio que precisa no Congresso para
aprovar reformas e até mesmo projetos de lei. E levando-se em conta que a disputa ocorreu em condições desiguais - uso da máquina pública, recursos
desproporcionais e fortes ingredientes manipulatórios - a própria votação do Presidente ficou aquém
das expectativas.
Muitos dos eleitores que sufragaram o Presidente o fizeram com o sentimento da decepção e do
medo. A sociedade avalia que o Governo fracassou
na área social e é o principal responsável pela crise
econômica e pelo desemprego e recessão. Outro fator que enfraquece Fernando Henrique reside em
que ele se tornou o chefe de uma espécie de Arenão
estilhaçado: a base governista enfraqueceu-se nas
capitais e nos grandes centros urbanos, recuando
para posições periféricas. Esse fenômeno eleitoral é
um indício de declínio, tal como aconteceu com a
antiga Arena.
No lado da oposição, pode-se dizer que a vitória política foi maior do que o crescimento eleitoral.
Primeiro, porque conseguiu deixar o Governo na defensiva. Segundo, porque conseguiu apresentar um

Mas qual a leitura que se deve fazer do crescimento da oposição? O que fica evidente é que
existe no Brasil um espaço político claro para a
afirmação de uma alternativa de esquerda com posições reformadoras. As grandes votações que
parlamentares com perfil reformista do PT, do PDT
e do PSB obtiveram em alguns Estados parecem
visualizar que tipo de papel o eleitorado espera da
oposição. Ele quer ser representado por u'ma oposição mais efetiva e contundente com o Governo,
mas que apresente propostas alternativas e negocie pontos que signifiquem avanços e conquistas
para a sociedade.
Se é verdade que o resultado das eleições
aponta para um potencial de crescimento da esquerda, é preciso levar em conta que a sociedade considera que as suas formulações programáticas são
ainda insuficientes para merecerem uma sufragação
majoritária. A principal debilidade diz respeito à formulação econômica. O PT precisa enfrentar muitos
desafios, superar deficiências, reformular seu programa, modernizar sua estrutura organizativa e estabelecer um novo padrão de relacionamento com a
sociedade. As eleições devem servir também como
um alerta para nós, do PT: as nossas insuficiências
proporcionaram um crescimento menor que o possível.
Por fim, todos os políticos devem ver no elevado número de abstenções e de votos brancos e nuIps um sinal de advertência emitido pela sociedade.
Se o voto fosse facultativo, provavelmente teríamos
um dos maiores índices de abstenção da história
das democracias. Tudo isso revela que a sociedade
está descontente com os partidos e com os políticos
e nossas instituições estão em descrédito. Somente
uma profunda reforma política e institucional poderá
melhorar nosso sistema representativo e dotar as
instituições de eficácia e agilidade decisória.
José Genoíno

Deputado Federal PT-SP
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O SR. PAULO PAIM - .Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eurico Miranda) - Tem.
V.Exa. a palavra.
O SR. PAULO PAIM (PT-RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, estou vindo agora da primeira reunião, após o processo eleitoral, da Frente Parlamentar em Defesa da Previdência Pública, da qual tenho
a felicidade de ser um dos coordenadores. A informação que nos chega é de que os três destaques
que faltam ser votados na reforma da Previdência
serão votados agora, pois já passaram as eleições,
os Deputados não terão mais prejuízo e o Sr. Presidente da República, reeleito, não sofrerá o prejuízo
do desgaste com a aprovação de uma reforma que
consideram impopular.
Sr. Presidente, sinceramente, não acredito
nessa argumentação. Não acredito que essa reforma possa ser concluída este ano. Os Deputados
que não a votaram antes das eleições também não a
votarão passado o processo eleitoral. Acredito que
essa reforma ficará para um debate, a partir do ano
que vem, com o novo Congresso eleito ou com
aqueles que se reelegeram. Por isso, entendo que é
desmerecer os próprios Parlamentares, diria até
desqualificar o debate da reforma da Previdência,
tentando mostrar que agora será votado. Repito, não
será votado, Sr. Presidente.
Os três destaques são perversos ao conjunto
dos trabalhadores públicos e privados e àqueles que
estão em situação inversa da dos aposentados. Um
dos destaques vincula a possibilidade de o trabalhador se aposentar por idade. Alguém, para se aposentar, vai ter que contar, no mínimo, 53 anos de
idade e 35 de contribuição. Ora, alguém na aposentadoria especial, por exemplo, que tiver 25 anos de
contribuição e que tenha começado a trabalhar aos
15 anos - portanto, vai estar com 40 anos - vai ter
que contribuir mais 13 anos? Esse destaque, tenho
certeza, não será aprovado.
O outro destaque refere-se àquele companheiro que tenha trabalhado em área insalubre, penosa e
periculosa. Se ele quiser se aposentar e averbar
esse tempo considerado especial com o tempo normal, não terá mais esse direito. Para isso ele terá
que ter trabalhado exclusivamente nessa área considerada especial. Hoje, somam-se os dois tempos e
faz-se a devida conversão.
O terceiro destaque, Sr. Presidente, é aquele
que diz que o servidor p~blico fica com os seus vencimentos congelados até 1.200 reais e, acima disso,
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dependerá da iniciativa privada, ou seja, da previdência privatizada.
Sr. Presidente, queremos realmente debater a
reforma da Previdência, mas em outra ótica, não
nessa da privatização do maior patrimônio do povo
brasileiro. Preocupa-nos, Sr. Presidente - e defendíamos e defenderemos este ponto na reforma - que
todos os recursos para a seguridade social fiquem
depositados na conta do Ministério da Previdência.
O que propõe o Governo com seu pacote fiscal?
Que todos os recursos da seguridade social fiquem
no caixa do Tesouro Nacional, ou seja, fiquem na
mão da União.
Temos dito - e ninguém nos respondeu o contrário _que o Governo desvia de 8 a 10 bilhões dos
recursos da seguridade social para outros fins, e
eles dizem: ·Vamos fazer essa transferência porque
existe um déficit da Previdência com a União de 26
bilhões·. Isso é piada, isso é brincadeira, isso não é
sério! Só este Governo, que agora se reelegeu, deve
para a Previdência em torno de 50 bilhões de dólares. se pegarmos os últimos Governos, ultrapassa a
dívida externa brasileira o que a União deve para a
Previdência, conseqüentemente para os trabalhadores públicos, privados, aposentados e pensionistas.
E o que se fala? Querem, inclusive, com esse pacote, fazer com que o aposentado volte a contribuir
para a Previdência sem ter nenhum retomo. Fala-se
também que o servidor público voltará a pagar um
índice ainda maior também para a Previdência. E
fala-se ainda em aumentar a CPMF.
Votei, Sr. Presidente - e falei no meu Rio Grande _ contra a CPMF. Dizia: "Esse dinheiro não vai
para a saúde" _ o que ficou comprovado. Lembro
aqui as palavras do ex-Ministro Adib Jatene, do
PPB, que disse, na revista Capital: "Foi uma farsa a
CPMF; o dinheiro não foi para a saúde."
Agora, fala-se em aumentar a CPMF para
0,25% ou 0,30%, mas não se diz nada sobre o destino do dinheiro que anteriormente era destinado à
área de saúde.
É muito fácil falar sobre aumento de impostos.
Mas temos de conferir, verificar, fiscalizar tudo, a fim
de sabermbs qual o destino desses impostos.
Mais uma vez, duvido que o aumento da alíquota da CPMF será investido na área de saúde, falida em todo o País. A intenção do Governo é privatizar os serviços de saúde, como a Previdência, a
Educação. Privatizaram fudo e o País está no caos
em que se encontra. A crise é global, sim; contudo, a
crise brasileira acontece devido à dependência que
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ficamos da aplicação do capital financeiro no âmbito
internacional.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos muito tranqüilos. A partir da reunião da frente,
retomamos a mobilização em todo o País contra a
privatização da Previdência Social.
Ao concluir, devo dizer que pretendem reformar a CLT, acabando com os arts. 6º, 72, 82, 92, 102,
11º, 12º, por entenderem que isso é modernização e
flexibilização de direitos e que esses encargos irão
para os salários dos trabalhadores.
Participei de um debate em Porto Alegre, em
que estava presente um representante da área empresarial recém-eleito Deputado. Dizia ele que teria
determinados objetivos. Contudo, perguntei-lhe se
garantia que os recursos mencionados iriam para o
bolso dos trabalhadores. Respondeu-me que sim.
Em seguida, perguntei-lhe qual seria o valor do salário mínimo, sugerindo que fosse de mil dólares,
como ocorre nos Estados Unidos, embora aquele
debatedor citasse o exemplo do Japão, onde o salário mínimo é. algo em torno de quatro mil dólares.
Claro que ele ficou sem resposta num programa reaIizado em cadeia estadual. De fato, ele não poderia
assumir que se pudesse aumentar o valor do salário
mínimo por se tratar da base da pirâmide salarial. Se
se aumentar o salário mínimo, ocorre o efeito dominó e os outros salários também subirão. Então, se
se aumentar o valor do salário mínimo, podemos discutir a subtração de alguns dos encargos. Por exempio, a COFINS. E ele me dizia que o trabalhador poderá optar. Que optar coisa nenhuma! É só lembrar
o fundo de garantia. Quem neste plenário conhece a
relação capitaVtrabalho sabe' que quem chegasse a
uma empresa e não optasse, ou seja, não se obrigasse a aceitar o fundo de garantia, não era empregado. Todos nós sabemos disso.
Então, não tem essa de optar por mais dinheiro, por mais encargo. É claro que o trabalhador gostaria de ter muito 'mais dinheiro no bolso e abrir mão
até de algumas COFINS da vida. Só que isso não se
torna realidade. Ele fica sem os direitos trabalhistas
e não é remunerado devidamente.
; Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. a tolerância.
Desculpe-me pelo abuso de minha parte.
,; Era o que tinha a dizer.
O SR. WIGBERTO TARTUCE - Sr. Presidente,. Pf3Ço a palavra pela ordem.
'; O SR. PRESIDENTE (Eurico Miranda) - Tem
V..Ex! a palavra.
. O SR. WIGBERTO TARTUCE (PPB - DF.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
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te, .Sras. e Srs. Deputados, nós acabamos de presenciar mais uma eleição no Brasil. A esta Casa
conseguiram retornar cerca de 55% dos Parlamentares que aqui já estavam. Portanto, teremos uma renovação na ordem de 45%. Muitos, Sr. Presidente,
como V. ExB, foram brindados com uma votação extraordinária, e, com certeza, também o Deputado
Paulo Paim, que, neste momento, assume a Mesa,
com merecida e justificada intenção, porque, além
de recordista absoluto de projetos apresentados
nesta Casa, é um dos nossos mais assíduos parlamentares.
Desejo cumprimentá-los, em nome de todob,
os Srs. Parlamentares que regressam a nossa Casa.
Com certeza, em fevereiro de 1999 estaremos tomando posse para mais um mandato eletivo por
quatro anos.
Sr. Presidente, hoje, lendo um dos jornais, vi
que a mais importante revista mundial que trata de
economia pautava o Brasil na sua capa como um
dos países em mais dificuldades dentre todos os do
planeta - talvez o maior deles. Tivemos algumas dificuIdades quanto ao capital externo, que tem saído
do Brasil de investidores que vieram prestigiar nossa
indústria nacional. Mas, pela fragilidade do sistema,
hoje atacam o real, deixando-nos sobressaltados
diante de eventuais dificuldades que o Brasil possa
vir a ter, dentre as quais, naturalmente, quem sabe,
a quebra definitiva do País ou uma moratória.
Aguardamos que medidas sejam tomadas pelo
Executivo brasileiro para impedir que fiquemos à
mercê dessas regras transitórias internacionais.
Acredito que o Congresso Nacional terá condições suficientes de avaliar aquilo que necessário for
para que não comprometamos ainda mais a sociedade civil brasileira e possamos encontrar caminhos
para que o País assegure à sociedade uma condição qualificada de vida, de subsistência decente e,
sobretudo, de felicidade, razão principal da nossa
permanência nesta Casa.
Convido, portanto, o Executivo brasileiro a nos
remeter as eventuais leis necessárias para essa
nova formatação econômica, porque não podemos
avaliar as dificuldades com o desemprego que atravessa o País. Só o Poder Executivo terá capacidade
de nos trazer leis para que possamos endossá-Ias
ou não, quer sejam da reforma tributária fiscal, quer
sejam de outras que se fazem necessárias, a fim de
que possamos cumprir nosso papel de parlamentar
neste País.
Observo também, Sr. Presidente, que o Brasil
tem hoje, lamentavelmente, uma tributação imposta
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da ordem de t!8% do PIB bl'asileiro. Notei ainda que
alguns países de Primeiro Mundo praticam polítiças
da ordem de 33 a 35%, eventualmente 37%, de tributos relativos àquilo que o País produz como Produto Interno Bruto. Ora, algumas autoridades brasileiras estão dizendo que existe uma diferença em
países de Primeiro Mundo da ordem de eventuais
7% - uma diferença de 28 para 35% - de tributação
em cima do PIB. Se isso for verdade, nós estaremos
aqui para avaliar.
É muito importante que o País retire de cima
de alguns aspectos sociais a sobretaxa de impostos
que eventualmente possa vir. Ninguém aqui estará
disposto a aprovar projetos que eventualmente venham penalizar a sociedade brasileira. É importante
que o Governo direcione as suas baterias para cima
do capital especulativo, para cima de tributos e impostos incidentes sobre produtos considerados supérfluos, e que não as aponte diretamente sobre os
alimentos e o trabalho produtivo, porque não vamos
suportar uma sobretaxa de tributos que penalize a
sociedade civil brasileira.
Tenho conhecimento de eventuais tributos que
nos pretendem encaminhar nesta Casa. Eu, como
governista assumido, tenho aprovado e dado ao Governo, todas as vezes que solicitado e requisitado, o
meu apoio. Desta feita, não o farei. Estou preocupado. Acho que nós não teremos como suportar essa
sobrecarga fenomenal que se propõe, a não ser que
as baterias do Governo recaiam, como já disse, para
mais uma vez caracterizar com eficácia, sobre o capital financeiro ou, eventualmente, sobre o capital
improdutivo.
Não vamos permitir nesta Casa, pelo menos
nos próximos três ou quatro meses, e, por que não,
também nos próximos quatro anos, que haja uma reforma tributária e fiscal não negociada, porque, antes de qualquer coisa, é dos Parlamentares que aqui
estão e deste orador que lhes dirige a palavra a responsabilidade de não permitir que o País cause danos à família brasileira.
Portanto, quero parabenizar ~s colegas que retornaram a esta Casa, embora tenhamos que conviver com 45% de novos Deputados, alguns que aqui
já estiveram e outros que estão vindo a esta Casa
pela primeira vez. Espero que todos possam ter a
acolhida que tivemos no exercício de 1995.
Era o que tinha a dizer.
O Sr. Eurico Miranda, § 2 9 do artigo 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo
Paim, 3Q Secretário.
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O SR. NILTON BAIANO - Sr .~ Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. NILTON BAIANO (PPB-ES. Pela ordemo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, usamos a tribuna para fazer um
agradecimento especial ao povo do meu Estado, o
Espírito Santo.
Foi uma eleição muito difícil de que participou
toda a nossa bancada e também muito sugestiva, de
que o poder econômico participou de forma muito
violenta. E quem' conseguiu eleger-se - das dez vagas para Deputado Federal, cinco Parlamentares se
reelegeram - realmente está de parabéns, porque foi
uma eleição completamente diferente que enfrentamos no nosso Estado: com poder aquisitivo e fisiologismo muito grandes.
Acredito que a eleição no Espírito Santo foi diferente da eleição da maioria dos Estados brasileiros.
Quero fazer um agradecimento especial ao
povo do meu Estado, pois em 1990, no primeiro
mandato, obtivemos 15 mil votos; passamos para 23
mil em 1994, e, agora, na eleição de 1998, com todas as dificuldades, obtivemos 50 mil 152 votos, o
que muito me alegra e honra, embora não tenha
nascido naquele Estado. Engrandece-me saber que
o povo do Espírito Santo me deu o seu voto. Na verdade, foi surpreendente até para mim, pois não imaginava que nesta eleição dificílima eu pudesse receber 50 mil votos.
Quero deixar um agradecimento especial a todos os amigos que me ajudaram, à classe médica,
que muito me apoiou, aos funcionários públicos,
aposentados e trabalhadores. A nossa postura sempre foi em defesa do trabalhador, do funcionário público e do aposentado, quando dissemos não às reformas administrativa e da Previdência Social propostas pelo Governo Federal.
Mesmo fazendo parte de um partido de base e
apoio ao Presidente, pedimos ao nosso Líder que
nos desculpasse, mas eu não poderia apoiar tais reformas - e assim o fiz. Acho que o retorno veio com
esta grande votação no Estado do Espírito Santo.
Quero também fazer um agradecimento à nossa coligação por termos conseguido eleger o Governador. Certamente hoje temos a expectativa de um
governo diferente, de um governo de progresso, que
venha a tirar o Espírito Santo das dificuldades em
que se encontra, tais como o atraso de quatro meses no pagamento do funcionalismo público, a falta
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de segurança que faz com que os índices de violência no Estado sejam um dos maiores do País, e do
estado de calamidade em que se encontram a saúde
e a educação.
Agora, com a eleição do Senador José Ignácio
Ferreira, que participa de nossa coligação, entendemos que existe a expectativa de melhora para o Espírito Santo, a expectativa de melhora para a saúde,
educação e segurança, bem como a expectativa de
que o funcionalismo público venha a receber o seu
pagamento em dia, porque, como já disse, hoje está
com quatro meses de atraso.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eram
esses os registros que gostaria de fazer, bem como
esse agradecimento ao povo de meu Estado. Embora não tenha tido a felicidade de lá nascer, acho que
sou um dos maiores capixabas do Espírito Santo.
Era o que tinha a dizer.
O SR. COSTA FERREIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. COSTA FERREIRA (PFL-MA. Pela ordemo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Parlamentares, voltamos mais uma vez a esta tribuna para primeiramente agradecer nossa reeleição ao
povo do Maranhão.
Tivemos o apoio de· vários segmentos de nossa sociedade. Fomos apoiados pelos evangélicos,
especialmente os da Assembléia de Deus; tivemos o
apoio da Igreja Universal, da Igreja Quadrangular e
da Igreja Sabatista. Tivemos apoio de outros segmentos também, de modo que queremos, de público, deixar o nosso agradecimento ao Presidente da
nossa Convenção, Pastor Joacir, da Assembléia de
Deus em São Luís; ao Pastor José Guimarães Coutinho e também à Iiderélnça da Igreja Universal, Bispo Gilberto. Enfir:!J,.a todos aqueles que nos ajudaram na nos~a/Í'eeleição, queremos agradecer de
todo coraçãO e dizer que estaremos aqui para lutar
em.benefício dos interesses dos evangélicos deste
País.
Lutaremos para que os fenômenos do menor
abandonado e da prostituição infantil tenham fim;
que os olhos da Nação estejam voltados para a resolução desses problemas, acabando-se com esse
abuso que fere o decoro da família e da nossa Pátria.
Continuaremos lutando, no nosso novo mandato, contra a legalização do aborto, dos jogos, dos
cassinos e da maconha. Lutaremos para que haja
melhor assistência à criança, ao adolescente e ao
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idoso. Lutaremos com todo o empenho para que a
família brasileira fuja de todo aquele acinte, desdém
e deboche com que é tratada, principalmente no
concernente a seu papel fundamental, que se inicia
com o casamento entre homem e mulher. Existem
pessoas interessadas em que haja um relaciona~
mento a título familiar entre indivíduos do mesmo
sexo. Lutaremos contra essa aberração; jamais a
aceitaremos.
Queremos também que nossa sociedade seja
forte, que haja respeito ao nosso semelhante. Lutaremos pelos diretos individuais e coletivos, a fim de
que os trabalhadores tenham melhores dias e meIhores condições para sobreviverem nesta sociedade com suas famílias e de que haja uma educação
adequada, para que, enfim, poss.amos viver em paz
e tranqüilidade uns com os outros, trabalhando pela
construção do nosso País.
Deixo também o registro da eleição no Maranhão. A Governadora Roseana Sarney destacou-se
e recebeu mais de 1 milhão de votos, e seu opositor
chegou a um pouco mais de 300 mil. Isso foi uma
demonstração de que a Governadora soube govemar
o Maranhão com sabedoria, inteligência e procurou fazer o melhor para o nosso Estado. A resposta veio nas
umas, quando o povo se manifestou dando-lhe total
apoio, para que continue governando por mais quatro
anos, levando para nossa gente carente melhores
dias, isto é, investindo em educação, saúde e estradas para que os trabalhadores do campo possam ter
sua produção mais barata na cidade e comercializar
de maneira mais adequada.
Queremos parabenizar a Governadora Roseana Sarney pela sua retumbante vitória, muito importante para o nosso Estado. Isso não foi novidade,
porque suas realizações mereceram os aplausos
dos maranhenses. E nós, aqui na Câmara dos Deputados, queremos também lhe dernonsirar nosso
apoio e solidariedade.
Quero ainda deixar registrado o meu agrad'3cimento aos evangélicos do Maranhão.
Era o que tinha a dizer.
O SR. CONFÚCIO MOURA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. CONFÚCIO MOURA (Bloco/PMDB-RO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é com grande satisfação
que voltamos, após as eleições, a utilizar esta tribu~
na da Câmara dos Deputados e a rever nossos companheiros, de quem já estávamos com saudades.
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Quero agradecer em particular ao povo do Estado de Rondônia, que me agraciou, mais uma vez,
com expressiva votação, principalmente nas regiões
centrais do Estado. A todos o meu muito obrigado.
Para mim, isso é preriúncio de aumento de responsabilidade, que será muito grande. É nas campanhas políticas qüe nos reencontramos com a população e conhecemos suas necessidades. É quando
podemos avaliar o que se devemos fazer no futuro.
Assim, Sr. Presidente, entendi o meu retomo
a esta Câmara como sendo nova carga de trabalho. Particularmente, tenho um compromisso firmado com a juventude do meu Estado, principalmente com a das cidades de médio porte do Estado de
Rondônia, conseqüentemente com os jovens da
Região Norte brasileira, onde ainda não há ensino
superior de qualidade, mas apenas algumas faculdades privadas explorando precariamente o ensino superior.
Temos de enfrentar esse novo perfil da universidade pública brasileira, trabalhando para que o ensino de qualidade.possa chegar também às cidades
médias e distantes do País. Talvez se possa levar,
com os novos artifícios dos modernos meios de comunicação - videoconferência, INTERNET e outras
modalidaâes -, professores com formação universitária de excelência, para que populações distantes
possam também usufruir do ensino público de ~ualidade.
Sr. Presidente, vejo também grande quantidade de jovens sem profissão definida enchendo as cidades brasileiras de porte médio. Para que a juventude brasileira possa se profissionalizar num curto
prazo, esse é um tópico fundamental que devemos
atacar, diferenciando a sistemática e os currículos
escolares da sua ortodoxia tradicional. Precisamos
modificar cargas horárias, tempo e disponibilidades
para que a juventude possa profissionalizar-se em
curto prazo e, de maneira mais acelerada, ter acesso a negócios, profissões e trabalhos.
Não se pode depender exclusivamente do serviço público. Não se pode sobrecarregar ainda mais
as Prefeituras, as estatais. Precisamos de trabalho
para o povo brasileiro, e isso só será conseguido
a.través da sua profissionalização, tanto no campo
como nas cidades.
Retomo amanhã ou depois para o meu Estado,
Rondônia, a fim de participar da campanha do segundo turno do meu candidato, o Governador do Estado Valdir Raupp, que ainda se defronta em batalhas da campanha política. Como seu aliado e companheiro, retomo para ajudá-lo a ganhar as eleições,
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com a certeza de que o povo rondoniense ·haverá de
reconhecer seu trabalho.
Sr. Presidente, encerro meu pronunciamento
cumprimentando o povo brasileiro por reconduzir,
mais uma vez em primeiro turno, o Sr. Fernando
Henrique Cardoso à Presidência da República.
S.Exa. terá uma responsabilidade muito grande: a
travessia da difícil situação em que nos encontramos, para que nós, povo brasileiro, não retroajamos
no tempo, como no fim do século passado, quando
havia uma dependência servil e nos encontrávamos
no maior atraso. Ouvindo os discursos dos Parlamentares do fim do Impétio e do início da República,
verifiquei que eles se assemelham aos discursos de
hoje.
Ao Presidente da República e ao Congresso
Nacional reeleito e renovado cabe a grande responsabilidade de conduzir o povo brasileiro, quase 160
milhões de brasileiros, a um bom porto.
Era o que tinha a dizer.
O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. RICARDO BARROS (PPB-PR. Pela ordemo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, é com satisfação que venho a
esta tribuna para agradecer ao povo do Paraná por
renovar o nosso mandato na Câmara Federal, com
mais de 68 mil votos. Agradeço ao povo de Maringá,
cidade onde nasci e da qual fui Prefeito, onde tive a
expressiva votação de quase 34 mil votos. Fui o candidato mais votado da minha cidade, que me credenciou para continuar nesta Casa defendendo os interesses do nosso Estado, da nossa região e da nossa
Maringá.
Quero agradecer também ao povo do Paraná
pela feliz escolha do Governador Jaime Lerner para
continuar dirigindo o nosso Estado, industrializandoo e mudando o seu perfil econômico. S.Exa. incluiunos entre os Estados que mais recursos externos e
investimentos privados receberam nesses últimos
anos.
Parabenizo também o nosso povo do Paraná
por dar ao Presidente Fernando Henrique Cardoso,
proporcionalmente, uma das maiores votações em
todo o País. Foi uma expressiva votação. Fernando
Henrique Cardoso, nosso Presidente da República,
vai continuar seu trabalho para manter a estabilidade
da moeda e superar as dificuldades que enfrentamos na balança comercial, na dívida interna, que
cresceu assustadoramente, e no câmbio.Certamente
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todas elas serão superadas com a habilidade dos
companheiros da equipe econômica, do Ministro Pedro Malan e do próprio Presidente Fernando Henrique, que tem credibilidade internacional para afastar
do País as dificuldades que fizeram outras nações
passarem por momentos muito difíceis. Evidentemente vamos ter um remédio amargo. O Governo
fala em aumentar impostos e cortar gastos. A receita
sempre é esta: eliminar o déficit público.
Esperamos que o Presidente Fernando Henrique consiga uma receita tão boa quanto a do Plano
Real, para posicionar o Brasil como país superavitário. A Nação que produz, arrecada, investe em educação, em saúde, em questões básicas para a sociedade tem de conseguir superávits anuais suficientes para ir abatendo a dívida interna. Assim sendo,
com recursos das privatizações a fazer e com esse
superávit, poderemos ter a perspectiva de, em alguns anos, liquidar a dívida interna. Essa é a tarefa.
Volto com a determinação de votar a reforma
tributária, estabelecer imposto sobre valor agregado,
criar uma base tributária mais ampla. Esse imposto
incluiria todos os consumidores na base. Será um
imposto melhor porque todos contribuirão, os que
têm carteira assinada e os que não a têm, os que
têm empresa estabelecida e os que não as têm. Assim, com uma nova configuração tributária em que
todos pagam, é evidente que o País arrecadará
mais. Esse é o caminho que queremos trilhar na reforma tributária: desonerar a folha de pagamento e o
empresário, que paga mais de cinqüenta diferentes
impostos, para sermos mais competitivos neste mercado globalizado que toma conta do País.
Quero votar também a reforma política, Sr.
Presidente. Quero ter a oportunidade de discutir com
os nobres colegas a fidelidade partidária, o voto distrital, o voto facultativo, o parlamentarismo. O País
precisa realmente modernizar e fortalecer o seu sistema partidário, pré-qualificar as pessoas para a disputa de cargos eletivos.
Deixo registrado o meu muito obrigado ao povo
do Paraná por me permitir estar aqui novamente por
mais quatro anos defendendo os interesses da nossa gente. Tenho certeza de que cumpriremos bem a
nossa tarefa. Aos colegas que voltaram, meus parabéns; aos que não conseguiram, peço que continuem na luta, porque o servir à comunidade é a índole de todos nós.
O SR. NELSON OTOCH - Sr. Presidente, peço'
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Tem
V.Exa. a palavra.

Quarta-feira 14 23051

O SR. NELSON OTOCH (PSDB-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, neste primeiro dia de atividades
nesta Casa após as eleições de 4 de outubro, venho
ao plenário manifestar minha satisfação em para cá
retornar, em voltar ao convívio dos amigos; parabenizar aqueles que, disputando as eleições, lograram
aprovação; hipotecar solidariedade àqueles que porventura não tiveram, num primeiro momento, o seu
objetivo consolidado e ficaram na suplência; e, sobretudo, manifestar, para conhecimento do Sr. Presidente e dos Srs. Deputados, o descortino 'do nosso
partido e do nosso Estado, o Ceará.
O PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira, no meu Estado do Ceará, nas eleições realizadas em 4 de outubro, conseguiu outorgar votação
expressiva ao nosso candidato, o Presidente Fernando Henrique Cardoso. S.Exa., porém, não foi
majoritário, ficando em paridade com o ex-companheiro de partido e ex-Governador Ciro Gomes, pessoa estimada e respeitada em nosso Estado.
O Governador Tasso Jereissati e o PSDB conseguiram o que poucos Estados brasileiros - talvez
nenhum - obtiveram: continuar com 100% da representatividade no Senado Federal, com a eleição do
nosso companheiro luiz Pontes para a vaga do Senador Beni Veras. Também para a Câmara dos Deputados, não a nossa coligação, mas apenas o Partido da Social Democracia Brasileira conseguiu fazer
55% da bancada federal. São, portanto, doze Deputados eleitos com expressiva votação, tendo obtido o
mais votado cerca de 120 mil votos, e o menos votado, cerca de 57 mil.
De forma que é esta a contribuição que o Ceará traz para a travessia desses momentos difíceis.
De comum acordo, com todos os partidos, todas as
Lideranças, poderemos juntos pensar naquilo que o
Brasil, por intermédio dos Poderes Executivo e legislativo, poderá fazer para superar os graves momentos que atravessa, fruto não só dos seus problemas internos, mas também de fatores externos, da
globalização, do chamado capital virtual, enfim, da
crise que papoca em países distantes e repercute
aqui.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é com
satisfação que retorno ao convívio desta Casa. Quero expressar aos companheiros, aos outros 512 Deputados, a certeza de que, a partir da próxima semana, quando aqui chegarão as primeiras medidas a
serem adotadas pelo Governo e que deverão sofrer
o crivo desta Casa, estaremos todos juntos, tratando
os problemas havidos na eleição como superados
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pelos menos, de segundo plªno. Estaremos pari
passu procurando as soluções para os difíceis problemas que virão.
O Brasil é muito maior do que a crise. O povo
brasileiro tem mais força do que todas as dificuldades que virão. Tenho certeza de que conseguiremos
superá-Ias.
Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ AUGUSTO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. JOSÉ AUGUSTO (PPS-SP. Pela ordemo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, assomo à tribuna desta Casa, primeiro, para saudar os demais companheiros neste
retorno aos trabalhos da Câmara dos Deputados,
segundo, para que possamos fazer uma análise dos
resultados de 4 de outubro.
Essas eleições foram difíceis para todos aqueles que fazem oposição ao Governo Fernando Henrique Cardoso. Por meio de um esquema de cartas
marcadas, o Governo conseguiu aprovar nesta Casa
uma lei eleitoral que, em última instância, beneficia
justamente aqueles que já detêm mandato de Presidente qu de Governador. Houve também a utilização
da mídia em proveito daqueles que provavelmente
vêm vendendo notícias ou concessões. A imprensa
teve um papel fundamental na reeleição do Presidente Fernando Henrique Cardoso e de muitos Governadores.
Na eleição de Deputados Federais e Estaduais
e de Senadores também houve distorções. Os Parlamentares que tinham recursos e, neste espaço de
tempo, haviam ocupado funções, distribuído cargos
e recebido benefícios tiveram privilégios que lhes asseguraram a reeleição. Já os Parlamentares de oposição tiveram de fazer o bom combate: ir às ruas,
denunciar as estratégias do Governo, apontar os vícios e conquistar avanços.
Quero agradecer à população de São Paulo
que, independentemente das propagandas enganosas, soubr::J reconhecer os seus representantes.
Agradeço aos paulistas os votos que obtive para
constituir a primeira bancada do PPS na Assembléia
Legislativa de São Paulo, ajudando na construção
do partido e, dentro de uma visão democrática, ajudando São Paulo a avançar e crescer. Quero agradecer a. todos da cidade de Diadema que, mais uma
vez, depositaram o seu voto de confiança em mim.
Estarei representando o meu povo, os meus companheiros e São Paulo.
OU,
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Quero dizer aos demais companheiros reeleitos que estarei sempre aqui, visitando, cobrando,
trazendo críticas, sugestões, projetos, fazendo da
minha presença nesta Casa a continuação do meu
mandato. Em São Paulo, também estarei à disposição dos meus companheiros da Câmara dos Deputados. Estarei atento a Brasília, ao nosso País. Sei,
Parlamentar de oposição que sou, que 1999 será um
ano difícil, de recessão, de juros altos, de crise na
economia. Essa é a nossa expectativa.
Femando Henrique Cardoso tentou e conseguiu enganar o eleitor brasileiro, que o levou à reeleição. Vamos estar atentos, organizando os cidadãos brasileiros para reagir contra o desmonte do nosso parque industrial, contra essa ação nefasta que
acaba com a agricultura, contra o processo de importação de produtos, contra a geração de empregos fora do Brasil.
E mais: a partir dos Estados, vamos exigir que
o País invista mais em educação de 1ll , 22 e 32
graus, em saúde e em áreas sociais. A Oposição,
unida e fortalecida, exigirá avanços nas áreas soc/ais desmanchadas pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Espero que a Câmara dos Deputados continue
a dar exemplo de luta e que a Oposição permaneça
unida e firme contra os desmandos. Continuaremos
atentos para isso.
Meu partido, o PPS, traz três representantes
para esta Casa que, somados aos companheiros da
Oposição, estarão fazendo a luta da democracia por
um Brasil melhor e mais forte.
Queremos um Brasil vigoroso, que não dependa do Primeiro Mundo e não seja submisso às vontades do FMI.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. EDINHO BEZ - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Tem V.
Exª a palavra.
O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB - SC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, da mesma forma que meus
colegas, agradeço aos meus eleitores por me reconduzirem a esta Casa para mais uma Legislatura.
Juntamente com os colegas de Santa Catarina, haveremos de representar nosso povo no Congresso
Nacional.
Registro também a satisfação que tive durante
o período eleitoral nos Municípios de Santa Catarina,
em especial nos da região sul. A excelente votação
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que obtive deu-me a oportunidade de permanecer
por mais uma Legislatura nesta Casa.
Agradeço aos cabos eleitorais que estiveram
comigo no dia-a-dia - minha família, meus amigos,
colegas do gabinete, dos meus escritórios em Santa
Catarina, Prefeitos, Vereadores -, enfim, àqueles
que acreditaram mais uma vez neste Deputado.
Tenho, por isso, consciência da responsabilidade
de, junto com a bancada de Santa Catarina, representar
bem o povo do nosso Estado, engrandecendo-o ainda
mais.
Nós, do PMDB, não logramos êxito na eleição
para Governador e Senador, embora nosso candidato ao Senado, colega representante da agricultura
na Câmara dos Deputados, Valdir Colatto, tenha tido
desempenho razoável. S. EXª disse-me outro dia
que só o fato de ter visitado o Estado de Santa Catarina e ter conhecido melhor as regiões distintas, valeu a pena para o seu aprendizado.
Por isso, queremos agradecer aos eleitores do
nosso Estado o apoio recebido. Muitos não só votaram como também colaboraram em todos os sentidos, ajudando na divulgação do meu nome. Assim,
posso mais uma vez estar na Câmara Federal, representando-os.
Gostaria de desejar ao Senador eleito, Esperidião Amin, sucesso. Os parlamentares que dão sustentação ao Govemo, eleitos por Santa Catarina,
merecem o melhor. Torcemos para que dêem certo.
Nas eleições, exercemos a democracia. Votou
o eleitor naquele que entendeu ser o melhor. Curvamo-nos, por isso, ao resultado das urnas. Desejamos sucesso a todos aqueles que lograram êxito.
Àqueles que não tiveram a mesma sorte, os candidatos ao Governo, ao Senado, às Câmaras Federal
e Estadual, digo que, com tenacidade, demonstraram coerência e muita força, engrandecendo, assim,
a democracia. Ganhou a democracia, ganharam
também os que participaram do processo.
Onde existe vencedor, há perdedor. Faz parte
do processo. Entretanto, entendo que ninguém saiu
perdendo em Santa Catarina. Todos nós ganhamos.
Cada um fez sua parte. Foi uma eleição limpa. Venceram aqueles que têm história. Aqueles que fizer~m algo pelo estado conseguiram a confiança do
eleitorado; por isso, venceram.
Gostaria de, mais uma vez, demonstrar meus
agradecimentos aos eleitores catarinenses e dizer a
todos os colegas presentes que temos consciência
da nossa responsabilidade e do dever até aqui cumprido.
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Com a experiência adquirida quando Deputado
Estadual, agora Federal em mais um mandato, com
certeza, haveremos de, junto com outros parlamentares deste Brasil inteiro, engrandecer nossa Pátria.
Era isso o que tinha a dizer.
O SR. SERAFIM VENZON - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Tem V.
EXª a palavra.
O SR. SERAFIM VENZON (PDT - SC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, quero dar minha saudação
a todos no retorno desse pequeno recesso eleitoral.
Retornamos a esta saudosa Casa, alguns para terminar a Legislatura 1995/1998; outros, como eu,
também, além de terminar esta Legislatura, para
reingressar no mandato e agradecer de forma especial a todos que participaram do pleito de 1998. Enfim, retornamos para reiniciar em breve a nova Legislatura 1999/2002.
Neste momento, queria ocupar de forma especial esta tribuna para tecer considerações a todos
aqueles candidatos que participaram do pleito e que,
sem dúvida, ajudaram e estão ajudando a melhorar
e a incrementar a democracia no País.
Nesses três anos e meio, como Deputado, basicamente segui as diretrizes, as orientações partidárias e também o bom senso, baseado na formação cívica e moral do povo brasileiro, especialmente
do catarinense. Na eleição de 1994, obtive 30.072
votos e fui reeleito agora com 47.945, praticamente
48 mil votos - para arredondar " o que representa
um aumento de mais de 60% de apoio em termos de
voto.
Nesta sessão, agradeço principalmente ao
povo catarinense, a todos que, no dia 4 de outubro,
foram às urnas votar no seu candidato, independentemente do partido, e revelar a boa intenção
de melhorar o País por intermédio do voto.
Agradeço de forma especial a todos aqueles
que abraçaram a legenda da Frente Popular, especialmente os que optaram por mim.
Neste momento, parabenizo também todos os
candidatos dos diversos partidos que constituíram
nossa legenda e que ajudaram a eleger novamente
uma bancada de quatro Deputados Federais, no
caso, dois do PDT e dois do PT.
Também agradeço de forma especial ao Presidente do PDT de Santa Catarina, Sr. Manoel Dias,
que tão bem conduziu o partido com unidade e afinco, para fazer prevalecer os ideais sociais em prol
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de urna sociedade mais justa, com menos diferenças
Bo<:ia.is.
Agradeço, de fonna muito especial, aOs meus
principais fiadores, espalhados por todo o Estado de
Sant;3. Catarina, médicos, engenheiros, agricultores,
lídares partidários e sociais e outros. Eles são os
llw~ mais me conhecem e que, acreditando em mim,
levaram minha verdade a muitos outros. Agradeço
aos meus conterrâneos, brusquenses, aos presidentas dos sindicatos dos trabalhadores têxteis, ao preBidente do sindicato dos metalúrgicos, da construção
Givil, aos presidentes das associações de bairros,
aos ()residentes dos clubes de mães e dos idosos,
aos presidentes de clubes de serviços, como Rotary
I~ liol1s, à Associação Comercial e Industrial, à Asl;ocia'rão das Micro e Pequenas Empresas, à Associação do Clube dos Diretores Lojistas, aos Vereadores e a muitos outros que abraçaram a idéia do
Nosso Federal. A todos esses ofereço minha reeleição, com a regalia de ser o mais votado do partido.
Brusque, a exemplo dessas lideranças, com destaque especial aos Vereadores, abraçou o partido
maior que todos nós, especialmente Brusque e toda
a região, e haverei de responder com trabalho e afin-

co.,
Sr. Presidente, nesta sessão, cumprimento V.
todos que retomaram para encerrar esta Legislatura e ainda aqueles que participaram do pleito
eleitoral. Deixo o meu abraço e o meu muito obrigadlo por estar incrementando a democracia no Brasil.
O SR. JOS~ UNHARES - Sr. Presidente,
oeço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo t'alfllj T"'rn V.
Ex' a palavra.
.
O SR. JOS~ UNHARES (PPB - CE. Pela or:lem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, estamos saindo de um período eleitoral, e nos afiguram vários problemas que
terão de ser enfrentados talvez neste plenário ou em
:)utro lugar geográfico. E penso que algumas reflexões
::o:ieriam ser apresentadas a todos nós, políticos. Ou ternos a política como profissão ou COI1)O missão, como é
) meu caso. Tenho a política como missão.
Fiquei interrogando-me sobre as abstenções e
::JS votos nulos que aconteceram nesta eleição. Tudo
::,50 nos faz crer que ou o eleitor levanta;~
: 1I3p!ita sobre a classe política ou tem atgutn.{ resorva ou restrição. Reserva que nós, que estamos
fll!sta. Casa no dia-a-dia, não sabemos de onde vem.
Quem foi eleito exclusivamente pelo povo. visit:3nd:1 368 localidades, sem o apoio de nenhum pref,aito ou vereador, que não tem cartéis a seu lado ou

Ex' e
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financiadores, pôde sentir e avaliar, de maneira muito viva, uma certa desconfiança do eleitor.
Deixo essa reflexão a todos os meus pares.
Desejava ainda me aprofundar na maneira como
esse tipo de política vem sendo praticada. Muitas vazes, somente aqueles, os privilegiados, podem ter
acesso ao mandato.
Fui o Deputado mais bem votado da minha terra, a cidade de Sobral, com mais de 20 mil votos.
Sobral é uma terra pequena e disputada por muitos
outros Deputados, também filhos da terra, candidatos a Deputado como eu.
Agradeço ao povo da minha terra e ao de todo
o Estado do Ceará pela minha recondução à CAmara Federal e pela votação expressiva, quase
mil
votos. Quem realmente aqui chega respaldado por
mil votos vem com uma grande responsabilidade.
É a terceira vez que me reconduzem a esta Casa,
que considero um templo sagrado da democracia, e
nela propugnamos pela justiça e pela fratemidade.

n

n

Peço a todos os meus compatriotas, irmãos do
Ceará, que estejam ao meu lado. Não mais votando
em mim durante esses próximos quatro anos, mas
animando-me ao cumprimento estrito do meu dever.
A todos os cearenses, a todos os trabalhadores rurais, a toda a gente pobre e exclurda - meu
eleitorado não faz parte da elite, mas da mais sofrida
classe do meu Estado e talvez a isso se deva tio
expressiva votação -, ao trabalhador urbano. a toda
a classe médica que comigo trabalhou. os meus
mais sinceros agradecimentos e o meu compromisso de que aqui estarei a serviço dos que foram solidários comigo.
Era o que tinha a dizer.
O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Tem V.
Ex' a palavra.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, retomo à tribuna depois
dessa grande batalha enfrentada pelo povo brasileiro no dia 4 de outubro.
Sr. Presidente, não se tratou de mera eleição
ou de mais uma eleição no Brasil. Assistimos a uma
verdadeira guerra patrocinada pelos grandes veiculas
de comunicação de massa associados aos famigerados institutos de pesquisa. Todos eles trabalham em
plano nacional, mas de vez em quando aparece um
e diz que trabalha exclusivamente para veículos de
comunicação.
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E daí? É exatamente isso, os institutos de pesquisa trabalham para veículos de comunicação a fim
de manipular a opinião pública, o nosso eleitorado,
na tentativa de manter aquele culto ao voto de quem
vai ganhar para o indivrduo não perder o voto. Foi
assim o trabalho desenvolvido pelos institutos de
pesquisa e pelos grandes veículos de comunicação
de massa.
Por isso, ao mesmo tempo em que denuncio
esse tipo de manipulação grosseira que ocorre, no
processo eleitoral em nosso País, aproveito a oportunidade para também ressaltar o trabalho do povo
brasileiro, que abraçou campanhas de candidatos
que estavam, muitas vezes, com 4%, 5%, na tal pesquisa, amarrados ao famoso nó cego. Aquele nó que
ninguém desata, dado pelos institutos de pesquisa,
tinha o objetivo de não deixar que o eleitorado percebesse a grande possibilidade de uma virada no
processo eleitoral para dar ao nosso povo um outro
rumo na política econômica e social e transformar,
de fato, a nossa Nação.
Parabenizo o povo brasileiro, que mesmo nessas condições levou importantes candidaturas à vitória. Registro a vitória do Governador do PSB em Alagoas, a vitória do PT no Acre, a ida ao segundo turno do Governador de Brasnia, Cristovam Buarque, e
a possível vitória de Olívio Dutra no segundo tumo
da disputa a Govemador do Rio Grande do Sul- estamos com urna torcida grande -, importante Estado
do nosso País. Há também a ida de Garotinho ao
segundo tumo no Rio de Janeiro. São Estados importantíssimos em que candidatos da Esquerda podem alcançar o Govemo.
Agradeço também aos eleitores do meu EstaCeará,
aquela terra dominada pelo 'ucanato·
do,
que fez uma campanha milionária não só para Govemador e para seu candidato ao Senado, mas também para seus candidatos à Câmara Federal e à Assembléia Legislativa. Nunca se gastou tanto dinheiro
em campanha eleitoral. E lá, naquele Estado, os
candidatos da Esquerda foram muito bem votados.
Também credito isso ao crescimento político de nos50 povo, que abraçou candidaturas de pessoas sérias. Essas competiram com grande dificuldade, sem
recursos ou meios materiais, mas lograram êxito na
disputa eleitoral.
Quero agradecer os 124 mil e 356 eleitores do
meu Estado que me reconduziram para o segundo
mandato na Câmara Federal. Agradeço também aos
eleitores a recondução do companheiro da bancada
da eequerda, o candidato do PCdoB. O nosso companheiro do PT, Deputado José Pimental. foi reeleito
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com mais de 60 mil votos. Além disso, rn.'lridarall
para cá um novo companheiro da esquerda, S~. Sérgio Novais, com mais de 43 mil votos,
Por que faço esses agradecimentos, Sr. PI'eE;i·
dente, Sras. e Srs. Deputados? Na hora de \lotar
aqui no Congresso Nacional, não há dúvida de que o
peso do voto de cada Deputado vai ser igual, mas
nossos votos têm algo mais, têm um sabor melhe,r,
muito mais ligado ao povo brasileiro, pois sabemos
que chegamos aqui com votos Iivre~, Sr. Presidente.
Votos livres do povo do Ceará, do povo brasileiro.
Pode ser que na hora de votar aqui no painel
eletrônico, ou no voto nominal, não haja distinção,
mas o JlOSSO voto foi livre, independente, consciente,
ou seja, de um eleitor que quer mudanças profundas
no País.
Por isso, nosso agradecimento ao povo de
meu Estado, o Ceará, e ao povo brasileiro que levou
o nosso candidato à Presidência da República a ser
talvez um dos homens mais populares da Améri(:a
do Sul e uma das grandes lideranças políticas do
País.
Talvez a mídia diga que Brizola e Lula repr'esentam o povo do passado. Não são do passado,
mas o povo do futuro do País.
O SR. LUIZ MAINARDI - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Tem V,
Ex' a palavra.
O SR. LUIZ MAINARDI (PT - RS, Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. Sras. e
Srs. Partamentares, o primeiro tumo ocorreu há poucos dias e ainda não é o momento de avaliar de forma mais ampla as eleições, as mudanças no comportamento do eleitor, especialmente em relação ao
advento da reeleição e do papel dos institutos de
pesquisa. De qualquer sorte, algo ficou comprovado:
a reeleição, com ou sem a desincompatibilização,
estabelece uma disputa completamente desigual entre os candidatos.
Os institutos de pesquisa, que deveriam fornecer o quadro, a intenção, o momento político, acabaram se tomando os principais cabos eleitorais de vários candidatos. Vimos isso em São Paulo, Santa
Catarina e, especialmente, no Rio Grande do Sul.
No nosso Estado, por exemplo, Sr. Presidente, a
eleiçAo para Govemador já estava decidida porque
os institutos de pesquisa diziam que o Governador
Antônio Britto iria ganhá-Ia sem necessidade de adversário, pois a vantagem era de 12%, 15%. 18(}'0,
19%. Quando o dia 5 se aproximou, eles também
aproximaram o~)úmeros. Já tínhamos pesquisa.s in-
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ternas que indicavam a igualdade da disputa e a reaIização de segundo turno. Mas as pesquisas encomendadas diziam que não haveria segundo-turno.
O povo gaúcho, que tem história, cultura, tradição e é politizado; não foi atrás dessa conversa de
conduzir, indicar, decidir o resultado antes do dia
das eleições. E, quando se abriram as urnas, vimos
o empate entre os dois principais candidatos. A Oposição, somando-se os votos da Senadora Emilia Fernandes, ganhou as eleições. O povo disse "não· ao
atual Governador. Temos de debater isso.
Entendo que o papel das pesquisas em alguns
estados foi criminoso em relação a muitos candidatos. Entendo também que devemos rever a possibilidade de reeleição.
Por último, estamos assistindo no Sul a debate
e a disputa acirrados, mas não podemos admitir o
terrorismo, a chantagem e a intimidação que o atual
Governador e seus apoiadores estão fazendo em relação aos eleitores gaúchos, ou seja, argumentando
que o Estado ficará na contramão se perder a eleição, que não será mais amigo do rei, que as obras
vão parar, que o Programa do Leite vai acabar, e assim por diante.
Esse terrorismo que se faz em todos os Municípios, obrigando funcionários públicos municipais com salários atrasados há quatro meses - a vestirem
a camiseta do atual Governo e a fazerem campanha,
não vai funcionar. As pessoas, se sugestionadas a
fazer algo que não querem, dão o troco diante da
urna: a consciência delas decidirá o futuro do Rio
Grande do Sul.
Certamente não será um futuro de terrorismo e
de intimidação. Será um futuro de democracia e de
participação popular, a forma de governar do Partido
dos Trabalhadores, prática iniciada em Porto Alegre
há dez anos por Olívio Dutra, exatamente quem derrotará o chamado cavalo do comissário Antônio Britto.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, peço a palavra para uma reclamação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Tem V.
Ex!! a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o sistema de som dos gabinetes no Anexo IV não
está funcionando. É lamentável que, após longo
tempo de ausência desta Casa, tenhamos de nos
deslocar do gabinete para o plenário para saber o
que está acontecendo.
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O sistema de som não está funcionando, e
quero saber qual a providência que V. Ex" vai tomar.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Em primeiro lugar, Deputado Arnaldo Faria de Sá, V. Ex!!,
assim como todos os pariamentares, sabem que o
plenário principal está em obras. Estamos utilizando
o Auditório Nereu Ramos até que as obras terminem.
Adianto a V. Ex!! que a Assessoria da Mesa já
fez contato com a equipe de som para verificar o
problema que impede o som de chegar aos gabineteso
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Independentemente da reforma, Sr. Presidente, o som
deveria estar chegando aos gabinetes. Antes do período de recesso, quando já estávamos utilizando o
Auditório Nereu Ramos, os gabinetes do Anexo IV tinham o sistema de som funcionando perfeitamente.
Importa dizer que o som não está chegando.
Sua saída tanto pode ser daqui, quanto do plenário
principal. É lamentável que nós, do gabinete, não
saibamos o que esteja acontecendo.
Por isso, reafirmo a minha reclamação.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÃ - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Tem V.
Ex!! a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÃ (PPB - SP.
Questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Nos
termos do art. 82 do Regimento Interno, o início da
Ordem do Dia deve ser impreterivelmente às 16h. Já
são 17h40min e ela ainda não se iniciou.
Obtive informações junto às portarias de entrada que estamos neste momento com 215 parlamentares, portanto, abaixo do quorum de deliberação.
Na lista de presença de acesso ao plenário há cerca
de 189 parlamentares.
Portanto, em respeito ao Regimento Interno e à
Ordem do Dia, solicito a V. Ex!! que cumpra o Regimento e encerre a sessão, até porque sabemos que
a sessão de hoje é apenas de avaliação, para se saber o estado dos Deputados que não foram reeleitos
e daqueles que foram reeleitos, mas, lamentavelmente, foram abandonados à própria sorte pela base
do Governo.
Esta sessão, na verdade, é apenas um termômetro para saber qual é o estado do paciente. Já se
viu qual é o estado do paciente. Tem de 'colocar as
barbas de molho para o dia 27, quando haverá a
sessão do grande embate que deseja esta Casa.
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A sessão de hoje, lamentavelmente, pífia, decorrente de uma convocação açodada e apressada,
desrespeita o Regimento.
Portanto, solicito a V. Ex!! que encerre a sessão.
o SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Procede
à reclamação de V. Ex'!, e esta Presidência vai
aguardar apenas que mais quatro parlamentares
que estão há algum tempo aguardando para fazer
uso da palavra se pronunciem.
Estão inscritos os Srs. Deputados Walter Pinheiro, Roberto Balestra, João Matos e Edison Andrino. Após o discurso desses quatro parlamentares,
esta sessão será encerrada por falta de quorum.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, acato a decisão de V. Ex'! e solicito que encerre a inscrição. Após os quatro parlamentares se
pronunciarem, retornarei a este microfone exigindo o
meu direito regimental.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - V. Ex!!
tem toda a liberdade de retornar ao microfone e de
solicitar a palavra.
O SR. ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Tem V.
Ex!! a palavra.
O SR. ROBERTO BALESTRA (PPB - GO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, algumas razões trazemme hoje à tribuna.
A primeira delas, como fizeram alguns colegas,
é para agradecer, mais uma vez, aos eleitores, amigos, companheiros e a Deus a oportunidade de
exercer, a partir de 15 de fevereiro, meu quarto mandato como Deputado Federal.
Agradeço de coração aos companheiros de
Goiás, que me estimulam e, a cada eleição, dão-me
mais votos que na anterior.
Uma outra razão muito importante, Sr. Presidente, é o processo político de Goiás. Há mais de
seis meses já dizíamos que existia no Estado de
Goiás um sentimento de mudança. O povo queria
mudar.
Não se trata de criticar "a" ou "b", de julgar os
atos do Governo, de saber se eram bons ou ruins.
Existia um sentimento de mudança, que era e é decorrente de uma oligarquia instalada no nosso Estado há dezesseis anos, sem dar oportunidades a nenhuma nova liderança em Goiás.
Nós, que sempre fomos de oposição, tínhamos
também um desejo muito grande de que houvesse
essa mudança. E agora, para surpresa de muitos,
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mas não para nós, que já prevíamos o fato, um jovem de 35 anos, nosso colega Deputado Marconi
Perillo, apresentou-se como o candidato das oposições, e, durante a campanha, conseguiu traduzir
com fidelidade o sentimento de mudança do povo
goiano, batendo o imbatível no primeiro turno, com
uma diferença de quase 40 mil votos. E ele vem
para o segundo turno com uma vantagem, segundo
uma pesquisa divulgada anteontem, de 56,9% dos
votos contra 33% do seu opositor, o ex-Ministro e
atual Senador Iris Rezende.
Temos a certeza absoluta de que este sentimento de mudança estará materializado nas urnas e
de que a votação do Deputado Marconi Perillo deverá alcançar entre 65% e 70% dos votos. Essa é a
projeção que temos do pleito de Goiás.
Por um lado, Sr. Presidente, temos uma felicidade muito grande, porque o Estado irá experimentar, a partir de 1º de janeiro, uma nova administração, voltada para o futuro, atualizada, uma administração que será a marca de um novo governo.
Por outro lado, lamentamos por alguns colegas
que não puderam voltar para cá. Entre eles destaco
o nobre Deputado Pedro Abrão e a nobre Deputada
Maria Valadão.
Mas isso faz parte da política. Outros colegas
combativos e determinados estão vindo, como o Deputado Ronaldo Caiado e a Deputada Lúcia Vânia.
Eles, por certo, oferecerão a esta Casa um trabalho
muito valioso.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a eleição de Goiás será um exemplo para o Brasil, sobretudo para essas oligarquias ainda existentes, porque
o povo, quando quer, faz a mudança. E, em Goiás, o
povo, silenciosamente, foi às urnas dizer que deseja
alternância de poder. O mote da campanha foi exatamente este: a Nfamiliacracia". Não agüentávamos
mais esse continuísmo, essa mesmice, essa coisa
de tira de um e passa para o outro e de tira do outro
e volta para o um.
A partir de 1º de janeiro, tenho certeza de que
teremos uma nova administração, uma nova política
no Estado de Goiás.
Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para
fazer um apelo ao povo do meu Estado, aos meus
amigos, aos meus companheiros, aos meus irmãos
goianos. Não abandonem essa última fase da campanha. Continuem com aquele mesmo entusiasmo
que tiveram para ir às urnas no primeiro turno. Agora, depois de tantas adesões que já recebemos, não
nos podemos acomodar. Precisamos continuar porque, quanto maior a vitória e a diferença, maior será
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a responsabilidade do futuro Governador de Goiás,
Deputado Marconi Peril\o, para com o povo e o Estado de Goiás.
Encerramos agradecendo ao povo de Goiás
por tudo que fizeram por nós nestas eleições, principalmente pelos candidatos de oposição.
O SR. JOÃO MATOS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Tem V.
EXª a palavra.
O SR. JOÃO MATOS (Bloco/PMDB - SC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, retomo a esta Casa na condição de Deputado reeleito para mais um mandato
de quatro anos, no qual buscarei representar, com
muita dignidade e com o máximo de competência,
apesar de minhas limitações, o povo de meu Estado,
Santa Catarina.
Desde 1982 participo de eleições. Nos três primeiros pleitos concorri a Deputado Estadual e, nos
dois últimos, a Deputado Federal. A partir da primeira e a cada eleição obtive acréscimo bastante significativo de votos.
Aproveito este veículo de comunicação para
agradecer aos eleitores de meu estado e reafirmar
os compromissos que tenho com a gente catarinense, de maneira muito especial com os eleitores do
alto, do médio e do baixo Vale do Itajaí, região que
represento, e também com os educadores espalhados por todo o Estado, que, em demonstração de
apoio, votaram em mim, permitindo que voltasse a
esta Casa para, nos próximos quatro anos, uma vez
mais, representar o povo de Santa Catarina.
Sr. Presidente, não foi diferente em meu estado o efeito das ações dos institutos de pesquisa sobre a opinião pública, pois predeterminados vieram
os resultados, o que interferiu na formação dessa
opinião e no resultado final. Mas se é desta Casa
que emanam as leis, se este é o lugar onde se disc.utem e se formulam as modificações necessárias
para a correção de desvios em termos de legislação,
compete-nos, portanto, a partir de agora, fixar uma
legislação com base na atual que, rediscutida, permita rever esta legislação. Ao mesmo tempo, que
sejam adotados procedimentos punitivos aos institutos de pesquisa que buscaram manipular os resultados das eleições, como aconteceu em Santa Catarina e na maioria das unidades da Federação.
Em tempo, reafirmo os compromissos não só
como cidadão catarinense, mas, de maneira muito
especial, como educador e ex-Secretário de Educação do meu Estado na atual administração, buscan-
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do flor meio da minha ação parlamentar neste final
de mandato e durante o próximo as ações que resulte') na implantação e implementação de medidas
qu' venham ao encontro das necessidades, interessel:> e aspirações legítimas do povo brasileiro, mais
especialmente do povo de Santa Catarina, e da área
da educação com destaque singular.
Feitos estes registros, aproveito uma vez mais
para cumprimentar a todos os colegas das 27 unidades da Federação que puderam retornar para mais
um mandato, bem como para formular aos que começarão na próxima legislatura a experiência nesta
Casa votos de êxito durante os próximos quatro
anos de mandato.
O SR. EDISON ANDRINO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Tem V.
EXª a palavra.
O SR. EDISON ANDRINO (Bloco/PMDB - SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobres Sras. e Srs. Deputados, volto a esta
Casa, reconduzido pelas umas de Santa Catarina,
pelos eleitores de meu Estado, para mais quatro
anos de mandato.
Aproveito a oportunidade para agradecer aos
eleitores de Santa Catarina, especialmente aos de
minha região, a capital, Florianópolis, e para lamentar aqui que o PMDB não tenha lançado candidato à
Presidência da República.
Hoje, Sr. Presidente, há muitos companheiros
do meu partido que disputam o segundo turno em alguns Estados da Federação brasileira e que se encontram em posições difíceis. Isso ocorre porque
muitos deles foram responsáveis pelo PMDB não ter
candidato próprio.
A situação hoje, Sr. Presidente, seria de segundo turno se o PMDB tivesse lançado seu candidato para disputar esta eleição majoritária para Presidente da República no Brasil.
Lamento, Sr. Presidente, e faço um apelo a
esta Casa para que reveja, urgentemente, as pesquisas eleitorais. Já disputei uma eleição para prefeito da capital de meu Estado há dois anos e não fui
para o segundo turno por menos de 2%. As pesquisas apontaram resultados completamente diferentes
dos obtidos nas urnas, já que me colocavam em
quarto lugar, com 16% 0l,J 17%, e obtive quase 26%
na eleição. Não fui para o segundo turno em função
das pesquisas eleitorais, principalmente do Instituto
Brasmaq, que trouxe, a quatro ou cinco dias da elei·
ção, resultado completamente adverso. Esse também é o preço que pagaram o candidato do seu par-
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tido e muitos outros candidatos, no que diz respeito
à influência que a pesqu.isa tem no quadro eleitoral.
Preocupa-me e espero que o Congresso Nacional não continue a ser o verdadeiro cartório homologador dos atos do Poder Executivo, como foi
neste mandato que se está encerrando, em que as
medidas provisórias do Governo foram aprovadas
sem qualquer discussão desta Casa. Posso citar
como exemplo a Medida Provisória nº 1.647, que autorizou o Governo a vender todos os terrenos de marinha pelo Brasil afora e está trazendo uma série de
intranqüilidades aos moradores desses terrenos em
todo o litoral brasileiro. Foram medidas como essa
que fizeram com que o Congresso Nacional perdesse a sua credibilidade. Por isso, Sr. Presidente, temos a responsabilidade muito séria nesse novo
mandato de evitar que medidas provisórias dessa
natureza passem sem ser discutidas nesta Casa.
Queremos também trazer a nossa preocupação com relação às medidas que o Governo quer
aprovar ainda neste mandato. Com relação à reforma da Previdência, Sr. Presidente - e V. Ex!! é um
batalhador a favor do trabalhador e dos aposentados
-, tenho certeza de que o Governo fará com que o
aposentado brasileiro pague mais esse preço para
ajustar a nossa economia às regras internacionais.
V. Ex!! sabe que aumentar hoje a contribuição dos
aposentados brasileiros é um absurdo. Queremos,
de antemão, externar a nossa preocupação com
essa atitude e fazer um apelo ao meu partido, que já
entrou a reboque na candidatura a Presidente da
República, que foi, na verdade, a bengala do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Sem esse apoio,
teríamos provavelmente segundo turno e com grandes chances de o PMDB sair vitorioso. Espero que o
PMDB reveja sua posição, mesmo porque tudo leva
a crer que no segundo turno - espero que não - pagaremos um preço muito caro pelo erro de não termos nosso candidato a Presidente da República.
Sr. Presidente, reafirmo o meu compromisso
com o Estado de Santa Catarina, com o funcionário
público, com o aposentado e com o pescador catarinenses. Pretendemos atuar de modo que esta Casa
crie urgentemente uma Comissão específica e permanente para discussão sobre os assuntos da pesca.
Cumprimento todos aqueles que disputaram as
eleições, os vitoriosos e os não vitoriosos, pois deram a sua contribuição para a democracia deste
País. ,
O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Tem V.

Ex!! a palavra.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela ordemo Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, ouvi atentamente o que disse o
Deputado Edison Andrino. Eu já havia me referido a
esse mesmo assunto no Pequeno Expediente. Mas,
antes de tocar no tema sobre o qual vou falar, insisto
na observação das pesquisas eleitorais.
Esta Casa, de forma alguma, pode assistir passivamente ao que foi produzido neste País pelas
pesquisas de opinião, haja vista o que aconteceu no
Estado do Rio Grande do Sul, onde, num dado momento, o nosso candidato, Olívio Dutra, não teria
chance, criando-se o ambiente de que não haveria
mais disputa em lugar algum.
Essa excrescência, essa coisa nefasta, produzida pelas pesquisas eleitorais com o intuito claro de
interferir no resultado, tem de ser banida da sociedade. A eleição tem de vir a partir do debate, da tomada de opinião, da decisão do eleitor e não a partir de
uma forma inescrupulosa de indução como a que assistimos no Brasil.
É importante que façamos um rico debate sobre essa questão e tomemos iniciativas no sentido
de banir de uma vez por todas atos como esses, que
possam interferir no resultado de um pleito eleitoral.
Acho até que a discussão sobre um segundo turno
para Presidente fatalmente teria tomado outro rumo
e teríamos a possibilidade de um debate, o que não
aconteceu. Não houve discussão sobre um projeto
nacional, até porque Fernando Henrique Cardoso
correu e não quis enfrentar alguém que muitos chamavam de analfabeto. Interessante, não? Um doutor
com medo de debater com quem ele chamava de
analfabeto. Portanto, acho importante que esta Casa
observe essas questões.
Sr. Presidente, Sras. e SIS. Deputados, outro assunto.
Quero fazer um alerta sobre as denúncias e a
veiculação de matérias nos últimos dias sobre a viagem do Ministro Mendonça de Barros. S. Ex!! foi
quem conduziu todo o processo de privatização e
teve uma relação direta com a Telefónica de Espana
e com a Portugal Telecom, empresas que compraram as empresas do Sistema Telebrás. Eu diria
mais: o problema não é o valor que a Companhia
Telefônica de Espanha gastou para hospedar o Ministro na cidade de Madri, conforme o jornal Folha
de S.Paulo. O problema é o ato, a atitude. Qualquer
servidor público, em qualquer estância, se recebesse um benefício dessa ordem seria sumariamente
afastado do cargo para averiguações. Portanto, o
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tülinistro de Estado, um servidor público de alto escalítio, deveria ser sumariamente afastadoparà esclarecimentos.
Por isso, protocolamos hoje um documento
nesta Casa para solicitar que o Ministro compareça
à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle
para prestar esclarecimentos sobre essa sua relação
com a Telefónica de Espana. Também demos entrada a um processo no Ministério Público, para solicital' a instauração de inquérito para averiguação, tomando como referência o art. 317 do Código Penal,
que fala em solicitar, receber vantagem indevida ou
coisa do gênero.
Portanto, queremos que o Ministro seja julgado
com base nisso e com base no art. 9º da Lei
nº 8.429, de 1992.
Solicitamos que o Ministério Público trate desBa questão da improbidade, porque o art. 9º diz o seguinte:
"Constitui ato de improbidade administrativa,
importando em enriquecimento ilícito, auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão
do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou
atividade nas entidades mencionadas no art. 1º da
LeL"
Achamos que o Ministro agiu de forma equivocada, e estamos também pedindo ao Tribunal de
Contas da União, Deputado Arnaldo Faria de Sá,
que faça uma auditoria naquela transação entre o
Governo brasileiro e essas duas operadoras: a Telefónica de Espana e a Portugal Telecom.
Aliás, Deputado Arnaldo Faria de Sá, a Portugal Telecom festejou na Europa quando fez a transação de adiantamento do pagamento e recebeu juros
por esse adiantamento. Festejou dizendo que sairia
do vermelho em 1998 com a transação financeira
que fez com o Brasil. Tiveram dois ganhos, Deputado Paulo Paim: compraram uma operadora, como a
Telesp ou a Telebahia Celular e, ainda, no adiantamento do pagamento, auferiram ganhos financeiros.
Trataram a questão como se fosse uma operação financeira. Assim, peço ao Tríbunal de Contas da
União que faça uma auditagem nessa relação, para
que cheguemos a uma conclusão se houve ou não
danos aos cofres públicos.
O Presidente Fernando Henrique empurrou
seu Ministro para fazer isso para superar o que ele
chamava de crise, a saída dos dólares. Talvez a Telefónica de Espana, para ajudar a diminuir o déficit
público, tenha pago um pouco da despesa do hotel.
Espero que o Presidente da República, quando for a
Portugal, para economizar o déficit público, não se
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submet~

a receber migalhas da Portugal Telecom,
porque será vexatório para o Brasil.
Estou pleiteando essa apuração a bem da verdade e também para preservar as ações do nosso
Estado, pois, lamentavelmente - quero insistir neste
ponto ., o processo de leilão, na nossa opinião, já se
encontra completamente viciado. Não constava em
nenhum dos artigos do edital, nem nas regras do leilão, que haveria a antecipação ou que quem fizesse
essa antecipação teria ganhos financeiros, portanto,
ganharia com isso.
Houve um desequilíbrio na relação estabelecida entre os ganhadores e o Ministério das Comunicações. Por isso estamos pleiteando essa ação no
Ministério Público contra S. Ex!! Pedimos sua convocação a esta Casa para prestar esclarecimento e
também ao Tribunal de Contas da União para que
faça uma auditoria nas relações estabelecidas pelo
Sr. Mendonça de Barros, como Ministro das Comunicações, a Telefónica de Espana e a Portugal Telecom, operadora estatal de Portugal que comprou a
Telesp no Brasil.
VI - ORDEM DO DIA
PRESENTES OS SEGUINTES SENHORES
DEPUTADOS:

Roraima
Alceste Almeida - Bloco/PMDB; Luciano Castro - PSDB; Luís Barbosa - PPB.

Amapá
Fátima Pelaes - PSDB.

Pará
Asdrúbal Bentes - Bloco/PMDB; Elcione Barbalho - Bloco/PMDB; Geraldo Pastana - PT; Gerson
Peres - PPB; Paulo Rocha - PT.

Amazonas
Alzira Ewerton - PSDB; Átila Lins - PFL; Luiz
Fernando - PPB.

Rondônia
Confúcio Moura - Bloco/PMDB; Eurípedes Miranda- PDT.

Acre
Emílio Assmar - PPB; João Tota - PPB; Regina Lino - Bloco/PMDB.

Tocantins
Dolores Nunes - PFL; João Ribeiro - PFL;
Paulo Mourão - PSDB.

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Outubro de 1998

Quarta-feira 14 23061

Maranhão

Minas Geralis

César Bandeira - PFL; Costa Ferreira - PFL;
Francisco Coelho - PFL; Gastão Vieira - Bloco/PMDB; Haroldo Sabóia - PT; Jayme SantanaPSDB; Neiva Moreira - PDT; Pedro Novais - Bloco/PMDB.

Ademir Lucas - PSDB; Antonio do Valle - 810co/PMDB; Carlos Mosconi - PSDB; Danilo de Castro
- PSDB; Eduardo Barbosa - PSDB
Murad - PSDB; Genesio Bernardino - BlocaPMDB; Hugo Rodrigues da Cunha - PFL; Joana
Dare - PT; João Fassarella - PT; José Rezendc:3 PPB; Lael Varella - PFL; Mareio Reinaldo Moreira PPB; Mario Assad - PFL; Nilmario Miranda - PT;
Odelmo Leão - PPB; Philemon Rodrigues - PTB.

Ceará
Ariosto Holanda - PSDB; Arnon Bezerra PSDB; Firmo de Castro - PSDB; Gonzaga. Mota Bloco/PMDB; Inácio Arruda - PCdoB; José Linhares
- PPB; Leônidas Cristino - PPS; Marcelo TeixeiraBloco/PMDB; Nelson Otoch - PSDB; Paulo Lustosa
- Bloco/PMDB; Pimentel Gomes - PPS; Pinheiro
Landim - Bloco/PMDB.

Espírito Santo
Adelson Salvador - Bloco-PMDB; Feu Rosa PSDB; João Coser - PT; Luiz Buaiz - PL; Luiz Durão
- PFL; Marcus Vicente - PSDB; Nilton Baiano - PPB.

Piauí

Rio de Janeiro

B. Sá - PSDB; Heráclito Fortes - PFL; Mussa
Demes - PFL.
Augusto Viveiros - PFL; Cipriano Correia PSDB; Henrique Eduardo Alves - Bloco/PMDB;
Iberê Ferreira - PPB; Laire Rosado - Bloco/PMDB.

Alexandre Cardoso - PSB; Candinho Mattos PSDB; Eurico Miranda - PPB; Fernando Gabeira PV; Fernando Lopes - PDT; Francisco Silva - PPB;
Jair Bolsonaro - PPB; Jandira Feghali - PCdoB;
Laura Carneiro - PFL; Lindberg Farias - PSTU; Maria da Conceição Tavares - PT; Milton Temer - PT;
Miro Teixeira - PDT; Moreira Franco - Bloco-PMDB;
Noel de Oliveira - Bloco-PMDB.

Paraíba

São Paulo

Adauto Pereira" - PFL; Armando Abílio - Bloco/PMDB; Efraim Morais - PFL; Ivandro Cunha Lima
- Bloco/PMDB; José Aldemir - Bloco/PMDB.

Alberto Goldman - PSDB; Aldo Rebelo PCdoB; Arlindo Chinaglia - PT; Arnaldo Faria de Sé
- PPB; Arnaldo Madeira - PSDB; Carlos Apolinario
- Bloco-PMDB; Corauci Sobrinho - PFL; Cunha
Lima - PPB; De Velasco - Bloco-PRONA; Eduardo
Jorge - PT; Fernando Zuppo - PDT; Helio Rosas Bloco-PMDB; Ivan· Valente - PT; Jair Meneguelli PT; José Augusto - PPS; José Genoíno - PT; Luciano Zica - PT; Luiz Eduardo Greenhalgh - PT; Luiz
Gushiken - PT; Marcelo Barbieri - Bloco-PMDB;
Marta Suplicy - PT; Mauricio Najar - PFL; Michel
Temer - Bloco-PMDB; Nelson Marquezelli - PTB;
Ricardo Izar - PPB.

Rio Grande do Norte

Pernambuco
Fernando Ferro - PT; Gonzaga Patriota - PSB;
Humberto Costa - PT; Inocêncio Oliveira - PFL; Nilson Gibson - PSB; Pedro Corrêa - PPB.
Alagoas
Augusto Farias - PFL; Benedito de Lira - PFL;
Ceci Cunha - PSDB.
Sergipe
Marcelo Déda- PT.
Bahia
Alcides Modesto - PT; Benito Gama - PFL;
Cláudio Cajado - PFL; Colbert Martins - PPS; Domingos Leonelli - PSB; Eraldo Tinoco - PFL; Eujácio Simões - PL; Félix Mendonça - PTB; Haroldo
Lima - PCdoB; Jairo Carneiro - PFL; Jaques Wagner - PT; João Almeida - PSDB; João Leão PSDB; Jorge Khoury - PFL; José Rocha - PFL;
Leur Lomanto - PFL; Luiz Alberto - PT; Manoel
Castro.;.. PFL; Mário Negromonte - PSDB; Nestor
Duarte - PSDB.

Mato Grosso
Gilney Viana - PT; Murilo Domingos - PTS;
Pedro Henry - PSDB.
Distrito Federal
Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho PPS; Benedito Domingos - PPB; Jofran Frejat ~
PPB; Maria Laura - PT; Osório Adriano - PFL.
Goiás
Aldo Arantes - PCdoB; Jovair Arantes - PSDB;
Lidia Quinan - Bloco-PMDB; Pedro Wilson - PT; Roberto Balestra - PPB.
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Mato Grosso do Sul
Dilso Sperafico _ PSDB.
Nelson Trad - PTB.
Paraná
Affonso Camargo - PFL; Antonio Ueno - PFL;
Dilceu Sperafico - PPB; Djalma de Almeida César ~
Bloco/PMDB; Fernando Ribas Carli - PPB; João lensen - PPB; José Borba - PTB; José Janeme - PPB;
Luiz Carlos Hauly - PSDB; Maurício Requião - Bloco/PMDB; Mç>acir Micheletto - BlocoIPDM13; Nedson
Micheleti - PT; Nelson Meurer - PPB; Odílio Balbinotti - PSDB; Padre Roque - PT; Paulo Bernardo PT; Reinhold Stephanes - PFL; Ricardo Barros PPB; Ricardo Gomyde - PCdoB.
Santa Catarina
.
.
Dérclo ~nop. - ~DT; Edlnho Bez - Bloc~/PMDB; Edls~n Andnno -BlocoIPMDB;_ Hu~o
Blehl.- PPB; JO?O Matos·- BlocoIPMDB; Joao PIZzolattl - PPB; Milton Mendes - PT; Neuto de Conto
- Bloco/PMDB; Paulo Gouvea - PFL.
Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT; Adylson Motta _ P'PB; Airton
Dipp - PDT; Antonio Ebling - PTB; ~nio Bacci _
PDT; Fetter Júnior - PPB; Jair Soares - PPB; Jarbas Lima - PPB; Luiz Mainardi - PT; Matheus
Schmidt - PDT' Nelson Marchezan - PSDB' Paulo
Paim - PT; Pauio Ritzel - BlocoIPMDB.'
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - A lista de
presença registra o comparecimento de 204 Senhores Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Persistindo a falta de quorum para deliberação, esta Presidência adia a apreciação do Projeto de Lei n2 4.606N98, constante, da pauta de hoje, lembrando a todos
os Srs. Parlamentares que amanhã, quarta·feira, haverá Ordem do Dia, com todos os efeitos administrativos.
Amanhã irá a votos a Mensagem n2 1.032, de
1997, do Poder Executivo, que submete à apreciação do Congresso Nacional os textos dos Atos Finais da Conferência de Plenipotenciários - Adicional, da União ,Internacional de Telecomunicações ulr -, aprovados pelos países-membros em Genebra, em 22 de dezembro de 1992, e dos Atos Finais
da Conferência de Plenipotenciários da União Internacional de Telecomunicações - UIT -, aprovados
pelos países-membros em Quito, em 13 de outubro
de 1994.
Essa matéria será votada no seu mérito amanhã, se o Plenário aprovar a urgência urgentíssima.
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- Cf SR. ARNA[DO FARIA DE 'SÁ - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Tem
V. Exa. a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, primeiramente, insisto numa reclamação. Na sessão de hoje,
já pedi que seja restabelecido o som dos gabinetes
do Anexo IV.
Em segundo lugar, quero dizer que esta matéria - e V. Exa. foi alertado a tempo pelo SecretárioGeral da Mesa - ainda não teve sua urgência urgentíssima aprovada, lembrando que ela tem de ser votada por maioria absoluta, independentemente do
mérito.
Este era o alerta que queria fazer, porque, se
amanhã for votada a urgência urgentíssima, o mérito
poderá ser votado. Seria de bom alvitre que a urgência urgentíssima fosse votada hoje, para que o mérito fosse votado amanhã. Não sendo votada a urgência urgentíssima, a matéria não pode sequer ser
pautada. Poderá ser pautado o requerimento, não a
matéria.
Este era o esclarecimento que e~ queria fazer.
O S~. PRESIDENTE (Paulo Palm~ -. Procede
o esclarecimento de V. Exa., que contnbUlu com a
Mesa.
Dessa forma, para ficar bem claro, informo ao
Plenário que será votado o requerimento de urgência urgentíssima. Uma vez aprovado, o mérito também poderá ser votado no dia de amanhã, ou seja,
na mesma·sessão.
O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Tem
V. Exa. a palavra.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em relação a essa
matéria, quero fazer coro com V. Exa. Há não só importância, mas brevidade, no que diz respeito à Conferência da UIT, visto que a representação do Brasil
- aqui fala um Deputado da Oposição, e nós, do
Partido dos Trabalhadores, concordamos plenamente com a aprovação da matéria - deve indicar um
vice-presidente para uma das convenções da UIT.
Para tal indicação, aconteceu uma reunião no último
12 de outubro, nos Estados Unidos, e, lamentavelmente, a não-aprovação da matéria pela Casa;,pode
evitar que tenhamos representação na União,lnternacional de Telecomunicações.
Portanto, é de suma importância a contribuição
do Congresso Nacional para a aprovação dessa ma-
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téria, visando à nossa participação na Conferência
da UIT, organismo importante neste momento em
que se debate no mundo principalmente a indústria
de telecomunicações, que deverá ser a mais movimentada do ponto de vista econômico e financeiro
nos anos de 1998 e 1999, quiçá no ano 2000. Segundo previsões, as telecomunicações devem movimentar algo da ordem de 1 trilhão e 300 bilhões de
dólares. ~ muito importante a nossa participação
nesses debate internacionais.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Deputado
Walter Pinheiro, V. Exa., um dos especialistas da
Casa na área de telecomunicações, colabora mais
uma vez com a Mesa, insistindo, em seu pronunciamento, na importância da presença dos Srs. Parlamentares amanhã neste plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) Apresentação de Proposições
Os Senhores Deputados que tenham proposições a apresentar poderão fazê-lo.
APRESENTAM PROPOSiçõES OS SENHORES:
NILSON GIBSON - Projeto de lei que dispõe
sobre o juízo de instruções nos litígios da relação de
trabalho, seu processo e julgamento, e dá outras
providências.
Projeto de lei que suspende a aplicação da
multa prevista no art. 8º do Código Eleitoral- Lei nº 4.737,
de 15 de julho de 1965.
Projeto de lei que modifica a redação do art.
299 da Lei n!! 4.377, de 15 de julho de 1965 (Código
Eleitoral).
Projeto de lei que constitui crime ofensa a pessoa jurídica.
ARNALDO FARIA DE SÁ - Projeto de lei que
institui o dia 23 de julho como o dia nacional dos servidores dos Departamentos de Estradas de Rodagem do Brasil.
PEDRO WILSON - Requerimento de informações ao Ministério da Fazenda sobre a execução do
Fundo Constitucional de Financiamento do CentroOeste-FCO.
MILTON TEMER - Projeto de lei que altera a
legislação do imposto de renda retido na fonte sobre
rendimentos de aplicações financeiras, inclusive de
beneficiários residentes ou domiciliados no ~xterior.
Projeto de lei que altera o parágrafo único do
art. 19 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995~
Projeto de lei que dispõe sobre o acesso da
administração tributária e previdenciária da União às
informações bancárias e financeiras dos contribuintes.
Projeto de lei que altera a legislação do imposto
de renda retido na fonte sobre rendimentos de apli-
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cações financeiras de beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior.
Projeto de lei que dispõe sobre a incidência do
imposto de renda na fonte incidente sobre lucros e
dividendos pagos ou creditados por pessoa jurídica.
FEU ROSA - projeto de lei que altera a Lei nº 7.357,
de 2 de setembro de 1985, que "dispõe sobre o cheque e dá outras providências".
JAQUES WAGNER - Projeto de lei que modifica a Lei nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, proibindo o proselitismo político nas emissorás de radiodifusão sonora e de sons e imagens.
JARBAS LIMA - Projeto de lei que altera a redação do art. 386 do Código de Processo Penal.
WALTER PINHEIRO - Requerimento de informações ao Ministério da Fazenda sobre a execução
do Fundo Constitucional do Nordeste - FNE.
FERNANDO RIBAS CARLI - Projeto de lei que
altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que "institui o Código de Trânsito Brasileiro", para
dispor sobre a circulação de veículos de carga.
CORAUCI SOBRINHO - Projeto de· lei que altera a redação de dispositivo da Lei nº 8.989, de 24
de fevereiro de 1995, e da Lei nº 9.317, de dezembro de 1996.
PROJETO DE LEI N2 4.770, DE 1998
(Do Sr. Nilson Gibson - PSDB - PE.)
Dispõe sobre o juízo de instruções
nos litígios da relação de trabalho, seu
processo e julgamento, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
CAPíTULO I
Das disposições preliminares
Art. 1º Nenhuma ação que tenha por fundamento relação de trabalho será admitida em juízo,
sem que previamente se tenha tentado a conciliação
extrajudicial.
Art. 2º Não se aplica o disposto no artigo antecedente:
I - quando a outra parte for residente no exterior;
"li - às ações rescisórias de mandado de segurança, de mandado injunção ou de habeas data;
11I - às ações coletivas que obtiverem a tutela
de interesses difusos;
IV - às ações cautelares e, em geral, às ações
acessórias ou incidentes;
V - nos procedimentos de jurisdição voluntária;
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VI - à ação de execução fundada em termo referendado pela comissão paritária;
VII - às ações propostas por servidores públicos ou pelas respectivas entidades sindicais.
Art. 3º A inexistência de tentativa de conciliação extrajudicial importará na extinção do processo
sem julgamento do mérito, na forma do art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Parágrafo único. A petição inicial da demanda
individual ou coletiva será instruída com a prova de
que foi tentada a conciliação extrajudicial.

Art. 9º Recusada a recomendação do mediador, as partes poderão eleger árbitros, observandose, no que couber, o disposto na lei nl! 9.307, de 23
de setembro de 1996.
§ 1º Não tendo sido estipulado, o prazo para apresentação da sentença arbitral será de trinta dias, contados
da instituição da arbttragem ou substituição do árbttro.
§ 2º É vedada a cobrança de honorários quando indicado para atuar como árbitro:
I - juiz togado ou classista;
11 - membro do Ministério Público.

CAPíTULO 11
Dos conflitos coletivos

CAPíTULO 111

Art. 4º É obrigatória a participação, na negociação coletiva, de entidades sindicais representativas
de trabalhadores, diretamente ou mediante credenciamento específico.
Art. 5l! A categoria interessada manifestará à
outra parte a intenção de dar início ao procedimento
de negociação coletiva por qualquer meio idôneo de
comunicação, mediante comprovante de recebimento.
§ 1º Constará da convocação:
I - o dia, hora e local da audiência de conciliação; e,
11 - conforme o caso:
a) as propostas do empregador ou da entidade
representativa da categoria econômica;
b) o rol de reivindicações dos trabalhadores ou
do sindicato profissional.
§ 2º A convocação deverá ser recebida com
antecedência mínima de vinte e quatro horas com
relação ao horário da audiência.
Art. 6º As audiências de conciliação dos conflitos coletivos realizar-se-ão nas Delegacias Regionais do Trabalho, salvo estipulação em contrário dos
interessados.
Parágrafo único. Não comparecendo a parte
convocada, ou se a conciliação for recusada, o Delegado Regional do Trabalho emitirá de imediato certidão aos interessados presentes.
Art. 7º Frustrada a conciliação, o representante
do Ministério do Trabalho nomeará incontinenti o
mediador, o qual emitirá parecer para a solução do
litígio, no prazo de cinco dias.
§ 1l! O mediador poderá designar audiência
para ouvir as partes, dentro de três dias, contados
da nomeação.
§ 2º O Ministério do Trabalho promoverá a ampla
divulgação do parecer pelos meios de comunicação.
Art. 8º O mediador elaborará o parecer pessoalmente, assistido, quando necessário, por um ou
mais peritos.

Dos litígios individuais
Seção I
Das disposições gerais
Art. 10. Incumbirá às comissões paritárias de
conciliação, ou na sua falta, ao Ministério Público do
Trabalho, e na falta deste, ao Ministério Público Estadual, promover a conciliação extrajudicial dos litígios individuais.
Art. 11 - Os interessados deverão comparecer
pessoalmente perante as comissões, ou serão representados por procurador com poderes especiais.
Art. 12 - O termo de cessação do contrato de
trabalho ou de conciliação será assinado pelos interessados, bem assim pelos integrantes da comissão,
à qual incumbirá guardar cópia autêntica do documento por cinco anos.
§ 1º Aos interessados serão fornecidas cópias
dos termos da cessação ou de conciliação tão logo
estes atos sejam subscritos, bem como certidão, se
a requererem no prazo disposto no caput.
§ 2l! No caso do § 3º do art. 16, o termo de cessação ou de conciliação será arquivado na Delegacia Regional do Trabalho.
Art. 13. A quitação referendada sem ressalvas
pela comissão paritária, ou pelo representante do
Ministério Público, presume-se geral, plena, rasa e
irrevogável, salvo prova de que foi obtida por erro,
dolo ou coação.
Seção 11
Das comissões partidárias ·de conciliação
Subseção I
Das comissões gerais
Art. 14. Constitui dever dos sindicatos das categorias profissionais e econômicas instituir e manter
as comissões panlárias gerais de conciliação extrajudicial. Cabe à comissão paritária geral:
I - referendar as cessações dos contratos de
trabalho;
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11 - conciliar os litígios do trabalho, quando a
empresa não contar cor:n mais de duzentos empregados, ou não houver instituído comissão própria.
Art. 15. Cada comissão geral será composta de
quatro conciliadores, sendo dois representantes da
categoria profissional e dois representantes da categoria econômica, de livre escolha das respectivas
entidades sindicais.
§ 1º As entidades poderão instituir uma ou
mais turmas de conciliação, observado o disposto
neste artigo.
§ 2º O presidente da comissão será escolhido
por sorteio semestral.
Subseção 11
Das comissões das empresas
Art. 16. Quando a empresa contar com mais de
duzentos empregados no mesmo município, a ela incumbe instituir e manter comissão própria de conciIiação. Cabe à comissão da empresa:
I - referendar as cessações dos contratos de
trabalho, quando não houver no município a comissão geral de conciliação;
11 - conciliar os litígios individuais do trabalho
surgidos na âmbito da empresa.
§ 2º É facultado a qualquer empresa instituir a
comissão prevista neste artigo, desde que disponha
de mais de vinte empregados.
Art. 17. Cada comissão será composta de quatro conciliadores, sendo dois representantes dos empregados e dois representantes do empregador, os
primeiros serão eleitos em escrutínio secreto pelos
empregados, dentre os integrantes do quadro de
funcionários, ao passo que os últimos serão indicados por livre escolha do empregador.
§ 1º É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do candidato a conciliador, desde a comunicação da candidatura e, se eleito, até um ano depois do término do mandato.
§ 2º O mandato do conciliador eJeito será de
dois anos, vedada a recondução.
§ 3º No caso do empregador exercer atividade
transitória, sazonal ou de construção civil o mandato
não excedera a duração da atividade ou o término
da obra.
§ 4º Aplica-se à comissão da empresa o disposto no art. 14, § 2º.
Seção 111
Da cessação do contrato de trabalho
Art. 18. Extinto o contrato de trabalho, por iniciativa de qualquer das partes, incumbirá ao empregador submeter o termo de cessação à comissão
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geral, ou na falta à comissão da empresa, em até,
dez dias, contados da data da denúncia do ajuste.
§ 1º O termo de cessação será referendado no
prazo de dois dias, com ou sem ressalvas.
§ 2º O termo de cessação que não for submetido à comissão paritária não terá validade como prova do pagamento e nem será eficaz caso o trabalhador conte com mais de um ano de serviço à época
da denúncia do ajuste.
Art. 19. Se os membros da comissão divergirem sobre os valores que compõem o pagamento,
ou se concordarem que este não é integral, do termo
constará a especificação da natureza dos créditos
objeto da divergência ou concordância, bem assim
das correspondentes somas em moeda corrente.
Parágrafo único. Se concordes os membros da
comissão de que o pagamento não é integral, o termo assinado pelo devedor valerá como título executivo extrajudicial.
Art. 20. Nas localidades onde não forem instituídas as comissões de conciliação, incumbirá ao
representante do' Ministério do Trabalho e, na sua
falta, ao Ministério Público Federal ou Estadual, referendar a cessação do contrato do trabalho, aplicando-se, no que couber, o disposto nesse capítulo.
Seção IV
Do procedimento da conciliação extrajudicial
Art. 21. A conciliação será proposta por iniciativa da comissão partidária ou mediante requerimento
do interessado.
Parágrafo único. A convocação dos interessados será feita por carta postal com aviso de recepção ou outro meio idôneo de comunicação.
Art. 22. Quando a conciliação tiver início por
provocação do interessado, a comissão lhe fornecerá recibo com a data de entrega do pedido.
§ 1 A audiência de conciliação realizar-se-á no
prazo máximo de vinte dias, contados da data da entrega do pedido à comissão.
§ 2º Decorrido o prazo previsto no § 1º, sem
que a audiência ou a conciliação tenham ocorrido, o
presidente da comissão emitirá declaração escrita a
esse respeito, dentro de um dia.
Art. 23. Obtida a conciliação, será reduzida a termo e referendada pela comissão, valendo o documento como quitação ou título executivo extrajudicial, conforme seja feito o pagamento de imediato ou não.
Art. 24. O requerimento dirigido à comissão interrompe o prazo prescricional, que recomeçará a
correr depois do decurso do prazo previsto no § 2º
do art. 21.

º
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Art. 25. Não obtida a conciliação, os interessados poderão optar, de comum acordo, pel.a instituição do juizado arbitral, na forma prevista na lei nº.
9.099, de 29 de setembro de 1995.
CAPíTULO V
Da defesa judicial dos Interesses
individuais e coletivos
Art. 26. A entidade sindical é legitimada para a
defesa dos interesses e direitos coletivos e individuais decorrentes das relações de trabalho da respectiva categoria, sejam os substituídos associados
ou não.
Parágrafo único. Na ação ajuizada pela entidade sindical e que objetive a tutela de interesses e direitos individuais:
I - segundo o prudente arbítrio do juiz presidente, a identificação dos substituídos poderá ser diferida para o processo de liquidação da sentença;
11 - depois de distribuído o processo, será publicado edital no órgão do processo como litisconsortes, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios
de comunicação social por parte do substituto;
111 - é vedado ao substituto desistir da ação,
renunciar ao direito, confessar, desistir da produção
de provas, conciliar ou transigir;
IV - o substituído poderá, em qualquer tempo
e grau de jurisdição, intervir como litisconsorte, desistir da ação, renunciar ao direito, conciliar ou transigir, independentemente da aquiescência do substituto.
Art. 27. Na ação coletiva cujo objeto seja a tuteia de direitos individuais ou interesses difusos decorrentes das relações de trabalho, o juízo de primeiro grau de jurisdição terá competência territorial
funcional para processar e julgar a causa.
Art. 28. Aplicam-se às ações previstas nesta
seção as normas das leis nº 7.347, de 24 de julho
de 1985, e 8.078, de 11 de setembro de 1990, naquilo que não contrariar suas disposições.
CAPíTULO IV
Das disposições finais. e transitórias
Art. 29. Os árbitros, mediadores, conciliadores
e membros das comissões paritárias, quando no
exercício de suas funções ou em razão delas, ficam
equiparados aos funcionários públicos, para os efeitos da legislação penal.
Art. 30. Constitui contravenção penal, punível
com prisão simples de quinze dias a seis meses ou
multa:
I - não emitir a declaração de que trata o § 2º
do art. 21 desta lei, no prazo ali previsto;
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11 - exigir, em virtude da execuç.o das atividades atribuídas às comissões paritárias, qualquer
quantia ou contribuição.
Art. 31. As entidades sindicais ou os empregadores que deixarem de instituir ou manter as comissões previstas nos arts. 13 e 15 desta lei incidirão
em multa diária de cinqüenta a cem Unidades Fiscais de Referência (UFIR), até que cesse a omissão.
§ 1º O Ministério Público do Trabalho é legitimado para propor a ação que objetive compelir a entidade sindical ou o empregador omisso a instituir e
manter a comissão.
§ 2º A multa reverterá em beneficio do Fundo
de Assistência ao Trabalhador.
Art. 32. A atividade de mediador não será remunerada e somente os cidadãos maiores de vinte e
um anos e de notória idoneidade poderão exercê-Ia.
Parágrafo único. O Poder Executivo regulamentará, no prazo de trinta dias, o procedimento de
escolha dos mediadores.
Art. 33. Esta lei entrará em vigor no prazo de
noventa dias após a data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificação
Mediante a análise da realidade social, é possível se constatar a procedência - que não é meramente formal, mas também real - , a qual se estabelece entre os elementos o trabalho e a efetivação da
cidadania, é indissociável. E sua concretização atende a uma postura democrática do Estado de Direito.
Os múltiplos agentes sociais devem buscar a consecução dos objetivos que atendem à justiça, à liberdade, à dignidade da pessoa humana, à segurança, à
paz e à liberdade de oportunidade.
O Estado com sua carta político-jurídica especialmente delimitada é um elemento de interação
com os outros agentes equivalentes ou altemativos.
Na Justiça do Trabalho, os Órgãos de Classe,
os advogados e a Organização Internacional do Trabalho são alguns desses agentes. Igualmente, quando o sistema jurídico positivo trata do direito ao trabalho como um valor fundamental, a ser protegido e
ampliado, deve não só realizar esses fins, mas também abster-se de atentar contra os mesmos. Ocaráter mais evidente da justiça é a igualdade de direitos
e deveres que possibilitem a vida em comum.
A proposição em exame é sugestão do ilustre
Magistrado Dr. Georgis Luís Credidio, Juiz do TRT 6ª Região. É indubitável que se deva lutar para que
a flexibilidade do processo na Justiça do Trabalho
sirva para a eliminação de conflitos por meios reconhecidamente idôneos, assegurando a satisfação,
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por parte dos integrantes dos litígios. Neste sentido, a efetividade processual, quando analisada
por meio de uma visão social, corresponde ao almejado grau da satisfação dos integrantes da relação do processo judicial.
Essas razões que nos inspiraram a apresentar para debate na Câmara dos Deputados
excelente proposta do ilustre Juiz do TRT - 6ª
Região, em Pernambuco, peço o apoio dos ínclitos Pares desta Casa Legislativa.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1998.
- Deputado Nilson Gibson, (PSB - PE)
PROJETO DE LEI Nº 4.771, DE 1998
(Do Sr. Nilson Gibson - PSB - PE)
Suspende a aplicação da multa
prevista no art. 81! do Código Eleitoral
- Lei nl! 4.737, de 15 de julho de 1965.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A multa prevista no art. 8º da Lei nº
4.737, de 15 de julho de 1965, não se aplicará
aos que se inscreverem até a data do encerramento do prazo de alistamento para as eleições
de 1998.
Art. 2º As receitas consignadas no Orçamento da União no exercício de 1998, ao Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos
Políticos, de que trata o inciso I do art. 95 da Lei
nº 5.682, de 21 de julho de 1971, não sofrerão
redução em função do que dispõe a presente lei.
Art. 3º Os recursos do Fundo Especial de
Assistência aos Partidos Políticos correspondente ao saldo de 1996 e os efetivamente arrecadados em 1997, inclusive serão distribuídos pelo
Tribunal Superior Eleitoral aos Diretórios Nacionais dos Partidos, observado o disposto no § 1º
deste artigo.
§ 1º Os recursos mencionados no caput
deste artigo serão:
I - divididos em tantas cotas quantos forem
os membros da Câmara dos Deputados;
11 - distribuídos aos partidos políticos, após
o seu registro definitivo, na proporção de sua
representação na referida Câmara.
§ 2º Na distribuição dos recursos a que se refere este artigo não se aplicarão os incisos I e 11 do art.
97 da Lei nº 5.682, de 21 de julho de 1971, salvo
quanto à proporcionalidade da representação dos
partidos na Câmara dos Deputados.
Art.4º Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
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Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A imposição e a cobrança de multas por descumprimento de obrigações eleitorais é uma decorrência da obrigatoriedade do alistamento e voto. Assim, enquanto prevalecer o princípio da obrigatoriedade do alistamento e voto, as multas não podem
ser eliminadas definitivamente de nossa legislação
eleitoral.
Contudo, desde que entrou em vigor o atual
Código Eleitoral, essas multas vêm sendo dispensadas por meio de leis transitórias, como por
exemplo: Lei nº 5.337/67; Lei nº 6.319176; e Lei nº
6."937/81.
Desta maneira, por ha,ver precedentes legais,
pelo fato do alistando carente de recursos encontrarse a cada eleição em situação financeira mais precária; para evitar a influência do poder econômico nos
pleitos; e, para estimular o alistamento eleitoral,
apresento a proposição, para a qual espero contar
com o valioso apoio dos ilustres Pares.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1998. Deputado Nilson Gibson (PSB - PE).
PROJETO DE LEI Nº4.n2, DE 1998
(Do Sr. Nilson Gibson - PSB - PE)
Modifica a redação do art. 299 da Lei
n2 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código
Eleitoral).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 299 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, - Código Eleitoral - passa a viger com
a seguinte redação:
"Art. 299
..
Pena - Reclusão até quatro anos e cassação
do registro de candidato, além de multa variável entre um mil e cinqüenta mil UFIR."
Justificação
A punição imediata alcança justamente o objeto pelo qual o candidato cometeu a corrupção: o
mandato eletivo.
A proposição vem de encontro à punição das
ações ofensivas ao direito, ameaçadas com pena
pública, em virtude de um ato humano contrário à lei
penal eleitoral. O delito consiste na ação determinada por motivos individuais anti-sociais, que perturba
as condições de vida e contravem à moralidade média de um povo num dado momento.
Por tudo o que expusemos, estamos confiantes
na sabedoria deste Congresso Nacional e na lucidez
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do Poder Executivo, que farão aprovar e sancionar o
presente projeto de lei.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1998. Deputado Nilson Gibson, (PSB - PE).

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

PROJETO DE LEI N2 4.n3, DE 1998
(Do Sr. Nilson Gibson - PSB - PE)

Os servidores dos Departamentos de Estradas
de Rodagem realizaram, na cidade de Canela, no
Rio Grande do Sul, o 1li Congresso Federativo Interestadual Sindical da Federação Sindical dos Servidores dos Departamentos de Estradas de Rodagem
do Brasil- FASDERBRA.
Nesse evento, foi decidido que aqueles servidores passariam a ter como data comemorativa da
categoria o dia 23 de julho, ato este aprovado no Encontro Regional Norte/Nordeste da Fasderbra, realizado em João Pessoa, na Paraíba.
Com a presente proposição, pretendemos dar
caráter de legalidade à decisão, para que a data seja
oficialmente comemorada. Apoiamos, dessa forma,
um grupo de servidores merecedor de nosso respeito, dada a dedicação com que desempenham suas
atividades em todo território nacional. Contamos,
para tanto, com o apoio dos nobres Pares na aprovação deste projeto de lei.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1998. Deputado Arnaldo Faria de Sá.

Constitui crime ofensa a pessoa jurídica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1 Constitui crime propalar fatos, que sabe inverídicos, capazes de abalar o crédito de urna pessoa
jurídica ou a confiança que esta merece do público.
Pena _ detenção de um ano a três anos.
Parágrafo único. A pena é agravável se o crime é cometido pela imprensa, rádio ou televisão.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

º

Justificação
A presente proposição, anteriormente, foi apresentada pelo signatário. O direito positivo brasileiro
ainda não acatou definitivamente as pessoas jurídicas como sujeito passivo dos crimes contra a honra.
Entendo que o crédito de uma pessoa jurídica e a
confiança que esta merece do público também devem merecer definitivamente a proteção da lei penal.
Daí a necessidade desta proposição legislativa, que
prevê pena de um ano a três anos para os que desrespeitam as pessoas jurídicas. Não posso conceber
que pessoas inescrupulosas propalem fatos inverídicos com a intenção de prejudicar pessoas jurídicas,
sem que possam ser responsabilizadas penalmente
pelos seus atos.
Não temos dúvida do indispensável apoio dos
eminentes Pares para que a proposição se transforme em lei e contribua para o aprimoramento do ordenamento jurídico.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1998. Deputado Nilson Gibson (PSB - PE).
PROJETO DE LEI NQ 4.774, DE 1998
(Do Deputado Arnaldo Faria de Sá)
Institui o dia 23 de julho como o Dia
Nacional dos Servidores dos Departamentos de Estradas de Rodagem do Brasil.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o dia vinte e três de julho
como data comemorativa dos servidores dos Departamentos de Estradas de Rodagem em todo o Brasil.

Justificação

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nl! 3.966, DE 1998
(Do Sr. Pedro Wilson)
Solicita informações ao Sr. Ministro
da Fazenda sobre a execução do Fundo
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constituição Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado
ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda, pedido de informações sobre a execução do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO, no
período de 1989 a julho de 1998, esclarecendo, especificamente:
1) o volume de recursos transferidos, anualmente, pelo Tesouro Nacional, à conta do 'Fundo,
expressos em preços de julho de 1998;
2) os volumes totais de recursos disponíveis
pelo Fundo, anualmente, em valores de julho de

1998;
3) demonstrativos anuais das aplicações financeiras dos recursos do Fundo, em valores de juIho/98;
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4) os valores aplicados, anualmente, a preços
de julho/98, por unidade federada a programa de atividade, neste caso, informando a distribuição dos recursos, por categoria de produtor;
5) a evolução anual do Patrimônio Líquido do
Fundo;
6) os montantes de recursos mantidos em indisponibilidade, a cada ano, em valores de julho de
1998;
7) as receitas anuais do Banco do Brasil S/A
(em valores de ju/ho/98), derivadas da administração
do Fundo e da cobrança de dei credere sobre as
operações, nas formas previstas pela Lei nº
7.827/89 e, posteriormente, pela Lei nº 9.126/95;
8) os critérios adotados, a cada no, para a definição dos portes dos beneficiários e os respectivos
encargos e garantias estabelecidos, por programa
de atividade;
9) evolução anual dos índices de inadimplemento, por programa de atividade e porte do beneficiário.
Requeiro, ainda, que as informações prestadas
observem, rigorosamente, os itens acima expostos,
não cabendo, portanto, a silJ1ples remessa de relatórios anuais de atividades do Fundo.

Justificação
As informações pretendidas acerca da operacionalização do FCO objetivam disponibilizar elementos mínimos para a avaliação da performance
socioeconômica desse instrumento de desenvolvimento regional.
A partir da avaliação baseada em dados oficiais, teremos condições de deflagrar iniciativas, no
Parlamento e em outras esferas dos Poderes Públicos e da sociedade civil, visando eventuais correções
de rota do Fundo, tendo em mente a compatibilização
de sua execução aos propósitos sociais e econômicos que ensejaram a sua inclusão no texto constitucional.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1998. Deputado Pedro Wilson.
PROJETO DE LEI N2 4.775, DE 1998
(Do Sr. Milton Temer)

Altera a legislação do imposto de
renda retido na fonte sobre rendimentos
de aplicações financeiras, inclusive de
beneficiários residentes ou domiciliados
no exterior.
O Congresso Nacional decreta:
. Art. 12 Os ganhos líquidos auferidos por qualquer beneficiário, inclusive, pessoa jurídica isenta,
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em operações realizadas nas bolsas de valores, de
mercadorias, de futuros e assemelhados, serão tributados pelo imposto de renda retido na fonte à alíquota de vinte por cento.
Art. 22 Ficam revogados, a partir da data da publicação desta lei, os artigos 12 , 2º e 82 da Medida
Provisória n2 1.680_10, de 25 de setembro de 1998.
Art. 32 Esta lei entra em vigor no exercício financeiro seguinte ao de sua publicação.
Art. 42 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
O projeto de lei que ora apresentamos tem o
objetivo de elevar a alíquota do imposto de renda retido na fonte nas operações de renda variável para
20%. Atualmente esta alíquota é de 10%, configurando, assim, um tratamento tributário ultra favorecido para determinada classe de aplicadores, que não
se justifica, diante de uma conjuntura econômica absolutamente adversa que abalou, não só as finanças
públicas, mas todo o aparato produtivo nacional, notadamente aquele voltado para o atendimento ao
mercado interno.
O Governo brasileiro afirma que enfrentará a
crise econômica mediante a implementação de mais
um pacote fiscal, que, assim como todos os outros,
envolverá um ônus extremamente pesado sobre o
conjunto da população, em especial, sobre os segmentos de renda mais baixa, que tradicionalmente
arcam com a maior parcela do sacrifício, seja pelo
aumento de impostos, seja pela perda de postos de
trabalho.
Não é justo que, mais uma vez, o sacrifício recaia sobre o lado mais fraco na escala social, enquanto que os detentores do capital, tradicionais investidores na bolsa de valores sejam poupados dos
efeitos das medidas de arrocho fiscal. Neste momento, é fundamental que os encargos sejam compartilhados também com aqueles segmentos que especulam e que auferem vantagens no mercado financeiro, e, que, na qualidade de credores do Governo, serão os maiores beneficiários dos aportes de
recursos que o Governo deverá levantar através do
ajuste fiscal.
Não será com a isenção de impostos que atrairemos investidores para o Brasil, mas sim com fundamentos econômicos sólidos que assegurem perspectivas de crescimento sustentado.
Diante desses argumentos, esperamos contar
com o apoio dos nobres Colegas para ver aprovada
a presente proposição.
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Sala das Sessões; 13 de outubro de 1998. Deputado MUton Temer, PT - RJ.
PROJETO DE LEI N24.776, DE 1998
(Do Sr. Milton Temer)
Altera o parágrafo único do art. 19
da Lei n 2 9.249, de 26 de dezembro de
1995.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O parágrafo único do art. 19 da Lei nº
9.249, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar
com a seguinte redação:
..
"Art. 19
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às instituições a que se refere o § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24
de julho de 1991, para as quais a alíquota
da contribuição social será de vinte e três
por cento.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
As instituições financeiras perfazem o seleto
grupo de entidades que não recolhem a Contribuição
para a Seguridade Social - COFINS. Além destas,
apenas as instituições de assistência social sem fins
lucrativos gozam da mesma prerrogativa, as quais,
vale ressaltar, são detentoras de imunidade constitucional no recolhimento de toda e qualquer contribuição social.
Como contrapartida a esse tratamento tributário favorecido, as instituições financeiras passaram a
arcar, tradicionalmente, com uma alíquota mais elevada da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
fixada em 23%, num contexto em que as demais
empresas estavam sujeitas a uma alíquota de 10%.
Com a edição do Fundo Social de Emergência, este
percentual aplicável às instituições financeiras foi
elevado para 30%, tendo sido reduzido, com a edição da Lei nº 9.549/95, para 18%.
Mediante a elaboração de simulações sobre
carga tributária incidente sobre instituições financeiras e demais empresas, foi possível concluir que as
primeiras foram historicamente favorecidas com o
regime aplicável de cobrança da Contribuição Social
sobre o Lucro e de isenção da Cofins. Com base no
pressuposto de idêntico faturamento e uma margem
de lucro líquido de 10%, considerada bastante realista nos padrões atuais de operação do setor financei-
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ro, verificamos que a carga tributária suportada peIas empresas comerciais sempre superou em larga
margem a das instituições financeiras. Isso pode ser
verificado no quadro a seguir:
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA SOBRE INSTITUiÇÕES
FINANCEIRAS
Faturamento

Lucro COFINS
Líquido

CSLL

IRPJ

Carga
Total

CSLL-23%
sobre o lucro
líquido

100

10

-

1,87

2,84

4,71

CSLL·30%
sobre lucro Irquido

100

10

-

2,3

2,7

5,0

CSLL-18%
sobre o lucro
líquido'

100

10

-

1,8

2,5

4,3

INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA SOBRE DEMAIS
EMPRESAS
Faturamento

Lucro COFINS
Líauido

CSLL

IRPJ

Carga
Total

CSLL-10%
sobre o lucro
líquido

100

10

2

0,91

3,18

6,09

CSLL-8%
sobre o lucro
Iíauido

100

10

2

0,8

2,5

5,3

Os dados acima conferem uma idéia aproximada do grau de injustiça que tem prevalecido, ao longo dos anos, sobre o sistema de recolhimento da
contribuição social sobre o lucro líquido e Cofins.
Como se observa, enquanto a carga atual das instituições financeiras é de cerca de 4,3, a das demais
empresas se situa na faixa de 5,3, revelando uma
distorção do regime tributário que demanda urgente
reparação. Caso nossa proposição seja aprovada, a
carga atual dos bancos sofreria um acréscimo de 0,5
ponto, o que a situaria num patamar ainda inferior
àquele suportado pelas empresas comerciais. Assim, longe de se configurar como uma proposição
radical e tendenciosa, o projeto de lei que ora apresentamos, se reveste de um caráter moderado, que
visa única e exclusivamente contribuir para atenuar
uma das inúmeras disfunções de nosso sistema tributário.
Por outro lado, é forçoso reconhece~ a necessidade de que o setor financeiro também assuma uma
parcela do sacrifício que hoje é exigido de amplos
segmentos da sOCiedade, que nada têm a ver com
quedas nas bolsas de valores e crises nos mercados
financeiros globais. Portanto, nada mais justo que se
restabeleça o grau de incidência tributária aplicável
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às instituições financeiras, que já gozam de uma
compensação mais do que proporcional, que lhes é
conferida com a isenção da Cofins.
Diante desses argumentos, esperamos contar
com o apoio dos nobres Colegas para ver aprovada
a presente proposição.
Sala das Sessões, 13 outubro de 1998. - Deputado Mílton Temer, PT - RJ.
PROJETO DE LEI N!! 4.777, DE 1998
(Do Sr. Milton Temer)
Dispõe sobre o acesso da administração tributária e previdenciária da União
às informações bancárias e financeiras dos
contribuintes.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1 A administração tributária e previdenciária
da União terá acesso às informações necessárias à
identificação dos contribuintes e os valores globais de
suas operações financeiras e bancárias, para fins de fiscalização, nas condições e nos prazos que vierem a ser
estabelecidos, respectivamente, pelo Ministro de Estado
da Fazenda e da Previdência e Assistência Social.
Parágrafo único. Os agentes fiscais e tributários e previdenciários guardarão, na forma da legislação aplicada à matéria, sigilo das informações obtidas.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

º

Justificação
Nos últimos anos, a economia brasileira vem
se debatendo com graves desequilíbrios financeiros
internos e externos, que cresceram e se acumularam, sem receber o devido tratamento da parte dos
responsáveis pela política econômica. As persistentes crises internacionais, apontadas como as causas da dificuldade econômica brasileira, são, na verdade, apenas um claro indicador da falência do modelo de estabilização baseado em aportes de capital
especulativo externó, adotado no Brasil com fervor
quase religioso.
Hoje, diante do agravamento do déficit interno
e externo e da conseqüente fuga das aplicações em
dólares, o Governo brasileiro acena para a comunidade financeira internacional com a implementação
de mais um pacote fiscal, o qual, da mesma forma
que o anterior, será baseado no aumento da carga
de impostos.
A idéia de elevar impostos sempre esbarra em
um aspecto dos mais perversos de nossa estrutura

tributária que é a existência de um índice excessivo
de sonegação fiscal. Estudos da Receita Federal revelam que para cada um real arrecadado, um real é
sonegado, numa demonstração de que possuímos
uma carga tributária potencial (o montante da receita
de tributos caso não existisse sonegação) das mais
altas do mundo, algo como 60% do PIB.
Este quadro é apenas uma amostra do grau de
injustiça que caracteriza o regime de cobrança de
impostos no Brasil, todo ele baseado no recolhimento sobre os setores assalariados e sobre as classes
de renda mais baixa.
Assim, não é possível falar em aumento de impostos, enquanto não se adotarem medidas efetivas
de combate à sonegação e de fortalecimento da ação
dos órgãos de administração tributária. Para tanto,
prestamos nossa contribuição, propondo a aprovação
do presente projeto de lei, que objetiva flexibilizar a
quebra do sigilo bancário e facilitar e agilizar o trabalho
de fiscalização tributária e previdenciária. Em nosso
entendimento, tal medida é de extrema importância
para a ampliação das receitas da União, buscando arrecadar tributos daqueles que não pagam e que, historicamente, sempre se colocaram imunes aos efeitos de
qualquer proposta de ajuste fiscal.
Diante desses argumentos, esperamos contar
com o apoio dos nobres Colegas para ver aprovada
a presente proposição.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1998. Deputado Milton Temer, PT - RJ.
PROJETO DE LEI N!!4.778, DE 1998
(Do Sr. Milton Temer)
Altera a legislação do imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos de
aplicações financeiras de beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os ganhos líquidos auferidos nas aplicações em fundos de investimento de renda fixa e renda variável por residentes ou domiciliados no exterior serão tributados pelo imposto de renda retido na
font'" à alíquota de vinte por cento.
Art. 2,0 Esta lei entra em vigor no exercício financeiro seguinte ao de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Os investidores estrangeiros que aplicam no Brasil
gozam, atualmente, da prerrogativa da alíquota zero no
imposto de renda na fonte incidente sobre os ganhos

23072 Quarta-feira 14

Outubro de 1998

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

obtidos no mercado financeiro. Em nosso entendimento, tal benefício não se justifica, especialmente
numa conjuntura em que a sociedade brasileira se
debate com uma crise econômica sem precedentes,
que conduziu ao aprofundamento dos desequilíbrios
das contas públicas em todos os níveis de govemo.
O Govemo Brasileiro pretende enfrentar este problema mediante a implementação de mais um pacote
fiscal que, assim corno todos os outros, envolverá um
ônus extremamente pesado sobre o conjunto da população, notadamente, sobre os segmentos de renda mais
baixa, que tradicionalmente arcam com a maior parcela
do sacrifício, seja pelo aumento de impostos, seja pela
perda de postos de trabalho.
Não é justo que, mais uma vez, o sacrifício recaia
sobre o lado mais fraco da escala social, enquanto que
os investidores estrangeiros sejam mais uma vez poupados e beneficiados com as medidas de arrocho. Julgamos fundamental que os encargos sejam compartilhados com aqueles segmentos que especulam e que
auferem grandes lucros no mercado financeiro e que,
nas palavras do próprio Presidente da República, seriam os causadores da crise financeira que assola o
Brasil e tantos outros países que também adotaram o
receituário neoliberal como modelo de estabilização da
economia. Ironicamente, são estes mesmos especuladores que vêm contando com o maior grau de proteção no conjunto de medidas adotadas pelo Govemo e
que, mesmo agraciados com todo o tipo de vantagens
e benesses, e com o aumento recorde de taxas de juros, foram responsáveis pela maior fuga de dólares de
que se tem notícia na história econômica nacional.
Não será com a isenção de impostos que atrairemos investidores para o Brasil, mas sim com fundamentos econômicos sólidos que assegurem perspectivas de crescimento sustentado.
Diante desses argumentos, esperamos contar
com o apoio dos nobres Colegas para ver aprovada
a presente proposição.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1998. Deputado Milton Temer, PT - RJ.
PROJETO DE LEI Nº 4,.779, DE 1998
(Do Sr. Milton Temer)
Dispõe sobre a incidência do imposto de renda na fonte incidente sobre lucros e dividendos pagos ou creditados
por pessoa jurídica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q Os lucros ou dividendos pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributados com base
no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão su-

jeitos à incidência do imposto de renda na fonte, no
caso em que o beneficiário, pessoa física ou jurídica,
seja domiciliado no País.
Parágrafo único. Os rendimentos auferidos sob
a forma de distribuição de lucros e dividendos integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário.
Art. 2º Revoga-se o art. 10 da Lei nº 9.249, de
26 de dezembro de 1995.
Art. 3º Esta lei entra em vigor no exercício financeiro seguinte ao de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Com o presente projeto de lei, pretendemos
suprimir a isenção do imposto de renda retido na
fonte sobre remessa de lucros e dividendos para o
exterior, que foi concedida pela Lei nº 9.249/95, em
seu art. 1Oº. Com essa medida, estabeleceu-se um
incentivo sem precedentes para a remessa de lucros
e dividendos para o exterior, o que muito vem prejudicando os números de nosso Balanço de Pagamentos. De fato, o valor total de remessas de lucro e dividendos passou de US$3,8 bilhões, em 1996, para
US$6,5 bilhões, em 1997. No que tange ao ano de
1998, os últimos dados disponibilizados pelo Banco
Central atestam que, até o mês de julho, já haviam
saído do País cerca de US$3,2 bilhões sob a forma
de lucros e dividendos. Como o volume maior de remessas de lucros e dividendos geralmente se concentra no segundo semestre do ano, é de se esperar
que, em 1998, o valor de saídas seja bem superior
ao registrado no ano de 1997.
Como se vê, a mencionada isenção, longe de
beneficiar a economia do País, se constitui em mais
um estímulo à sangria de recursos para o exterior,
além de propiciar enorme vantagem para o país receptor do lucro ou dividendo, que passa a dispor da
prerrogativa de cobrar o imposto na sua totalidade, e
não mais compensando-o com o que tiver sido pago
no Brasil. A presente proposição elimina, assim, uma
isenção injustificada, que tem servido única e exclusivamente como instrumento de transferência de receita tributária para outros países.
Por fim, há que ressaltar que o projeto em tela
reintroduz a cobrança do imposto de renda sobre os
rendimentos auferidos a título de distribuição de lucros e dividendos a beneficiário, pessoa física e jurídica. Essa iniciativa tem o cunho de ampliar o grau
de justiça fiscal do sistema, estabelecendo tratamento isonômico para todos os contribuintes, sejam eles
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assalariados ou detentores de participação acionária.
Diante desses argumentos, esperamos contar
com o apoio dos nobres Colegas para ver aprovada
a presente proposição.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1998. Deputado Milton Temer, PT/- RJ.

Art.
Esta Lei será regulamentada pelo Poder
Executivo no prazo de noventa dias de sua publicação.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

PROJETO DE LEI N2 4.780, DE 1998
(Do Sr. Feu Rosa)

A emissão de cheques sem fundos é um problema bem antigo, mas assumiu dimensões alarmantes nos últimos meses, atingindo principalmente
os comerciantes que são suas grandes vítimas. A
correção do problema requer que o sistema bancário
tenha maior responsabilidade no processo, através
do rigor nas exigências para abertura de contas e,
principalmente, na entrega do talonário de cheques.
Além do grande número .de cheques sem fundos, o comércio vem sendo duramente atingido pela
prática de sustação do pagamento. Isto porque a Lei
nº 7.357, que dispõe sobre o cheque, estabelece o
direito de o depositante fazer sustar o pagamento,
fundado em "relevante razão de direito", a qual, porém não compete ao banco julgar (art. 36). Desta
forma, pessoas de má-fé podem facilmente fazer
sustar o pagamento de cheque, alegando falsos motivos.
Com o propósito de moralizar o cheque, reduzindo as distorções acima apontadas, estamos propondo alterações na Lei nº 7.357. Nossa proposição
determina que o contrato de abertura de conta corrente estabeleça limite de garantia de pagamento,
devendo esta quantia ser impressa no cheque. Para
desestimular a prática da sustação indevida, nosso
projeto estabelece dois motivos que podem causar
oposição ao pagamento de cheque emitido: extravio,
furto ou roubo de talonário ou cheque, comprovado
por cópia do registro policial; e rompimento de negócio ou compra por relevante razão, neste caso registrada através de reclamação formal junto ao órgão
competente (Procon, por exemplo).
Estamos cientes de que a implementação destas medidas irá resultar em queda sensível na utilização do cheque. Realménte, este é nosso objetivo:
que somente pessoas idôneas e com capacidade de
pagamento utilizem o instrumento. Achamos que,
em conseqüência, a maior utilização de meios eletrônicos nas transações é também de interesse do
sistema bancário.
Considerando a relevância da matéria, contamos com o apoio dos nobre colegas para a aprovação de nosso projeto de lei.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1998. Deputado Feu Rosa.

Altera a Lei n 2 7.357, de 2 de setembro de 1985, que "dispõe sobre o cheque,
e dá outras providências".
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 12 da Lei nº 7.357, de 2 de setembro de 1985, passa a ser acrescido do inciso VII seguinte:
"VII - a indicação de quantia-limite, cujo pagamento é garantido pelo sacado"(NR).
Art. 2º Os arts. 4º e 36 da Lei nº 7.357, de 2 de
setembro de 1985, passam a vigorar com as redações
seguintes:
"Art. 42 O contrato de abertura de conta corrente deve conter cláusula instituindo
quantia-limite, por cheque a ser emitido, cujo
pagamento o sacado compromete-se a pagar independentemente da existência de
fundos disponíveis no momento da apresentação" (NR).
Art. 36. No caso da ocorrência de extravio, furto ou roubo de cheque ou de talonário; ou de rompimento de negócios ou
compra por relevante razão de direito, o emitente ou o portador legitimado podem fazer
sustar o pagamento através de comunicação escrita ao sacado, com a comprovação
da razão invocada.
§ 12 A comprovação de extravio, furto
ou roubo far-se-á no ato de entrega da comunicação, através de cópia do registro policiaI.
§ 2º No caso de rompimento de negócio ou compra, por relevante razão de direito, o emitente obriga-se a formalizar reclamação, perante o órgão competente, no prazo de quarenta e oito horas, invocando a citada razão.
§ 3º Incorre o emitente em crime de falsidade ideológica, sujeitando-se às penalidades legais vigentes, no caso de prestar informações não verdadeiras, na declaração prevista no parágrafo anterior. (NR)

Justificação
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PROJETO DE LEI N1I 4.781, DE 1998
(Do Sr. Jaques Wagner)

Modifica a Lei nll 5.250, de 9 de fevereiro de .1967, proibindo o proselitismo
político nas emissoras de radiodifusão
sonora e de sons e imagens.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q Esta lei modifica a Lei nQ 5.250, de 9 de
fevereiro de 1967, que "regula a liberdade de manifestação do pensamento e de informações", proibindo o proselitismo político nas emissoras de radiodifusão sonora e de sons e imagens.
.
Art. 2 Q É adicionado a Lei nQ 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, o seguinte artigo:
"Art. 27-A. As emissoras de radiodifusão sonora e de sons e imagens deverão,
no tratamento de matéria polêmica, observar
o princípio da plur~lidade de opiniões e versões simultâneas, divulgando as diferentes
interpretações relativas aos fatos noticiados;
sendo vedado o proselitismo político.
§ 1li Caracteriza proselitismo político,
para os efeitos deste artigo a divulgação sistemática de opinião em favor de candidato,
doutrina ou partido político, a defesa tendenciosa e diligente de suas posições, ou a repetida omissão de fatos ou versões que contrariem os seus interesses.
§ 2Q O proselitismo político nas emissoras de radiodifusão sonora e de sons e
imagens constitui infração, sujeita à pena de
multa, no valor de quinhentos a dois mil
reais e, na reincidência, de suspensão da
programação da emissora por até dois dias."
Art. 312 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação
A Lei nQ 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, que
regula a atividade de imprensa em nosso País, foi
sancionada sob a égide do governo militar. trata-se
de texto imperfeito, em virtude das várias disposições inspiradas pelo espírito censor da época.
A lei é taxativa na limitação de informações de
caráter ofensivo ou atentatório ao pudor, mas não se
preocupa, por ouro lado, com outros aspectos inerentes à veiculação da notícia que, numa democracia livre, tomam-se extremamente importantes. Um
desses aspectos é a isenção com que notícias polêmicas, que admitem várias interpretações, devam
ser tratadas, quando veiculadas por um meio de co-
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municação que seja ObJeto de monopÓlio ou oligopólio.
Se a mídia brasileira se constituísse em mercado perfeito, com um grande número de veículos de
pequeno alcance, a preocupação com a divulgação
de múltiplas versões a respeito de um fato seria irrelevante, pois estas apareceriam nos vários veículos
e naturalmente permeariam a opinião pública. Em
certa medida, isto ainda ocorre na imprensa escrita,
pois um razoável número de periódicos, alguns de
alcance regional ou municipal, competem para formar a opinião pública.
A situação das emissoras de rádio e televisão
é, porém, totalmente diversa. Um pequeno número
de cadeias de rádio e TV de alcance nacional, controlado, em grande parte, por não mais que oito grupos empresariais, possui um controle quase que absoluto da audiência. Nesse caso, uma enorme capacidade de formar e, porque não, de deformar a opinião pública está nas mãos de poucos. A principal
cadeia de televisão alcança audiências próximas de
cinqüenta por cento do público espectador no horário nobre. Devemos, então, cobrar dessas emissoras
a responsabilidade de veicular, nos casos de matéria
polêmica, as múltiplas versões e interpretações sobre os fatos.
O público tem o direito de ter acesso à pluralidade de versões, para formar a sua opinião, e o sistema de comunicação tem a obrigação ética e técnica de assegurar o acesso às diversas opiniões relativas aos fatos. Quando o sistema é, porém, acentuadamente oligopolizado, cabe ao legislador, a nosso
ver, explicitar essas obrigações.
Com tal intuito, oferecemos esta proposição,
que reputamos da mais alta relevância, e pedimos,
pois, aos nossos ilustres pares o apoio necessário à
sua aprovação.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1998. Deputado Jaques Wagner.
PROJETO DE LEI Nº 4.782, DE 1998
(Do Sr. Jarbas Lima)

Altera a redação do art. 386 do Código de Processo Penal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O inciso IV do art. 386, do Decreto-Lei
nQ 3.689, de 3 de outubro de 1941, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 386
.
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IV - não existir prova de ter sido o réu
autor, co-autor ou partícipe da infração penal
(NR);
...............................
...........
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Fica revogado o inciso VI do art. 386, do
Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941.
Justificação

o art. 386 do diploma processual penal prevê
as hipóteses em que o juiz deverá absolver o réu.
inciso IV desse artigo determina que a absolvição se imporá se "não existir prova de ter o réu
concorrido para a infração penal". A utilização do
verbo "concorrer" no dispositivo faz com que ele se
aplique somente aos casos de co-autoria ou participação.
Por outro lado, segundo o inciso VI, o réu deverá ser absolvido ·se não existir prova suficiente
para a condenação".
Este último inciso não apresenta uma redação
feliz, podendo inclusive ter questionada a sua constitucionalidade. Nas palavras do Professor Damásio
E. de Jesus, em seu "Código de Processo Penal
Anotado·, 14l! ed, 1998, pp. 745/6 (notas sobre o
art. 52, inciso LVII, da CF/88):

°

"Cremos que o art. 386, VI, do CPP,
que prevê como motivo de absolvição 'não
existir prova suficiente para condenação', é
incompatível com o princípio do estado de
inocência. Se há nos autos a exigência da
prova de um fato e ela apresenta dúvida razoável, esse fato deve ser considerado nãoprovado. réu precisa ser absorvido porque
não há prova do fato e não porque a prova é
insuficiente. A redação da disposição, porém, dá a entender que o juiz está fazendo
um favor ao acusado: há prova contra ele,
mas só não se profere sentença condenatória porque ela é insuficiente."

°

Dessa maneira, o presente projeto de lei visa,
a um só tempo, revogar o inciso VI bem como aprimorar o inciso IV do art. 3R6 do CPP, tornando este
último mais abrangente.
Contamos com o decisivo apoio de nossos Pares para a aprovação deste projeto.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1998. Deputado Jarbas Lima.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N2 3.967
DE 19P~:.
(Do Sr. Waltci ' lnheiro)
Solicita informações ao Sr. Ministro
da Fazenda sobre a execução do Fundo
Constitucional do Nordeste - FNE.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência seja ~ncaminhado
ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda, Pedido de Informações sobre a execução do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNO, período
de 1989 a julho de 1998, esclarecendo, especificamente:
1) o volume de recursos transferidos, anualmente pelo Tesouro Nacional, à conta do Fundo, expressos em preços de julho de 1998;
2) os volumes totais de recursos disponíveis
pelo Fundo, anualmente, em valores de julho d!3
1998;
3) demonstrativos anuais das aplicações financeiras dos recursos do Fundo, em valores de julho
de 1998;
4) os valores aplicados, anualmente, a preços
de julho de 1998, por unidade federada e programa
de atividade, neste caso, informando a distribuição
dos recursos, por categoria de produtor;
5) a evolução anual do Patrimônio Líquido do
Fundo;
6) os montantes de recursos mantidos em indisponibilidade, a cada ano, em valores de julho de 1998;
7) as receitas anuais do Banco do Nordeste do
Brasil S/A (em valores de julho de 1998), derivadas da
administração do Fundo e da cobrança de dei credere
sobre as operações, nas formas previstas pela Lei nº
7.827/89 e, posteriormente, pela Lei nº 9.126195;
8) os critérios adotados, a cada ano, para a definição dos portes dos beneficiários e os respectivos encargos e garantias estabelecidos, por programa de atividade;
9) evolução anual dos índices de inadimplemento, por programa de atividade e porte do beneficiário.
Requeiro ainda que as informações prestadas
observem, rigorosamente, os itens acima expostos,
não cabendo portanto, a simples remessa de relatórios anuais de atividades do Fundo.
Justificação
As informações pretendidas acerca da operacionalização do FNE, objetivam disponibilizar ele-
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mentos mínimos para a avaliação da performance
socioeconômica desse instrumento de desenvolvimento regional.
A partir da avaliação baseada e dados oficiais,
teremos condições de deflagrar iniciativas, no Parlamento e em outras esferas dos Poderes Públicos e da
Sociedade Civil, visando eventuais correções de rota
do Fundo, tendo em mente a compatibilização de sua
execução aos propósitos sociais e econômicos que
ensejaram a sua inclusão no texto constitucional.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1998. Walter Pinheiro - Deputado Federal.
PROJETO DE LEI Nº 4.783, DE 1998
(Do Sr. Fernando Ribas Carli)
Altera a Lei n2 9.503, de 23 de setembro de 1997, que "institui o Código de
Trânsito Brasileiro", para dispor sobre a
circulação de veículos de carga.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera o Código de Trânsito Brasileiro, com o objetivo de estabelecer horários para a
circulação de veículos de carga nas rodovias, em
todo o território nacional.
Art. 22 A Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:
"Art. 29-A. Os veículos automotores de
carga, ou combinação de veículos, com
peso bruto total acima de três mil e quinhentos quilogramas não poderão circular nas rodovias, em todo o território nacional, no horário compreendido entre as vinte e duas horas e as quatro horas.
"§ 1º As rodovias deverão ser adequadamente sinalizadas de modo a informar os usuários acerca da proibição de que trata o caput."
"§ 2º No caso de infração ao disposto neste artigo, a autoridade de trânsito com circulação
sobre a via que proceder a autuação deverá
orientar aos condutores sobre os locais onde
poderá estacionar o veículo com segurança,
até que transcorra o período de proibição.u
u§ 3º Durante os primeiros trinta minutos do período de proibição, a penalidade fixada no art. 187 desta lei será comutada em
advertência verbal. U
Art. 3º Esta lei entra em vigor trinta dias após a
data de sua publicação.
Justificação
As rodovias brasileiras tem sido palco de inúmeros acidentes, que resultam em muitos mortos e
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feridos, além de grandes perdas econômicas. As razões das tragédias variam desde as condições de
manutenção das rodovias até as falhas mecânicas
ou humanas, mas um fator apresenta-se constante:
os caminhões e carretas estiveram envolvidos na
maior parte dos acidentes com vítimas fatais registrados nas rodovias brasileiras.
A título de exemplo, podemos citar um levantamento feito pela Polícia Rodoviaria Federal, em
1994, no trecho paulista da Fernão Dias que revelou
que os caminhões estiveram envolvidos em 60% dos
acidentes com mortes ocorridos naquele trecho.
Desde então, pouca coisa mudou. A recente tragédia acontecida na Rodovia Anhanguera e que culminou na morte de mais de cinquenta pessoas teve a
sua causa no tombamento de um caminhão carregado de combustível.
Um detalhe importante acerca desse triste acidente, que não podemos deixar passar despercebido, é o fato dele ter acontecido de madrugada. Um
relatório da Polícia Rodoviária Federal, sobre acidentes ocorridos em 1997, citado e matéria publicada no jornal Correio Braziliense, dá conta que a
maior causa de acidentes é a falta de atenção do
motorista, muitas vezes provocada pelo sono.
Sabemos que os motoristas de caminhão, em
sua maioria, cumprem jornadas de trabalho desumanas, com poucas oportunidades de descanso.
Alguns deles, infelizmente, fazem uso de estimulantes para conseguirem dirigir por mais tempo
sem dormir, o que pode provocar lapsos de consciência e alucinações. Por outro lado, não podemos deixar de mencionar que, a par dos ricos de
acidentes, vem se tornando frequentes os casos
de roubos de carga, inclusive com o assassinato
dos motoristas.
O objetivo do projeto de lei que ora oferecemos
à apreciação desta Casa é disciplinar a circulação
de caminhões, restringindo o tráfego noturno de veículos de carga acima de três mil e quinhentas toneladas nas rodovias em todo o território nacional. Esperamos, com isto estar contribuindo significamente
para a diminuição dos casos de acidentes envolvendo veículos pesados, bem como dos casos
de roubo de carga.
Por se tratar de matéria de trânsito, estamos incluindo o dispositivo proposto no capítulo
do Código de Trânsito Brasileiro que trata das
normas gerais de circulação e conduta. Essa opção, vale notar está em consonância com a Lei
Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de
1998, que determina que um mesmo assunto
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não poderáserdisciplinadopormaisde umalei (art.
7 11 ,IV).
Diante da importância da matéria para o aumento da segurança em nossas rodovias, apelo
aos nobres pares para que possamos nos associar em favor da rápida tramitação e aprovação
de presente proposta.
Sala das Sessões 13 de outubro de 1998. Deputado Fernando Ribas CariL
PROJETO DE LEI N2 4.784, DE 1998
(Do Sr. Corauci Sobrinho)
Altera a redação de dispositivo da
Lei n 2 8.989, de 24 de fevereiro de 1995
e da Lei nl! 9.317, de dezembro de 1996.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º - Acrescente-se o seguinte inciso V ao
art. 1II da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995:
Art. 1º
.
V - veículos para utilização. por autônomos, no transporte escolar, resguardando o que se ordena nos incisos anteriores, respeitado o disposto nos artigos 136
até 139 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que "Institui o Código de
Trânsito Nacional".
Art. 22 Suprimam-se do texto do art. 28 da Lei nº
9.317/96, os termos "passa a vigorar até 31 de dezembro de 1997", passando a ter a seguinte redação:
Art. 28
..
......................... , passa a vigorar até
ser revodaga por outra lei ordinária".
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as demais disposições em
contrário.
Justificação
Há anos o Poder Executivo vem concedendo a
isenção do pagamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados. (IPI) na aquisição de automóveis
aos chamados "taxistas". Atualmente o assunto é regulamentado pela Lei nº 8.989/95.
Como os dispositivos legais anteriores, esta lei
exclui do benefício os veículos destinados às atividades de transporte escolar.
Foi um equívoco. somente agora corrigido, a
. Lei nº 8.989/95 ter se eximido. em seu texto, do benefício ao transporte escolar. Assim. um dos objetivos desta proposição é estender às pessoas a possibilidade de adquirirem veículos para utilização no
transporte escolar com isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI).
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Com o advento do Código de Trânsito Brasilei-

. ro, Lei nll 9.503/97, criou-se uma série de exigências
aos condutores de transporte escolar, tais como:
1) inspeção semestral para verificação dos
equipamentos obrigatórios e de segurança;
2) equipamento registrador instantâneo de velocidade e tempo;
3) cintos de segurança em número igual à Jotação; etc...
Desta forma. é de grande importância para a
categoria dos transportadores escolares a aprovação imediata deste projeto de lei, visto que é um
transporte de risco e exige a devida renovação dos
veículos.
O outro grande objetivo desta proposição é o estabelecimento da devida isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), de forma permanente,
acabando com as constantes renovações, o que cria
grande desgaste a todos aqueles beneficiados.
Com estes objetivos, apresento o presente projeto de lei, e espero contar com o apoio dos nobres
pares para a aprovação do mesmo.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1998. Deputado Corauci Sobrinho.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Vai-se
passar ao horário de

VII - COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES
Tem a palavra o Sr. Feu Rosa, pelo PSDB.
O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados,
antes de mais nada, gostaria, nesta tarde, de agradecer ao bom Deus pela oportunidade de voltar a
esta Casa na próxima legislatura. Foi uma campanha muito difícil, complicada, como deve ter ocorrido
no resto do Brasil. particularmente no Espírito Santo,
onde metade da bancada conseguiu voltar; dos dez
Deputados, cinco retornarão. Agradeço, portanto, a
Deus e também a todos os que reconheceram o
nosso trabalho.
Obtivemos votos em todos os Municípios do Estado do Espírito Santo, isso graças a nossa campanha,
ao trabalho realizado nesta Casa durante os três anos
e meio de muitos projetos, pronunciamentos, relatos,
alguns projetos até sancionados pelo Presidente da
República. O eleitorado foi pródigo. O nosso partido, o
PSDB, conseguiu eleger três Deputados, dos quais um
deles foi o mais votado no Estado, e voltaremos a esta
Casa para tentar levar ao Espírito Santo o que muitas
vezes nos falta, ou seja, um trabalho mais forte em relação ao Govemo Federal.
Eu diria também que uma vitória retumbante e
muito importante para o Estado do Espírito Santo foi
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a do Senador José Ignácio Ferreira, candidato a Governador pelo nosso partido, o PSDB, e que conseguiu, no primeiro turno, vencer os outros três candidatos reunidos. Foi uma bela vitória de um Senador
que eu reputaria como uma das pessoas que mais
entendem de economia, sociologia e política no Esa
pírito Santo. S. Ex foi brindado pelos votos, o que
foi muito bom para o nosso Estado. Houve reconhecimento de todas as camadas da população capixaba, por meio de seu eleitorado, para a sua eleição.
Fico feliz com isso, porque, depois de praticamente doze anos de jejum, o Governo do Estado do
Espírito Santo ganha um Governador que tem linha
direta com o Presidente da República, com o Palácio
do Planalto. É algo que eu diria ser até inadmissível
no passado, mas que ocorreu devido às circunstâncias por que passou o Brasil. Sabemos que o Estado
do Espírito Santo, um dos mais pobres da Federação, não poderia racionalmente estar alijado dos créditos, financiamentos e investimentos que o Govemo
Federal em geral dá para os Estados ligados ao Palácio do PJanalto. Esse não é o procedimento atual,
mas um procedimento geral, que sempre ocorreu.
O mais importante ainda, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, é que nós, da Região Sudeste, que
sempre fomos vistos, antes da aprovação da lei da
Sudene, como o Nordeste sem a Sudene, mas agora somos Nordeste, com metade do Estado na Sudene, estamos ligados ao Palácio do Planalto por
meio de um Senador que ficou muitos anos no Senado com o Presidente Fernando Henrique Cardoso,
então Senador também. Os outros Estados da Região Sudeste, Minas' Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, paradoxalmente, eram todos ligados ao
PSDB. De modo que agora, nós, do PSDB, estamos
ligados à coligação principal, ao partido-cabeça da
coligação que elegeu o Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Regozijo-me também, evidentemente, com a
vitória em primeiro turno do nosso Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. O Estado do
Espírito Santo foi um dos que tiveram o maior quociente proporcional de vitória para o Presidente Fernando Henrique Cardoso.
O povo brasileiro soube reconhecer os esforços do nosso Presidente, de todos os seus Ministros
e de nossas políticas em prol do desenvolvimento
econômico e social com seriedade no Brasil. Esse
reconhecimento veio com uma vitória retumbante no
primeiro turno, quando o Presidente Fernando Henrique Cardoso se sagrou com mais de 35 milhões de
votos, o que é uma prova evidente de que o povo
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brasileiro reconheceu a sua política, o seu trabalho e
a sua seriedade.
Este foi um governo que diminuiu a concentração de renda no Brasil e no qual não houve escândalos. Foi um governo sério, reconhecido intemacionalmente e que agora, com este novo reconhecimento do eleitorado brasileiro em sua maioria absoluta, dá força ao Presidente Fernando Henrique Cardoso para trabalhar com mais profundidade as reformas políticas, econômicas e sociais, além da sua
atuação social.
Estão de parabéns o Presidente Fernando
Henrique Cardoso, toda a coligação que o elegeu e
principalmente o povo brasileiro, que demonstrou
maturidade muito grande com relação ao seu desejo, ao seu objetivo e ao que quer para o futuro.
Gostaria também, Sr. Presidente, de, nesta
oportunidade, tecer alguns comentários sobre o que
se está falando com referência ao nosso Ministro
das Comunicações, o Sr. Luiz Carlos Mendonça de
Barros, que, com muita seriedade, probidade e competência gerencial, administrativa e técnica, conseguiu levar uma tarefa hercúlea à frente, qual seja a
de dar prosseguimento ao trabalho do extraordinário
Ministro Sérgio Motta, pertencente ao nosso partido.
Gostaria de dizer que as calúnias que saíram
com relação ao pagamento de diárias parecem
aquelas histórias que ouvíamos antigamente: é pulga trabalhando para infernizar a vida numa juba de
leão. Isso é ridículo. Creio que as pessoas deveriam
ter um pouco mais de seriedade ao falar sobre isso,
a
pois o próprio Ministro já desmentiu. S. Ex é uma
pessoa que trabalhou muito durante a sua vida e
teve dinheiro para pagar as diárias. Dizem que oua
tras empresas pagaram para S. Ex Essas calúnias,
essas difamações serão diluídas no decorrer do tempo e não terão maior sentido.
Parabenizo o Ministro Luiz Carlos Mendonça
de Barros pelo trabalho extraordinário que está fazendo à frente do Ministério das Comunicações e
a
sugiro a S. Ex que não ligue para essas diatribes
que estão comentando, inclusive esse problema de
diárias em hotéis pagas por multinacionais, algo
completamente inadmissível e que o Ministro, repito,
já desmentiu.
De modo, Sr. Presidente, que o nosso Governo
vai bem. Essas "assacadelas" contra um dos nossos
Ministros não terão nenhuma repercussão evidentemente e não terão, tenho certeza, qualquer tipo de
eco não só no restante da mídia nacional, como também na opinião pública nacional.
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Quero dizer também, Sr. Presidente, que se falou muito em pesquisas eleitorais nesta última campanha. Eu apresentei um projeto de lei que caracterizou que pesquisa eleitoral tinha que ser oficial. O
projeto está tramitando na Câmara dos Deputados e
foi apresentado há cinco meses. Espero que as pessoas que, no momento atual, se vêem prejudicadas
ou que se viram prejudicadas no último 4 de outubro
com as pesquisas dêem atenção a esse projeto, porque, há muito, sabemos que os institutos de pesquisas precisam ser fiscalizados. Há muito, sabemos
que essas conversas feitas por aí, pelo tamanho das
amostras, que possibilitam qualquer resultado, e
pela metodologia totalmente relaxada, sem nenhum
suporte científico, dariam no que deu: candidatos
prejudicados, opiniões de milhões de pessoas prejudicadas e, no fundo, institutos pagos por alguns setores das elites dominantes para que alguns candidatas levassem vantagens no pleito. E isso ocorreu
num pleito tão sério.
Espero que os partidos da Oposição e os da
Situação prestem atenção no trabalho que apresentei nesta Casa. As pesquisas eleitorais têm de ser
bem definidas e fiscalizadas pelo Tribunal Superior
Eleitoral, em caso de eleição nacional, e pelos Tribunais Regionais Eleitorais, em caso de eleição estadual, para que se evitem a frustração, o engodo e o
parecer ridículo que vimos nas últimas eleições,
quando candidatos que não apareceram nas pesquisas foram os mais votados e candidatos que apareceram perderam as eleições.
Enquanto a Justiça Eleitoral não estiver bem
definida, segundo a legislação desta Casa, para fiscalizar os institutos de pesquisa, não teremos solução. Milhões de reais serão jogados fora, porque alguns espertalhões terão a sabedoria maior de financiar alguns institutos de pesquisa, fazendo com que
essas pesquisas não sejam bem definidas, não sejam claras. A lei hoje é muito dúbia, é muito fraca
para fiscalizar os procedimentos dos institutos de
pesquisa. É preciso que o povo brasileiro seja considerado com mais seriedade. Quando algum político
chega a esta tribuna e reclama dos institutos de pesquisa, quer dizer que milhões de pessoas foram frustradas por uma atitude desses institutos que julgo
mercenária. Esses institutos não deveriam ser respeitados para em público apresentar essas pesquisas.
Sr. Presidente, falo genericamente. Digo a V.
E~ que, no Estado do Espírito Santo, fomos inundados por pesquisas apócrifas e espúrias. Infelizmente,
grande parte da população, pelo menos as pessoas
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formadoras de opinião, leva a sério aqueles que não
têm qualquer conhecimento estatístico de nada. É s6
dizer que instituto tal tem pesquisa tal, que é como
se fosse Deus. É o novo totem da atualidade política
nesse mercado tão diverso. Se chegarmos a esse
detalhe, Sr. Presidente, escandalizaremos mais ainda a nacionalidade brasileira.
Agradeço a V. Exa a compreensão e ao povo
do Espírito Santo por me ter permitido voltar a esta
Casa. Espero ter um desempenho digno da confiança de todos os meus eleitores.
Era o que tinha a dizer.
O Sr. Paulo Paim, 3º Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Arnaldo Faria de Sá, § 2º do artigo
18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) Registro a presença entre nós do Presidente Nacional do Partido dos Trabalhadores, Deputado José
Dirceu, que o eleitorado de São Paulo reconduziu a
esta Casa a partir da próxima legislatura.
Nossos cumprimentos ao Deputado José Dirceu, Presidente Nacional do PT.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) _
Concedo a palavra ao Deputado Valdir Colatto, pelo
Bloco Parlamentar PMDB/PRONA.
O SR. VALDIR COLATTO (Bloco/PMDB _
SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, hoje ouvimos aqui inúmeros Deputados falando a respeito dos institutos de pesquisa. Não serei diferente. Também falarei das pesquisas. O Congresso Nacional tem de fazer mea-culpa
pela situação criada no Brasil no que diz respeito à
pesquisa eleitoral.
No ano passado, quando estávamos discutindo
a lei eleitoral, levantou-se a questão da pesquisa,
mostrando-se, na história passada, as manipulações
feitas em várias eleições neste País. Dizia-se que
era preciso que o Congresso Nacional tomasse uma
atitude séria e firme para acabar com os abusos daqueles que podem comprar pesquisas, daqueles que
as manipulam e fazem com que os resultados enganem a população, porque esta segue uma informação incorreta e manipulada.
Senhor Presidente, isso aconteceu em todo o
Brasil. Não é porque fui candidato a Senador, porque recebi 580 mil votos e fiquei em segundo lugar
que estou falando sobre esse assunto. Mas, em
Santa Catarina, as eleições foram decididas no dia
10 de julho, quando foram registradas no Tribunal
Eleitoral as candidaturas do Sr. Esperidião Amin,
para Govemador, e de Jorge Bornhausen. Saiu a
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pesquisa naquele dia, e a eleição se decidiu naquele
dia, porque a pesquisa conduziu o processo até o final. Não houve eleição, não houve discussão, não
houve debate, porque os dois candidatos fugiram do
debate com Paulo Afonso Vieira, nosso candidato a
Governador, e com o Deputado Valdir Colatto, candidato ao Senado.
Não houve eleição em Santa Catarina. Nós
tentávamos de todas as maneiras ir às ruas, conversar com as pessoas, tentar fazer reuniões e comícios, mas as perguntas eram estas: "Mas e a pesquisa? A pesquisa está certa? A pesquisa está errada?
Essa pesquisa é verdadeira?" Ora, não vou sair na
campanha porque a pesquisa diz que fulano já é o
Governador e que sicrano é o Senador. Assim foi a
eleição em Santa Catarina e em vários estados deste País.
Em Santa Catarina, não houve mudança, e, se
continuar esse processo, não precisa mais de eleição, não precisa mais de campanha eleitoral. Simplesmente, apresentam-se os candidatos, compra-se
uma pesquisa, como foi comprada em Santa Catarina, manipula-se a imprensa e elegem-se, no lançamento, os candidatos que se quiser eleger. Foi assim que a pesquisa e a imprensa em Santa Catarina
elegeram os candidatos a Governador e a Senador
no dia 10 de julho, quando do lançamento das candidaturas. Essa é uma realidade que se estendeu por
outros estados.
A pesquisa continuou manipulando, dizendo
que já estavam decididas as eleições para o Senado
e para o Governo do Estado de Santa Catarina; e a
imprensa dizendo que não havia mais como mudar
esse resultado. Os candidatos com a pesquisa favorável, Sr. Esperidião Amin e Sr. Jorge Bornhausen,
simplesmente não foram ao debate. Não precisamos
que o povo conheça as origens, a história, quem é
quem no processo eleitoral; não precisamos saber
as propostas, nem quais são os compromissos dos
candidatos, porque a pesquisa já elegeu os candidatos a Governador e a Senador, e a imprensa também, dizendo que aqueles candidatos eram os vitoriosos.
Então, Sr. Presidente, é preciso seriedade neste País, é preciso que se faça uma fiscalização na
pesquisa e se proíba a divulgação da pesquisa no
mínimo trinta dias antes da eleições, como disse o
Deputado Feu Rosa, porque isso é manipulação
descarada da pesquisa, pois favorece aqueles que
têm recursos, como o Sr. Jorge Bornhausen, que
representa a FEBRABAN, o sistema financeiro, que
tinha dinheiro à vontade, comprou todas as pesqui-
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sas, manipulou a imprensa e levou a população de
Santa Catarina a ser enganada, dizendo que a eleição já estava decidida antes do pleito de 4 de outubro.
Isso não é choro de quem perdeu a eleição. É
um alerta a esta Casa para que, no ano que vem,
faça uma lei eleitoral séria. Aqui não adianta as pessoas quererem dizer que o Tribunal Superior Eleitoral tem culpa. A culpa é desta Casa, do Congresso
Nacional, que não assume as suas responsabilidades de enfrentar, por inteiro, a questão das pesquisas e também a questão da lei de imprensa, que
está engavetada nesta Casa há muitos anos e não
se sabe por quê. Qualquer jornalista pode largar a
notícia que quiser que se toma uma verdade. É impossível desmentir isso, principalmente no meio político, que é refém desse processo. Nós, políticos, somos reféns da imprensa.
E agora, combinada a imprensa com a pesquisa, ficamos na dependência de quem é mais simpático para a imprensa, quem tem mais dinheiro para
comprar a pesquisa e manipulá-Ia. Não adianta fazer
eleição, não adianta levar proposta, não adianta ir
para a rua, porque a pesquisa já elege antecipadamente, quando do lançamento, o seu candidato a
Presidente da República, a Governador, a Senador e
por aí afora. Os candidatos que estão à frente, é claro, colocam-se num pedestal e não querem saber de
discutir qualquer programa, idéia ou situação para
que a população saiba o que pensam os candidatos,
o que há de compromisso por trás deles, e a população fica enganada, como vimos nesta eleição.
Portanto, Sr. Presidente, eu, que não vou estar
aqui nesta Casa no ano que vem, faço um apelo aos
colegas Deputados: tenham coragem de enfrentar
essa situação, de acabar com institutos desavergonhados que vendem pesquisa - eu mesmo fui procurado
por institutos, perguntando se queria comprar uma boa
pesquisa para mim -, porque isso é um absurdo e está
acontecendo na nossa cara.
O Congresso Nacional, hipocritamente, fica
olhando, fazendo ouvidos de mercador, de quem
não está entendendo o processo, de quem não tem
nada com isso, enquanto para esta Casa, para os
postos de administração da maior responsabilidade
vão muitas vezes pessoas despreparadas, que não
têm compromisso com o povo, com as causas populares, com a nossa Pátria, com os nossos estados e
estão aí dizendo-se os campeões de uma, porque tiveram condições, dinheiro para comprar pesquisa,
para manipular a imprensa, para enganar a popula-
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ção brasileira, que pensa que esses são os candidatos donos de votos.
Se for assim, não precisamos mais fazer eleição. É só largar uma boa pesquisa no começo,
como foi lá em Santa Catarina com Esperidião e Jorge Bornhausen, e ninguém mais muda, porque a
pesquisa e a imprensa estão dizendo ao povo que
eles vão ganhar a eleição. Foi assim que aconteceu.
Basta consultar os jornais de Santa Catarina e
verificar que o Deputado Valdir Colatto só aparecia
nos jornais quando era para as pesquisas serem
anunciadas. Valdir Colatto tinha que dar o nome,
porque senão não tinha como dizer em que lugar estava na pesquisa. Caso contrário, era proibido de
aparecer nos jornais de Santa Catarina.
Esse método já foi praticado pelos Srs. Esperidião Amin e Jorge Bornhausen há dezesseis anos
em Santa Catarina. Fizeram a mesma coisa: compraram pesquisa, manipularam a imprensa e ganharam as eleições. Embora alertássemos, o povo catarinense não entendeu, e agora temos no Senado um
legítimo representante dos banqueiros deste País,
da FEBRABAN, o Sr. Jorge Bornhausen. Ao menos,
temos um que se identifica com os banqueiros.
S.Exa. é representante dos banqueiros. Mesmo porque há muitos nesta Casa que têm vergonha de dizer que são representantes dos banqueiros.
Eu sou representante da agricultura, sou lobista da agricultura. Defendo a agricultura e a comida
na mesa. Tenho coragem de vir a este microfone dizer que sou um lobista da agricultura, da produção e
daqueles que trabalham. Mas há muitos que se elegem com dinheiro dos bancos e têm vergonha de dizer que representam os banqueiros. Aliás, nunca vi
nenhum que assumisse, mas agora, no Senado, há o
Sr. Jorge Bomhausen, que conseguiu manipular as
pesquisas, enganar a imprensa e principalmente o
eleitorado de Santa Catarina que o mandou para cá.
Este Congresso, esta Câmara dos Deputados
têm de assumir a responsabilidade de acabar com a
vergonhosa manipulação das pesquisas e da imprensa nas eleições brasileiras. Espero que isso se
dê no ano que vem, porque esta Casa tem homens
dignos e honestos, que poderão prestar um grande
benefício ao País, para que tenhamos eleições limpas e não manipuladas como foi a grande maioria
delas do dia 4 de outubro.
Era o que tinha a dizer.

O Sr. Arnaldo Faria de Sá, §·2º do artigo
1.8 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Heráclito
Fortes, 1Q Vice-Presidente.
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VIII- Encerramento
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) _
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessao.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) _
COMPARECEM MAIS OS SRS.:
Amapá
Sérgio Barcellos - PFL; Valdenor Guedes _
PP B.
Pará
Socorro Gomes - PCdoB; Vic Pires Franco - PFL.
Acre
ZUa Bezerra - PFL.
Tocantins
Udson Bandeira - Bloco - PMDB.
Maranhão
Roberto Rocha - PSDB; Sebastião Madeira- PSDB.
Ceará
Ubiratan Aguiar - PSDB; Vicente Arruda - PSDB.
Pernambuco
Severino Cavalcanti - PPB.
Sergipe
Wilson Cunha - PTB.
Bahia
Roberto Santos - PSDB; Sérgio Carneiro PDT; Severiano Alves - PDT; Simara Ellery - Bloco PMDB; Ursicino Queiroz - PFL; Walter Pinheiro - PT.
Minas Gerais
Sandra Starling - PT.
Saraiva Felipe - Bloco - PMDB; Sérgio Miranda - PCdoB; Silas Brasileiro - Bloco - PMDB;
Tilden Santiago - PT; Zaire Rezende - Bloco PMDB.
Espírito Santo
Roberto Valadão - Bloco - PMDB.
Rio de Janeiro
Ronaldo Santos - PSDB; Rubem Medina PFL; Simão Sessim - PPB.
São Paulo
Robson Tuma - PFL; Salvador Zimbaldi PSDB; Tuga Angerami - PSDB; Ushitaro Kamia PPB; Welson Gasparini - PSDB.
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Mato ~rosso .
Rogério Silva - PFL; Tete Bezerra - Bloco - pMDB.

Distríto Federal
Wigberto Tartuce - PPB.

Mato Grosso do Sul
Saulo Queiroz - PFL.

Santa Catarina
Seralin Venwn - PDT; VakirColatto- Bbco- PMDB.
Rio Grande do Sul
Waldomiro Fioravante - PT; Wilson Cignachi Bloco - PMDB.
DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Roraima
Elton Rohnelt - PFL; Francisco Rodrigues PTB; Moisés Lipnik - PL; Roberio Araújo - PPB; Salomão Cruz - P8DB.

Maranhão
Antonio Joaquim Araujo - PL; Eliseu Moura PL; João Alberto - Bloco/PMDB; Magno Bacelar PFL; Marcia Marinho PSDB; Mauro Fecury PFL; Remi Trinta - PL; Sarney Filho - PFL.

Ceará
Anibal Gomes - PSDB; Antonio Balhamann PPS; Antonio dos Santos - PFL; Edson Silva PSDB; José Pimentel":" PT; Paes de Andrade Bloco/PMDB; Roberto Pessoa - PFL; Rommel Feijó
- PSDB.

Piauí
Alberto Silva - Bloco/PMDB; Ari Magalhães PPB; Ciro Nogueira - PFL; Felipe Mendes - PPB;
João Henrique - Bloco/PMDB; Julio Cesar - PFL;
Paes Landim - PFL.

Rio Grande do Norte
Betinho . Rosado PSDB; Ney Lopes - PFL.

PFL; Carlos Alberto -

Amapá

Parafba

Antonio Faijão - PSDB; Eraldo Trindade PPB; Gervasio Oliveira - PDT; Murilo Pinheiro PFL; Raquel Capiberibe - PSB.

Alvaro Gaudencio Neto - PFL; Enivaldo Ribeiro - PPB; Gilvan Freire - PSB; José Luiz Clerot - Bloco/PMDB; Ricardo Rique - Bloco/PMDB;
Roberto Paulino - Bloco/PMDB; Wilson Braga PSDB.

Pará
Anivaldo Vale - PSDB; Antonio Brasil - Bloco/PMDB; benedito Guimarães PPB; Giovanni
Queiroz - PDT; Hilario Coimbra - PSDB; José
Priante Bloco/PMDB; Mario Martins Bloco/PMDB; Nicias Ribeiro - PSDB; Olavio Rocha PSDB; Raimundo Santos - PFL.

Amazonas
Arthur Virgílio - PSDB; Euler Ribeiro ~ PFL;
João Thomé M~~strinho - Bloco/PMDB; José Melo PFL; Pauderney Avelino - PFL.

Rondônia
Emerson Olavo Pires - PSDB; Expedito Junior PFl; Marinha Raupp - PSDB; Moisés Bennesby PSDB; Oscar Andrade - PFL; Silvemani Santos - PFL.

Acre
Carlos Airton - PPB; Celia Mendes - PPB;
Chicão Brígido·- Bloco/PMDB; Osmir Lima - PFL.

Tocantins
Antonio Jorge - PFL; Darci Coelho - PFL;
Freire Junior - Bloco/PMDB; Melquiades Neto PFL.

Pernambuco
Antonio Geraldo - PFL; Eduardo Campos PSB; Fernando Lyra - PSB; João Colaço - PSB;
José Chaves - Bloco/PMDB; José Jorge - PFL;
José Mendonça Bezerra - PFL; José Mucio Monteiro - PFL; Luiz Piauhylino - PSDB; Mendonça Filho
- PFL; Osvaldo Coelho - PFL; Roberto Fontes PFL; Salatiel Carvalho PPB; Sergio Guerra'PSB; Silvio Pessoa - Bloco/PMDB; Vicente André
Gomes - PSB; Wilson Campos - PSDB; Wolney
Queiroz - PDT.

Alagoas
Albérico Cordeiro - PTB; Fernando Torres PSDB; José Costa - PSD; José Thomaz Nonô PSDB; Moacyr Andrade - PPB; Talvane Albuquerque- PFL.

Sergipe
Adelson Ribeiro- PSDB; - Bosco França PMN; .carlos Magno - PFL; Cleonancio Fonseca Bloco_PMDB; José Teles - PPB; Pedro Valadares
- PSB.
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Bahia
AroIdo Cedraz -' PFL; Coriolano sales - PDT;
Geddel Vieira Uma - Bloco_PMDB; Jaime FernandesPFL; Jairo Azi - PFL; Jonival Lucas - PFL; José Car10s
Aleluia - PFL; José Lourenço - PFL; Luiz Braga PFL; Luiz Moreira - PFL; Pedro lrujo - BIoco_PMDB;
Prisco Viana - PPB; Roland Lavigne - PFL.
Minas Gerais
Aecio Neves - PSDB; Aracely de Paula PFL; Armando Costa - Bloco_PMDB; Bonifácio
de Andrada - PSDB; Carlos Melles - PFL; Eliseu
Resende - PFL; Fernando Diniz - Bloco_PMDB;
Herculano Anghinetti - PPB; Ibrahim Abi-Ackel PPB; Israel Pinheiro - PTB; Jaime Martins - PFL;
João Magalhães - Bloco_PMDB; José Santana de
Vasconcellos - PFL; Leopoldo Bessone - PTB;
Marcos Lima - Bloco_PMDB; Maria Elvira - Bloco_PMDB; Mario de Oliveira PPB; Mauricio
Campos - PSDB; Mauro Lopes - Bloco_PMDB;
Neif Jabur Bloco_PMDB; Osmanio Pereira PSDB; Paulo Delgado - PT; Paulo Heslander PTB; Raul Belem - PFL; Roberto Brant - PSDB;
Romel Anizio PPB; Ronaldo Perim Bloco_PMDB; Silvio Abreu - PDT; Vittorio Medioli PSDB; Wagner do Nascimento - PPB.
Espírito Santo
Etevalda Grassi de Menezes Rita Camata - Bloco_PMDB.

Bloco_PMDB;

Rio de Janeiro
Alcione Athayde - PPB; Aldir Cabral - PFL;
Alexandre Santos - PSDB; Alvaro Valle - PL;
Arolde de Oliveira - PFL; Ayrton Xerez - PSDB;
Carlos Alberto Campista - PFL; Carlos Santana PT; Cidinha Campos - PDT; Fernando Gonçalves
- PTB; Francisco Dornelles - PPB; Itamar Serpa
- PSDB; João Mendes - PPB; Jorge Wilson Bloco_PMDB; José Carlos Coutinho - PFL; José
Egydio - PFL; José Maurício - PDT; Laprovita
Vieira - PPB; Lima Netto - PFL; Marcia Cibilis
Viana - PDT; Mareio Fortes - PSDB; Nilton Cerqueira - PSDB; Osmar Leitão - PPB; Roberto
Campos - PPB; Roberto Jefferson - PTB; Ronaldo Cezar Coelho - PSDB; Sergio Arouca - PPS;
. Vanessa Felippe - PFL.
São Paulo
Adhemar de Barros Filho - PPB; Almino Affonso - PSB; Aloysio Nunes Ferreira - PSDB;
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB; Antonio Kandir - PSDB; Ary Kara - PPB; Ayres da Cunha -
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PFL; Car10s Nelson - Bloco_PMDB; Celso Russomanno - PPB; Cunha Bueno - PPB; DelfIm Netto PPB; Duilio Pisaneschi - PTB; Edinho Araujo - BIoco_PMDB; Fabio Feldmann - PSDB; Fausto Martello
- PPB; Franco Montoro - PSDB; Helio Bicudo - PT;
João Mellão Neto - PFL; João Paulo - PT; Jorge Tadeu Mudalen - PPB; José Anibal - PSDB; José
Coimbra - PTB; José de Abreu - PSDB; José Machado - PT; José Pinotti - PSB; Jurandyr Paixão PPB; Koyu lha - PSDB; Lamartine Poselia - PPB;
Luiz Car10s Santos - PFL; Maluly Netto - PFL; Marquinho Chedid - PSD; Paulo Lima - PFL; Silvio Torres - PSDB; Teima de Souza - PT; Vadão GomesPPB; Valdemar Costa Neto - PL; Vicente Cascione PTB; Wagner Rossi - Bloco_PMDB; Wagner Salustiano - PPB; Zulaie Cobra - PSDB.
Mato Grosso
Antonio Joaquim - PSDB; Rodrigues Palma PTB; Welinton Fagundes - PL.
Distrito Federal
Chico Vigilante - PT.
Goiás
Barbosa Neto - Bloco_PMDB; Carlos Mendes
- Bloco_PMDB; Marconi Perillo - PSDB; Maria Valadão - PTB; Nair Xavier Lobo - Bloco_PMDB; Orcino Gonçalves - Bloco_PMDB; Pedrinho Abrão PTB; Pedro Canedo - PL; Rubens Cosac - Bloco_PMDB; Sandro Mabel - Bloco_PMDB; Vilmar
Rocha - PFL; Zé Gomes da Rocha - PSD.
Mato Grosso do Sul
Flavio Derzi - PPB; Marçal Filho - PSDB; Marilu Guimarães - PFL; Marisa Serrano - PSDB; Oscar Goldoni - Bloco_PMDB.
Paraná
Abelardo Lupion PFL; Basilio Villani PSDB; Chico da Princesa - PTB; Flavio Arns PSDB; Hermes Parcian~1I0 - Bloco_PMDB; Luciano
Pizzatto - PFL; Max Rosenmann - PSDB; Paulo
Cordeiro - PFL; Renato Johnsson - PSDB; Valdomiro Meger - PFL; Werner Wanderer - PFL.
Santa Catarina
José Carlos Vieira - PFL; Mario Carvallazzi PPB; Paulo Bauer PFL; Paulo Bornhausen PFL; Vanio dos Santos - PT.
Rio Grande do Sul
Adroaldo Streck PTB; Augusto Nardes -

PSDB; Arlindo Vargas PPB; Carlos Cardinal -
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POT; Oarcisio Perondi - Bloco_PMOB; Esther Grossi - PT; Ezidio Pinheiro - PSOB;' Germano Rigotto
Bloco_PMOB; Mendes Ribeiro Filho Bloco_PMOB; Miguel Rossetto - PT; Nelson Proença Bloco_P'MOB; Odacir Klein - Bloco_PMOB; Renan
Kurtz - POT; Telmo Kirst - PPB; Valdeci Oliveira PT; Veda Crusius - PSOB.
O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Encerro a sessão, designando para amanhã, quarta-feira, dia 14, às 14 horas, a seguinte
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AVISOS
PROPOSiÇÕES EM FASE DE EMENDAS OU
RECURSOS
1- Emendas
Prazo de 5 sessões para apresentação de emendas:
(Ato da Mesa n° 177, de 1989)
Prazo de tramitação na Câmara dos Deputados (Art.
64, § 1° da Constituição Federal): até 24/1 0198.

ORDEM DO DIA

(Às 16 horas)

MATÉRIA SOBRE A MESA
I - Requerimento, dos Senhores Líderes, nos
termos do artigo 155, do Regimento Interno,
solicitando urgência para apreciação da Mensagem
n° 1.032/97, do Poder Executivo, que Submete a
consideração do Congresso Nacional os textos dos
'Atos Finais da Conferência de Plenipotenciários Adicional',
da
União
Internacional
de
Telecomunicações - UIT, aprovados pelos Paises
Membros em Genebra, em 22 de Dezembro de 1992
e
dos
'Atos
Finais
da
Conferência
de
Plenipotenciários', da União Internacional de
Telecomunicações - UIT, aprovados pelos Países
Membros em Quito, em 13 de outubro de 1994.

URGÊNCIA
(Artigo 155 do Regimento Interno)
Discussão
1
PROJETO DE LEI N° 2.886-C, DE 1997
(DO SR. GERSON PERES)
Discussão, em turno único do Projeto de Lei
nO 2.886-8, de 1997, que dispõe sobre ligação
rodoviária, no Plano Nacional de Viação, no extremo
norte dos Estados do Pará e Maranhão e dá outra
providências; tendo pareceres das Comissões: da
Amazônia e de Desenvolvimento Regional, pela
aprovação (Relator: Sr. Asdrubal Bentes); de Viação
e Transportes pela aprovação deste, e rejeição da
emenda apresentada na Comissão
(Relator: Sr.
Mauro Lopes); e de Finanç3s e Tributaç50. pela
éldequação financeira e orç3mentnna (ReI;:1tor: Sr.
Delfim Netto). Pendente de p3recer d3 Comissôo de
.Constituiçi:ío e JustiÇ3, e de Redação.

PROJETOS DE LEI:
N° 2.464/96 (DO PODER EXECUTIVO) - Regula o
processo
administrativo
no
âmbito
da
Administração Federal. (Apensado ao PL nO
2.097/96, do Dep. Régis de Oliveira)
PRAZO - 3° dia: 14-10-98
ÚLTIMO DIA: 16-10-98

N° 2.684/96 (DO PODER EXECUTIVO) - Altera os
arts. 43, 44, 45, 46, 47, 55 e 77 do Decreto-Lei
n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal.
PRAZO - 3° dia: 14-10-98
ÚLTIMO DIA: 16-10-98
Prazo de tramitação na Câmara dos Deputados (Art.
64, § 1° da Constituição Federal): até 26/10/98.
N° 4.071/98 ( DO PODER EXECUTIVO) - Dispõe
sobre a abrangência das sentenças prolatadas
em ações de caráter coletivo e a execução
contra a fazenda pública
PRAZO - 3° dia: 14-10-98
ÚLTIMO DIA: 16-10-98

11 - Recursos
1. CONTRA
APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO - ART. 24, 11
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 1°
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 3°
combinado com ART. 132, § 2°
1.1 COM PARECERES FAVORÀVEIS
PROJETOS DE LEI:
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3.470-C197 • (PODER EXECUTIVO) - Cria o Quadro
de OfiCiais de Saúde do Exército - QOSau, e
dá outras providências.
PRAZO _1° dia: 14-10-98
ÚLTIMO DIA: 20-10-98
4.688-C/94 - (PAULO DELGADO) - Dispõe sobre a
criação e o funcionamento de Cooperativas
Sociais.
PRAZO _1° dia: 14-10-98
ÚLTIMO DIA: 20-10-98
2.775-B/97 - (SANDRO MABEL) - Altera a redação
do inciso 111 do art. 12 da Lei nO 8.934, de t8 de
novembro de 1994, que dispõe sobre o
Registro Público de Empresas Mercantis e
Atividades Afins.
PRAZO - 1° dia: 14-10-98
ÚLTIMO DIA: 20-10-98

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MER1TO,
CONTRÁRIOS (Art. 133)
PROJETOS DE LEI:
N° 959/95 (JAIME MARTINS) - Dispõe sobre a
inclusão de municípios situados no noroeste do
Estado de Minas Gerais, na área de atuação
da SUDENE. (Apensado: PL nO 983/95, do
bep. Armando Costa).
PRAZO - 2° dia: 14-10-98
ÚLTIMO DIA: 19-10-98
N° 1.819/96 (SANDRO MABEL) - Autoriza realização
de provas para obtenção de Carteira Nacional
de Habilitação para cidadãos analfabetos
acima de 25 (vinte e cinco) anos de idade e dá
outras providências.
PRAZO - 2° dia: 14-10-98
ÚLTIMO DIA: 19-10-98
NO 1.883/96 (LUIZ CARLOS HAULY) - Determina a
responsabilidade do Município em trechos das
rodovias que atravessam suas áreas urbanas.
PRAZO- 2° dia: 14-10-98
ÚLTIMO DIA: 19-10-98
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PRAZO - 2° dia: 14-10-98
ÚLTIMO DIA: 19-10~98

2.

CONTRA PARECER TERMINATWO DE
COMISSÃO - ART 54
(SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR,
NOS
TERMOS DO ART. 144)
.
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 1°

2.1

PELA
INCONSTITUCIONALIDADE
E/OU
INJURIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE

PROJETO DE LEI:
N°

1.674/96 (PODER EXECUTIVO) - Altera
dispositivos do Decreto-lei nO 2.848, de 7 de
dezembro
de
1940
(Código
Penal).
(Apensado: PL nO 1.807/96, do Dep. Sérgio
Carneiro. Apensados: PL n° 1.954/96, da Dep.
Marta Suplicy e PL n° 2.773/97, do Dep. Silvio
Pessoa).
PRAZO - 2° dia: 14-10-98
ÚLTIMO DIA: 19-10-98

3.

DE
CONTRA
DECLARAÇÃO
PREJUDICIALIDADE - ART. 164, § 1°
(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO,
APÓS OUVIDA A CCJR, NOS
TERMOS DO ART. 164, § 2° e § 3°)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 164, § 2°

PROJETOS DE LEI:
N° 2.991/97 (FERNANDO FERRO E OUTROS 13) •
Institui o Dia Nacional de Luta pela Reforma
Agrária e dá outra providências. (Apensado:
PL nO 3.081/97, do Dep. Aldo Arantes).
PRAZO - 2° dia: 14-10-98
ÚLTIMO DIA: 19-10-98

N° 4.626/98 (JOÃO PIZZOLATTI) - Altera o artigo 10
da Lei nO 7.408, de 25 de novembro de 1985.
N° 1.907/96 (JORGE TADEU MUDALEN) - Torna
(Face a apreciação do PL nO 3.970/97).
obrigatória a previsão de vagas nos
PRAZO - 2° dia: 14-10-98
estabelecimentos dos aeroportos para as
ÚLTIMO DIA: 19-10-98
pessoas que neles exercem atividade
profissional regular.
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......,q ~ DEyÓLUçAO AO AUTOR,

nos termos
,do artigo 137, § 1° do RI. Prazo para
apresentação de recurs'o artigo 137, § 2° (05
selsOel).. A seguinte proposição:

.~ITODE ReSOLUçAo:
,.. 1M/ti (LUIZ PIAUHYLINO)- Institui a Frente
. Part~ntar de Apoio à Cultura Popular
Brasileira.

PRAZO • r dia: 14-10-98
ÚLTIMO DIA: 19-10-98
RiLAÇAOD~ DEPUTADOS INSCRITOS PARA
O GRANDE EXPEDIENTE
o;
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ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I • COMISSÕES PERMANENTES:
COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

.I.MII.

COMISSÃO DE D E ' . " .
CONSUMIDOR, MEIO
MINORIAS

.

AVISO
AVI SO
MATÉRIA EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
Projeto de Lei (art. 119, I e § 1°)
A· Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade e Mérito
Decurso: 3° dia
Último dia: 16110198

PROJETO DE LEI N° 4.653/98 - do Poder Executivo (Mensagem na 785/98) - que" regulamenta o § 20 do art. 236 da
Constituição Federal, mediante o estabelecimento de normas gerais para a fixação de emolumento relativos aos
atos praticados pelos serviços notariais e de registro, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado MAGNO BACELAR

MATÉRIA EM FASEDEREC. . . .IftTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)" ,
Projetos de Lei,
Decurso: 3" dia
Último dia: 16110/98

PROJETO DE LEI N° 2.436-Al96'· do Sr: Cunha Bueno •
que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
empresas de se·
guros, de capitalização e entidades depr~ privada
publicarem a relação dos bensgarantidOre. das provisões
técnicas".
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGUINET1'f

as

Sr.

PROJETO DE LEI N° 4.586/98 • do
NolSÓIJ MarquezeDi.
qUE: ''torna obrigatória a edição de alcooreOIico 8nidro 'caro
burante a qasolina e dá outras providência,,". ,
.
RELl-TOR: Deputado CUNHA LIMA'
PROJr:-:-O DE LEI N° 4.630/98 • d:irSra."~aAa'i;tvira ·'que
"torna obrigatória a implantação de escadas pata peixes
em barragens construídas eM cursos d'ágUa de,domínio,da
União".. . ' "
.., " ' , .....
RELATOR: Deputado GILNEYVIANA
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PROJE:TO DF. LE!. N° .f."637198 - do' Sr. Cunha Bueno - que
"obriga as agê'ncias bancárias a receper as contas de
água, luz e telefone, e quaisquer taxas, 'impostos ou tarifas
públicas".
.
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E DESPORTO
AVISOS
MATÉRIA SUJEITA A RECEBIMENTO DE
EMENDAS, A PARTIR DE AMANHÃ (DIA
14/10/98)
, Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)
PROJETO DE LEI N° 4.632/98 • do Sr. Germano Rigotto - que "altera dispositivo do art. 22 da Lei nO 8.212, de
1991, com a redação que lhe foi dada pelo art. 1° da Lei na
9.528, de 1997, acrescenta parágrafo ao referido art. 22 da
Lei na 8.212/91 e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOS~ MELO
PROJETO DE LEI N° 4.641/98 • do Sr. Antonio Carlos
Pannunzio - que "dispõe sobre o exercício da profissão de
escritor".
RELATOR: Deputado ALVARO VALLE
PROJETO DE LEI NO 4.648/98 - do Sr. Antonio Jorge que "estabelece o Dia Nacional do Meio Ambiente".
RELATOR: Deputado PAULO LIMA

Outubro de 1998

Decurso: 10 dia
Último dia: 20/10/98

PROJETO DE LEI N° 2.954-AJ97 - do Sr. Enio Bacci (em
apenso PL na 3.803/97) - que "regulamenta o pagamento
pelas empresas das mensalidades escolares de seus
funcionários."
RELATOR: Deputado NEIF JABUR
PROJETO DE LEI N° 4.095-AJ98 - do Sr. Osmânio Pereira
- que "altera o art. 70 da Lei na 9.424. de 24 de dezembro
de 1996, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério."
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ

B - Da Análise do Mérito:
PROJETO DE LEI N° 523-AJ95 - do Sr. Ivo Mainardi - que
"altera dispositivos da Lei na 7.256, de 27 de novembro de
1984, assegurando aos profissionais liberais o direito de se
constituirem em microempresas."
RELATOR: Deputado SILVIO TORRES
PROJETO DE LEI N° 4.634/98 - do Sr. Aécio Neves - que
"altera a Lei na 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que dispõe sobre o Imposto de Renda."
I
RELATOR: Deputado FERNANDO RIBAS CARLI
PROJETO DE LEI N° 4.660/98 - do Sr. Arnaldo Faria de
Sá - que "prorroga prazo estipulado pela Lei na 9.526, de 8
de dezembro de 1997, que "dispõe sobre recursos não reclamados correspondentes às contas de depósitos não recadastrados, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado SAULO QUEIROZ

-

-

COMISSAO DE FISCALlZAÇAO
FINANCEIRA E CONTROLE

PROJETO DE LEI N° 4.682/98 • do Sr. Fernando Zuppo - que "altera dispositivos da Lei na 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional".
RELATORA: Deputada ESTHER GROSSI

REUNIÃO ORDINÁRIA

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO
AVISO
MATÉRIA EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

PAUTA N° 14/98
Horário: 10 horas
Local: Plenário 9

A) Requerimentos:
1-

Projetos de Lei
A • Da Análise da Adequação Financeira e
• Orçamentária (art. 54, 11):

REQUERIMENTO N° 336/98 • do Sr. Augusto
Carvalho, que requer à Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle realizar audiência pública
para discutir os fatos que levaram à liquidação
extrajudiCial do Banco Mercantil de Descontos BMD, com a presença das autoridades relacionadas
no requerimento.
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2-

3-

4-
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REQUERIMENTb N° 303/98 - do Sr. Inácio Arruda,
que requer à Comissão de Fiscalização Financeira
e Controle encaminhar ao Tribunal de Contas da
União pedido de realização de auditoria sobre os
procedimentos Iicitatórios para a execução do
Projeto do Trem Metropolitano de Fortaleza
(Metrofor).
REQUERIMENTO N° 318/98 - do Sr. Pedro. Corrêa,
que requer à Comissão de Fiscalização Financeira
e Controle realizar audiência pública para tratar
sobre a concessão de carteira estudantil no País, e
instruir projetos de lei em tramitação nesta Casa do
Legislativo.
REQUERIMENTO N° 327/98 - do Sr. Confúcio
Moura, que requer à Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle solicitar aos Ministros da
Educação e do Desporto, Saúde, Planejamento e
Orçamento, e Extraordinário dos Esportes cópia dos
convênios estabelecidos entre os órgãos públicos a
eles afetos e a prefeitura do Município de São
Francisco do Guaporé (RO).

5-

REQUERIMENTO N° 310/98 - do Sr. Milton Temer,
que requer à Comissão de Fiscalização Financeira
e Controle convocar o Ministro da Fazenda, a fim de
prestar esclarecimentos sobre o andamento do
Programa de Estímulo à Reestruturação e ao
Fortalecimento do Sistema Financeiro - PROER.

6-

REQUERIMENTO N° 311/98 - do Sr. Milton Temer,
que requer à Comissão de Fiscalização Financeira
e Controle convocar o Ministro do Planejamento e
Orçamento e o Presidente do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social, a fim de
prestarem esclarecimentos sobre os financiamentos
concsdidos pelo BNDES no âmbito do Programa de
Privatização

7-

REQUERIMENTO N° 319/98 - do Sr. José Pimentel,
que requer. à Comissão de Fiscalização Finarrceira
e Controle convidar o Ministro da Fazenda, Pedro
Sampaio Malan, e o Presidente do Banco do Brasil
S.A., Paulo César Ximenes, a fim de prestarem
esclarecimentos sobre o processo de prívatização
das subsidiárias do Banco do Brasil: BB-DTVM e
BB-Securities.

8-

REQUERIMENTO N° 321/98 - do Sr. Fernando
Ferro, que requer à Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle requisitar ao Tribunal de
Contas da União inspeção e auditoria de natureza
contábil, financeira, orçamentária e operacional no
Departamento de Polícia Federal em !ace da
implantação dos Projetos PRÓ-AMAZONIA e
PROMOTEC.

9-

REQUERIMENTO N° 334198 - do Sr. Humberto
Costa, que requer à Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle solicitar ao Tribunal de

(~ontas éa
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União o inteiro teor "da Inspeção

325331/9~"-9, refersnte às r\bras na rodovia BR-080,
trecho Padre Bernardo - Uruaçu, Estado de Goiás.
10 -

REQUERIMENTO N° 335/98 - do Sr. Carlos Airton,
que requer à Comissão de Fiscalização Financeira
e Controle solicitar informações ao Ministro da
Fazenda sobre as operações irregulares das
empresas da família do Governador do Estado do
Acre, junto ao BANACRE - Banco do Estado do
Acre.

11 -

REQUERIMENTO N° 338/98 - do Sr. Walter
Pinheíro, que requer autorização para colher
depoimentos de Técnicos do INCRAlBA, envolvidos
nas denúncias de superfaturamentos de terras

B) Proposições sujeitas
conclusiva das Comissões:

à

apreciação

12 -

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N°
28/95 - do Sr. Jaime Martins, que "Solicita que a
ComissãQ de Fiscalização Financeira e Controle,
com o auxílio do Tribunal de Contas da União,
realize auditoria no SEBRAE, com vistas à
apreciação da legalidade de seus contratos e
convênios, da eventual existência de contratos
entre aquela empresa e servidores públicos ou
empregados de empresas estatais, bem como ao
conhecimento de suas despesas com publicidade,
propaganda e "Iobbies"."
RELATOR: Deputado LIMA NETTO.
RELATÓRIO PRÉVIO: pela rejeição.

13 -

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N°
82/97 - do Sr. João Fassarella, que "Propõe que a
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle
solicite ato de gestão administrativa do Poder
Executivo, especificamente do Ministro de Estado
dos Transportes a respeito dos recursos destinados
à fiscalização das concessões de rodovias
federais".
RELATOR: Deputado ARLINDO CHINAGLlA.
RELATÓRIO PRÉVIO: pela implementação.

14 -

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N°
89/98 - do Sr. Luiz Eduardo Greenhalgh, que
"Propõe que a Comissão de Fiscalização Financeira
e Controle proceda auditoria no Fundo Contábil do
Programa de Crédito Especial para Reforma Agrária
- PROCERA".
RELATOR: Deputado MILTON TEMER.
RELATÓRIO PRÉVIO: pela aprovação, na forma
de Requerimento de realização de Auditoria
Operacional ao Tribunal de Contas da União.

eOM!SSÃO DE SEGURlOADf SOCIAL

E FAMíLIA
PAU T A N° 14/98

'B, . '~ropõsiçoes ~ujeitas
Cc:nclusiva das Comissões:
ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 86/96 - do
Sr. Roberto·Jefferson - que "acrescenta parágrafo
ao art. 9° do Decreto-Lei nO 406, de 31 de dezembro
de 1968, que "estabelece normas de direito
financeiro, aplicáveis aos impostos sobre operações
relativas à circulação de mercadorias e sobre
serviços de qualquer natureza, e dá outras
providências".
RELATqR: Deputado JOSÉ ALDEMIR
PARECER: contrário

à

Apreciação

6-

i'ROJETO DE LEI N° 2.407/96 - do Sr. Eduardo
Jorge - que "veda a dedução de desp~sas médicas
de qualquer espécie na apuração da base de
cálculo do imposto de renda das pessoas físicas".
RELATOR: Deputado PIMENTEL GOMES
PARECER: favorável
VISTA CONJUNTA: concedida aos Deputados Rita
Camata e José Pinotti, em 12.11.97
(Encerrada a discussão em 01.04.98)

7-

PROJETO DE LEI N° 5.489-C/90 - do Sr. Adylson
Motta - que "obriga às empresas a instalação e o
efetivo funcionamento de serviços odontológicos
aos seus empregados nas condições que
especifica".
RELATOR: Deputado PIMENTEL GOMES
PARECER: contrário

A • Proposições Sujeitas à Apreciação Pelo
Plenário da Casa:
PRIORIDADE
1-
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2-

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 132/96 da Sra. Marisa Serrano - que "dá nova redação ao
art. 27 da Lei Complementar nO 31, de 11 de
outubro de 1977, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado EULER RIBEIRO
PARECER: contrário
VISTA CONJUNTA: concedida às Deputadas Lídia
Quinan e Elcione Barbalho, em 20.05.98

8-

PROJETO DE LEI N° 2.352/91 - dos Srs. Paulo
Rocha e João Paulo - que "dispõe sobre o Cartão
de Seguridade Social, o registro de empregados e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON
PARECER: contrárío
VISTA: concedida à Deputada Elcione Barbalho,
em 20.05.98

3-

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 170/97 do Sr. Júlio Redecker - que "dispõe sobre a
estabilidade, no emprego, decorrente de acidente
do trabalho e de doença profissional ou do
trabalho".
RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI
PARECER: contrário

9-

PROJETO DE LEI N° 4.432/94 - do Sr. Paulo Paim que "considera a atividade profissional de motorista
de táxi prejudicial à saúde para efeito da concessão
de aposentadoria
RELATOR: Deputado ARMANDO ABíLlO
PARECER: contrário

10 -

4-

PROJETO DE LEI N° 2.594/96 - do Senado Federal
- que "dispõe sobre as contas hospitalares no
Sistema Único de Saúde e dá outras providências".
(Apensado o PL nO 3.522/97)
RELATOR: Deputado PIMENTEL GOMES
PARECER: favorável ao Projeto e contrário ao PL
nO 3.522/97, apensado
VISTA CONJUNTA: concedida aos Deputados
Arnaldo Faria de Sá, Armando Abílio e Ursicino
Queiroz, em 23.04.97

PROJETO DE LEI N° 4.573/94 - do Sr. Paulo Paim que "dispõe sobre aposentadoria especial de
barbeiro e cabelereiro."
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ
PARECER: favorável
VISTA: concedida ao Deputado Osmânio Pereira,
em 06.05.98

11 -

PRO~ETO DE LEI N° 345/95 - da Sra. Ana Júlia que ,~'altera a redação dos incisos \I e V, do artigo 55
da Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991, que
"dispõe sobre a organização da Seguridade Social,
institui o Plano de Custeio, e dá outras
providências". (Apensado o PL na 2.603/96 - PL na
2.834/97 -,PL na 3.821/97)
RELATORA: Deputada CIDINHA CAMPOS
PARECER (REFORMULADO): favorável, com
substitutivo, a este e pela rejeição dos apensCloos
(PL's n"s L.G03/96. 2.834/97 e 3.821/97), bem
como das emendas oferecidas ao Substitutivo.

(Adiada a discussão em 20.05.98)

ORDINÁRIA
5-

PROJETO DE LEI N° 3.350/97 - do Sr. José
Unhares - que "dispõe sobre a instituição do
Programa Nacional de Apoio à Saúde - PRONASA.
com a finalidade de captar e canalizar recursos para
o setor de saúde".
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA
PARECER: favorável

Outubro de 1998
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13 -

14 -

15 -

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE'LEI N° 1.121/95 - do Sr. 'Don",ingos ' 18-"
Dutra - que "dispõe sobre o pagamento de
alimentos provisórios nas ações de investigação de
paternidade e dá outras providências".
RELATORA: Deputada MARTA SUPUCY
PARECER (REFORMULADO): contrário
VISTA CONJUNTA: concedida aos Deputados
19Humberto Costa e Jandira Feghalli, 11.06.97
PROJETO DE LEI N° 1.363/95 - do Sr. Luciano
Pizzatto - que "dispõe sobre a indicação de valor da
moeda nacional em código braile ou outro
mecanismo que permita sua identificação por
deficientes visuais". (Apensado o PL nO 4.271/98)
RELATOR: Oeputado URSICINO QUEIROZ
PARECER (REFORMULADO): favorável a este e
contrário ao PL nO 4.271/98, apensado
VISTA: concedida ao Deputado Armando Abílio, em
20.08.97
.
PROJETO DE LEI N° 1.740-A/96 - da Sra. Vanessa
Felippe
que
"proíbe
a fapricação
e
comercializaç~o de produtos, de qualquer natureza,
destinados ao público infantil, reproduzindo a forma
de cigarro e similares e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES
PARECER: favorável
PROJETO DE LEI N° 1.784/96 - do Sr. Jaques
Wagner - que "dá nova redação ao artigo 150 da
Lei 'no 8.213, de 24 de julho de 1991, que "dispõe
sobre os Planos de Benefícios da Previdência
Social e dá oútras providências".
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: favorável, com substitutivo
VISTA: concedida ao Deputado Armando Abílio, em
20.08.97

16 -

PROJETO DE LEI N° 1.870/96 - do Sr. Chicão
Brígido - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
emissão de nota fiscal, separadamente, para os
medicamentos de uso contínuos psicotrópicos"
(Apensado o PL nO 4.217/98)
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES
PARECER (REFORMULADO): favorável a este e
contrário ao PL nO 4.217/98, apensado

17 -

PROJETO DE LEI N° 2.002/96 - do Sr. Waldomiro
Fioravente - que "concede anistia de dívidas das
entidades beneficientes de assistência social pj3ra
càm o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS e
dá.. outras providêncins". (Apensado o PL nO

PROJETO 'DE LEr N<t 2:020/96 ; -dá Sra. J\lzira
Éwerton - que "estabelece admissão tácita de
paternidade no caso que menciona".
RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON
PARECER: favorável, com emenda
PROJETO DE LEI N° 2.035-A/96 - do Sr. Cássio
Cunha Lima - que "torna obrigatório a sinalização
específica para deficientes visuais nas estações e
terminais de transporte coletivo urbano".
RELATORA: Deputada MARIA LAURA
PARECER: favorável a este e 21 emenda adotada
pela Comissão Viação e Transportes

20-

PROJETO DE LEI NO 2.109-A/93 - do Sr. Sarney
Filho - que "dispõe sobre o trata'l1ento preferencial
aos idosos, portadores de deficência a gestantes
em eventos culturais, artísticos, desportivos a
similares".
RELATOR: Deputado REMI TRItHA
PARECER: favorável

21 -

PROJETO DE LEI N° 2.355/96 - do Sr. Lima Netto que "dispõe sobre prioridade do atendimento
médico gratuito a policiais militares, civis e
bombeiros militares que forem acidentados em
serviço".
RELATOR: Deputado ARMANDO ABíuo
PARECER: contrário
VISTA: concedida ao Deputado Arnaldo Faria de
Sá, em 27.08.97

22 -

PROJETO DE LEI N° 2.386/96 - do Sr. Nilson
Gibson - que "dispõe sobr13a jornada de trabalho
.
para o exercício da enfermagem".
RELATORA: Deputada CECI CUNHA
PARECER: favorável

23 -

PROJETO DE LEI N° 2.446/96 - do Sr. Celso
Russomano - que "dispõe sobre a obrigatoriedade
de os estabelecimentos de saúde manterem
amostras do sangue das mães e das crianças, para
fins de identificação".
RELATOR: Deputado DARCíSIO PERONDI
PARECER: contrário

24 -

PROJETO DE LEI N° 2.547/96 - do Sr. Fausto
Martello - que "dispõe sobre incentivo fiscal para
pessoas jurídicas que divulguem nas embalagens
de seus produtos campanhas ou informações de
interesse social e filantrópico".
RELATOR: Deputado JOSÉ ALDEMIR
PARECER: favorável, com sub:3titutivo

25 -

PROJETO DE LEI N° 2.584196 - do Sr. Leonel
Pavan - que "altera o parágrafo único da Lei nO
8.069, de 13 de julho de 1990 . Estatuto da Criança
e do Adolescente, instituindo a obrigatoriedade de
manutenção e acompanhamento do cartão de
vacina pelo posto de saúde em que a criança foi
vacinada pela primeira vez".

3.019/97)

RELATOR: Deputado JOSÉ ALDEMIR
PARECER (REFORMULADO): favorável a este e
ao PL nO 3.019/97, apensado, com substitutivo
VISTA: concedida ao Deputado Nilton Baiano, em
15.04.98
.,
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embalagens de produtos e nas contas de água. luz,
gás e telefone".
RELATORA: Deputada TETE BEZERRA
PARECER: favorável, com substitutivo

REI:ATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ
PARECER: contrário

26 -

27 -

28 -

29·

30 -

31 -

32 -

33 -

PROJETO DE LEI N° 2.599/96 - do. Sr. Waldomiro
Fioravente - que "concede incentivos a empresas
que facilitarem o treinamento de trabalhadores".
(Apensado o PL nO 3.471/97)
RELATOR: Deputado TUGA ANGERAMI
PARECER: contrário a este e pela incompetência
desta Comissão para pronunciar-se sobre o PL nO
3.471/97, apensado
.
PROJETO DE LEI N° 2.682/96 • do Sr. Eliseu
Padilha : que "acrescenta parágrafo no art. 95 da
Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1996, que "dispõe
sobre a organização da seguridade social, institui
plano de custeio, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CARLOS MAGNO
PARECER: favorável, com emenda
PROJETO DE LEI N° 2.690-A/97 • do Sr. Fernando
Ferro e outros - que "altera a Lei nO 7.802, de 11 de
julho de 1989, para acrescentar parágrafos ao
artigo 13".
RELATOR: Deputado JOSÉ ALDEMIR
PARECER: favorável, com adoção do substitutivo
da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias
PROJETO DE LEI N° 2.713/97 - do Sr. Paulo Paimque "protege, na forma da lei, o doador de órgãos e
o trabalhador submetido a transplante de órgãos".
RELATORA: Deputada TETE BEZERRA
PARECER: favorável
PROJETO DE LEI N° 2.790/97 - do Sr. Jofran Frejat
- que "altera o caput do art. 16 do Decreto-lei nO
3.200, de 19 de abril de 1941, que dispõe sobre a
proteção da família".
RELATOR: Deputado CARLOS MAGNO
PARECER: favorável, com emenda
PROJETO DE LEI N° 2.851-A/97 - do Sr. Jorge
Tadeu Mudalen • que "determina a presença de um
médico, como membro da tripulação, nas
aeronaves empregadas no serviço aéreo público de
transporte regular:'
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT
PARECER: contrário
PROJETO DE LEI N° 2.891/97 - do Sr. Pedro
Wilson - que "altera a Lei nO 9.425, de 24 de
dezembro de 1996, que dispõe sobre a concessão
de pensáo especial às vítimas do acidente nuclear
ocorrido em Goiânia, Estado de Goiás".
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES
PARECER: favorável, com substitutivo
PROJETO DE LEI N° 2.932197 • do Sr. Wigberto
Tartuce - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
colocação de fotos de crianças desaparecidas nas

Outubro de 1998

34 -

PROJETO DE LEI N° 2.938/97 - da Sra. Tete
Bezerra - que "acrescenta parágrafo ao art. 106 da
Lei na 8.213, de 24 de julho de 1991, para
disciplinar sobre meios de comprovação de tempo
de exercício de atividade por parte de trabalhadoras
rurais".
RELATOR: Deputado EULER RIBEIRO
PARECER: favorável

35 -

PROJETO DE LEI N° 2.953/97 - do Sr. Enio Bacci que "cria a denominação de "mate misto" ao
composto de "lIex Paraguayensis" adicionado de
qualquer outro
ingrediente,
e
dá
outras
providências".
RELATOR: Deputado ELIAS MURAD
PARECER: contrário

36 -

PROJETO DE LEI N° 3.002/97 - do Sr. Valdir
Colatto - que "prevê o pag;::lménto de juros de mora
para os benefícios previdenciários pagos com
atraso e estabelece prazo máximo para o Conselho
de Recursos do Trabalho e da Previdência Social
proferir decisão final".
RELATOR: Deputado ARMANDO ABILlO
PARECER: favorável, com emendas

37 -

PROJETO DE LEI N° 3.118/97 - do Sr. Marquinho
Chedid • Que "dispõe sobre a descentralização dos
recursos destinados a programas de atendimento
aos desnutridos e às gestantes em risco nutricional
e dá outras providências".
RELATORA: Deputada ALCIONE ATHAYDE
PARECER: contrário

38 -

PROJETO DE LEI N° 3.141/97 - do Sr. João Pauloque "dispõe sobre a suspensão do contrato de
trabalho por prazo determinado nas situações que
especifica e determina outras providências".
RELATOR: Deputado TUGA ANGERAMI
PARECER: favorável, com emenda

39 -

PROJETO DE LEI N° 3.147/97 - do Sr. Valdir
Colatto - Que "dispõe sobre a reserva de vagas
especiais
para
deficientes
físicos
nos
estacionamentos públicos".
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: favorável

40 -

PROJETO DE LEI N° 3.221/97 - do Sr. Remi Trinta que "permite o pagamento de beneficios
previdenciários através da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos".
RELATORA: Deputada MÂRCIA MARINHO
PARECER (REFORMULADO): favorável, com
emenda
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PROJETO DE LEI N° 3.343-A/97 - do Sr. Luiz
Fernando - que "determina a instalaçã; de posto de
serviço e atendimento médico de urgência nos
aeroportos que especifica".
RELATOR: Deputado ARMANDO ABíLlO
PARECER: favorável
2-

~3

-

44 -

45 -

46 -

47 -

48 -

PROJETO DE LEI N° 3.377/97 - da Sra. Dalila
Figueiredo - que "acrescenta parágrafo ao art. 82
da Lei na 7.210 de 11 de julho de 1984, que institui
a Lei de Execução Pena'''.
RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON
PARECER: favorável, com substitutivo
PROJETO DE LEI N° 3.451/97 - do Sr. Júlio
Redecker - que "acrescenta parágrafo ao art. 22 da
Lei na 8.212, de 24 de julho de 1991, para permitir a
dedução, da contribuição previdenciária, das
quantias pagas pela empresa a título de assistência
médica a seus empregados".
RELATOR: Deputado JAIR SOARES
PARECER: favorável, com 2 emendas
PROJETO DE LEI N° 3.479/97 - do Sr. Enio Bacci que "implanta no sistema de ensino público o
Programa Respire Bem, a fim de sanar deficiências
respiratórias por mal posicionamento dentário e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT
PARECER: favorável
PROJETO DE LEI N° 3.491/97 - do Sr. Gerson
Peres - que "dispõe sobre a obrigatoriedade das
unidades da rede de serviços do Sistema Único de
Saúde - SUS, reservarem a deficientes visuais, no
mínimo, 10% das vagas destinadas ao trabalho nas
câmaras escuras do setor de Radiologia".
RELATOR: Deputado SERAF1M VENZON
PARECER: contrárío
PROJETO DE LEI N° 3.587/97 - do Sr. Arnaldo
Faria de Sá - que "assegura a trabalhadores,
aposentados e pensionistas da Previdência Social
tratamento dentário às expensas do Sistema Único
de Saúde - SUS".
RELATOR: Deputado JOSÉ ALDEMIR
PARECER: favorável
PROJETO DE LEI N° 3.604/97 - do Sr. Moises
Lipnik - que "dispõe sobre o exercicio da profissão
de Agente Comunitário de Saúde e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado CARLOS MAGNO
PARECER: contrário
PROJETO DE LEI N° 3.610/97 - do Sr. João
Fassarella - que "acrescenta dispositivos ao art. 2°
da Lei na 7.853, de 24 de outubro de 1989, que
dispõe sobre o apoio as pessoas portadoras de
deficiência, sua integração social, sobre a
Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa
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Portadora de Deficip.neJª- (COROE), institui a tutela
jurisdicional de interesses coíetivos ou difusos'
dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério
Público, define crimes, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON
PARECER: favorável
49 -

PROJETO DE LEI N° 3.630/97 - do Sr. Waldomiro
Fioravente - que "altera a Lei na 8.213, de 24 de
julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de
Benefícios da Previdência Social, e dá outras
providências, para instituir o abono de permanência
em serviços".
RELATOR: Deputado JAIR SOARES
PARECER: favorável, com emendas

50 -

PROJETO DE LEI N° 3.632/97 - do Sr. Agnelo
Queiroz - que "determina que os estabelecimentos
de ensino fundamental e médio coloquem armários
á disposição dos alunos para a guarda do material
didático".
RELATORA: Deputada MÁRCIA MARINHO
PARECER: favorável

51 -

PROJETO DE LEI N° 3.658/97 - do Sr. Paulo Paim que "dispõe sobre o destino dos recursos
financeiros arrecadados pelo Tesouro Nacional
provenientes das contas inativas do sistema
bancário brasileiro".
RELATOR: Deputado CARLOS MAGNO
PARECER: favorável

52 -

PROJETO DE LEI N° 3.790/97 - do Sr. Aroldo
Cedraz - que "altera as Leis nas 8.212 e 8.213,
ambas de 24 de julho de 1991, para que seja
considerado
como
segurado
especial
da
Previdência Social o trabalhador rural que exerça
sua atividade em regime de economia familiar,
ainda que com a utilização de equipamentos
agricolas".
RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON
PARECER: contrário

53 -

PROJETO DE LEI NO 3.793/97 - do Sr. Inácio
Arruda - que "determina que as concessionárias de
serviços de radiodifusão e televisão divulguem
informações de utilidades públicas sobre o Sistema
Único de Saúde - SUS, e dá outras providências".
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI
PARECER: favorável

54 -

PROJETO DE LEI N° 3.862/97 - do Sr. Ivandro
Cunha Lima - que "dispõe sobre prerrogativas aos
portadores de Diabetes Mellitus". (Apensado o PL
na 3.891/97)
RELATOR: Deputado HUMBERTO COSTA
PARECER: favorável a este, com substitutivo, e
pela rejeição do PL na 3.891/97, apensado

55 -

PROJETO DE LEI N° 3.8651'97 - do Sr. José
Coimbra - !lue "dispõe sobre a medição do teor
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'alcoótico em motoristas envolvidos em acidentes ::9
·trânsito, e dá outras providências".,
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ
PARECER: contrário
56 -

~7

-

58 -

59 -

PROJETO DE LEI N° 3.976/97 - do Sr. Tl,;ga
Angerami - que "dispõe sobre a exigência de exame
psicológico para professorres e alunos :e
modalidade esportivas de artes marciais."
RELATORA: Deputada ALCIONE ATHAYDE
PARECER: favorável
.
PROJETO DE LEI N° 3.989/97 - do Sr. Enio Bacci .
que "dispõe sobre a impenhorabilidade de
máquinas e equipamentos hospitalares e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ
PARECER: favorável
PROJETO DE LEI N° 4.033/97 - do Sr. Paulo Paim·
que "altera o texto das Leis 8.212 e 8.213, de 24 de
julho de 1991, bem como as que se seguiram·
8.218/91 - 8.222/91 - 8.315/91 - 8.398/92 - 8.444192
- 8.490/92 • 8.540/92 - 8.542192 - 8.619/93 •
8.620/93 - 8.641/93 - 8.647/93 - 8.666/93 - 8.742í93
- 8.861/94 • 8.870/94 - 8.880/94 - 8.883/94 .
8.981/95 - 9.032/95 - 9.063/95 - 9.065/95 - 9.129/95
- 9.311/96 - 9.317/96".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA
PARECER; contrário
PROJETO DE LEI N° 4.089/98 - do Sr. Enio Bacci •
que "institui o exame ginecológico preventivo
gratuito, inclusive exame de mamografia, custeados
pelo SUS."
RELATOR: Deputado JOSÉ PINOTII
PARECER: favorável, com substitutivo

60 -

PROJETO DE LEI N° 4.091/98 - do Sr. Enio Bacci .
que "institui o Programa de Incentivo aos doadores
de Órgãos em vida."
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT
PARECER: contrário

61 •

PROJETO DE LEI N° 4.128/98 • do Sr. Waldomiro
Fioravente - que "dispõe sobre a assistência à
saúde das pessoas portadoras de deficiência no
âmbito do Sistema Único de Saúde,"
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA
PARECER: contrário

62 -

PROJETO DE LEI N° 4.146/98 • do Sr. Feu Rosa·
que "acrescenta parágrafo ao art. 35 da Lei nO
8.080, de 19 de setembro de 1990, que "dispõe
sobre as cOr\dições ,para a promoção, proteção e
recuperação da s13úde. a organização e o
funcionamento dos serviçps correspondentes e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA
PARECER: favorável
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63 -

PROJETO DE LE! N° 4.170.'98 - do Sr. J;'aulo Limaque "dispõe sobre a obrigatoriedade da vacinação
antigripal em idosos".
RELATORA: Deputada ALCIONE ATHAYDE
PARECER: contrário

64 -

PROJETO DE LEI N° 4.180/98 - do Sr. Paulo
Lustosa - que "dispõe sobre o pagamento do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço, do Programa de
Integração Social e da Contribuição para
financiamento da Seguridade Social".
RELATOR: Deputado JAIR SOARES
PARECER: favorável

65 -

PROJETO DE LEI N° 4.191/98 - do Sr. Airton Dipp que "dispõe sobre frase de advertência nas
embalagens
de
produtos
comestíveis
que
contenham alcoól".
RELATOR: Deputado JOSÉ PINOTII
PARECER: favorável

66 -

PROJETO DE LEI N° 4.214/98 - da Sra. Lidia
Quinan - que "isenta os trabalhadores deficientes
físicos e visuais do Imposto de Renda e da
contribuição do INSS".
RELATOR: Deputado LUIZ BUAIZ
PARECER: favorável

AVI S O
MATÉRIA EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
Projeto de Lei
Decurso: 4° dia
Último dia: 15/10/98
PROJETO DE LEI N° 4.664/98 • do Sr. Tuga Angerami que "dispõe sobre as condições para o acesso e utilização
dos aeroportos e aeronaves, pelas pessoas portadoras de
deficiência física". (Apensado ao PL nO 4.470/98).
RELATOR: Deputado CARLOS MAGNO

AVISO
MATÉRIA EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
Substitutivo
Decurso: 3° dia
Último dia: 16/10/98
A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS
APRESENTADAS
POR
MEMBROS
DESTA
COMISSÃO.
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PROJETO DE LEI N° 3.097/92 - do Sr. Augusto Carvalho que "dispõe sobre a eleição de diretores de fundos de pensão patrocinados por empresas estatais e sociedades de
economia mista". Apensos: PL nO 831/95 e PL 4.077/98.
RELATOR: Deputado HUMBERTO COSTA

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO
PÚBLICO
AVISO
MATÉRIA EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
Substitutivos
A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS
APRESENTADAS
POR
MEMBROS
DESTA
COMISSÃO
Decurso: 4° dia
Último dia: 14/10/98
PROJETO DE LEI N° 3.230//97 - do Sr. Waldomiro Fioravante - que "acrescenta o § 2° ao art. 201 da Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT, para conceder pensão ao trabalhador vitima de acidente do trabalho ou doença
profissional".
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
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11 - COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO
A V I S O N° 23/98
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 12/10/98
Prazo.: 8 dias
Decurso: 3 dias
PROJETO DE LEI N° 044/98-CN, que "Autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da
União, em favor do Ministério da Previdência e Assistência
Social, crédito suplementar no valor de R$ 294.175.000,00,
para os fins que especifica".

NOTA:

AS EMENDAS SÓ SERÃO ACEITAS EM FORMUlÁRIO PRÓPRIO DISPONíVEL NAS SECRETARIAS DAS COMISSÕES.
HORÁRIO: DE 09:00 ÀS 12:00 E 13:30 ÀS 18:30

Decurso: 3° dia
Último dia: 15/10/98

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS
APRESENTADAS
POR
MEMBROS
DESTA
COMISSÃO
PROJETO DE LEI N° 3.796/97 - do Senado Federal (PLS
N° 75/96) - que "altera a Lei nO 6.385, de 7 de dezembro de
1976, submetendo à aprovação do Senado Federal a escolha do presidente e diretores da Comissão de Valores
Mobiliários".
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS

DEPARTAMENTO DE COMISSÕES
Edição: Núcleo de Apoio à /nformàtica
Ramais.: 6877/6878

(Encerra-se a sessão às 18 horas e 30 minutos.)
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ATOS DA PRESIDÊNCIA

o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
de suas atribuições, tendo em vista o falecimento do
senhor ex-Deputado Davi Alves Silva (PPB), representante' do Estado do Maranhão, declara
efetivado corno titular do mandato de Deputado
Federal, nos termos dos artigos 238, inciso I e 241, inciso I, do Regimento Intemo o Senhor ANTÔNIO DA
CONCEiÇÃO COSTA FERREIRA (PFUMA), suplente
em exercício, a partir de 29 de setembro de 1998.
Publique-se e p~ aos registros pertinentes.
Brasília, 29 de setembro de 1998. - Michel
Temer, Presidente da Câmara dos Deputados

Outubro de 1998

O Presidente da Câmara dos "Deputados no
uso das atribuições que lhe confere. o artigo 12 , item
I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho
de 1990, resolve tornar sem efeito, de acordo com o
artigo 13, § 6º, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, a nomeação de NÁDIA MARIA TORQUATO DA SILVA, para exercer o cargo da Categoria
Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técnico em Documentação e Informação Legislativa, Padrão 36, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados.
Câmara dos Deputados,' 13 de outubro de
1998. - Michel Temer, Presidente.

RESENHA DA CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA RELATIVA A
REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO E INDICAÇÃO
JUNHO/1998
998/98,

Q2~&.98,

999/98,

de 02.06.-98, ao Deputado PAULO MOURÃO, encaminhando cópia
do Aviso n° 466/GM/MT, de 02.06.98, do Ministério dos Transportes,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.286, de 1998.

1000/98,

de 02.06!98, ao Deputado IVAN VALENTE, encaminhando cópia do
Ofício n° 58/GM-MEC, de 28.05.98, do Ministério da Educação e do
Desporto, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nO 3.311, de 1998.

1001/98,

de 02:06:98, ao Deputado INÁCIO ARRUDA, encaminhando cópia
do Ofício n° 25 ARCIDTE-MRE-PEXT BRAS EUA, de 22.05.98, do
Ministério das Relações Exteriores, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n° 3.321, de 1998.

1002/98,

de 02,06.-98, à COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLÍTICA
RURAL, encaminhando cópia do Ofício/MEPF/N° 58, de 02.06.98,
do Ministério Extraordinário de Política Fundiária,
prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.364, de
1998.

1003/98

de 02.06 .98, à Presidência da Câmara dos Deputados,
encaminhando cópia do Ofício n° 142-CH/CM, de 1°.06.98; da Casa
Militar da Presidência da República, tendo em anexo envelope
lacrado com carimbo de CONFIDENCIAL, que responde aos
quesitos constantes do RI nO 3.429, de 1998, de autoria do
Deputado COLBERT MARTINS.

1004/98,

de 02.06.98, ao Deputado COLBERT MARTINS, encaminhando

ao Deputado MARÇAL FILHO, encaminhando cópia do
Ofício nO 3.027, de 29.05.98, do Tribunai Superior Eleitoral,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes da
Indicação nO 1.258, de 1998.
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1005/98,

1006/98,
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cópia do Oficio PS/RI nO 1003, de 02.06.98, que envIou Presidência
da Câmara dos Deputados a resposta do RI n° 3.429, de 1998.

1019/98.

de 03,OM8, ao Deputado GONZAGA PATRIOTA. encaminhando
cópia do Oficio n° 17/GM-MICT, de 03.06.98, do Ministério da
Indústria. do Comér!<'o e do Turismo, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos cdnstantes do RI n° 3 281, de 1998.

de 1506..98. ao Ministério da PreVidência e Assistência Social.
encaminhando cópia do RI n° 3473. de 1998, de autoria do
Deputado ARLINDO CHINAGLlA. sobre os qUinhentos maiores
devedores do INSS no Estado de São Paulo.

1020/98,

de 15:06,98. ao Ministério da PrevidênCia e Assistência Social,
encaminhando cópia do RI n° 3.474, de 1998. de autoria do
Deputado ARLINDO CHINAGLlA. sobre os quinhentos maiores
devedores do INSS no Estado de Santa Catarina.

1021/98.

de 1&06,98, ao Ministério da Previdência e Assistência Social,
encaminhando cópia do RI n° 3.475, de 1998, de autoria do
Deputado' ARLINDO CHINAGLlA, sobre os quinhentos maiores
devedores do INSS no Distrito Federal.

1022/98,

de 150698, ao Ministério da Previdência e Assistência Social,
encaminhando cópia do RI nO 3.476, de 1998. de autoria do
Deputado ARLINDO CHINAGLlA, sobre os qUinhentos maiores
devedores do INSS no Estado da Bahia.

1023/98,

de 1M6,s8, ao Minlsténo da Previdência e Assistência Social,
encaminhando cópia do RI nO 3 477, de 1998. de autoria do
Deputado ARLINDO CHINAGLlA. sobre os qUinhentos maiores
devedores do INSS no Estado de Goiás.

1024/98,

de 1s.o6..98, ao Ministério da Previdência e Assistência Social,
encaminhando cópia do RI nO 3.478. de 1998, de autoria do
Deputado ARLINDO CHINAGLlA. sobre os qUinhentos maiores
devedores do INSS no Estado de Minas Gerais.

1025/98.

de 1M6,s8, ao Ministério da PrevidênCia e Assistência Social,
encaminhando cópia do RI nO 3.479, de 1998. de autoria do
Deputado ARLINDO CHINAGLlA, sobre os qUinhentos maiores
devedores do INSS no Estado do Paraná

1026/98,

de 15,o61.l8, ao Ministério da Previdência e Assistência Social,
encaminhando cópia do RI nO 3.480, de 1998, de autoria do
Deputado ARLINDO CHINAGLlA, sobre os quinhentos maiores
devedores do INSS no Estado do Rio de Janeiro.

1027/98.

de 1M6-98. ao Ministério da PrevidênCia e ASSistência Social.
encaminhando cópia do RI nO 3.481, de 1998, de autoria do
Deputado ARLINDO CHINAGLlA, sobre os qUinhentos maiores
devedores do INSS no Estado do Rio Grande do Sul

1028198,

de 15:0&.98. ao Ministério da PrevidênCia e AssistênCia Social,
encaminhando cópia do RI n° 3.483. de 1998, de autoria do
Deputado ARLINDO CHINAGLlA. sobre os trezentos maiores
devedores do INSS no Estado de Alagoas
de 15.06.98, ao MInistério da Previdência e Assistência SOCial,
encaminhando cópia do RI nO 3.484, de 1998, de autoria do
Deputado ARLINDO CHINAGLlA, sobre os trezentos maiores
devedores do tNSS no Estado do Amazonas

de 04.06.98. ao Deputado NILSON GIBSON, encaminhando cópia
do Aviso nO 736-SUPARlC.Civil, de 04.06.98, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do AVIso nO 118, de
07.,Q4,98. do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO 499, de
1996.

1007/98,

de 04,06,88, ao Deputado AUGUSTO VIVEIROS. encaminhando
cópia do Aviso nO 734-SUPARlC.Civil, de 04 06 98. da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do AVIso n° 190, de
2&05,98, do Ministério da Educação e do Desporto, prestando
esclareCimentos sobre a Indicação nO 963, de 1997

1008/98,

de 04,()M8, ao Deputado LUCIANO ZICA, encaminhando cópia
Aviso nO 737-SUPAR/C.Civil, de 04.0698, da Casa Civil
Presidência da República que envia cópia do Aviso nO 178,
25:05,98, do Ministério da Administração Federal e Reforma
Estado, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO 1 092,
1997.

1009/98,

1010/98,

do
da
de
do
de

de 04.06-98. ao Deputado ALOYSIO NUNES FERREIRA,
encaminhando cópia do AVIso nO 738-SUPARIC CiVil, de 04.06.98,
da Casa Civil da Presidência da República que envia cópia do Aviso
n° 439, de 22.,o5él8, do Ministério da Fazenda, prestando
esclareCimentos sobre a Indicação n° 1 119, de 1998.
de 04:'06,98, ao Deputado LUCIANO CASTRO, encaminhando cópia
do AVIso n° 739-SUPARlC. Civil, de 040698. da Casa CiVil da
Presidência da República que envia cópia do AVIso nO 179, de
25.05.98, do MinistériO da Administração Federal e Reforma do
Estado. prestando esclareCimentos sobre a Indicação n° 1.126. de
1998.

1011/98.

de 04,()6-98. ao Deputado CARLOS CARDINAL encaminhando
cópia do AVISO n° 733-SUPAR/r. r.,v,1 de 040698. da Casa
Civil
da PreSidência da República prestando e.tJclarecimentos
sobre a Indicação nO 1 218, de 1998

1012/98,

de 04,06,98, ao Deputado JOÃO FASSARELLA encaminhando
cópia do Aviso n° 740-SUPARlC.Civil, de 04.06.98, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso nO 181, de
2MlS,98, do Ministério da Educação e do Desporto, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.235. de 1998.

10Z9/98,
1013/98,
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de 04.0698, ao Deputado NILSON GIBSON, encaminhando cópia
do Aviso n° 789-MJ, de 03.0698, do MinistériO da Justiça, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.324, de
1998.
.
1030/98,

de 15.06.98, ao Ministério da Previdência e Assistência Social,
encaminhando cópia do RI n° 3.485, de 1998, de autoria do
Deputado ARLINDO CHINAGLlA, sobre os trezentos maiores
devedores do INSS no Estado do Ceará.

1031/98,

de 1M6.98, ao Ministério da Previdência e. Assistência Social,
encaminhando cópia do RI nO 3.486, de 1998, de autoria do
Deputado ARLINDO CHINAGLlA, sobre os trezentos maiores
devedores do INSS no Estado do Espirito Santo.

1032/98,

de 1506.98, ao Ministério da Previdência e Assistência Social,
encaminhando cópia do RI nO 3.487, de 1998, de autoria do
Deputado ARLINDO CHINAGLlA, sobre os trezentos maiores
devedores do INSS no Estado do Maranhão.

1014/98,

de 04,0&.98 ao Deputado ARLINDO CHINAGLlA, encaminhando
cópia do A~iso nO 790-MJ. de 03.0698, do Ministério da Justiça,
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.327, de 1998.

1015/98,

de 15:06,98, ao Ministério da Fazenda. encaminhando cópia do RI
nO 3.469, de 1998, de autoria da Deputada MARIA VALADAO, sobre
a liquidaçãO do Banco Brasileiro Comerciai SA

1016/98.

de 15,0&98, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI
nO 3.470, de 1998. de autoria do Deputado TELMO KIRST, sobre o
ajuste fiscal.

1017/98,

de 15.06.98, ao MinistériO da Fazenda. enca,,!lnhando cópia do RI
n° 3.471, de 1998, de autoria do Deputado VANIO DOS SANTOS,
solicitando informações, através do Banco do BraSil SA, sobre a
situacão administrativa da empresa BBTur.

1033/98,

de 15.06.98, ao Ministério da Previdência e Assistência Social,
encaminhando cópia do RI nO 3.488, de 1998, de autoria do
Deputado ARLINDO CHINAGLlA, sobre os trezentos maiores
devedores do INSS no Estado do Mato Grosso.

1018/98,

de 15.0698, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI
n0 3.472, de 1998, de autoria do Deputado ADHEMAR DE BARROS
FILHO. sobre a execução orçamentária dos recursos da Segundade
Social.

1034/98.

de 15 06.98, ao Ministério da Previdência e Assistência Social,
encaminhando cópia do RI n° 3.489, de 1998, de autoria do
Deputado ARLINDO CHINAGLlA, sobre os trezentos maiores
devedores do INSS no Estado do Pará
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1035/98,

de .15.06.98, ao Ministério da Previdência e Assistência Social
encaminhando cópia do RI n' 3.490, de 1998, de autoria d~
Deputado ARLINDO CHINAGLlA, sobre os trezentos maiores
devedores do INSS no Estado da Paralba.

1036/98,

de 15.06.98, ao Ministério da Previdência e Assistência Social,
encaminhando cópia do RI n' 3.491, de 1998, de autoria do
Deputado ARLINDO CHINAGLlA, sobre os trezentos maiores
devedores do INSS no Estado de Pernambuco

1037/98,

1Ô38/98,

1039/98,

1040/98,

1041/98,

1042198,

de 15.Q6,98, ao Minlsténo da Previdência e Assistência Social.
encaminhando cópia do RI n' 3 492, de 1998, de autoria do
Deputado ARLINDO CHINAGLlA. sobre os trezentos maJores
devedores do INSS no Estado do Piaui.
de 15,0&.98, ao Ministério da Previdência e Assistência Social,
encaminhando cópia do RI n' 3.493, de 1998, de autoria do
Deputado ARLINDO CHINAGLlA, sobre os trezentos maiores
devedores do INSS no Estado do Rio Grande do Norte.
de 15,00,98, ao Ministério da Previdência e Assistência Social,
encaminhando cópia do RI n' 3.494, de 1998, de autoria do
Deputado ARLINDO CHINAGLlA, sobre os trezentos maiores
devedores do INSS no Estado de Rondônia.
de 15,Q&.98, ao Ministério da Previdência e Assistência Social,
encaminhando cópia do RI n' 3.495, de 1998, de autoria do
Deputado ARLINDO CHINAGLlA, sobre os trezentos maiores
devedores do INSS no Estado de Sergipe.
de 15-.0&.98, ao Ministério da PreVidência e Assistência Social,
encaminhando cc,ípia do RI n' 3.496, de 1998, de autoria do
Deputado ARLINDO CHINAGLlA, sobre os trezentos maiores
devedores do INSS no Estado do Tocantins
de 15.06.98, ao Minlsténo da Previdência e Assistência Social,
encaminhando cópia do RI n' 3.497, de 1998, de autoria do
Deputado ARLINDO CHINAGLlA, sobre os trezentos malore"
devedores do INSS no Estado do Amapá.

1043/98,

de 15.Q6,98, ao Ministério da Previdência e Assistência Social,
encaminhando cópia do RI n' 3.498, de 1998, de autoria do
Deputado ARLINDO CHINAGLlA, sobre os trezentos maiores
devedores do INSS no Estado de Roraima.

1044/98,

de 15.06.98, ao Ministério da Previdência e Assistência Social,
encaminhando cópia do RI n' 3.499, de 1998, de autona do
Deputado ARLINDO CHINAGLlA; 'sábre ás trezentos maiores
devedores do INSS no Estado do Mato Grosso do Sul.

1045/98,

de 15.06,98, ao Ministério do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI n' 3 500, de 1998, de autoria do
Deputado VALDEMAR COSTA NETO, sobre pareceres juridicos do
BNDES mencionados no ilem 3 da Nota Informativa AT-003/98
constante da resoOsta do RI n' 3 168 de 1998

1046198,

de 15,00.98, à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República, encaminhando cópia do RI n' 3.501. de 1998, de autoria
do Deputado ARLINDO CHINAGLlA, sobre as pesquisas de opinião
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1050/98,

de 15,00,98, ao Ministério das Relações Exteriores encaminhando
cópia do RI n° 3505, de 1998, de autoria do Deputado INÁCIO
ARRUDA, sobre medidas adotadas em conseqüência da possível
instalação de escrJtório do Federal Bureau of Investigation (FBI) no
Estado do Rio de Janeiro.

1051/98,

de 15,Q6,S8, ao Ministério do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI n' 3.506, de 1998, de autoría do
Deputado ÁTILA LINS, sobre convênio firmado pela SUFRAMA com
a Prefeitura MuniCipal de Humaitá, Estado do Amazonas.

1052/98,

de 15.0698, ao Ministério da Educação e do Desporto,
encaminhando cópia do RI nO 3.507, de 1998, de autoria do
Deputado PADRE ROQUE, sobre o cumprJmento dos dispositivos
previstos no artigo 7' do Decreto nO 2.264, de 27.06.97, que
regulamenta a Lei n' 9 424, de 24.12.98

1053/98.

de 15.06,98. ao Minlsténo do Planejamento e Orçamento.
encaminhando cóple do RI n' 3508, de 1998, de autoria do
Deputado PADRE ROQUE, sobre o cumpnmento dos dispOSitivos
previstos no artigo 7' do Decreto n' 2.264, de 2700&97, que
regulamenta a LeI n° 9 424, de 24.12.96

1054/98,

de 15.06.98, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI
n' 3.50\1, de 1998, de autoria do Deputado PADRE ROQUE, sobre o
Gumprimento dos dispositivos previstos no artigo 7° do Decreto nO
2.264, de 27.06.97, que regulamenta a Lei n.o 9.424, de 24.12.96.

1055/98,

de 15.0&.98, ao Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
encaminrando cópia do RI n' 3.510, de 1998, de autoria d~
Deputado PAULO DELGADO, sobre incentivo ao turismo, pela
EMBRATUR, no Estado de Minas Gerais, para o ano de 1998.

1056/98,

de 15.06,98, ao Ministério da Saúde, encamínhando cópia d~ RI nO
3.512, de 1998, de autoria do Deputado ANTONIO JORGE sobre o
Projeto Melhoria da Habitação Rural para Controle da D~nça de
Chagas, na Estado do Tocantins..

1057/98,

de 15.06.98, ao Ministério da Educação e do Desporto
encaminhando cópia do RI n' 3.514, de 1998, de autoria d~
Deput?do CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
MUnlclplO de Araçatuba, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercicio de 1998.

1058/98,

de 15.06,98, ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legai, encamínhando cópia dO'RI nO 3.515, de 199d,
de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de
verba para o Municipio de Americana, Estado de São Paulo,
consignada no Orçamento dQ..!Jnião para o exercício de 1998.

1059/98,

de 15.06.98, a? Ministério da Educação e do Desporto,
encaminhando copia do RI nO 3.516, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
Municipio de Andradina, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercicio de 1998.

1060/98,

de 15.06.98, ao MinistériO da Agricuitura e do Abastecimento,
encaminhando cópie do RI nO 3.517, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
Munlciplo de Descalvado, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercicio de 1998.

1061/98,

'de 15.06.98, ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, encaminhando cópia do RI nO 3.518, de 199a,
de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba
para o MUnlcipio de Descalvado, Estado de São Paulo, consignada
no Orçamento da União para o exercicio de 1998.

pública contratadas pela Presidência da República a partir de 1° de
janeiro de 1995.
1047/98,

de 15,00,98, ao Ministério dos Transportes, encaminhando cópia do
RI n' ?502, de 1998, de autoria do Deputado CARLOS
APOLlNARIO, sobre o transporte rodoviàrJo interestadual e
internacipnal de passageiros.
.

1048/98,

de 15,Q6,98, ao Ministécto da Educação e do Desporto,
encaminhandp cópia do RI n° 3.503, de 1998, de autocta do
Deputado INACIO ARRUDA, sobre a reprovação, pelo Ministécto, de
50,23% dos livros didáticos da 5" à 8" sécte e exclusão dessas
publicações do Guia de Livros Didáticos.

1062198,

de 15.06,98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.519, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO sobre a
liberação de verba para o Municlpio de Diadema, Estad~ de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercícío de
1998.

1049/98,

de 15.06.98, ao Ministério da Justiça, encaminhando cópia do RI n°
3.504, de 1998, de autoria do Deputado INÁCIO ARRUDA sobre
medidas adotadas em conseqüência da possivel Instalaç.;o de
escritório do Federal Bureau of Investigation (FBI) no Estado do Rio
de Janeiro.

1063198,

de 15.96.98, ao Ministério do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI nO 3.520, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
Município de Aguaí, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998.
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1064/98,

de 15.06.98, ao Ministério do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI n° 3.521, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
Município de Altinópolis, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercicio de 1998.

1065/98,

de 15.06.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.522, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre
a liberação de verba para o Municipio de Lençóis Paulista, Estado
de São Paulo, consignada no Orçamento d;fUnião para o exercício
de 1998.

1066/98,

de 15.06.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.523, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Municipio de Indaiatuba, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de
1998.

1067/98,

de 15.06.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.524, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUÉNO, sobre a
liberação de verba para p Municipio de Lorena, Estado ~e. São
Pauio, consignada no Orçamento da União para n "."rCICIO de
1998.

1068/98,

de 15.06.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.525, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o MUnlciplo de Lins. Estado de São Paulo,
consignada no Orçamento da União para o exercíCIO de 1998.

1069/98,

de 15.06.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3526. de 1998, de autona do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
iiberacão de verba para o Munlcipio de Limeira. Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercicio de
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1077/98,

de 15.06.98, ao Ministério do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI nO 3.534, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
Município de Bragança Paulista, Estado de São Paulo, consignada
no Orçamento da União para o exercício de 1998.

1078/98,

de 15.06.98, ao Ministério do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do' RI n° 3.535, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
Município de Brodowski, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercicio de 199B.

1079/98,

de 15,Q6,98, ao Ministério da Educação e do Desporto,
encaminhando cópia do RI nO 3.536, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
Município de Atibaia, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998

1080/98,

de 15.06:98, ao Ministério da Cultura, encaminhando cópia do RI n"
3.537, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Municipio de Bariri, Estado de São Paulo,
consignada no Orçamento da União para o exercicio de 1998.

1081/98,

de 15,06.98, ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos

e da Amazônia Legal, encaminhando cópia do RI n° 3.538, de 1998,
de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba
para o Município de Barra BonIta, Estado de São Paulo, consignada
no Orçamento da União para o exercicio de 1998.
1082/98,

de 15.0&98, ao Ministério da Cultura, encaminhando cópia do RI nO
3.539, de 1998. de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Município de Barretos. Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de
1998.

1083/98,

de 15,06,98. ao Ministério do Meio Ambiente. dos Recursos Hidricos
e da Amazónia Legal, encaminhando cópia do RI n° 3540, de 1998,
de autoria do Deputado CUNHA BUENO. sobre a liberação de verba
para o Município de Barretos, Estado de São Paulo, conSignada no
Orçame~to da União para o exercicio de 1998

1084/98,

de 15,06,98, ao Ministério da Cultura, encaminhando cópia do RI nO
3.541, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Municipio de Baruen, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercicio de
1998.

1085/98,

de 15.Cl,6.98, ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
encaminhando cópia do RI nO 3.542, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
Município de Cravinhos, Estado de São Pauio, consignada no
Orçamento da União para o exercicio de 1998.

1086/98,

de 15.06.98, ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos
e da Amazônía Legal, encaminhando cópia do RI nO 3.543, de 1998,
de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba
para o Municipio de Cravinhos, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercicio de 1998.

~"Q~

1070/98,

de 15.06,98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.527, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA B~ENO, sobre a
liberação de verba para o Municipio de Lençá!s Paulista, Est~~o de
São Pauio, consignada no Orçamento da Unlao para o exerCICIO de
199~ (Funcional Programática n° 13.075.0428.3376.0502).

1071/98,

de 15.06.98, ao Ministério do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI nO 3.528, de 1998, de autona do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
Município de Cruzeiro, Estado de São Paulo, conslgnad~ no
Orçamento da União para o exercício de 1998 (FunCionai
Programática n] 13.076.0449.3460.152).

1072/98,

de 15.06.98, ao Ministério do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI n° 3.529, de 1998, de autona do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
Município de Bom Jesus dos PerdOes, Estado de São Paulo,
consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998.

1073/98,

de 15.06.98, ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal. encaminhando cópia do RI n" 3.530, de 1998,
de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba
para o Municipio de Bertioga, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercicio de 1998.

1074/98,

de 15.06.98, ao Ministério da Educação e do Desporto,
encaminhando cópia do RI nO 3.531, de 1998, de autona do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a ~beração de verba para o
Municipio de Bauru, Estado de Sao Paulo, conSignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998.

1087/98,

no Orçamento da União para o exercicio de 1998.
1088/98,

1075/98,

de 15.06.98, ao Ministério do Planejamento e Orçan;ento,
encaminhando cópia do RI n° 3.532, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a Ii~eração de verba para o
Municipio de Cruzeiro, Estado de Sao Paulo, conSignada no
Orçamento da União para o exercicio de 199B

1076/98,

de 15.06.9~ ao Ministério do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI nO 3.533, de 1998. de autona do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o

Municipio de Borborema, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998.

de 15.06.98, ao Ministério do Meio Ambiente. dos Recursos Hidricos
e da Amazônia Legal, encaminhando cópia do RI n° 3.544, de 1998,
de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba
para o Município de Cosmópolis, Estado de São Paulo, consignada

de 15.013,98, ao Ministério do Meio AmbIente. dos Recursos Hidricos
e da Amazónia Legai, encaminhando cópia do Ri nO 3.545, de 1998,

de auloria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba
para o Municipio de Conchal, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercicio de 1998.
1089/98,

de 15.06.98, l, Ministério da Cultura, encaminhando cópia do RI nO
3.546, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Municipio de Charqueada, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercicio de
1998.

1090/98,

de 15.06,98, ao Ministério da Agricuitura e do Abastecimento,
encaminhando cópia do Ri nO 3547, de 1998. de autoria do
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Deputado CUNHA BUENO, sobrl' a liberação de verba para o
MUnlcipio- de Cedral, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para OexercíCIO de 1998
1091/98,

de 15 06 98, ao MinistériO da Educação e do Desporto,
encaminhando cópia do RI n' 3548, de 199&, de autoria 010

Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
Município de lepé, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento
da União para o exercício de 1998,
1104/98,

de 15,06,98, ao Ministério do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI n' 3_561, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
Município de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo, consignada
no Orçamento da União para o exercício de 1998,

1105/98,

de 15,06,98, ao Ministério do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI n' 3,562, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
Município de Itajobi, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o~xercício de 1998,

1106/98,

de 15,06,98, ao Ministério 'da Agrícultura e do Abastecimento,
encamtnhando cópia do RI n' 3_563, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
Município de Itaberá, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998,

1107/98,

de ,15,96,98, ao Mínistério do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI n' 3,564, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
Munícípio de Irapuã, Estado de São Paulo, consígnada no
Orçamento da União para o exercícío de 1998,

1108/98,

de 15,06,98, ao Ministério do Planejamento e Orçamento,
encamínhando cópia do RI n' 3,565, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
Munícípio de Díadema, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998.

1109/98,

de 15,06,98. ao Mínistério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônía Legal, encaminhando cópia do RI n' 3,566, de 1998,
de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba
para o Município de Divínolândía, Estado de São Paulo, consígnada
no Orçamento da Uníão para o exercícío de 1998,

1110/98,

de 15_06,98, ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, encaminhando cópia do RI nO 3,567, de 1998,
de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba
para o Município de Dourado, Estado de São Paulo, consígnada no
Orçamento da União para o exercício de 1998,

1111/98,

de 15,06,98, ao Ministério da Cultura, encaminhando cópia do RI nO
3,568, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o MUnicípio de Embu, Estado de São Pauio,
consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998.

Município de Cachoeira Paulista, Estado de São Paulo, consignada
no Orçamento da União para o exercício de 1998

1112198,

de 15,06,98, ao Ministério do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI n' 3,556, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
Município de Ibirá, Estado de São Paulo, conSignada no Orçamento
da União para o exercício de 1998,

de 15,06,98, ao Ministério da Cultura. encamínhando cópía do RI nO
3,569. de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Município de Embu-Guaçu, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de
1998,

1113/98,

de 15,06,98, ao Mínisténo do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI n' 3,570, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA .BUENO, sobre a liberação de verba para o

Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
Município de Carapicuíba, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998
1092/98,

de 15,06,98, ao Mínistérlo do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI n' 3,549, de 199B, de autoria do
Deputa_do CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
Município de Cap'Varl, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998,

1093/98,

de 15_06,98, ao Mínistério do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI n' 3,550, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
Município de Capão Bonito, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998,

1094/98,

de 1506,98, ao Ministério da Educação e' do Desporto,
encaminhando cópia do RI n' 3551, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
Municipio de Capão Bonito, Estado de São Pauia, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998,

1095/98,

de 15,06,98, ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, encaminhando cópia do RI n' 3,552, de 1998,
de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba
para o Municiplo de CaJuru, Estado de São Pauio, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998,

1096198,

de 15 06,98, ao Minístério do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI n' 3,553, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
MUnicípiO de Cajamar, Estado de São Pauia, consignada no
Orçamento da União para o exercíCIO de 1998,

1097/98,

de 1506,98, ao MinistériO da Educação e do Desporto,
encaminhando cópia do RI n' 3554, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
MUnicípIO de Cajamar, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exerci CIO de 1998

1098/98,

de 1506,98, ao MInistériO do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI n' 3 555, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação, ~e verl;>a para o

1099/98,

1100/98,

Outubro de 1998

de 15,06,98, ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
encaminhando cópia do RI n' 3,557, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
Municípío de Ibitinga, Estado de São Pauia, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998,

1101/98,

de 15,06,98, ao Ministério da Cultura, encaminhando cópia do RI n'
3,558, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o MunicípIO de Ibillnga, Estado de São
Pauia, conSignada no Orçamento da União para o exercício de
1998,

1102198,

de 1506,98, ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
encaminhando cópia do RI n' 3559, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
Municiplo de ibiúna, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercíCIO de 1998,

1103/98,

de 15,06,98, ao MinistériO da Educação e do Desporto,
encaminhando cópia do RI n' 3,560, de 1998, de autoria do

Município de Embu-Guaçu, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercícío de 1998,
1114/98,

de 15,06,98, ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazónia Legal, encaminhando cópia do RI nO 3.571, de 1998,
de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba
para o jVIunicípio de Engenheiro Coeiho, Estado de São Paulo,
consignada no Orçamento da Uníão para o exercício de 1998,

1115/98,

de 15_06,98, ao Ministério do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI nO 3,572, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
Munícípío de Espírito Santo do Pinhal, Estado de São Paulo,
consignada no Orçamento da União para o exercícío de 1998,

1116/98,

de 15,06,98. ao Ministério do Meío Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônía Legai, encaminhando cópia do RI n° 3,573, de 1998,
de autoría do Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba
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para o Municlplo de Franco d~_ Rocha, Esta~o de São Paulo,
consignada no Orçamento da Unlao para o exerCICIO de 1998.

1117/98,

1118/98,

1119/98.

1120/98.

de 15.06.98, ao Ministério do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI nO 3.574, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba ~ara o
Municlpio de Franco da Rocha, Estado de São Paulo, consignada
no Orçamento da União para o exercicio de 1998. __
de 15.06.98, ao Ministério do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI nO 3.575, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
Municipio de Garça, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercicio de 1998
de 15.0698. ao Ministério do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI n° 3.576, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO. sobre a liberação de verba para o
MunicípIO de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exerclcio de 1998.
de 15.06.98. ao Ministério do Planejamento e Orçamento.
encaminhando cópia do RI n° 3.577. de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a iiberação de verba para. o
Municlpio de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, consignada no

1129/98,

de 15.06.98, ao Ministério da Educação e do Desporro,
encaminhando cópia do RI nO 3.586, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
Municlpio de lacri, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento
da União para o exercicio de 1998.

1130/98,

de 15.06.98, ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
encaminhando cópia do RI n° 3587. de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA 8UENO. sobre a liberação de verba para o
Município de Ibaté, Estado de São Paulo. consignada no Orçamento
da União para o exercicio de 1998.

1131/98,

de 15.06.98, ao Ministério do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI nO 3.588. de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO. sobre a liberação de verba para o
Município de Igarata. Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998.

1132/98,

de 15.06.98, ao Ministéno da Educação e do Desporto,
encaminhando cópia do RI n° 3589. de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO. sobre a liberação de verba para o
MunicípIO de Iguape, Estado de São Paulo. consignada no
Orçamento da União para o exerciclo de 1998.

1133/98.

de 15.0698. ao Ministério da Saúde. encaminhando cópia do RI nO
3.590, de 1998. de autona do Deputado CUNHA BUENO. sobre a
liberação de verba para o Municlplo de Jacarel. Estado de São
Paulo. consignada no Orçamento da União para o exercíCIO de
1998.

1134/98,

de 15 06.98, ao Ministéno da PreVidência e ASSistência Social.
encaminhando cópia do RI n° 3 482. de 1998, de autona do
Deputado ARLINDO CHINAGLlA sobre os 300 (trezentos) maiores
devedores do INSS. no Estado do Acre.

Orçamento da União para o exercício de 1998 (Funcional
Programática nO 13.076.0447.3460.3140).
1121/98,

de 15.06.98, ao Ministério da Educação e do Desporto,
encaminhando cópia do RI nO 3.578, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO. sobre a liberação de verba para o
Municipi9 de Guarel. Estado de São Pauio. consignada no
Orçamento da União para o exerclcio de 1998.
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1122198,

de 15.06.98, ao Ministério da Educação e do Desporto,
encaminhando cópia do RI n° 3.579, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
Municípiõ de Guaruihos, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998.

1'{35/98,

de 15.06.98, ao Deputado PAULO DELGADO, encaminhando cópia
do Aviso nO 745-SUPARlC.Civil, de 05.06.98. da Casa Civil da
Presidência da República que envia côpia do Aviso nO 381/GM/MT,
de 30.04.98, do Ministério dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.138, de 1998.

1123/98,

de 15.06.98, ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal, encaminhando côpia do RI nO 3.580.
de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação
de verba para o Municlpio de Guarulhos, Estado de São Paulo,
consignada no Orçamento da União para o exercicio de 1998 (no
valor de R$ 500000,00).

1136/98,

de 15.06.98, ao Deputado GIOVANNI QUEIROZ, encaminhando
cópia dõ Aviso n° 211GM-7/160, de 29.05.98, do Ministério da
Aeronáutica, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.315, de 1998.

1137/98,

de 15.06.98, ao Deputado MIGUEL ROSSETIO, encaminhando
cópia do Aviso nO 19/GM-7/159, de 29.05.98. do Ministério da
Aeronáutica, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3 318. de 1998.

1138/98,

de 15.06.98, ao Deputado MENDONÇA FILHO, encaminhando
cópia do Aviso nO 481/MF, de 10.06.98, do Ministério da Fazenda,
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.326, de 1998.

1139/98,

de 15.06.98, ao Deputado GILNEY VIANA, encaminhando cópia do
Aviso n° 490IMF, de 10.06.98. do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.328, de
1998.

1140/98,

de 1506.98, ao Deputado UNDBERG FARIAS, encaminhando
cópia do Aviso nO 485/MF, de 100698. do Ministério da Fazenda,
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.336, de 1998.

1141/98,

de 15.06.98, ao Deputado PAULO BERNARDO, encaminhando
cópia do Aviso nO 480/MF, de 10.06.98. do Ministério da Fazenda,
prestando esciarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.341. de 1998.

1142198,

de 15.06.98, ao Deputado PAULO BERNARDO, encaminhando
cópia do Aviso nO 127/MME. de 120698. do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do
RI nO 3.343. de 1998.

1143/98.

de 15.06.98. ao Deputado PAULO BERNARDO, encaminhando
cópia do Aviso n° 126/MME. de 12.06.98. do Ministério de Minas e

1124/98.

1125/98,

de 15.06.98, ao Ministéno do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal. encaminhando cópia do RI nO 3.581, de 1998,
de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba
para o Município de Guarulhos. Estado de São Paulo, consignada
no Orçamento da União para o exerclclo de 1998 (no valor de R$
1.000 000,00).
de 15.06.98, ao Ministério do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI n° 3.582, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
Municipio de Guarulhos, Estado de São PauJo, consignada no
Orçamento da União para o exercicio de 1998.

1126/98,

de 15.06.98, ao Ministério do Planejamento e Orçamento,
encaminhando côpla do RI nO 3.583, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO. sobre a liberação de verba para o
MUnlciplo de Herculândia. Estado de São Paulo. consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998

1127/98.

de 15 06 98, ao Ministério do Planejamento e Orçamento.
encaminhando cópia do RI nO 3584. de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
Munlclplo de Hortolândia, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercíCIO de 1998.

1128/98.

de 15.06.98, ao Ministério da Cultura, encaminhando cópia do RI nO
3.585, de 1998. de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Municlpio de Hortolândia, Estado de São
Paulo, çonsignada no Orçamento da União para o exercicio de
1998.
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Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI na 3.344, de 1998.
1144/98,

1145/98,

de 15.06.98, ao Deputado PAULO BERNARDO, encaminhando
cópia do Aviso na 125/MME, de 12.06.98, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI na 3.34.5, de 1998.
de 15.06.98, ao Deputado PAULO BERNARDO, encaminhando
cópia do Aviso na 124/MME, de 12.06.98, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esciarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI na 3.346, de 1998.

1146/98,

de 15.06.98, ao Deputado PAULO 8ERNARDO, encaminhando
cópia do Aviso na 123/MME, de 12.06.98, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI na 3.347, de 1998.

1147/98,

de 15.06.98, ao Deputado PAULO BERNARDO, encaminhando
cópia do Aviso na 1221MME, de 12.06.98, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI na 3.348, de 1998.

1148/98,

de 15.06.98. ao Deputado PAULO BERNARDO, encaminhando
cópia do AVISO na 121/MME, de 12.0698, do Ministério de Minas e
Energia, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI na 3349, de 1998

1149198,

de 15.06.98, ao Deputado PAULO BERNARDO, encaminhando
cópia do Aviso na 491/MF, de 10.06.98, do Ministério da Fazenda,
prestando esciareclmentos sobre os quesitos constantes do RI na
3.351, de 1998

1150/98,

de 1506.98. ao Deputado PAULO BERNARDO, encaminhando
cópia do AVISO na 488/MF. de 10.0698, do Ministério da Fazenda,
prestando esciareclmentos sobre os quesitos constantes do RI na
3.352. de 1998

1151/98,

1152198,

1153/98,

de 15.06.98. ao Deputado PAULO BERNARDO. encaminhando
cópia do AVISO na 492/MF. de 10.0698. do MInistériO da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI na
3353. de 1998.
dá 15.06.98, ao Deputado PAULO BERNARDO, encaminhando
cópia do Aviso na 489/MF, de 10.06.98, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI na
3.354, de 1998.
de 15.06.98, ao Deputado MAURiCIO REQUIÃO, encaminhando
cópia do Aviso na 4B6/MF, de 10.06.98, do Ministério da Fazenda,
prestandó esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI na
3.365, de 1998.

1154/98,

de 15.06.98, ao Deputado ALDO REBELO, encaminhando cópia do
Aviso na 1B49/AEAEsp, de 09.06.98, do Estado-Maior das Forças
Armadas, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI na 3.369, de 1998.

1155/98,

de 15.06.98, ao Deputado INÁCIO ARRUDA, encaminhando cópia
do Aviso na 1849/AEAEsp, de 09.06.98, do Estado-Maior das Forças
Armadas, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI na 3.369. de 1998.

1156198,

de 15.06.98, ao Deputado MENDONÇA FILHO, encaminhando
cópia do Aviso na 482/MF, de 10.06.98, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.378, de 1998.

1157/98,

de 17.06.98, ao Ministério da Saúde. encaminhando cópia do RI nO
3.591, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Município de Jandira, Estado de São
Paulo, consignada no orçamento da União para o exercício de 1998.

1158/98,

de 17.06.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.592, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Municlpio de Jardinópolis, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o ElI(ercício de
1998.

Outubro de 1998

1159/98.

de 17.06.98, ao Ministério da Saúde. encaminhando cópia do RI nO
3593, de 1998. de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Munlclp:~ ~e Jaú. Estado de São Paulo,
conSignada no Orçamento da União para o exerclcio de '1998.

1160/98,

de 17.06.98. ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.594. de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação d~ verba para o Municlplo de .Duartina, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de
1998.

1161198,

de 17.06,98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI na
3.595, ,;le 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
Iiberaçao de verba para o Municipio de Dracena, Estado de São
Paulo, çonslgnada no Orçamento da União para o exercício de
1998,

1162198,

de 17.06,98, ao Ministério do Planejamento e Orçamento
encaminhando cópia do RI na 3.596, de 1998, de autoria d~
Dep~t?~o CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
MUnlclplO de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exerciclo de 1998.

1163/98,

de 17,06.98, ao. Ministério da Educação e do Desporto
encaminhando cópia do RI na 3,597, de 1998, de autoria d~
Dep~t?do CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
MUnlclplO de ASSIS, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento
da União para o exerclcio de 1998.

1164/98,

de 17,06.98, ao Ministério do Planejamento e Orçamento
encaminhando cópia do RI na 3.598, de 1998, de autoria d~
Deput?do CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
MUnlclplO de ASSIS, Estado de São Paulo consignada no Orçamento
da União para o exerclcio de 1998.,
'

1165/98,

de 17.06.98. ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI na
3.599, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Município de Ferraz de Vasconcelos
Estado. de São Paulo. consignada no Orçamento da União para ~
exercíCIO de 1998.

1166/98,

de 17.06.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópía do RI na
3,600, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO sobre a
liberação de verba para o Municlpio de Embu, Estado de são Paulo,
conSignada no Orçamento da União para o exercício de 1998.

1167/98,

de 17 06.98, ao MinistériO da Educação e do Desporto
encaminhando cópia do RI na 3.601, de 1998, de autoria d~
Deput?do CUNHo?' BUENO, sobre a liberação de verba para o
MUnlclplO de Aplal. Estado de São Paulo, conSignada no Orçamento
da União para o exercício de 1998,

1168198,

de 17.06,98, ao Ministério do Planejamento e Orçamento
encaminhando cópia do RI na 3.602, de 1998, de autorle d~
Dep~t?do CUNHA. BUENO, sobre a liberação de verba para o
MUnlclplO de AreJaS. Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercicio de 1998.

1169/98,

de 17,06,98, ao Minístério da Saúde, encamínhando cópia do RI nO
3,603, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Município de Jacareí, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de
1998.

1170/98,

de 17.06.98, ao Ministérto da Saúde, encaminhando cópia do RI rt"
3.604, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO sobre a
liberação de verba para o Município de Ituverava, Estad~ de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercíCío de
1998.

1171/98,

de 17.o6,98,·ao Mínistério da Saúde, encamínhando cópia do RI nO
3.605, de 1998, de autorie do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Municlpio de Itatiba Estado de São Paulo
'
consignada no Orçamento da União para o e~ercíclo de 1998.

1172198,

de 17.06.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI na
3.606, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Município de Itapira, Estado de São Paulo,
conSignada no 9rçamento da União para o exercício de 1998.

Outubro de 1998
1173/98,

1174/98,

1175/98,

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

de 17.06.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.607, :Je 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
Iiberaçao deverba para o Município de Iracemépolis, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de
1998.

de 17.06.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.608, ~e 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
Ii~eraçao de verba para o MunicípiO de Ilha Comprida, Estado de
Sao Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de
1998.

de 1706.98. ao Ministéno da Saúde. encaminhando cópia do RI nO
3.609, _de 1998. de autOria do Deputado CUNHA BUENO, sopre a
Iiberaçao de verba para o MuniciplO de Igarata, Estado de, Sãl:>

1187/98,

de 17.0698, ao Deputado CORIOLANO SALES, encaminhando
cópia do Aviso n' 797-SUPARlC.Civil, de 15.0698, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso n' 471, de
29.05.98, do Ministéno dos Transportes. prestando esclarecimentos
sobre a Indicação n' 1 123, de 1998.

1188/98,

de 17 06 98, ao Deputado CONFÚCIO MOURA. E'~caminhando
cópia do AVISO nP 798-SUPARlCCivil. de 15.06.98, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do AVISO n' 161/MPO, de
05.06.98. do Ministério do Planejamento e Orçamento, prestando
esclareCimentos sobre a Indicação n' 1 132. de 199a.

1189/98,

de 1706.98, ao Deputado NEIF JABUR. encaminhando cópia do
Oficio n' 603/MJ, de 08.06.98, do Mlnisténo da Justiça, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 1 241, de
1998

1190/98,

de 17.0698. ao Deputado EDUARDO JORGE, encammhanao cópia
do Aviso n' 277/GM, de 15.0698. do Mmlsténo da Saúde, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n' 3 038, de
1997.

Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercicio de
1998.
1176/98,

1177/98,

1178/98,

1179/98,

1180/98,

1181/98,

de 1706.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.610, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Município de Ibilinga, Estado de São
Paulo, çonsignada no Orçamento da União para o exercício de
1998,
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1191/98,

de 17.06.98, ao Deputado AUGUSTO CARVALHO. encaminhando
cópia do Aviso n' 546/GM/MT, de 15.0698. do Ministério dos
Transportes, prestando esclareCimentos sobre os quesitos
constantes do RI n' 3 223, de 199a.

1192198,

de 17.06.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.612, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Munícípío de Holambra, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercicio de
1998.

de 17.06.98, ao Deputado COLBERT MARTINS, encaminhando
cópia do Aviso n' 278/GM, de 15.06.98, do Ministério da Saúde,
prestandó eoclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n'
3.258, de 1998.

1193/98,

de 17.06.98, ao Deputado PAULO PAIM, encaminhando cópia do
Avíso n' 279/GM, de 15.06.98, do Ministério da Saúde, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n' 3.307, de
1998.

de 17.06.98, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI
nO 3.613, de 1998, de autoría do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
atuação, como seguradora, da empresa Teledata.

1194/98,

de 17.06.98, ao Deputado INÁCIO ARRUDA, encamínhando cópia
do Aviso n' 096-A3.1/Mex, de 10.06.98. do Ministério do Exército,
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n'
3.322, de 1998.

de 17.06.98, ao Ministério da Saúde, encammhando cópia do RI nO
3.614, de 1998, de autona do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o MUnicipio de Gelulina, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercicio de
1998.

1195/98,

de 17.06.98, ao Deputado ALDO REBELO, encaminhando cópia do
Aviso n' 096-A31/Mex, de 10.06.98. do Ministério do Exército,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n'
3.322, de 1998.

1196/98,

de 17.06 98, ao Deputado PAULO BERNARDO, encaminhando
cópia do Aviso n' 547/GM/MT, de 15.06.98, do Minístério dos
Transportes. prestando esclareCimentos sobre os quesitos constante
do RI n' 3 342, de 1998.

1197/98,

de 17.06.98, ao Deputado ANTàNIO JORGE. encaminhando cópia
do OfíCIO n° 61/GM-MEC, de 09 06.98, do Ministério da Educação e
do Desporto, prestando esclareCimentos sobre os quesitos
constantes do RI n' 3.387, de 1998.

de 17.06.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI n°
3.611, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Município de Hortolândia, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de
1998.

de 17.06.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI n°
3.615, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUEN!J, sobre a
liberação de verba para o Município de Guararema, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de
1998.

1182/98,

de 1706.98, ao Ministério do Plane/amento e Orçamento.
encaminhando cópia do RI n' 3.616, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre o processo de pnvatlzação da
Companhia Siderúrgica Nacional- CSN.

1183/9!!,

de 17.06.98, ao Deputado JOSÉ PIMENTEL, encaminhando cópia
do Aviso n' 275/GM, de 15.06.98, do Ministério da Saúde, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n' 944, de 1997.

1198/98,

de
17.0698.
ao
Deputado
FRANCISCO
RODRIGUES,
encaminhando cópia do Oficio n' 62/GM-MEC. de 09.06.98, do
Ministério da Educação e do Desporto. prestando esclareCimentos
sobre os quesitos constantes do RI n' 3.390, de 1998.

de 17.06.98, ao Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
encaminhando cópia do Aviso n' 795-SUPARlC.Civil, de 15.06.98'
da Casa pvil da Presidência da República que envia cópia do Avjs~
n' 493/GM/MT, de 04.06.98, do Ministério dos Transportes,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n' 1.053, de 1997.

1199/98,

de 17.06.98, ao Deputado JARBAS LIMA, encaminhando cópia do
Aviso n' 795-SUPARlC.CiviI, de 15.06.98, da Casa Cívíl da
Presidência da República que envia cópia do Aviso n' 493/GM/MT,
de 04.06.98, do Ministério dos Transportes, prestando
esclarecímentos sobre a tndicação n' 1.053, de 1997.

de 17 0698, ao Deputado CUNHA BUENO. encaminhando cópia do
Aviso n' 282/GM. de 15 06 98. do Ministério da Saúde, prest~ndo
"sciareclmentos sobre os quesitos constantes dos Requenmentcs
de Informação n's 3.402, 3.403, 3.404, 3.409. 3.412, 3.414, 3.415,
3.416,3.441,3442.3.443,3444 e 3.445, de 1998.

1200/98,

de 17.06.98, ao Deputado ARLINDO CHINAGLIA, encaminhando
cópia do Aviso n' 276/GM, de 15.06.98. do Ministério da Saúde,
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n'
3.431, ~e 1998.

1201/98,

de 17.06.98, ao Deputado GILNEY VIANA, encaminhando cópia do
Ofício n' 277/MPO, de 10.06.98, do Ministério do Planejamento e
Orçamento, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3.433, de 1998.

1184/98,

1185/98,

1186/98,

de 17.06.98, ao Deputado SILAS BRASILEIRO, encaminhando
cópía do Avíso n' 796-SUPARlC.Civil, de 15.06.98, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do AVISO n' 143/MC, de
03.06.98,
do
Ministério
das
Comunicações,
prestando
esclarecimentos sobre a Indicação n' 1.094, de 1997.
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1202198,

DIÁRIO DA cÂMARA OOS,DEPUTADOS

de 18.06.98, ao Deputado GERALDO PASTANA. encaminhando
cópia do Oficio n' 289/MPO-GM, de 17.06.98. do Ministério do

1215/98,

de 19.06.98, á Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n' 1.262, de 1998, de autoria do
Deputado DAVI ALVES SILVA, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Planejamento e Orçamento, a aprovação
de recursos financeiros destinados á recuperação e construção de
áreas degradadas por erosões, no Munlcipio de Açailândia, Estado
do Maranhão; recuperação e ampliação da BR-222, no trecho
ItingalSanta Luzia; restauração da ponte no Estreito dos Mosquitos,
na BR-135; construção de feiras livres e aquisição de patrulhas
agrícolas para díversos municípios do Estado do Maranhão.

1216/98,

de 19.06.98. á Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n' 1,263, de 1998, de autoria do
Deputado DAVI ALVES SILVA, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, a
aprovação de recursos financeiros destinados á recuperação e
construção de áreas degradadas por erosões. no Município de
Açailândia, Estado do Maranhão; recuperação e ampliação da BR222, no trecho llingalSanta Luzia; restauração da ponte no Estreito
dos Mosquitos, na BR-135; construção de feiras livres e aquisição
de patrulhas agricolas para diversos municípios do Estado do
Maranhão.

1217/98,

de
19.96.98, á Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indícação n' 1.264, de 1996, de autoria do
Deputado EMíLIO ASSMAR, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Fazenda, a ampliação das agências,
postos de serviços e contratação de pessoas Já concursadas para o
Banco do Brasil- no Estado do Acre, face á demanda existente com
o fechamento do BANACRE.

1218/98,

de 1906.98, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n' 1265, de 1998, de autoria do
Deputado UBIRATAN AGUIAR, que sugere ao Poder Executivo, por
Intermedlo do MinistérIO da Educaçáo e do Desporto, o estudo da
posslbilidad~
de IOcorporação das univerSidades atualmente
mantidas pelo Estado do Ceará ao ccnJunto das Instituições federaiS
de ensIno superior.
de 19.06,98, á Casa Civil da PresidênCia da República,
encaminhando cópia da Indicação n' 1.266, de 1998, de autoria do
Deputado HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder
Executivo a adoção de medidas acerca da cobrança de taxa de
inscrição em concursos públicos.

Planejamento e Orçamento, prestando esclarecimentos sobre os

quesitos constantes do RI n' 3.092, de 1997.
1203/98,

de 18.06.98, ao Deputado MENDONÇA FILHO, encaminhando
cópia do Otrclo n' 288/MPO-GM, de 1706.98. do Ministério do
Planejamento e Orçamento. prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n' 3.298, de 1998.

1204/98,

de 18.06.98, á Presidência da Câmara dos Deputados,
encaminhando cópia do Oficio n' 131/MME, de 15.06.98, do
Ministério de Minas e Energia, tendo em anexo envelope iacrado
com carimbo de CONr'IDENCIAL, que responde aos quesitos
constantes do RI n' 3 379, de 1998. de autona do Deputado DILSO
SPERAFICO.

1205/98,

de 18.06.98, ao Deputado DILSO SPERAFICO, encaminhando
cópia do Otrcio PS/RI n' 1204, de 1806.98, que enviou á
Presidência da Câmara dos Deputados a resposta do RI n' 3.379,
de 1998.

1206/98.

de 1806.98. ao Deputado ARLINDO CHINAGLlA, encaminhando
cópia do AVISO n° 130/MME. de 15.06.98. do Ministério de Minas e
Energia. prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI n' 3386. de 1998.

1207/98.

de 1806.98, ao Deputado VALDEMAR COSTA NETO,
encaminhando cópia do Oficio n' 287/MPO-Gr.,1, de 17.06.98, do
Mlnisténo
do
Planejamento
e Orçamento,
prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n' 3.393, de
1998.

1208198,

1209/98,

de 19.06.98, ao Deputado PAULO BERNARDO, encaminhando
cópia do Ofício n' 1277-AS-2.1, de 08.06.98, do Ministério do
Exército, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n'.3.360, de 1998.
de 19.06.98, ao Deputado VADÃO GOMES, encaminhando cópia do
Aviso n' 135IMME, de 19.06.98, do Ministério de Minas e Energia,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n'
3.392, de 1998.

Outubro de 1998

1219/98,

1220/98,

de 19.06.98, à Casa Civil da PresidênCia da República,
encaminhando cópia da Indicação n' 1.267, de 1998, de autoria do
Deputado PAULO BORNHAUSEN, que sugere ao Poder Executivo,
por Intermêdio do Ministério dos Transportes, a renovação da
regulamentação da pesagem de veiculas transportadores de cargas
nas rodovias.

1221/98,

de 19,06.98, á Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n" 1.268, de 1988, de autoria do
Deputado EDUARDO JORGE, que sugere ao Poder Executivo que
sejam feitas gestões no sentido de ser celebrado, no âmbito do
MERCOSUL, um tratado que promova a transler!>ncia da
responsabilidade de defesa da Região para uma força de paz,
coordenada pela Organização das Nações Unidas, e que seja
encaminhada ao Congresso Nacional uma proposta de emenda á
Constituição que retire do texto constitucional brasileiro a referência
às Forças Armadas.

1210/98,

de 19.06.98, á COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
CONTROLE, encaminhando cópia do Aviso n' 134IMME, de
19.06.98, do Ministério de Minas e Energia. prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n' 3.399, de
1998.

1211/98,

de 19.06.98, ao Deputado LUCIANO ZICA, encaminhando cópia do
Aviso n' 133/MME, de 19.06.98, do Ministério de Minas e Energia,
solicitando dilatação do prazo, por mais trinta dias, para resposta do
RI n' 3.419, de 1998.

1212/98,

de 19.06.98, á Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n' 1243, de 1998, de autoria do
Deputado PAULO BORNHAUSEN, que sugere ao Poder Executivo,
por íntennédio do Ministério dos Transportes, a renovação da
regulamentação da pesagem de veiculas transportadores de carga
nas estradas.

1222198,

de 19.06.98, á Casa Civil da PreSidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n' 1.260, de 1998, de autoria do
Deputado INÁCIO ARRUDA. que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do MinistériO das Comunicações, que' determine aos
presidentes da ECT e TELEBRÁS a emissão de selo e cartão
telefônico no transcurso do clOqüentenário da Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência (SBPC).

de 19,06.98, á Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n' 1.269, de 199B, de autOria da
Deputada DOLORES NUNES, que sugere ao Poder Executivo, por
intermádio do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos e
da Amazónia Legal, o exame da oportunidade e conveniência de
implantação do Programa Nacional de Coieta Seletiva de Lixo e
Reciciagem.

1223/98,

de 19.06.98, á Casa Civil da PresidênCia <:la República,
encaminhando cópia da Indicação n' 1 270, de 1998, de autoria do
Deputado TELMO KIRST, que sugere ao Poder Executivo o envio á
Câmara dos Deputados de Projeto de Lei que permita ao produtor
rural a inclusão das despesas haVidas com saúde de empregados
nos gastos operaCionaiS dedutiveis do Imposto de Renda.

1225/98.

de 19 06.98, á Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n' 1.271, de 1998, de autoria do
Deputado TELMO KIRST, que sugere ao Poder Executivo? envIo á
Câmara dos Deputados de Projeto de Lei que permita a pessoa
fisica a dedução das despesas havidas com saúde de empregados
domésticos do Imposto de Renda.

1213/98,

1214/98.

de 19.06.98, á Casa Civil da PreSidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n' 1.261, de 1998, de autoria do
Deputado DAVI ALVES SILVA, que sugere ao Poder Executivo, por
Intermédio do Ministério dos Transportes, a aprovação de recursos
financeiros destinados á recuperação e construção de áreas
degradadas por erosões, no Municipio de Açailãndia, Estado do
Maranhãoi recuperação e ampliação da BR-222, no trecho
ltingalSanta Luzia; restauração da ponte no Estreito dos Mosquitos,
na BR-135; construção de feiras livres e aquisição de patrulhas
agrícolas para diversos municípios do [stado do Maranhão.

Outubro de 1998
1226198,

1227198,

1228198,

1229/98,

1230/98,

1231/98,

1232/98,

1233198,

1234/98,
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de 19.06.98, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.273, de 1998, do Deputado
DAVI ALVES SILVA. que sugere ao Poder Executivo, por intermédio
do Ministério Extraordinário de Política Fundiária, através do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, a aprovação
de recursos financeiros destinados à demarcação de terras em área
de assentamento no Estado do Maranhão.
de 19.06.98, á Casa Civil da Presidéncia da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.274, de 1998, de autoria do
Deputado DAVI ALVES SILVA, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministéno da Saúde, a aprovação de recursos
financeiros suplementares destinados a obras de saneamento
básico com a construção de galena no Riacho Bacun, no Município
de Imperetriz, Estado do Maranhão.

Ministério do Meio Ambiente. dos Recursos Hidricos e da Amazônia
Legal, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI n° 3.367, de 1998.
1238/98,

de 23.0698, ao Deputado PEDRO WILSON. encammhando cópia
do AVISO n° 867/MJ. de 17.06.98. do Ministério da Justiça, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.370, de
1998.

1239/98,

de 23.06.98, ao Deputado INÁCIO ARRUDA. encaminhando cópia
do Oficio n° 808IGMlMTb, de 09.06.98, do Mmistério do Trabalho
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n~
3.400, de 1998.

1240/98,

de 19.06.98, á Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.275, de 1998, de autoria do
Deputado RUBEM MEDINA, que sugere ao Poder Executivo o
aumento do capital da Finalidade de Estudos e Projetos - FINEP,
mediante capitalização dos créditos do Fundo Nacional de
Desenvolvimento - FND.

de 24.06.98, . á Casa Civil da Presidência da República,
encamlf}hando copia da Indicação n° 1.285, de 1998, de autoria do
Deput~d? DAVI ALVES SILVA, que sugere ao Poder Executivo, por
mtermedlo do Mlnlsterlo da Agricultura e do Abastecimento a
aprovação de recursos financeiros destinados a Projetos diver~os
para o Municipio de São Luis, capital do Estado do Maranhão.

1241198,

de 19.06.98, á Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.276, de 1998, de autoria do
Deputado FRANCISCO DORNELLES, que sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério do Trabalho, alterações no
Decreto n° 77.862, de 21 de junho de 1976, para Incluir no Grupo de
Processamento de Dados a categoria funcional de Técnicos em
Processamento de Dados de Microcomputadores.

de 24.06.98, á Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1 286, de 1998, de autoria do
Deputado DAVI ALVES SILVA, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministéno dos Transportes. através do "Programa
Brasil em Ação', a aprovação de recursos financeiros destinados á
melhoria do Sistema Viário da cidade de São Luís, capital do
Estado do Maranhão

1242198,

de 19.06.98, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1 277, de 1998, de autoria do
Deputado INÁCIO ARRUDA, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministéno das Comunicações, que determine aos
presidentes da ECT e da TELEBRÁS a emissão de selo e cartão
telefônico comemorativos do transcurso dos 70 anos de fundação do
jornal O POVO, do Estado do Ceará.

de 24.06.98, á Casa Civil da Presidência da República,
encammhando cópia da Indicação n° 1 287, de 1998, de autoria do
Deputado TELMO KIRST, que sugere ao Poder Executivo o envio
de Projeto de Lei Complementar criando. nos termos do inciso I do
art. 154, da ConstitUição Federal, Imposto sobre movimentação
financeira, dedutivel na declaração de ajuste do imposto de renda
das pessoas físicas e Juridicas.

1243/98,

de 24.06.98. à Casa Civil da PreSidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1 288, de 1998, de autoria do
Deputado JAIME MARTINS. que sugere ao Poder Executivo edição
de medida provisória para estender o alcance da Lei nO 8.186, de
1991.

1244/98,

de

de 19.06.98, à Casa Civil da Presidência da República.
encaminhando cópia da Indicação n° 1 278, de 1998, de autoria do
Deputado NEIF JABUR, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Cultura. VISita de equipe do Ministério ao
Municipio de Passos, Estado de Minas Gerais, para avahação de
tombamento da Capela de Nossa Senhora da Penha.
de 19.06.98, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1279, de 1998, de autona dos
Deputados SANDRA STARLlNG e FERNANDO GABElRA, que
sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministéno das
Relações Exteriores. que efetue protesto formal ao Governo da índia
contra a realização de explosões nucleares subterrâneas.
de 19.00.98, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.280, de 1998, de autoria do
Deputado DAVI ALVES SILVA, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministéno do Planejamento e Orçamento, através do
Programa Habitar Brasil, a aprovação de recursos financeiros
destinados á construção de moradia para familias de baixa renda
em municípios do Estado do Maranhão.
de 19.06.98, á Casa Civil da PresidênCia da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.281, de 1998, de autoria do
Deputado DAVI ALVES SILVA, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, a
aprovação de recursos financeiros destinados á construção de feiras
dos produtores rurais e aquisição de patrulhas agricolas em
municipios do Estado do Maranhão.

1235/98,

de 23.06.98, ao Deputado PADRE ROQUE, encaminhando cópia do
Aviso nO 514/MF, de 18.06.98, do Ministério da Fazenda, prestando
esclareCImentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.331, de
1998.

1236198,

de 23.06.98, ao Deputado PAULO BERNARDO, encaminhando
cópia do Aviso nO 515/MF, de 18.06.98, do Ministério da Fazenda,
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.350, de 1998.

1237/98,

ao
Deputado
FRANCISCO
RODRIGUES,
de
23.06.98,
encaminhando cópia do Ofício nO 426/MMAlGAB, de 18.06.98, do

24.06.98.

á

Casa

Civil

da

Presidência

da

República,

encamin~ando cópia. da Indicação nO 1 289, de 1998, de autoria da

COMISSAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA. COMUNICAÇÃO E
INFORMATICA, que sugere ao Poder Executivo. por mtermédio do
Ministério das Comunicações. providênCias com relação ao
funCionamento Irregular de rádiOS comunitárias.
1245/98,

de 24.06.98. á Casa CIVil da PreSidênCia da República.
encammhando cópia da Indicação n° 1 290. de 1998. de autoria da
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA COMUNICAÇÃO E
INFORMATICA, que sugere ao Poder Executivo. por IntermédiO do
Ministério da Justiça, providências com relação ao funcionamento
irregular de rádios comunitártas.

1246/98,

de 24.06.98. á Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1 291, de 1998, de autoria do
Deputado SILAS BRASILEIRO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Pianejamento e Orçamento, o estudo e a
implantação de medidas para Viabilizar a implantação, nos
pequenos municipios, de sistemas de coleta, tratamento e
disposição adequad'a de lixo e de esgotos sanitários.

1247/98,

de 24.06.98, á Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.292, de 1998, de autoria do
Deputado SILAS BRASILEIRO, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do MeiO Ambiente, dos Recursos Hidricos e
da Amazônia Legal. o estudo e Implementação de medidas para
viabilizar a Implantação, nos pequenos municipios, de sistemas de
coleta, tratamento e disposição adequada de lixo e de esgotos
sanitários.

1248/98,

de 24.06.98. á Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1 293, de 1998, de autoria da
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEIO AMBIENTE E
MINORIAS, que sugere ao Poder Executivo. por intermédio do
Ministério das Relaçóes Exteriores. que efetue protesto formal ao
Governo da índia contra a realização de explosões nucleares
subterrâneas
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1250/98,

1251/98,

1252198,
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de 24.06.98, ã Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicaçilo 1'0 1.294, de 1998, de autoria da
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E
MINORIAS, que sugere ao Poder Executivo, por intenmédio do
Ministério da Justiça, que realize gestões no sentido de que o Art. 31
da Lei nO 8.078, de 11 de setembro de 1990, seja cumprido pelos
supermercados e congêneres, quanto à afixação. do preço no
produto, e não somente na gôndola onde expõem a mercadoria.
de 24.06.98, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.295. de 1998, de autoria do
Deputado EMíLIO ASSMAR. que sugere ao Poder Executivo. por
intermédio do Ministério da Fazenda, que o Banco do Brasil SIA
torne a efetivar. com urgênCIa. a Carteira de Compensação na praca
de Rio Branco. Estado do Acre.
de 24.06.98, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação n° 1.296, de 1998, de autoria do
Deputado DAVI ALVES SILVA, que sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Saúde, através do Programa Brasil em
Ação, a aprovação de recursos financeiros, no Orçamento Gerei da
União para 1999, destinados a obras de saneamento básico no
município de Bacabal, Estado do Maranhão.
de 24.06.98, à Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia da Indicação nO 1.297, 'C!e 1998, de autoria do
Deputado DAVI ALVES SILVA, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério do Planejamento e Orçamento, através
do Programa Habitar Brasil, a aprovação de recursos financeiros
para o Orçamento Geral da União para 1999, destinados a serviços
de infra-estrutura urbana no município de Bacabal, Estado do
Maranhão.

1253/98,

de 24.06.98, ao Ministério da Aeronáutica, encaminhando cópia do
RI nO 3.513, de 1998, de autoria do Deputado JAIR BOLSONARO,
sobre promoção de praças do quadro feminino.

1254198,

de 24.06.98, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI
nO 3.617, de 1998. de autoria do Deputado WALTER PINHEIRO,
sobre pedido de abertura de inquérito para apuração de
irregularidades no Banco do Nordeste.

1255/98,

de 24.06.98, ao Ministério das Relações Exteriores, encaminhando
cópia do RI nO 3.618, de 1998, de autoria do Deputado LUIZ
ALBERTO, sobre a expulsão. pelo Governo de Israel, das
estudantes Cristiane Carvalho e Vera Santana.

Outubro de 1998

1262198,

de 24.06.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.626, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Municiplo de Nova Odessa, Estado de
São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de
1998, no valor de R$100.ooo,OO.

1263/98,

de 24.06.98, ao Ministério dos Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.627, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Município de Nova Aliança, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercicio de
1998, no valor de R$ 100.000,00.

1264198,

de 24.06.98, ao MinistériO da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.628, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Municipio de Natividade da Serra, Estado
de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exerclcio
de 1998, no valor de R$1oo000,00.

1265/98,

de 24.06.98, ao Ministério do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI nO 3 629, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO. sobre a liberação de verba para o
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o
exercfclo de 1998, no valor de R$13.600.000,00.

1266198,

de 24.06.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.630, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Município de Tremembé, Estado de
São Pa410, consignada no Orçamento da União para o exercício de
1998, no valor de R$100.o00,00.

1267198,

de 24.06.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.631, de 1998, ele autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Município de Vinhedo, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de
1998, no valor de R$ 100.000,00.

1268/96,

de 24.06.98, ao Ministério do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI nO 3.632, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
Municfpio de Agual, Eslado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$
100.000,00.

1269/98,

de 24.06.98, ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, encaminhando cópia do RI nO 3.633, de 1998,
de autoria do Depulado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba
para o Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União
para o exercício de 1998, no valor de R$1.000.o00,oO.

1256198,

de 24.06.98, ao Ministério da Fazenda, encamInhando cópia do RI
nO 3.620, de 1998, de autoria do Deputado LUIZ GUSHIKEN, sobre
a venda do Banco Antônio de Queiroz S.A

1.257/98,

de 24.06.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.621, de 1998, de autoria do Deputado JOSE CARLOS VIEIRA,
sobre fibras naturais e artificiais sujeitas a mOnitoramento e controle
dos riscos de expOSição de trabalhadores, consoante o que dispõe o
artigo 10 do Decreto nO 2.350. de 1997.

1270198,

de 24.06.98, ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hldricos
e da Amazônia Legal, encaminhando cópia do RI nO 3.634, de 1998,
de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba
para o Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União
para o exercício de 1998, no valor de R$ 3.000.000,00.

1258/98,

de 24.06.98, ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
encaminhando cópIa do RI nO 3622, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
Municlpio de Tabapuã, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$
100.000,00.

1271/98,

de 24.06.98, ao Ministério do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI nO 3.635, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o
exercicio de 1998, no valor de R$13.50o.00o,OO.

1272/98,
1259/98,

de 24.06.98, ao Ministério Extraordinário de Polítíca Fundíária,
encaminhando cópia do RI nO 3.623, de 1998, de autoria do
Deputaçlo CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o
exercício de 1998, no vai"!' de R$150.000,OO.
/

de 24.06.98, ao Ministéno da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.636, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Município de São Vicente, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de
1998, no valor de R$ 1000.000,00.

dI' 24.06.98, ao Ministério dos Transportes, encaminhando cópia do
RI nO 3.624, de 1996, de autoria do Deputado CUNHA BUENO,
sobre a liberação de verba para o Município de São Paulo, Estado
de São Paulo, consi9nada no Orçamento da União para o exercicio
de 1998, no valor de R$ 9.000.000,00.

1273/98,

1260/98,

de 24.06.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.637, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Municipio de São Sebastião, Estado de
São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de
1998, no valor de R$150.000,oo.

1274/98,

de 24.06.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.636, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Municlplo de São Paulo, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exerclclo de
1998, no valor de R$1o.000.00o,OO.

1261/98,

di

24.06.98, ao Ministério do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI nO 3.625, de 1998, de autoria do
DeplJtado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
Estado de São' Paulo, consignada no Orçamento da União para o
exercicio de 1998, no valor de R$ 400.000,00.

Outubro de 1998
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1275/98,

de 24.06.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.639, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Município de São Paulo, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de
1998, no valor de R$ 4.000.000,00.

1288/98,

de 24.06.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI n'
3.652, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
iiberação de verba para o Município de Pariquera-Açu, Estado de
São Paúlo. consígnada no Orçamento da União para o exercícío de
1998, no valor de R$ 100.000,00.

1276/98,

de 24.06.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.640, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Município de São Paulo, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de
1998, no valor de R$ 5000.000,00

1289/98,

de 24.06,98. ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do Rt n°
3.653, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
iiberação de verba para o Municipio de Peruibe. Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de
1998, no valor de R$150.000.00.

1277/98,

de 24.06.98, ao Ministério da Saúde, encamínhando cópia do RI nO
3.641, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
iiberação de verba para o Município de São Paulo, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de
1998, no valor de R$ 7.000.000.00.

1290/98,

de 24.06.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI n°
3.654. de 1998. de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Municiplo de Peruíbe, Estado de São
Paulo, conSignada no Orçamento da União para o exerciclo de
1998, no valor de R$ 100.000,00.

1278/98,

de 24.06.98, ao Ministério da Saúde. encaminhando cópia do RI n'
3.642, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Município de Suzana. Estado de São
Pauio, conslgrlada no Orçamento da União para o exercício de
1998. no vaiar de R$ 100.000,00

1291/98,

de 24 06.98, ao MinistériO da Saúde, encaminhando cópia do RI n'
3.655, de 1998, de autoría do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Município de Piquete, Estado de São
Paulo. consignada no Orçamento da União para o exercício de
1998. no valor de R$ 100.000,00.

1279/98.

de 24.06.98. ao Ministério da Saúde. encaminhando cÓpia do RI n'
3.643, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
iiberação de verba para o Munlciplo de Taquarltinga, Estado de
São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de
1998, no valor de R$ 100.000,00.

1292/98,

de 24.06.98, ao MinistériO da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.656, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
iiberação de verba para o Município de Piracala, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercicio de
1998, no valor de R$ 100.000,00.

1293/98,

de 2406.98, ao Ministério da Agricultura e do AbasteCimento.
encaminhando cópia do RI n' 3.657, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o
exerciclo de 1998 no valor de R$ 12.300000.00

1294/98,

de 24.0698, ao Mlnlstérro da Educação e do Desporto.
encaminhando cópia do RI nO 3.658, de 1998. de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
MUnlciplo de Bauru, Estado de São Paulo, conSignada no

1280/98,

de 24.06.98, ao Ministério da Saúde. encaminhando cópia do RI n'
3.644, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Município de Sumaré, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de
1998, no valor de R$ 100.000,00.

1281/98,

de 24.06,98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.645, de 1998, de autoria do Deputado' CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Município de Nova Odessa, Estado de
São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de
1998, no valor de R$ 225.000,00.

1282198,

de 24.06.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI n°
3.646, de 1998. de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
Iibêração de verba para o Município de Olímpia, Estado de São
Paulo, consignada no. Orçamento da União para o exercício de
1998. no valor de R$ 120.000,00.

1283/98,

de 24.06.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI n'
3.647, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Município de Osasco, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de
1998, no valor de R$ 100.000.00.

1284/98,

1285/98,

1286198,

1287/98,

de 24.06.98, ao Minístério da Saúde. encaminhando cópia do RI n'
3.648, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Município de Osvaldo Cruz, Estado de
São Paulo. consignada no Orçamento da União para o exercício de
1998, no valor de R$ 100 000.00.
de 24.06.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.649, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Munlcipio de Paranapanema, Estado de
São Paulo. consignada no Orçamento da União para o exercício de
1998, no valor de R$100.000.00
de 2406.98, ao Ministério da Saúde. encaminhando cópia do RI nO
3650, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
iiberação de verba para o Municípió de Pariquera-Açu, Estado de
São Paulo. consignada no Orçamento da União para o exercíCIO de
1998, no valor de R$ 150.000.00.

de 24.06.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.651, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
iiberação de verba para o Município de Parlquera-Açu, Estado de
São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exerclcio de
1998. no valor de R$ 100.000,00.

Orçamento da União para o exercício de 1998. no valor de R$
200.000,00.
1295/98,

de 24.06,98, ao Ministério do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI n° 3.659, de 1998. de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a iiberação de verba para o
MunicípiÇl de Bauru. Estado de São Paulo, conSignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$
400.000,00.

1296/98,

de 24.06.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI n'
3.660, de 1998. de autoría do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
iiberação de verba para o Município de Mogi-Guaçu, Estado de São
Paulo, conSignada no Orçamento da Uníão para o exercício de
1998, no valor de R$ 200.000,00.

1297/98,

de 24.06.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI n'
3.661, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Município de Mogi-Mirim, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercíCIO de
1998, no valor de R$ 190.000,Op,

1298/98,

de 24.06.98. ao Ministério do Planejamento e Orçamento.
encaminhando cópia do RI n° 3.662. de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
Município de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, conSignada no
Orçamento da União para o exerciCIO de 1998. no valor de R$
100.000,00.

1299/98,

de 24.06.98, ao Mlrllstério da Agricultura e do Abastecimento,
encaminhando cópia do RI nO 3.663, de 1998. de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
Município de Tambaú, Estado de São Paulo. consignada no
Orçamento da União para o exercicio de 1998, no valor de R$
100000,00

1300/98,

de 24 06 98, ao Ministério do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI n' 3.664. de 1998. de autoria do
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Oeputado CUNHA BUENO. sobre a liberação de verba para o
Município de Taquarltmga, Estado de São Paulo. consignada no
Orçamento da União para o exercícIo de 1998, no valor de R$
100.000,00 - funcionai programática 1307604483460.0832
1301/98,

1302198,

130319B,

1304/98,

1305/98,

1306/98,

1307/98.

1312198.

de 24.06.98, ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal encaminhando cópia do RI n° 3.865, de 1998,
de autoria do Oeputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba
para o Municiplo de Tambaú, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$
140,000,00.

de 24.06.98, ao Minlsténo do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, encamlf1hando cópia do RI nO 3.676, de 1998,
de autoria do Deputado CUNHA BUENO. sobre a liberação de verba
para o MUnicípiO de Vargem Grande Pau1Jsta, Estado de S130 Paulo,
consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, no
valor de R$100.000,OO.

1313/98,

de 24.ã6.98, a~ Ministério do Planejamento e Orçamento,
encaminhando copia do RI n° 3.866, de 1998, de autoria do
Dep~t~do CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
MUnlclplO de Taquarltlnga, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$
100,000,00 - funcional programática 130760449 3460.0792,

de 24.0698. ao Ministéno do Planelamento e Orçamento,
encamlf1hando cópia do RI n° 3677. de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
MUnicípiO de Vinhedo, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o e~erclcio de 1998, no valor de R$
100000,00

1314/98.

de 2406.98, ao Ministério do Planejamento e Orçamento
encaminhando cópia do RI nO 3.678, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
Munlciplo de Votorantln. Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998. no valor de R$
140000.00.

de 24.06.98, ao Ministério da Agrieullura e do Abastecimento
encaminhando cópia do RI nO 3.667, de 1998, de autoria d~
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
Município de Tabatlnga, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$
100,000,00.

1315/98,

de 24.06.98, ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
encaminhando cópia do RI nO 3.679, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
MUnlcíplO de EstIVa Gerbi, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$
100.000,00.

de 24.06.98, a? Ministério da Educação e do Desporto,
encaminhando copia do RI nO 3.668, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
Município de Teodoro Sampaio, Estado de São Paulo, consignada
no Orçamento da União para o exercíCIO de 1998, no valor de R$
200.000,00,

1316/98,

de 24.06.98, ao Ministério da Educação e do Desporto,
encaminhando cópia do RI n° 3.680. de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a 1Jberação de verba para o
Municiplo de OUrlnhos, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o e~ercicio de 1998, no valor de R$
215000,00.

de 24.06.98, ao MinistériO da Cultura, encaminhando cópia do RI nO
3.669, de 1998. de autoria do Deputado CUNHA BUENO sobre a
liberação de verba para o Municiplo de Teodoro Sampai~, Estado
de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercícIO
de 1998, no valor de R$ 250.000,00

1317/98.

de 2406.98, ao MinistériO da Educação e do Desporto,
encammhando cópia do RI n° 3.681, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
MUnicípio de Osasco, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercíCIO de 1998, no valor de R$
400.000,00.

1318/98,

de 24 06 98, ao MinistériO da PrevidênCia e Assistência e Social,
encamlf1hando cópia do RI n° 3.682, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
MunicípiO de Batatals, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$
100.000,00.

1319/98,

de 24 06 98, ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da AmaZÔnia Legal. encaminhando cópia do RI nO 3683, de 1998,
de autona do Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba
para o MunicípiO de Batatals, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da UnIão para o exercíCIO de 1998, no valor de R$
15000000

1320/98.

de 240698. ao MinistériO do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI nO 3684. de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o

de 24.06.98, ao Ministério da Prevldéncla e Assistência Soclai.
encaminhando cópia do RI n° 3.670, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA 8UENO, sobre a liberação de verba para o
Municiplo de Tietê, Estado de São Paulo. consignada no Orçamento
da União para o exerciclo de 1998. no valor de R$ 150000,00.
de 24.06.98, ao Ministêrlo do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI n° 3 671, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
Municipio de Timbuí, Estado de São Paulo, consIgnada no
Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$
100,000,00.

1308/98,

1309/98,

1310/98,

1311/98,

Outubro de 1998

de 24.06.98, ao Ministério do Planejamento
e Orçamento,
encamínhando cópia do RI nO 3.672, de 1998, de autoria do
Dep~t~do CUNHA. BUENO, sobre a liberação de verba para o
MUnlclp!O de Tornnha, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$
100.000,00.
de 24,06.98, ao ~inistério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Am~zônia Legal, encaminhando cópía do RI nO 3.673, de 1998,
de aulona do Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba
para o MUnicípiO d~ Ubatuba, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da Unlao para o exercicio de 1998, no valor de R$
230.000,00.

de 24,06.98, ao MinistériO da Educação e do Desporto
encaminhando cópia do RI nO 3,674, de 1998, de autoria d~
Dep~t~do CUNHA ~UENO, sobre a liberação de verba para o
MUnlClplO de Urupes, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$
125.000,00.
de 24.06,98, a~. Ministério do Planejamento e Orçamento,
encammhando copia do RI nO 3.675, de 1998, de autoria do
Deput~do CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
Munlclplo de Vallnhos, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$
200.000,00.
I

Município de Descalvado, Estado de São Paulo, consígnada no
Orçamento da União para o exercíCIO de 1998, no valor de R$
200.000,00.
1321/98,

de 24.06.98, ao MinistérIO da Educação e do Desporto,
encamlf1hando cópia do Rí nO 3.685, de 1998, de autoría do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
MunicípIO de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$
405.000,00.

1322198,

de 24.06.98, ao Minístério do Planejamento e Orçamento,
encaminhando côpla do RI n" 3.686, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO. sobre a liberação de verba para o
Município de Barretos, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$
250.000,00.

1323/98.

de 24.06.98, ao Ministéno do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI n° 3.687, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO. sobre a liberação de verba para o
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Município de Batatais, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercicio de 1998, no valor de R$
400.000,00
1324/98,

1325/98,

1326/98,

1327198,

1328/98,

1329/98,

1330/98,

1331/98,

1332/98,

1333/98,

1334/98,

1335/98,

de 24.06.98, ao Ministério do Meio Ambiente. dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal. encaminhando cópia do RI nO 3.688, de 1998,
de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba
para o Município de Carapicuíba. Estado de São Paulo, consignada
no Orçamento da União para o exercicio de 1998, no valor de R$
750.000,00.
e Orçamento,
de 2406.98, ao Ministéno do Planejamento
encaminhando cópia do RI nO 3689, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
Município de Caraguatatuba. Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exerciclo de 1998, no vaior de R$
450000.00
de 24.0698. ao Ministéno do Pianejamento e Orçamento.
encaminhando cópia do RI n° 3690. de 1998, de autona do
Deputado CUNHA BUENO. sobre a liberação de verba para o
Município de Campinas. Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da Umão para o exercíCIO de 1998. no valor de R$
470.000.00
.
de 24.06.98, ao Ministério da Educação e do Desporto,
encaminhando cópia do RI n° 3.691, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
Estado de São Paulo. consignada no Orçamento da União para o
exercício de 1998. no valor de R$ 402.976,00.
de 24.06.98, ao Ministério dos Transportes, encaminhando cópia do
RI nO 3.692, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO,
• sobre a liberação de verba para o Estado de São Paulo, consignada
no Orçamento da União para o exercicio de 1998, no valor de R$
10.500.000,00.
de 24.06.98, ao Ministério dos Transportes, encaminhando cópia do
RI nO 3.693, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO,
sobre a liberação de verba para o Estado de São Paulo, consignada
no Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$
3.300.000,00.
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1336/98,

de 24.06.98, ao Ministério da Saúde, encamlnnando cópía do RI n0
3.701, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Munícípio de Pompéia, Estado de São
Paulo. consignada no Orçamento da União para o exercício de
1998, no valor de R$ 100.000,00.

1337/98,

de 24.06.98, ao Ministério dos Transportes, encaminhando cópia do
RI nO 3.702, de 1998. de autoria do Deputado CUNHA BUENO,
sobre a liberação dr! verba para o Estado de São Paulo, consignada
no Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$
3.000.000,00.

1338/98,

de 24.06.98, ao Ministério dos Transportes, encaminhando cópia do
RI nO 3.703, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO,
sobre a liberação de verba para o Estado de São Paulo, consignada
no Orçamento da União para o exercício de 1998. no valor de R$
763.000,00.

1339/98,

de 24.0698. ao Ministério da Educação e do Desporto,
encaminhando cópia do RI nO 3.704, de '\998, de autoría do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação ·je verba para o
MunicípIO de São Paulo. Estado de São Paulo, consígnada no
Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor oe R$
800.000,00.

1340/98,

de 24,06.98, ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, encaminhando cópia do RI nO 3.705, de 1998,
. de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba
para o Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União
para o exercíCIO de 1998. no valor de R$ 400.000.00.

1341/98,

de 2406.98, ao Ministério do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI n° 3 706, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o
exercício de 1998, no valor de R$ 3.000.000,00

1342198,

de 24.06.98, ao Ministério da Educação e do Desporto
encaminhando cópia do RI nO 3.708, de 1998, de autoria d~
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
Estado. de São Paulo, consignada no Orçarrento da União para o
exercício de 1998, no valor de R$ 2.590.370,00.

1343198,

de 24.06.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópía do RI nO
3.710, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Município de São Joaquim da Barra,
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o
exercício de 1998, no valor de R$150.000,OO.

1344198,

de 24.06.98, ao Ministério do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI n° 3.696, de 1998, de autoría do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
Município de São Paulo. Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998, no vaior da R$
1.500.000,00.

de 24.06.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI n'
3.711, de 1998. de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Município de São José do Río Preto,
Estado de São Paulo, consígnada no Orçamento da União para o
exercicio de 1998, no valor de R$100.000,OO.

1345/98,

de 24.06.98, ao Mínistério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.712, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Município de São José dos Campos,
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o
.
exercício de 1998, no valor de R$ 150.000,00.

de 2406.98, ao Ministério da Justiça, encaminhando cópia do RI nO
3.698, da 1998. de autoria do Deputado CUNHA BUENO. sobre
proVidências quanto a slte na Internet pregando o racismo. com
partiCipação de Cidadão brasileiro.

1346/98,

de 24.06.98, ao iVlinistério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.713, de 1998, de autoría do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998, destinada ao
término das obras dos hospitaís estaduais. no valor de R$
8.000.000,00.

1347198,

de 24.06.98, ao MinistériO da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3714, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Município de São Paulo, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de
1998. para assistência financeira à manutenção do Hospital do
Câncer da Fundação AC Camargo. no valor de R$ 200.000,00.

1348/98,

de 2406.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI n°
3.715, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Munícípio de São Pauio, Estado de São

de 24.06.98, ao Ministério dos Transportes, encaminhando cópia do
RI nO 3.694, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO,
sobre a liberação de verba para o Estado de São Paulo, consignada
no Orçamento da União para o exercício de 1998, no vaiar de R$
875.000,00.
de 24.06.98, ao MinistériO da Justiça, encaminhando cópia do RI nO
3.695, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Estado de São Paulo, consignada
no Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$
7.000.000,00.

de 24.0698. ao Ministério da Saúde. encaminhando cópía do RI n°
3.699, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Município de Pirajuí, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de
1998, no valor de R$160.000,OO.

de 24.06.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.700, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Município de Poá, Estado de São Paulo,
consignada no Orçamento da União para o exercicio de 1998, no
valor de R$100.000,OO.
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. Paulo, consignada no Orçamento da União para o exerclcio de
1998, para assistência à manutenção do Hospital INCOR, no valor
de R$ 200.000,00.
1349198,

1350198,

1351198,

de 24.06.98, ao MinistériO da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.716, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
hberaçãQ de verba para o Município de São Paulo, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercícío de
1998, para assistência financeira à manutenção do Instituto do
Tórax, no valor de R$ 200.000,00.
de 24.06.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.717, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Municlpio de São Paulo, Estado de São
Paulo, consígnada no Orçamento da União para o exercício de
1998, para assistência financeira à manutenção do HospitallNCOR,
no valor de R$ 300.000,00.
de 24.06.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.718, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Municlpio de São Paulo, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de
1998, para assistência financeira à Fundação Zerblni, no valor de
R$ 200.000,00.

1352198,

de 24.06.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI n°
3.719, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Município de São Paulo, Estado de São
Paulo, consígnada no Orçamento da União para o exercício de
1998, destinada à manutenção do Hemocentro Pró-Sangue, no
valor de R$ 200.000,00.

1353198,

de 24.06.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.720, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Munícipio de São Paulo, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de
1998, destinada à assistência financeira para a manutenção do
Hospital do Cãncer, da Fundação A.C.Camargo, no valor de R$
100.000,00.

1354198,

de 24.06.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópía do RI nO
3.721, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Município de São Paulo, Estado de São
Paulo, consignada ~o Orçamento da União para o "xerGÍcio· de
i998, d2stináda à assisiência fii,,ªnceira para a manutenção da

1360198,

de 24.06.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI n°
3.727, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Município de Queluz. Estado de São
Paulo, conSignada no Orçamento da União para o exerclclo de
1998, no valor de R$ 200.000.00.

1361198,

de 24.0698, ao Ministério da Saúde. encaminhando cópia do RI n°
3.728, de 1998. de autona do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Município de Rafard. Estado_de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de
1998, no valor de R$ 300.000.00.

1362198,

de 24.06.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.729, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Município de Registro. Estado de Silo
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exerclclo de
1998, no valor de R$ 150.000.00.

1363198,

de 24.06.98, ao MínlStério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.730, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Municlpio de Rio Claro, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exerclcío de
1998, no valor de R$ 100.000,00.

1364198,

de 24.06.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.731, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Município de Salesópolis, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de
1998, no valor de R$ 100.000,00.

1365198,

de 24.06.98, ao MinIStério da Saúde. encaminhando cópia do RI nO
3.732, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Município de Santa Bárbara D' Oeste,
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o
exercício de 1998, no valor de R$ 500.000,00.

1366198,

de 24.06.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.733, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
Itberação de verba para o Municfplo de Santa Bárbara D' Oeste,
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para O
exerclcío de 1998, no valor de R$ 100.000,00.

1367198,

de 24.0698, ao Ministério da Saúde. encaminhando cópia do RI nO
3.734, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Município de Santa Fé do Sul, Estado de
São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exerclcio de
1998. no valor de R$ 100000,00.

1368198,

de 24.06.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.735, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Município de Santa Isabel. Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de
1998, no valor de R$ 100.000,00.

Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro, no valor de R$
100.000,00.
1355198,

1356198,

de 24.06.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.722, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Município de São Paulo, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de
1998, destinada à assístência financeira para a manutenção do
Hospital INCOR, no valor de R$ 4. 000.000,00.
de 24.06.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.723, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Município de Porto Ferreira, Estedo de
São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercicio de
1998, destinada à aquisição de equipamento para o Hospital Dona
Balbina, no valor de R$ 120.000,00.

1357198,

de 24.06.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI n°
3.724, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Município de Potirendaba, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de
1998, no valor de R$ 100.000,00.
'

1358198,

de 24.06.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI n°
3.725, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Municipio de Presídente Epltácio, Estado
de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício
de 1998, no valor de R$ 100.000,00.

1359198,

de 24.06.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI n°
3.726, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
Iibereção de verba para o Municlpio de Presidente Prudente, Estado
de Silo Paulo, consignada no Orçamento da União para o exerclclo
de 1998, no valor de R$ 120.000,00.

Outubro de 1998

1369198,

de 24.06.98, aO Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.736, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
São
liberação de verba para o Municlpio de Sa~~o André, Estado
Paulo, consígnada no Orçamento da Unlao para o exerClCIO de
1998, no valor de R$ 1.120.000,00.

?'7

1370198,

de 24.06.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.737, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Municfpio de Santos, Estado ~e. São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exerc!clo de
1998, nO valor de R$ 200.000,00, para manutenção do Hospital dos
Estivadores de Santos - SP.

1371198,

de 24.06.98, ao Ministério da Cultura, encaminhando cópia do RI nO
3.738, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Município de Sã~ Paulo, Estado ~~ São
Paulo, consignada no Orçamento da Unlao para o exerCICIO de
1998, no valor de R$ 200.000,00.

1372198,

de 24.06.98, ao Ministério da Previdência e Assistência Social,
encaminhando cópia do RI n° 3.739, de 1998, de autona do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
Município de São Paulo, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$
200.000,00.

Outubro de 1998
1373/98,
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de 24.06.98, ao Ministério da Previdência e Assistência Social,
encaminhando cópia do RI nO 3740, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
Município de São Paulo, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercicio de 1996,
no valor de R$
100.000,00

1374/98,

de 24.06.98, ao MinistériO do Planejamento e Orçamento.
encaminhando cópia do RI nO 3.741, de 1996, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
Município de São Sebastião, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998.
no valor de R$
610000,00.

1375/98,

de 2406.96. ao Ministéno do Meio Ambiente. dos Recursos Hidrtcos
e da Amazônia Legal, encaminhando cópia do RI nO 3.742, de 1996,
de autoria do Deputado CUNHA BUENO. sobre a liberação de verba
para o Mumcipio de São Vicente, Estado de São Paulo, consignada
no Orçamento da União para o exercíCIO de 1998. no valor de R$
150.000,00.

1376/98,

de 24.06.96, ao Ministério do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI nO 3.743, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
Municipip de Serrana, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercicio de 1996, no valor de R$
100.000,00.

1377198,

de 24.06.98, ao Ministério do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI nO 3.744, de 1996, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
Município de Socorro, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1996, no valor de R$
100.000,00.

1378/98,

de 24.06.96, ao MinistériO do Planeíamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI nO 3.745, de 1996, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o
Município de Sumaré, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998. no valor de R$
120.000,00.

1379/98,

1380/98,

1381/98,

de 24.06.98, ao Ministério da Educação e do Desporto,
encaminhando cópia do RI nO 3.746, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para O"
Município de Suzanópolis. Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercíCIO de 1996. no valor de R$
360000,00.
de 24.06.96, ao Ministério da Justiça, encaminhando cópia do RI nO
3.747, de 1996, de autoria da COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE, sobre Acordo de Cooperação para a
Modernização e Reaparelhamento do Departamento de Polícia
Federal.
de 240698. ao Ministério da Fazenda. encaminhando cópia do RI
nO 3 748, de 1998. de autona da COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE. soliCitando informações ao PreSidente
do Banco do Brasil sobre Projeto de Desenvoivlmento da Zona da

1385/98,
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de 24.06.98, ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos
e da Amazônia Legal, encaminhando côpia do RI nO 3.752, de 1998,
de autoria do Deputado FÁBIO FELDMANN. sobre ínvestimentos e
situação, em termos de licenciamento ambiental. dos projetos de

irrigação implantados ou em implantação.
1386/98,

de 24.06.98, ao Minlsténo do Meio Ambiente, dos Recursos Hldrlcos
e da Amazônia Legal, encaminhando cópia do RI nO 3.754, de 1996,
de autoria do Deputado FÁBIO FELDMANN. sobre contratações de
pessoal realizadas pelo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD e pelo Instituto Interamericano de
CiênCias Agrícolas - IICA.

1367/96,

de 24.06.98, ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos
e da Amazônia Legal, encaminhando cópia do RI n° 3.755, de 1998.
de autoria do Deputado FÁBIO FELDMANN. sobre prOVidências
tomadas a resp8lto de corrupção no IBAMA.

1386/98.

de 24.06 98. ao Ministério da Agncultura e do Abastecimento,
encaminhando cópia do RI nO 3.756. de 1998. de autona do
Deputado FÁBIO FELDMANN. sobre registro de agrotóxicos.

1369/98.

de 24.06 98. ao Ministério do Meio Ambiente. dos Recursos Hídricos
e da Amazôma Legal, encaminhando cópia do RI nO 3 757, de 1998,
de autoria do Deputado FÁBIO FELDMANN. sobre as atividades de
fiscalização ambiental efetivadas peio IBAMA.

1390/98,

de 24.06.98, ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal. encamínhando cópia do RI nO 3.758 de 1998
de autoría do Deputado FÁBIO FELDMANN. sobre r~união d~
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA relativa à Mata
Atlântica.

1391/96,

de 24.06.98, ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos
e da Amazônia Legal. encaminhando cópia do RI nO 3.759, de 1998,
de autoria do Deputado FÁBIO FELDMANN. sobre registro de
agrotóxicos.

1392/98,

de 24.06.98, ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal. encami~hando cópia do RI nO 3.760, de 1998,
de autoria do Deputado FABIO FELDMANN. sobre ações de
controle de desflorestamento nos Estados do Acre e de Rondônia.

1393/98,

de 24.06.98, ao Ministério do MeiO Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, encaminhando cópia do RI nO 3.761, de 1998,
de autoria do Deputado FÁBIO FELDMANN. sobre a relação do
IBAMA com a entidade Pró-Carnívoros.

1394/96.

de 24.06.98, ao Ministéno do Meio Ambiente. dos Recursos Hidricos
e da Amazônia Legal. encaminhando cópia do RI nO 3.762, de 1998,
de autoria do Deputado FÁBIO FELDMANN,
sobre o
monitoramento dos planos de manejo florestal.

1395/98,

de 24.06.98, ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal. encaminhando cópia do RI nO 3.763, de 1998,
de autoria do Deputado FÁBIO FELDMANN. sobre reuniões do
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.

1396/98,

de 24.06.98. ao Ministério dos Transportes. encaminhando cópia do
RI n° 3764. de 1998. de autoria do Deputado TELMO KIRST. sobre
resultados e perspectivas das politicas de transporte rodoviário no
âmbito dos planos de governo para pnvatlzação.

1397/98,

de 24.06.98. ao Ministério dos Transportes. encaminhando cópia do
RI nO 3.765. de 1998. de autona do Deputado TELMO KIRST. sobre
custo alternativo. por qUllómetro de estrada nova construída. e.
alternativamente. os gastos de conservação de estradas nas
diferentes regiões brasileiras.

1398/98,

de 25.06.91l. á Casa Civil da Presidencia da República,
encaminhando cópia da indicação nO 1.284, de 1998, de autoria do
Deputado CORIOLANO SALES, que sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério do Meio Ambiente. dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal, a construção de barragem no Rio
das Mulheres, no Muntcipio de Poções. Estado da Bahia.

1399/98,

de :>5.06.98. ao Ministério da Educação e do Desporto,
encaminhando cópia do RI nO 3.707, de autoria do Deput~do

Mata Nordestina.

13ã2t98,

de 24.06.98, ao Ministério Extraordinário de Política Fundiária,
encaminhando cópia do RI n° 3.749, de 1996, de autoria da
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE,
sobre Programa de Reforma Agrária para a Região Nordeste.

1383/98,

de 24.06.96, ao MinistériO do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI n° 3.750, de 1996, de autoria da
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE,
sobre a suspensão de cobrança judicial dos débitos de devedores
da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE e
da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM.

1384/98,

de 24.06.96, á Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando cópia do RI n° 3.751, de 1996, de autoria da
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE,
sobre a suspensão de cobrança judícial dos débítos de devedores
da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE e
da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM.
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CUNHA BUENO, sobre a liberação de verba para o Estado da São
Paulo, consignada no OrçameTl\o da União para o exercício da
1998, no valor de R$ 190.022,00.
1400/98,

de 25.06.98, ao Deputado L1NDBERG FARIAS, encaminhando
cópia do Oficio n' 64/GM-MEC, de 24.06.96, do Ministério da
Educação e do Desporto, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n' 3.337, de 1998.

1401/98,

de 25.06.98, ao Deputado PAULO BERNARDO, encaminhando
cópia do Aviso n' 163/MC, de 25.06.98, do Ministério das
Comunicações, prestando esclareCImentos sobre os quesitos
constantes do RI n' 3.356, de 1996.

1402198,

de 25.06.98 ao Deputado PAULO BERNARDO, encaminhando
cópia do Aviso n' 161/MC, de 24.06.98, do Ministério das
Comunicações, prestando esclareCimentos sobre os quesitos
constantes do RI n' 3.357, de 1998.

1403/98,

de 25.06.98 ao Deputado PAULO BERNARDO, encaminhando
cópia do Aviso n' 160/MC, de 24.06.98, do Ministério das
Comunicações, prestando esciareclmentos sobre os quesitos
constantes do RI n' 3.358, de 1998.

1404/98,

de 25.06.98, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando cópia do
Oficio n' 85/GM-MEC, de 24.06.98, do Ministério da Educação e do
Desporto, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n' 3.371, àe 1998.

1405/98,

de 25.0698. ao Deputado PAULO BERNARDO, encaminhando
cópia do AVISO n' 529/MF, de 25.0698. do Ministério da Fazenda,
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n'
3.391, de 1998.

1406198,

de 25.06.98, ao Deputado JAIR BOLSONARO, encaminhando cópia
do Oficio n' 1365-SA-2.2, de 23.06.98, do Ministério do Exército,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n'
3.418, de 1998.

1407198,

de 25.08.98, ao Deputado L1NDBERG FARIAS, encaminhando
cópia do .Oncio n' 1364-SA-2.1, de 23.06.98, do Ministério do
Exército, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n' 3.423, de 1998.

1408/98,

de 25.06.98, ao Deputado PADRE ROQUE, encaminhando cópia do
Oficio nO 83/GM-MEC, de 24.06.98, do Ministério da Educação e do
Desporto, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n' 3.507, de 1998

1409/98,

de 26.06.98, à Deputada RITA CAMATA, encaminhando cópia do
Ofício n' 453/MMAlGM, de 25.06.98, do Ministério do Meio
Ambiente, dos Recursos Hidricos e da Amazônia Legal, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n' 3.161, de
1998.

1410/98,

de 26.06.98, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando cópia do
Ofício n' 455/MMAlGM, de 25.06.98, do Ministério do Meio
Ambiente, dos Recursos Hidricos e da Amazônia Legal, prestando
esclarecimentos sobre os quesUos constantes do RI n' 3.274, de
1998.

1411/98,

de 26.0698, à COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
CONTROLE, encaminhando cópia do Oficio n' 459/MMAlGM, de
25.06.98, do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal, prestando esclarecimentos sobre Os quesitos
constantes do RI n' 3.291, de 1998.

1412/98,

de 29.06.98, ao Deputado SÉRGIO AROUCA, encaminhando cópia
do Aviso n' 865-SUPARlC.Civil, de 29.06.98. da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso n° 281, de
15.06.98, do Ministério da Saúde. prestando esclareCimentos sobre
a Indicação nO 942. de 1997.

14131908,

de 29.0698, ao Deputado PEDRO WILSON, encaminhando cópia
do Aviso n' 866-SUPAR/CCivil, de 29.0698, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso nO 200, de
19.0696, do MinistérIo da Educação e do Desporto, preslando
esclareCimentos sobre a Indicação nO 1 108, de 1998.

Outubro de 1998

1414198,

de 29.06.98, ao Deputado MURILO DOMINGOS, encaminhando
cópia do Aviso n' 867-SUPARlC.Civil, de 29.0698. da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Memorando nO 320, de
19.06.98, da Casa Militar da Presidência da República com os
esclarecimentos do Ministério da Aeronáutica sobre a Indicação nO
1.122, de 1998.

1415198,

de 29.08:98, ao Deputado WAGNER ROSSI, encaminhando cópia
do Aviso nO 868-SUPARlC.Clvil, de 29.06.96, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso nO 274, de
15.06.98, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre
a Indicação nO 1.144, de 1998.

1416/98,

de 29.06.98, á Deputada MARIA ELVIRA, encaminhando cópia do
Aviso nO B68-SUPARlC.Civil, de 29.06.98, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso n° 280, de
15.06.98, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos sobre
a Indicação n' 1.198, de 1998.

1417198,

de 29.06.98, ao Deputado LUIZ ALBERTO, encaminhando cópia do
Aviso nO 677-MJ, de 22.06.98, do Ministério da Justiça, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.561, de
1997.

1418198,

de 29.06.98, ao Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ, encaminhando
cópia do Oficio nO 547/GABIMARE, de 25.06.98, do Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.330, de
1998.

1419/98,

de 29.06.98, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando cópia do
Aviso nO 027/GM-71177, de 10.06.98, do Ministério da Aeronáutica,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.333, de 1998.

1420/98,

de 29.06.98, ao Deputado JÚLIO CÉSAR, encaminhando cópia do
Aviso nO 219, de 25.06.98, do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento. prestando esclareCimentos sobre os quesitos
constantes do RI n' 3335. de 1998.

1421198.

de 29.06.98, ao Deputado PAULO BERNARDO, encaminhando
cópia do AVISO n° 29/GM-71177. de 1006,98. do Ministério. da
Aeronãutica, prestando esclareCimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.359, de 1998.

1422/98,

de 29.06.98, ao Deputado INÁCIO ARRUDA, encaminhando cópia
do Oficio nO 852/GAB/MTb, de 23.06.98, do Ministério do Trabalho,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.368, de 1998.

1423/98,

de 29.06.98, ao Deputado ANTONIO DO VALLE, encaminhando
cópia do Oficio n° 851IGABIMTb, de 23.06.98, do Ministério do
Trabalho, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nO 3.376, de 1998.

1424198,

de 29.06.98, ao Deputado ARLINDO CHINAGLlA, encaminhando
cópia do Aviso n° 220, de 25.06.98, do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 3.432, de 1998.

1425198,

de 30.06.98, ao Ministério da Justiça, encaminhando cópia do RI nO
3.511, de 1998. de autoria do Deputado NILSON GIBSON, sobre
atividades do Centro de Dados Operacionais da Polícia Federal.

1426198,

de 30.06.96, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI
nO 3.619, de 1998, de autoria do Deputado PAULO BERNARDO,
sobre operações com o Fundo Monetário InternaCional.

1427198,

de 30.06.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.709, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre a
liberação de verba para o Município de Santos, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de
1998, no valor de R$ 200.000,00, para o Hospital São José Casa de
Sáo Vicente.

1428198.

de 30.06.98, ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos
e da Amazônia Legal, encaminhando cópia do RI nO 3.753, de 1998,
de autoria do Deputado FÁBIO FELDMANN, sobre registros de
agrotóxicos,
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1429/98.

1430/98.
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de 30.06.98. ao Mlnlsténo da Educação e do Desporto.
encam",hando cópia do RI n' 3.827. de 1998. de autoria do
Deputado CUNHA BUENO. sobre liberação de verba para o
MUnicípIO de Paralbuna. Estado de São Paulo. consignada no
Orçamento Geral da União para o exercicio de 1998. no valor de R$
200000.00

1431/98,

1432198,

1433/98.

1434198,

1435/98.

1436/98.

1437/98.

1438/98,

1439/98.

1440/98.

Deputada CUNHA BUENO, sobre liberação de verba para o
Município de São Bento do Sapucaí, Estado de São Paulo,
consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, no
valor de R$100.000.00.
1441/98,

de 30.06.98, ao Ministério do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI n° 3 839, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO. sobre liberação de verba para o
MunicípiO de Marília. Estado de São Paulo. consignada no
Orçamento da União para o exercicio de 1998. no valor de R$
150.00000

1442/98.

de 30.0698. ao MinistériO da Educação e do Desporto.
encaminhando cópia do RI n° 3840 de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO. sobre liberação de verba para o
MunicípiO de Mairlporã. Estado de São Paulo. consígnada no
Orçamento da União para o exerciCIO de 1998. no valor de R$
150.000.00

1443198.

de 30.06.98. ao Ministério do Planejamento e Orçamento.
encaminhando cópia do RI nO 3841, de 1998, de autoria do
Deputada CUNHA BUENO, sobre liberação de verba para o
Municipio de Mairinque, Estado de São Paulo, conSignada no
Orçamento da União para o exercicio de 1998. no valor de R$
100.000.00.

1444/98,

de 30~06.98, ao Mínistério do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI nO 3.842, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre liberação de verba para o
Município de Magda, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercíCIO de 1998, no valor de R$
200.000.00.

1445/98,

de 30.06.98, ao Ministério da Educação e do Desporto,
encaminhando cópia do RI n° 3.843, de 1998, de autoria do
Deputada CUNHA BUENO, sobre liberação de verba para o
MunicípiO de Magda, Estado de São Paulo. consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$
100.000.00.

1446198,

de 30.06.98. ao Ministério da Educação e do Desporto,
encaminhando cópia do RI n° 3.844, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre liberação de verba para o
Municlpio de Limeira, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercicio de 1998. no valor de R$
250.000.00.

1447/98,

de 30 06.98, ao Ministéno da Agricultura e do Abastecimento.
encamlrthando cópia do RI n° 3.845, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO. sobre liberação de verba para o
Municipio de Leme, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercíCIO de 1998, na valor de R$
100.000.00.

1448/98,

de 30.06.98. ao Mínístério do Planejamento e Orçamento.
encaminhando cópia do RI n' 3.846. de 1998, de autOria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre liberação de verba para o
MunicípiO de JuqUlá. Estado de São Paulo. conSignada no
Orçamento da União para o exercíCIO de 1998. no valor de R$
10000000

1449/98.

de 30 06.98. ao Ministéno do Meio Ambiente, dos Recursos Hídncos
e da AmaZônia Legal. encamInhando cópIa do RI n' 3.847, de 199B,
de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre liberação de verba

de 30.06.98. ao Mlrtlsténo da Educação e do Desporto.
encaminhando cópia do RI n' 3 828. de 1998. da autona do
Deputado CUNHA BUENO. sobre Iibaração de verba para o
Município de Paralbuna, Estado de São Paulo. consignada no
Orçamento da União para o exercicio de 1998. no valor de R$
100.000.00.

de 30.06.98. ao Ministério da Educação e do Desporto.
encaminhando cópia do RI n° 3.829. de 1998. de autoria do
Deputado CUNHA BUENO. sobre liberação de verba para o
Município de Paraguaçu Paulista. Estado de São Paulo, consignada
no Orçamento da União para o exercicio de 1998. no valor de R$
100.000.00.
de 30.06.98, ao Ministério do Planejamento e Orçamento.
encaminhando cópia do RI nO 3.830. de 1998. de autoria do
Deputado CUNHA BUENO. sobre liberação de verba para o
Munícípio de Ourtnhos. Estado de São Paulo. consígnada no
Orçamento da União para o exercíCIO de 1998. no valor de R$
110.000.00.
de 3006.98, ao Minístério da Educação e do Desporto,
encaminhando cópía do RI n° 3.831, de 1998. de autoria do
Deputado CUNHA BUENO. sobre liberação de verba para o
MunicípIO de Ourinhos. Estado de São Paulo. consígnada no
Orçamento da União para o exercíCIO de 1998. no valor de R$
100.000.00
de 30.06.98. ao Ministério da Educação e do Desporto.
encamínhando cópia do RI n° 3.832. de 1998. de autoría do
Deputado CUNHA BUENO. sobre Iiber.ação de verba para o
MUnlcípío de Ounnhos. Estado de São Paulo. consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998. no valor de R$
215.00000
de 30.0698. ao Mínlstério da Educação e do Desporto.
encaminhando cópia do RI n' 3 833. de 1998. de autoria do
Deputado CUNHA BUENO. sobre liberação de verba para o
MunicípIO de Oscar Bressane. Estado de São Paulo. consignada no
Orçamento da União para o exercíCIO de 1998. no valor de R$
250.000.00.
de 30 06 98, ao Mlrtlsténo do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI n° 3834, de 1998. de autona do
Deputado CUNHA BUENO. sobre liberação de verba para o
Municiplo de Santo André. Estado de São Paulo. consíg.'~ada no
Orçamento da União para o exercíCIO de 1998. no valor de R$
300.00000
de 30.06.98. ao Minlsténo do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal, encaminhando CÓpia do RI n° 3.835,
de 1998. de autona do Deputado CUNHA BUENO, sobre liberação
de verba para o MunicípiO de Santana de Parnaíba, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercícío de
1998, no valor de R$ 200.000.00.
de 30.06,98. ao Ministério da Educação e do Desporto,
encaminhando cópia do RI nO 3.836. de 1998. de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre liberação de verba para o
Município de Santo Antônio da Posse, Estado de São Paulo,
consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, no
valor de R$ 100.000.00.
de 3006,98, ao MInistério do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI n° 3.837. de 1998. de autoria do
Deputado CUNHA BUENO. sobre íiberação de verba para o
MunicípiO de Santos. Estado de São Paulo. consignada no
Orçamento da União para o exercicio de 1998. no valor de R$
760.00000.
de 30.0698. ao Ministério da Educação e do Desporto.
encaminhando côpla do RI n' 3 838. de 1998. de autoría do
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para o Município de Jundlaí. Estado de São Paulo. consígnada no
Orçamento da União para o exercicio de 1998 no valor de R$
220.000.00.
1450/98,

de 30.06.98, ao Ministério do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI nO 3.848, de 1998. de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre liberação de verba para o
Município de Itatiba, Estado de São Paulo. consignada no
Orçamento da União para o exercíCIO de 1998, no vaiar de R$
250.00000.

1451198,

de 30.06.98, ao Ministério do Píanejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI n° 3 849. de 1998, de autoria do
Deputada CUNHA BUENO, sobre liberação de verba para o
Município de Itápolís, Estado de São Paulo. consignada no
Orçamento da União para o exercíCIO de 1998, no valor de R$
100.000.00.
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1452196,

1453/96,

1454/96,

1455/96,

1456196,
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de 30.06.96, ao Ministério da Educação e do Desporto,
encaminhando cópia do RI nO 3.650, de 1996, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre liberação de veIba para o
Município de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1996, no valor de R$
100.000.00.
de 3006.96, ao Ministério do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI n° 3.651, de 1996, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre liberação de veIba para o
Municiplo de Itapira, Estado de São Paulo, consígnada no
Orçamento da União para o exercício de 1996, no valor de R$
250.00 lJ.00.
de 3006.96, ao Ministério do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI nO 3.652, de 1996, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre liberação de veIba para o
Mumciplo de Itapevi, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1996, no valor de R$
100.000.00.
de 30.06.96, ao Ministério do Meio Ambiente. dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, encaminhando cópia do RI nO 3.653, de 1996,
de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre liberação de verba
para o Municipio de Itapevi, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da Umão para o exercicio de 1996. no valor de R$
100.000.00.
de 30.06.96, ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento
encaminhando cópia do RI nO 3.654, de 1996. de autoria d~
Deput:'do CUNHA BUENO, sobre liberação de verba para o
Mumclplo de lliraplna, Estado de São Paulo, consígnada no
Orçamento da União para o exercício de 1996, no valor de R$
100.000.00.

1457/96,

de 30.06.96, ao Ministério da Cultura, encaminhando cópia do RI nO
3.655, de 1996, de autoria do Deputado CUNHA BUENO sobre
liberação de verba para o Municipio de Río Grande de Serra 'Estado
de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o ~xercício
de 1996, no valor de R$ 200.000.00.

1456196,

de 30.06.96, ao Minístério da Agricultura e do Abastecimento
encaminhando cópia do RI nO 3.656, de 1998, de autoria d~
Deputado CUNHA BUENO, sobre liberação de verba para o
Municipio de Santa Rita do Passa Quatro, Estado de São Paulo
cons!gnada no Orçamento da Unlão para o exercício de 1996, n~
valor de R$100.000.00.

1459/96,

de 30 06.96, ao Ministério do Planejamento e Orçamento
encaminhando cópia do RI nO 3.857, de 1998, de autoria d~
Deputado CUNHA BUENO, sobre liberação de verba para o
Município de Salto, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento
da União para o exercícío de 1996, no valor de R$ 125.000.00.

1460/96,

de 30,06.96, ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento
encaminhando cópia do RI nO 3.856, de 1996, de autoria d~
Deputado CUNHA BUENO, sobre liberação de verba para o
Municipio de Itapevi, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1996, no valor de R$
100.000.00.

1461/96,

de 30 06.96, ao Ministério do Planejamento e Orçamento
encaminhando cópia do RI nO 3.859, de 1996, de autoria d~
Deputado CUNHA BUENO, sobre liberação de verba para o
Município de Jacareí, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1996, no valor de R$
500.000.00.

1462196,

de 30 06.9~, ao Ministério da Educação e do Desporto
encaminhando cópia do RI nO 3.860. de 1998, de autoM d~
Deputado CUNHA BUENO, sobre liberação de verba para o
Município de Jambiero, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1996, no velar de R$
100.000.00.

1463196,

de 30.06.96, ao Ministéfio do Planejamento
encaminhando cópia do RI nO 3.661, de 1996,
Deputado CUNHA BUENO, sobre liberação de
Municípjo de Jabotícabal, Estado de São Pauio,

e Orçamento,
de autoria do
verba para o
consignada no
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Orçamento da União para o exercício de 1996, no valor de R$
150.000.00.
1464/98,

de 30.06.96, ao Minístério da Educação e do Desporto
encaminhando cópia do RI nO 3.862, de 1998, de autoria d~
Deput~~o CUNHA BUENO, sobre liberação de verba para o
Mumclplo de JandJra, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1996, no valor de R$
107.900.00.

1465/98,

de 30.0S.96, ao Ministério do Planejamento e Orçamento
encaminhando cópia do RI nO 3.863, de 1998, de autoria d~
Deput~do CUNHA BUENO, sobre liberação de verba para o
Munlclplo de JandJra, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exerclcio de 1996, no valor de R$
100.000.00.

1486196,

de 30.06.96, ao Ministério do Planejamento e Orçamento
encaminhando cópia do RI nO 3.864, de 1998, de autoria d~
Deput~do CUNH!" BUENO, sobre liberação de verba para o
Mumclplo de Jose Bomfáclo, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1996, no valor de R$
100.000.00.

1467/96,

de 30.06.96, ao Ministério do Planejamento e Orçamento
encaminhando cópia do RI nO 3.865, de 1998, de autoria d~
Deputado CUNHA BUENO, sobre liberação de verba para o
Municipio de Itu, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento
da União para o exercicio de 1996, no valor de R$ 100.000.00.

1466/96,

de 30.06.96, ao Ministério do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI n° 3.656, de 1996, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre liberação de verba para o
Munlcipio de Mogi-Guaçu, Estado de São Paulo. consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$
100.000.00

1469/96,

de 30.06.96, ao Ministério da Previdéncia e Assistência Social,
encaminhando cópia do RI nO 3.867, de 1996, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre liberação de verba para o
Município de Santos. Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1996. no valor de R$
1.100.000.00.

1470196,

de 30.06.96, ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, encamínhando côpia do RI n° 3.868, de 1998,
de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre liberação de verba
para o Município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo,
consignada no Orçamento da União para o exercício de 1996, no
valor de R$ 2.200.000.00.

1471196,

de 30.06.98, ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal, encaminhando cópia do RI n° 3.869, de 1998,
de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre liberação de verba
para o Município de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo,
consignada no Orçamento da Uníão para o exercício de 1996, no
valor de R$100,000.00.

1472196,

de 30.06.96, ao Ministério do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI nO 3.670, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre liberação de verba para o
Município de Río Grande da Serra, Estado de São Paulo,
consignada no Orçamento da União para o exercício de 1996, no
valor de R$ 100.000.00.

1473/96,

de 30,06.96, ao Ministério do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI nO 3.671, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre liberação de verba para o
Municiplo de Rio das Pedras, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1996, no valor de R$
100.000.00.

1474196,

de 30.06.96, ao fliinistério do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI nO 3.872, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre liberação de verba para o
MunicípiO de Rio Claro, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1996, no valor de R$
100.000.00.
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1475/98.

1476198,

1477198,

1478/98,

1479/98,

1480/98.

1481/98,

1482198.

1483/98,

1484/98.

1485/98,

1486198,
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de 30 06 98. ao Ministéno da Agricultura e do Abastecimento,
encamlrlhando cópia do RI n& 3.873. de 1998. de autoria do
Deputado CUNHA BUENO. sobre iiberação ae verba para o
Município de Santa Fé do Sul. Estado de São Paulo. consignada no
Orçamento da União para o exercícIo de 1998. no valor de R$
100.000.00.

1487/98,

de 30.06.98. ao Ministério do PíaneJamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI na 3.874, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre iiberação de verba para o
Municipio de Santa Fé do Sul, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exerc!cio de 1998, no valor de R$
350.000.00.

de 30.06.98. ao Ministéno do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI n° 3 885, de 1998, de auloria do
Deputado CUNHA BUENO. sobre iiberação de verba para o
Município de Matão. Eslado de São Paulo. consignada no
Orçamento da União para o exerciclo de 1998. no valor de R$
15000000.

1488/98.

de 30.06.98, ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
encaminhando cópia do RI na 3.875, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO,. sobre iiberação de verba para o
Município de Santa Branca, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998. no valor de R$
150.000.00.

de 3006.98. ao MinistérIO do Planelamento e Orçamento.
encamlrlhahdo cópia do RI na 3886. de 1998. de autona do
Deputado CUNHA BUENO, sobre liberação de verba para o
Município de Mauá. Estado de São Paulo. consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998. no valor de R$
260.000.00.

1489/98,

de 30.06.98, ao Ministério do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI na 3.876, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre liberação de verba para o
Município de Santa Branca, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$
208.000.00.

de 30.06.98, ao' Ministério do Planejamento e Orçamento.
encaminhando cópia do RI na 3.887, de 1998. de autoria do
Deputado CUNHA 8UENO, sobre liberação de verba para o
Município de Mirandópolis, Estado de São Paulo. consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998. no valor de R$
200.000.00.

1490/98,

e da AmaZÔnia Legal, encaminhando cópia do RI na 3.877, de 1998,
de autoria do Deputado CUNHA BUENO. sobre iiberação de verba
para o Município de Santa Bárbara D'Oeste. Estado de São Paulo.
consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, no
velar de R$ 200.000.00

de 30.06.98, ao Ministério do Planejamento e Orçamento
encaminhando cópia do RI na 3.888, de 1998, de autoria d~
Deputado CUNHA BUENO, sobre liberação de verba para o
Município de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, consignada
no Orçamento da União para o exercicío de 1998. no valor de R$
100.000.00

1491/98,

de 30.06.98. ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
encaminhando côpia do RI na 3.878, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO. sobre liberação de verba para o
MunicípIO de Mlrandópoiis, Estado de São Paulo. consignada no
Orçamento da União para o exercicio de 1998. no valor de R$
15000000.

de 30.06.98, ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal. encaminhanao cópia do RI na 3.889. de 1998,
de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre liberação de verba
para o Município de São José do Rio Pardo. Estado de São Paulo,
conSignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, no
valor de R$100 000.00.

1492/98.

de 3006.98. ao Ministério da Planejamento e Orçamento.
encaminhando cópia do RI n° 3.879, de 1998, de auloria do
Deputado CUNHA BUENO. sobre iiberação de verba para .()
MUnicípio de Mirassol, Estado de São Paulo. conSignada no
Orçamento da União para o exercicio de 1998. no valor de R$
100.000.00.

de 30.06.98, ao Ministério do MeiO Ambiente, dos Recursos Hidricos
e da Amazônia Legal. encaminhando cópia do RI n° 3.890, de 1998,
de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre iiberação de verba
para o MunicípIO de São José do Río Preto. Estado de São Paulo.
consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998, no
valor de R$150 000.00.

1493/98,

de 30.06.98, ao Ministério da Cultura. encamlrlhando cópia do RI na
3891, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO,
sobre liberação de verba para o MUnlciplo de São José do Rio
Preto, Estado de São Paulo. consignada no Orçamento da União
para o exercício de 1998. no valor de R$ 10000000

1494/98.

de 30.06.98, ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos
e da Amazônia Legal, encaminhando cópia do RI nO 3.881, de 1998,
de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre iiberação de verba
para o Município de Macaca, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da Uníão para o exercício de 1998, no valor de R$
100.000.00.

de 30.06.98. ao Mlnlsténo do PlaneJemento e Orçamento.
encamlrlhando cópia do RI na 3892. de 1998. de autoria do
Deputado CUNHA BUENO sobre liberação de verba para o
MUnicípiO de Tambaú. Estado de São Paulo. conSignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998. no valor de R$
225.00000

1495/98,

de 30.06.98, ao Ministério do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI n° 3.882. de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre liberação de verba para o
Município de Mogi-Mirim, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998. no valor de R$
500.000.00.

de 30.06.98, ao Ministério da Educação e' do Desporto.
encaminhando cópia do RI na 3.893, de 1998. de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre liberação de verba para o
Município de Itapeva. Estado de São Paulo. consignada no
Orçamento da União para o exercicio de 1998. no valor de R$
100.000.00.

1496198,

de 30.06.98, ao Mínistério do. Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI nO 3.883, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO. sobre liberação de verba para o
Município de Lucélia, Estado de São Paulo. consignada no
Orçamento da União para o exercicio de 1998, no valor de R$
100.000.00.

de 30.0698. ao Ministério do Planejamento e Orçamento.
encaminhando cópia do RI na 3.894, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre liberação de verba para o
Municipio de Limeira. Estado de São Pauio, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$
140.000.00.

1497/98,

de 30.06.98, ao Ministério da Previdéncia e Assistência Social,
encaminhando cópia do RI na 3.895, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre liberação de verba para o
Municipio de Lins. Estado de São Paulo, consignada no Orçamento
da União para o exercicio de 1998. no valor de R$ 100.000.00.

Município de Lupérclo. Estado de São Pauio, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$
100.000.00.

de 3006.98, ao Ministéno do Meio Ambiente. dos Recursos Hídricos

de 30.06.98, ao Ministério da Educação e do Desporto,
encaminhando cópia do RI n° 3.880. de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre liberação de verba para o
Município de Macaca, Estado de São Paulo. consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$
100.000.00.

de 30.06.98, ao MinistériO da Previdéncla e Assisténcia Social,
encaminhando cópía do RI na 3.884, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre liberação de verba para o _
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de 30.06.98. ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos
e da Amazônia Legal. encaminhando cópia do RI nO 3.896, de 1998,
de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre liberação de verba
para o Municipio de Lins, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercícIo de 1998. no valor de R$
130.000.00.
de 30.0698, ao Ministério do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI n° 3897, de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO, sobre liberação de verba para o
Municipio de Novo HOrizonte. Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exerciclo de 1998. no valor de R$
200.000.00.

1499/98,

de 30.06.98. ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando cópia do
Aviso n° 900/MJ. de 26 06.98. do Ministério da Justiça, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes dos Requerimentos
de Informação nOs 3380. 3381.3382 e 3.383. de 1998.

1500/98,

1501/98.

de 30.06.98. ao Deputado JAIR BOLSONARO. encaminhando cópia
do AVISO nO 035/GM-7/193. de 29.06.98. do Ministério da
Aeronáutrca, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n' 3.417. de 1998.
de 30.06.98, ao Deputado RENAN KURTZ, encaminhando cópia do
Aviso n' 606/GM/MT de 30.06.98, do Ministério dos Transpories,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.420, de 1998

1502198,

Aviso n° 738/SUPARC.Civil,
de 04.06.98, da Casa Civil da Presidência da República que envia
cópia do Aviso n' 439, de 22.05.98, do Ministério da Fazenda,
prestando esclareCimentos sobre a Indicação nO 1.119, de 1996, de
autoria do Deputado ALOYSIO NUNES FERREIRA.
Aviso nO 739/SUPARC.Civil,
d:, 04.06.98, da Casa Civil da Presidência da República que envia
copia do AVISO n' 179, de 25.05.98, do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação n° 1 126, de 1998, de autoria do Deputado LUCIANO
CASTRO.
Aviso nO 740/SUPARC.Civil.
de 04.06.98. da Casa Civil da PresidênCia da República que envia
cópia do AVISO n° 181. de 21.05.98, do Ministério da Educação e
do Desporto, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO
1.235, de 1998. de autoria do Deputado JOÃO FASSARELLA.
Aviso nO 745/SUPARC.Clvil.
de 05.06.98, da Casa Civil da Presidência da República que envia
cópia do Aviso nO 381. de 30.0498. do Ministério dos Transpories,
prestando esclareCimentos sobre a Indicação nO 1.138, de 1998, de
autoria do Deputado PAULO DELGADO.
Oficio nO 1277-SA2.1,

JUNHO/98

Oficio n° 142,

Oficio nO 58,

de 08.06.98. do Mlnlsténo da JUStiça. prestando esclareclmentos
sobre a Indicação n° 1 241 de 1998. de autona do Deputado NEIF
JABUR

Oficio nO 61/MEC,

de 09.06.98. do Ministério da Educação e do Desporto, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.387, de
1998, de autoria do Deputado ANTONIO JORGE.

Oficio nO 621MEC,

de 09.06.98, do Ministério da Educação e do Desporto, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n' 3.390, de
1998, de autona do Deputado FRANCISCO RODRIGUES.

de 01.06.98, da Casa Militar da Presidência da República
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n~ Ofício nO 808/MTb,
3.429, de 1998. de autona do Deputado COLBERT MARTINS.
de 02.06.98, do MinistériO Extraordinário de Política Fundiária
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n~ Aviso n° 1.849,
3.361. de 1998. de autoria da COMISSÃO DE AGRICULTURA E
POllTICA RURAL.

Aviso n° 466IMT,

de 02.06.98, do Ministério dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3,266, de Aviso nO 027/GM-7/
1998, de autoria do Deputado PAULO MOURÃO.
178,

Oficio n' 17/MICT,

de 03.06.98. do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo,
prestando esclareCimentos sobre. os quesitos constantes do RI nO
3281, de 1998. de autoria do Deputado GONZAGA PATRIOTA.
Aviso nO 029/GM-7/
177,
de 0306.98, do MinistériO da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.324, de 1997, de autoria do
Deputado NILSON GIBSON
Aviso nO 96-A3.1 /
de 03.06.98, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos MEx,
sobre os quesitos constantes do RI n' 3.327, de 1998, de autoria do
Deputado ARLINDO CHINAGlIA

AVISO nO 789/MJ,

. Aviso nO 790/MJ,

de 08.0698. do Ministério do Exército, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n° 3.360. de 1998. de autoria do
Deputado PAULO BERNARDO.

OfiCIO n° 603/MJ.
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Ofício n° 277/MPO,
Aviso nO 733/SUPARC.Civil.
de 0406.98. da Casa Civil da PreSidênCia da República, prestando
esclareCimentos sobre a Indicação n° 1 218. de 1998, de autoria do
Deputado CARLOS CARDINAL
Aviso n° 480/MF,
Aviso n° 734/SUPARC.CIVII.
de 04 0698. da Casa CMI da Presldêncl8 da República que envia
cópia do Aviso n' 190. de 2805.98. do Ministério da Educação e
do Desporto, prestando esclareCimentos sobre a Indicação nO 963, Aviso nO 481/MF,
de 1997. de autoria do Deputado AUGUSTO VIVEIROS.
Aviso nO 736/SUPARC.Civil,
de 04.06.98, da Casa Civil da Presldência da República que envia Aviso nO 482/MF.
cópia do AVISO n' 118, de 07.04.98, do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação n° 499. de 1997. de autoria do Deputado NILSON
GIBSON.
Aviso nO 485IMF,
Aviso nO 737/SUPARC.Civil,
de 04.06.98, da Casa Civil da Presidência da República que envia
cópia do Aviso n' 178, de 25.05.98, do Ministério da Administração
Aviso nO 486/MF,
Federal e Reforma do Estado, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação n' 1 092, de 1997, de autoria do Deputado LUCIANO
CASTRO.

de 09.06.98, do Ministério do Trabalho, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.400, de 1998, de autoria do
Deputado INÁCIO ARRUDA.
de 09.06.98, do Estado-Maior das Forças Armadas, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.369, de
1998, de autoria dos Deputados INÁCIO ARRUDA e ALDO
REBELO.
de 10.06.98, do Mimstério da Aeronáutica, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.333, de
1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO.
de 10.06.98, do Ministério da Aeronáutica, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.359, de
1998, de autoria do Deputado PAULO BERNARDO.
de 10.0698. do Ministério do Exércilo, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n° 3.322, de 1998, de autoria
dos Deputados INÁCIO ARRUDA e ALDO REBELO.
de 10.06.98, do Ministério do Planejamento e Orçamento,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.433, de 1998, de autoria do Deputado GILNEY VIANA.
de 10.06.98. do MinistériO da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.341 de 1998, de autoria do
Deputado PAULO BERNARDO.
de 10.06.98, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.326 de 1998, de autoria do
Deputado MENDONÇA FILHO.
de 10.06.98. do Ministéno da Fazenda. prestando esclareCimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3 378 de 1998, de autona do
Deputado MENDONÇA FILHO
de 10.06.98. do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.336. de 1998, de autoria do
Deputado L1NDBERG FARIAS.
de 10.06.98, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n° 3.365, de 1998, de autona do
Deputado MAURÍCIO REQUIÃO.

Outubro de 1998
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Aviso nO 795-SUPARI
.
•
.
C Civil
de 15.06.98, da Casa Civil da Presiclllncla da Republlca que envia
.
,
cópia do Aviso nO 493, de 04,06.98, do Ministério dos Transportes,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO 1,053, de 1997, de
autoria dos Deputados ANTONIO CARLOS PANNUNZIO e
JARBAS LIMA.

Aviso nO 488/MF,

de 10.06.98, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.352, de 1998, de autoria do
Deputado PAULO BERNARDO.

Aviso n° 4891MF,

de 10.06.98, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.354, de 1998, de autoria do
Deputado PAULO BERNARDO.

Aviso nO 490/MF,

de 10.06.98. do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.328, de 1998, de autoria do
Deputado GILNEY VIANA.

Aviso nO 491/MF,

de 10.06.98, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.351, de 1998, de autoria do
Deputado PAULO BERNARDO.

Aviso n° 492/MF,

de 10.06.98, do Minlsténo da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.353, de 1998, de autoria do
Deputado PAULO BERNARDO.

Aviso nO 1211MME.

de 12.06.98, do Minlsténo de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n' 3.349, de
199B. de autona do Deputado PAULO BERNARDO.

Aviso nO 798-SUPARI
.
• .
.
C Civil
de 15.06.98, da Casa Civil da PresidênCia da Repubhca que envia
.,
cópia do Aviso nO 161, de' 05.06.98, do Ministério do Planejamento
e Orçamento, prestando esclarecimentos so~re a Indicação n'
1.132, de 1998, de autoria do Deputado CONFUCIO MOURA.

Aviso n' 122/MME,

de 12.06.98, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.348, de
1998, de autoria do Deputado PAULO BERNARDO.

Oficio n° 2871MPO,

Aviso nO 123/MME,

de 12.06.98, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.347, de
1998. de autona do Deputado PAULO BERNARDO.

de 17.06.98, do Ministério do Planejamento e Orçamento~
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n
3.393, de 1998. de autoria do Deputado VALDEMAR COSTA
NETO.

Oficio n° 288/MPO,

de 12.0698. do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.346, de
1998. de autoria do Deputado PAULO BERNARDO.

de 17.06.98, do Ministério do Planei.emento e Orçamento~
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n
3.298, de 1998. de autoria do Deputado MENDONÇA FILHO.

Oficio nO 2891MPO,

de 17.06.98. do MinistériO do Planejamento e Orçamento~
prestando esclarecimentos sobre os quesllos constantes do RI n
3.092, de 1997, de autoria do Deputado GERALDO PASTANA.

Aviso nO 867/MJ,

de 17.06.98, do MinistéTlo da Justiça, prestando esclarecim~ntos
sobre os quesitos constantes do RI
3.370, de 1998, de autona do
Deputado PEDRO WILSON.

Oficio nO 426/MMA.

de 18.0698. do Ministério do Meio Ambiente,' dos Recursos
Hidriccs e da Amazôma Legal, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nO 3.367, de 1998, de autona do
Deput'3do FRANCISCO RODRIGUES.

Aviso n' 124/MME.

Aviso nO 796·SUPARI
.
•
.
C.Civil,
de 15,06.98, da Casa Civil da PresidênCia da Republ!~ qu.e envia
cópia do Aviso nO 143, de 03.06.98, do Minlsténo das
Comunicações, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO
1.094, de 1997, de autorie do Deputado SILAS BRASILEIRO,
Aviso nO 797·SUPARI
.
• ,
,
C Civil
de 15,06.98, da Casa Civil da PresidênCia de República que envia
.
,
cópia do Aviso nO 471, de 29.05,98, do Ministério dos Transportes,
prestando esclarecimentos sobre a Indicaçao nO 1.123, de 1998, de
autona do Deputado CORIOLANO SALES.

I

Aviso nO 125/MME.

de 12.0698. do Minlsténo de Minas e Energia, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n' 3.345. de
1998. de autona do Deputado PAULO BERNARDO.

no

Aviso nO 126/MME,

de 12.06.98. do Mlnisténo de Minas· e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.344, de
1998, de autoria do Deputado PAULO BERNARDO.

Aviso nO 127/MME,

de 12.06.98. do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.343, de
1998, de autoria do Deputado PAULO BERNARDO.

Aviso n° 5141MF,

de 15.06.98. do Ministério de Minas e Energia, prestando...
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.388, de
1998, de autoria do Deputado ARLINDO CHINAGLlA.

de 18.06.98. do Ministérjo da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.331. de 1998, de autoria do
Deputado PADRE ROQUE.

Aviso nO 515/MF,

de 15.06.98. do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.379, de
1998, de autoria do Deputado DlLSO SPERAFICO.

de 18.06.98, do Ministério da Fazenda, prestando esctal'llCimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.350. de 1998, de autoria do
Deputado PAULO BERNARDO.

Aviso nO 133/MME,

de 15.06.98. do Ministério da Saúde, prestando esclarecimento~
sobre a Indicação n' 944. de 1997, de autoria do Depulado JOSE
PIMENTEL.

de 19.06.98. do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.419, de
1998, de autoria do Deputado LUCIANO ZICA.

Aviso nO 134/MME,

de 19.06.98, do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclarecimentos sobre os 'lUesltOS constantes do RI nO 3.399, de
1998, de autoria da COMISSÃO DE FISCALlZAÇAo FINANCEIRA
E CONTROLE.

Aviso nO 1301MME,

Aviso nO 131/MME,

Aviso nO 275,

Aviso nO 276,

de 15.06.9B. do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n' 3.431, de 1998, de autoria do
Deputado ARLINDO CHINAGLlA.

Aviso nO 1351MME,

Aviso nO 277,

de 15.06.98. do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n' 3.038. de 1998, de autoria do
Deputado EDUARDO JORGE.

de 19.06.98. do Ministério de Minas e Energia, prestandb
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.392, de
1998, de autona da COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA.

Aviso nO 877/MJ,

Aviso n'.278,

de 15.06.98. do Mlnisténo da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n' 3.25B. de 1998, de autoria do
Deputado COLBERT MARTINS

de 22.06.98, do Ministério da Justiça, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 2.561, de 1997, de eutoria do
Deputado LUIZ ALBERTO.

Oficio nO B511MTb,

AVIso n' 279,

de 15.06 98. do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.307, de 1998, de autoria do
Deputado PAULO PAIM.

de 23.06.98. do Ministério do Trabalho, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.376. de 1998, de autoria do
Deputado ANTONIO DO VALLE.

Oficio nO 8521MTb,

Aviso nO.282,

de 15.06.98. do Minlsténo da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes dos Requenmentos de Informação
nOs 3.402 a 3.404, 3.409, 3.414 a 3.416.3441 a 3.445, de 199B, de
autoTla do Deputado CUNHA BUENO.

de 23.06.98. do Ministério do Trabalho, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.368. de 1998, de autona do
Deputado INÁCIO ARRUDA.

OfIcio nO 1.364SA-2.1,

Aviso n' 546/MT.

de 15.06 98. do Ministério dos Transportes. prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n' 3.223, de
1998. de autoria do Deputado AUGUSTO CARVALHO.

Aviso n° 547/MF.

de 15.06.98, do Ministéno dos Transportes. prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n' 3.342, de
199B, de autona do Deputado PAULO BERNARDO.

Oficio nO 1.365SA·2.1,

de 23.06'\l8, do Ministério do Exército, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.423. de 1998, de autona do
Deputado L1NDBERG FAR!AS.

de 23.06.98. do Ministério do Exército, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.418. de 1998, de autoria do
Deputado JAIR BOLSONARO,
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Aviso n" 033lGM·7/

186,

Ofício n" B31MEC,

OfIcio n" 84JMEC,

de 24.06.98.
do Ministério da Aeronáutica,
prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.395, de
1998, de autoria dos Deputados LUCIANO ZICA e WALTER
PINHEIRO.
de 24.08.98. Ministério da Educação e do Desporto. prestand.o
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.507, de
1998, de autoria do Deputado PADRE ROQUE.
de 24.06.98. Ministério da Educação e do Desperto, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.337, de
1998, de autoria do Deputado L1NDBERG FARIAS.

Oficio n" 851MEC,

de 24.06.98. Ministério da Educação e do Desporto, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.371, de
1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO.

Aviso n" 1601MC,

de 24.06.98. do Ministério das Comunicações, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.358, de
1998, de autoria do Deputado PAULO BERNARDO.

Aviso n" 1611MC,

Aviso n" 16~C,

Aviso n° 869·SUPARI
C Civil.
de 29.0698. da Casa Civil da Presldéncla da República que envia
cópia do AVIso nO 260, de 1506.98. do Ministério da Saúde.
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.198. de 1998, de
autoria da Deputada MARIA ELVIRA.
Aviso n° 035/GM-7/
193,

Aviso nO 606/MT.

de 29.06.98,
do Mlnlsténo da Aeronáutica.
prestando
esclarecimentos sobre os quesilos constantes do RI nO 3417, de
1998. de autoria do Deputado JAIR BOLSONARO.
de 30.06.98. do Ministério dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3420, de
1998. de autOria do Deputado RENAN KURTZ.

RESENHA DA CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA RELATIVA A
REQUERIMENTO DE INFORMACÃO E INDlCACÃO

de 24.06.98, do Ministério das Comunicações, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.357, de
1998, de autoria do Deputado PAULO BERNARDO.
de 24.06.98. do Ministério das Comunicações, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes. do R l f 3.356, de
1998, de autoria do Deputado PAULO BERNARDO.
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Oficio nO 49IMEC,

de 04.05.98. do Ministério da Educação e do Desporto, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes dos Requerimentos
de Informação n's 3.235 e 3236, de 1998, de autoria do Deputado
RICARDO GOMYDE.

Aviso n" 219,

de 25.06.98. do Ministério da Agricuitura e do Abastecimento.
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.335, de 1998, de autoria do Deputado JÚLIO CÉSAR.

Aviso nO 370/MF,

Aviso n° 220,

de 25.06.98. do Ministério da Agricultura e do AbasteCimento.
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.432, de 1998, de autoria do Deputado ARLINDO CHINAGLlA.

de 05.05.98. do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.262. de 1998, de autoria do
Deputado MIGUEL ROSSETTO.

Aviso nO 140.

Ofício n" 4531MMA.

de 25.06.98. do Ministério do Meio Ambiente. dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n° 3.161, de 1998, de autoria da
Deputada RITA CAMATA.

de 06.0598. do Ministério da PrevidênCia e Assistência Social,
prestando esciareclmentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.230, de 1998. de autoria dos Deputados MARCELO DEDA e
CHICO VIGILANTE.

Aviso n° 179,

Oficio n" 4551MMA,

de 25.06.98. do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI nO 3.274. de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO.

de 06.0598. do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 2340, de 1997, de autoria do
Deputado ROBERTO PESSOA.

Aviso nO 184,

de 06.0598, do Ministério da Saúde, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3283, de 1998, de autoria do
Deputado MARCONI PERILLO.

Oficio nO 186/MPO.

de 06.05.98, do Ministério do Planejamento e Orçamento,
prestando esclarecimentos sobre os quesi!os constantes do RI nO
3.263. de 1998. de autoria do Deputado INACIO ARRUDA.

OfiCIO n° 356/MARE.

de 060598. do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, prestando esclareCImentos sobre os quesitos constantes
do RI n° 3292. de 1998, de autoria do Deputado PAULO
LUSTOSA

Oficio nG 459IMMA,

de 25.06.98. do MInistériO do Meio Ambiente, dos Recursos
Hidricos e da Amazônia Legal, prestando esclareCimentos sobre os
quesitos constantes do RI n' 3291. de 1998. de autoria da
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE.

Aviso n" 529IMF,

de 25.06.98. do Ministério da Fazenda. prestando esciarecimentos
sobre os quesitos constantes rlf) RI n°:J 391 de 1998, de autoria do
Deputado PAULO BERNARDO.

Oficio n" 547lMARE,

de 25.06.98. do Ministério da Administração Federal e Refomld uO
Estado, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI nO 3.330, de 1998. de autona do Deputado ARNALDO FARIA
DE·SÁ.

Avilo n" 9OOIMJ,

de 26.06.98, do Ministéno da Justiça, prestando esciarecimentos
sobre os quesitos constantes dos Requenmentos de Informação
nOs 3.380, 3.381, 3382 e 3.383, de 1998. de autoria do Deputado
CUNHA BUENO.

Aviso n" 865·SUPARI
C.Civil,
de 29.06.98. da Casa Civil da Presidência da República que envia
cópia do Aviso nO 281. de 15.0698, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO 942, de 1997, de
autoria do Deputado SÉRGIO AROUCA
Aviso n" 8S8-SUPARI
C.Civil,
de 29.06.98, da Casa Civil da Presidência da República que envia
cópia do Aviso nO 200, de 09.06.98. do Ministério da Educação e do
Desperto. prestando esclareCimentos sobre a tndicação nO 1.108.
de 1998, de autoria do Deputado PEDRO WILSON.
Aviso n" 867-SUPARI
C.Civil,
de 29.06.98. da Casa C,Vil da PreSidênCia da República que envia
cópia do Memorando n° 320, de 19 06 98. da Casa Militar.
prestando esclareCimentos sobre a Indicação nO 1.122. de 1998, de
autoria do Deputado MlJRILO DOMINGOS.
Aviso nO eee·SUPARI
C.Civil,
de 29.06.98. da Casa Civil da PreSidência da Repúbiica que envia
cópia do Aviso nO 274. de 15.06.98, do Ministério da Saúde,
prestando esclareCimentos sobre a Indicação n° 1.144, de 1998, de
autoria do Deputado WAGNER ROSSI.

OfiCIO n' 221D1C/
ARC-MRE-XCOR.

de 07.0598 do MInistériO das Relações Exteriores. prestando
esciareclmentos sobre os quesitos constantes do RI n' 3278, de
1998. de autoria do Deputado CUNHA BUENO

Ofício MEC/51,

de 08.05 98. do Ministério da Educação e do Desperto, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2 381 de
1997. de autoria da Deputada DALILA FIGUEIREDO.
"

Oficio n° 189/MPO,

de 0805.98. do. Ministério do Planejamento e Orçamento,
prestando esclareCImentos sobre os quesItos constantes do RI nO
3.168, de 1998. de autoria do Deputado VALDEMAR COSTA
NETO.

Aviso n' 378/MF,

de 08.05.98. do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n° 3.300. de 1998, de autoria do
Deputado CUNHA BUENO.

Aviso nO 384/MF,

de 08.0598. do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n' 3.296. de 1998, de autoria do
Deputado ANTONIO JORGE.

AVISO n' 385/MF,

de 0805.98. do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI n° 3.261. de 1998, de auloria do
Deputado CUNHA BUENO.

AVISO nO 017/GM-7/
148,

de
11.05.98,
do
Ministério da
Aeronáutica
prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.210, de
1998, de autoria do Deputado HERCULANO ANGHINETTI.
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de 12.0S.98. do Ministério das Relações Exteriores. prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.321 de
1998, de autoria dos Deputados INÁCIO ARRUDA e ALDO
REBELO.

Aviso nO 9S/MME,

de 12.0S.98. do Ministério de Minas e Energia, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.290, de
1998. de autoria do Deputado ROBERTO PESSOA

AVIso nO 96/MME.

de 12.0S.98. do MinistériO de Minas e Energia. prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.221, de
1998, de autoria do Deputado MOREIRA FRANCO.

AVIso n° 202.

de 12.0S.98. do Ministério da Saúde. prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.204 de 1998. de autona do
Deputado WALTER PINHEIRO.

Ofício nO 24IDPB/DICI
DEMAlMRE EAGR.
de 130S.98. do Ministério das Reiações Exteriores. prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.301. de
1998, de autona do Deputado CUNHA BUENO.
Oficio n° 52IMEC,

de 13.0S.98. do Ministério da Educação e do Desporto, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.312, de
'1998, de autoria do Deputado INÁCIO ARRUDA.

Ofício n° 54/MEC.

de 13.05.98. do Ministério da Educação e do Desporto, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.284, de
1998, de autona do Deputado MAURíCIO REQUIÃO.

Aviso nO 55/MEC.

nO 3.289, de

1998, de autorta do Deputado CARLOS CARDINAL.
Ofício nO 10/MICT,

Aviso nO S6/MEC.

Oficio nO 194/MPO.

Aviso nO 626-SUPARI
C.Civil,
de 14.0S.98. da Casa Civil da Presidência da República que emia
cópia do Aviso nO 90. de 29.04.98. do Ministério do Trab8lho,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.206, de 1998, do
autoria do Deputado NEIF JABUR.
Aviso nO 409/MF.

de 1S.0S.98, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3 288. de 1998. do aUloria do
Deputado PAULO MOURÃO.

Aviso n° 410/MF.

de 1S OS.98. do Ministério da Fazenda. prestando esclarecimentcs
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.303. de 1998, de autoria da
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE.

AVIso nO S7/MICT.

de 18.0S.98. do Ministério da IndústrJa. do Comércio e do Turismo,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI ri"
3.219. de 1998. de autoria do Deput,\do LUIZ ALBERTO.

Aviso n° 416/MT.

de 18.0S 98. do Ministério dÓs Transportes. prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.305, de
1998. de autona da COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
E CONTROLE.

AVIso nO 417/MT.

de 18.0S 98. do Ministério dos Transportes, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.280. de
1998. de autona dos Deputados JOÃO FASSARELLA e ADEMIR
LUCAS

Aviso nO 420/MF.

de 190598. do Ministério da Fazenda. prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.297. de 1998, de autoria do
Deputado JOSÉ AUGUSTO.

Aviso n° 4211MF.

de 19.05.98. do Ministêrio da Fazenda. prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.24S. de 1998, de 8Uloria do
Deputado PADRE ROQUE.

Aviso nO 424/MF.

de 20.0S.98, do MinistériO da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.279. de 1998, de llU\oria do
Deputado CUNHA BUENO.

Aviso nO 430/MF.

de 20.0598. do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentcs
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.385. de 1998, do lIIltoria do
Deputado MARCONI PERILLO.

,

de 13.05.98, do Ministério da Educação e do Desporto. prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI

de 14.0S98. do Ministério da Indústria. do Comércio e do Turismo,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.277, de 1998. de autoria do Deputado CUNHA BUENO.
de 1405.98. do Ministério da Educação e do Desporto, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.272, de
1998, de autona do Deputado PADRE ROQUE.
de 14.05.98. do Ministério do Planejamento e Orçamento.
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes dos
Requerimentos de Informação nOs 3.282 e 3.308, de 1998, de
autona do Deputado VALDEMAR COSTA NETO.

AVISO nO 620-SUPARI
de 14.0S.98. da Casa Civil da PreSidência da República que envia
C.Civil.
cópia do Aviso nO 180. de 06.05.98. do Ministério da Saúde.
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO 831. de 1997, de
autoria do Deputado MARQUINHO CHEDID.
Aviso nO 621-SUPARI
C.Civil.
de 140S.98. da Casa Civil da Presidência da República. que envia
cópia do Aviso n° 178. de 06 OS.98. do Ministério da Saúde.
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.017. de 1997. de
autoria do Deputado MURILO DOMINGOS.
AVISO n° 622-SUPARI
de 14.05.98. da Casa Civil da PreSidência da Repúbiica que envia
C CiVIl.
cópia do AVISO n° 181. de 06.0598. do Ministério da Saúde.
prestando esciareclmentos sobre a Indicação nO 1 087. de 1997. de
autoria do Deputado MARCONI PERILLO.
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Aviso nO 649-SUPARI
C.Civll
de 2005.98. da Casa Civil da Presidência da República, que envia
,
cópia do AVISO nO 122, de 12.0S 98. do Mínistério das
Comunicações. prestando esclarecimentos sobre as IndicaçOes n"s
1 146 a 1162 e 1.167 a 1.169, de 1998. de autoria do Deputado
HERMES PARCIANELLO.
Aviso nO 650-SUPARI
C.Civil.
de 20.0S98. da Casa Civil da Presidência da República, que envia
cópia do AVISO nO 112, de 12.05.98. do Ministério do Trabei1c,
prestando esclareCimentos ~obre a Indicação nO 1.171, da 1996,
de autona do Deputado JOSE CARLOS VIEIRA.
AVISO n° 651-SUPARJ
C.Civil.
de 20.0S98. da Casa C,v,l da Presidência da República. qoo envia
cópia do Aviso nO 111. de 12.0S.98. do Ministério do Trabalho,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.221, de 1998, de
autoria do Deputado FERNANDO ZUPPO.
AVISO nO 59/MICT.

de 21.0S.98. do Ministério da Indústria. do Comércio e do Turismo,
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI ri"
3.299. de 1998. de autona d,o Deputado CUNHA BUENO.

Oficio MCT/161.

Aviso nO 623-SUPARI
C.Civil.
de 1405.98. da Casa Civil da Presidência da República que envia
cópia do AVISO nO 115. de .29.04.98. do Ministério das
Comunicações. prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO
1.164, de 1998. de autoria do Deputado MARCONI PERILLO.

de 21.0S.98. do Ministério da Ciência e Tecnologia, prel\andQ
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n" 3.242. de
1998. de autoria do Deputado ALCIDES MODESTO.

Oficio nO 329/MMA.

Aviso nO 624-SUPARI
C.Civil.
de 14:05.98, da Casa Civil da Presidência da República que envia
cópia do Aviso nO 116, de 29.04.98. do Ministério das

de 21.05.98. do Ministério do Meio Ambiente. dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal. prestando esclareCimentos sobre os
quesitos constantes do RI nO 3 172. de 1998, de autoria do
Deputado GONZAGA PATRIOTA.

Oficio nO 330/MMA.

de 21.0S.98. do Ministério do Meio Ambiente, dos Reeur_
Hídricos e da AI1'8zônia Legal, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constartes do RI nO 3.161. de 1998. de lI\Jloria da
"1Gp'"tada RITA CAMATA

Comunicações, prestando esclarecimentos sobre a Indicação

nO

1.165, de 1998, de autoria do Deputado MARCONI PERILLO.
Aviso nO 62S-SUPARI
C.Civil,
de 14.05.98. da Casa Civil da Presidência da República qUê envie
cópia do Memorando nO 47. de 05.05.98, do Conseiho do Programe
Comunidade Solidária. prestando esclarecimentos lSObre a
Indicação nO 118S, de 1998. de autoria do Deputado JOSÉ
CARLOS VIEIRA.

Oficio nO 25!ARCI
DTElMRElPEXTI
BRASIEUA

de :22.05.98. do Ministério das Relações Exteriores, IlI'llItandQ
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI ri" 3.321, da
1998. de autona dos Deputados INÁCIO ARRUDA e AlDO
REBE~O.
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de 22.05.98, do Ministério das Comunicações, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.323, de
1998, de autoria do Deputado MILTON MENDES.

Aviso n° 130/MC,

de 22:05.98, do Ministério das Comunicações, prestando
esclareCl1J1entos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.320, de
1998, de auloria do Deputado HERMES PARCIANELLO.

Aviso n° 4331MF,

de 22.05.98, do Ministério da Fazenda, prestando esciarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI no 3.302, de 1998, de autoria do
Deputado INÁCIO ARRUDA

Aviso nO 434/MF,

de 22.05.98, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.355, de 1998, de autoria do
Deputado PAULO BERNARDO.

Aviso n° 4361MF,

de 22.05,98, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.319. de 1998, de autoria do
Deputado AUGUSTO CARVALHO

Aviso nO 437/MF,

de 22,05.98, do Ministério da Fazenda, prestando esclareCimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.316, de 1998, de autoria da
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E
MINORIAS.

Aviso nO 4361MF,

de 22.05.98, do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nO 3.313. de 1998, de autoria do
Deputado LUCIANO ZICA

Aviso n° 440/MF.

de 22.05.98. do Ministério da Fazenda, prestando esclarecimentos
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Aviso n° 677-SUPARI
C.Civil,

d:, 25.05.98, da Casa Civil da PreSidência da República que envia
copia do Memorando n~ 2?4, de 07.05.98. da Casa Militar, com os
esclareCimentos do Mlntsteno do Exército sobre a Indicação nO 971
de 7997, de autona do Deputado AIRTON DIPP.
'

Oficio nO 58/MEC.

de 28.05.98, do Ministério da Educação e do Desporto, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3311 d
., e
1998, de autona ao Deputado IVAN VALENTE.

Aviso nO 019/GM.71
159,

Aviso nO 021/GM-71
160,

Oficio n' 3.027,

de 29.0598, do Ministério da Aeronéutica, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3318 d
1998. de autona ao Deputado MIGUEL ROSSETTO.
"
e

de 29,0598, do Ministério da Aeronáutica, prestando
esclareclmenlos sobre os quesitos constantes do RI nO 3 315 de
1998, de autona do Deputado GIOVANNI QUEIROZ.
"
de 29.05.98, do Tribunal Superior Eleitoral, prestando
esclareCimentos sobre a Indicação n° 1,258 de 1998 de autoria do
Deputado MARÇAL FILHO
'

RESENHA DA CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA RELATIVA A
REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO E INDICAÇÃO

sobre os quesitos constantes do RI n° 3.310. de 1998. de autoria do
Deputado IVAN VALENTE.
MAIOf1998

748198,

de 06.05.98, ao Deputado PAULO PAIM, encaminhando cópia do
Oficio nO 536/GM/MTb, de 30.04.98, do Ministêrio do Trabaiho,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.276, de 1998.

749198,

de 07.05.98, â Casa CIVil da PresidênCia da República, encaminhando
cópia da Indicação n' 1.166. de 1998, de autoria do Deputado
HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo a
implantação do Sistema de Telefonia Ceiular no Municipio de Corbélia,
no Estado do Paraná.

Aviso nO 670-SUPARI
C.Civil,
de 25.05,98, da Casa Civil da Presidência tia República que envia
cópia do Avisa nO 380, de 08.05.98, do Ministério da Fazenda,
pres~ esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.109, de 1998, de
aulana do Deputado CORIOLANO SALES.

750/98,

de 07.05.98, ao Ministêrio da Previdência e Assistência Social,
encaminhando cópia do Requerimento de autoria da Deputada
CIDINHA CAMPOS. em que solicita complementação da respcsta do
RI nO 3.039, de 1997.

Aviso nO 671-SUPARI
C,Civil,
de 25.05.98, da Casa Civil da Presidência da República que envia
cópia do Aviso nO 163, de 08.05.98, do Ministério da Educação e do
Desporto, prestando esciarecimentos sobre a Indicação nO 1.115,
de 1998, de autoria da Deputada DALILA FIGUEIREDO.

751/98,

de 07.05.98, ao Deputado ROBERTO PESSOA, encaminhando cópia
do AVISO n' 179/GM, de 06.05,98, do Ministério da Saúde. prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 2.340, de 1997

752198,

07.05.98, ao Deputado PIMENTEL GOMES. encaminhando cópia do
AVISO nO 015/GM·7/131, de 24.04.98, do Ministério da Aeronáutica,
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3,166, de 1998.

753/98,

de 07.05,98, â PreSidência da Câmara dos Deputados, encaminhando
cópia do Aviso nO 140, de 0605.98, do Ministério da Previdência e
AssistênCia Social, tendo em anexo enveiope lacrado com carimbo
CONFIDENCIAL, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI nO 3 230, de 1998, de autona dos Deputados
MARCELO DEDA e CHICO VIGILANTE.

755/98,

de 07,05.98, ao Deputado INÁCIO ARRUDA, encaminhando cópia do
Oficio nO 1861MPO, de 06.05.98. do Minlsténo do Planejamento e

Aviso nO 668-SUPARI
. .
.
. ,
'
C.Civil,
de 25.05.98, da Casa CIvil da PresidênCia da Repu~hca que e~vla
cópia do AVISO n° 182, de 060598, do Mlntsteno da Saude,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação n° 1.090, de 1997, de
autoria do Deputado MARCONI PERILLO.
Aviso nO 669-SUPARI
C.Civil,
de 25.05.98, da Casa Civil da Presidência da República que envia
cópia do AVISO nO 381, de 08.05.98, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.093, de 1997, de
autoria do Deputado SILAS BRASILEIRO.

Aviso nO 672-SUPARI
C.Civil,
de 25.05,98, da Casa Civil da Presidência da República que envia
cópia do Aviso nO 183, de 06.05.98, do Ministério da Saúde,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.143 de 1998, de
autoria do Deputado WAGNER ROSSI.
Aviso nO 673-SUPARI
C.Civil,
de 25.05.98, da Casa Civil da Presidência da República que envia
cópia do Aviso nO 123, de 12.05.98, do Ministério das
Comunicações, prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO
1.145, de 1998, de autoria do Deputado HERMES PARCIANELLO.
Aviso nO 674-SUPARI
C.Civil,
de 25.05.98, da Casa Civil da Presidência da República que envia
cópia do Aviso nO 386, de 08.05,98, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos ~obre a Indicação nO 1.163, de 1997, de
autoria do Deputado CONFUCIO MOURA.
Aviso nO 675-SUPARI
C.Civil,
de 25.05.98, da Casa Civil da Presidência da República que envia
cópia do Aviso nO 379, de 08.05.98, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.173, de 1998, de
autoria do Deputado MURILO DOMINGOS.
Aviso nO 676-SUPARI
C.Civil,
de 25.05.98, da Casa Civil da Presidência da Repúbiica que envia
cópia do AVISO nO 427, de 18.05.98, do Ministério dos Transportes,
prestando esclarecimentos sobre a Indicação nO 1.182, de 1998, de
autoria do Deputado COLBERT MARTINS,

Orçamento, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
, do RI n° 3.263, de 1998
756198,

de 07.05.98, ao Deputado RICARDO GOMYDE, encaminhando cópia
do Oficio nO 49/GM/MEC. de 04.05.98, do Ministério da EducaÇão e do
Desporto, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes dos
Requenmentos de Informação nOs 3.235 e 3.236, de 1998.

757/98,

de 07-.05.98, ao Deputado MIGUEL ROSSETTO, encaminhando cópia
do Aviso nO 370IMF, de 05.05.98, do Ministério da Fazanda, prestando
3,282, de 1998.
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI

no

758198,

de 07.05.98, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando cópia do
Oficio nO 221DIC/ARC-MRE-XCOR, de 07.05.98, do Ministério das
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Relações Exteriores, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n' 3.278, de 1998.
759/98,
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773/98,

de 07.05.98, ao Deputado MARCONI PERILLO. encaminhando cópia
na 184/GM, de 06.05.98, do Ministério da Saúde, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n' 3.283, de 1998.

de 11.05.98, ao MinistériO de Mmas e Energia, encaminhando cópia do
RI na 3.344, de 1998, de autoria do Deputado PAULO BERNARDO,
solicitando informações, através de Furnas Centrais Elétricas S.A FURNAS, sobre publicidade.

774198,

de 07.05.98, ao Deputado PAULO LUSTOSA, encaminhando cópia do
Otrcio n' 356/GABIMARE, de 06.05.98, do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n' 3.292, de 199B.

de 11.05.98, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia do
RI n' 3,345, de 1998, de autoria do Deputado PAULO BERNARDO,
solicitando informações. através das Centrais Elétricas Brasileiras S,AELETROBRÁS. sobre publicidade.

775/98,

de 08.05.98, ao Deputado VALDEMAR COSTA NETO, encaminhando
cópia do Oficio n' 1891MPO, de 08.05.98, do Ministério do
Planejamento e Orçamento, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n' 3.168, de 1998.

de 11,05.98, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia do
RI n' 3,346, de 1998, de autoria do Deputado PAULO BERNARDO,
solicitando informações, através das Centrais Elétricas do Sul do Brasil
S,A - ELETROSUL, sobre publicidade.

776/98,

de 11.05.98, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia do
RI n' 3.347, de 1998. de autoria do Deputado PAULO BERNARDO,
solicitando informações. através da CompanhIa H/draelétrica do São
Francisco S.A - CHESF, sobre publiCidade.

777198,

de 11.05.98, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia do
RI n' 3.348, d., 1998, de autoria do Deputado PAULO BERNARDO,
solicitando informações. através da AgênCia Nacional de Energia
Elétrica S.A - ANEEL, sobre publicidade.

778/98,

de 11 05,98, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia do
RI n' 3.349, de 1998, de autoria do Deputado PAULO BERNARDO,
solicitando informações, através das Centrais Elétricas do Norte do
BraSil S.A - ELETRONORTE. sobre publiCidade.

779/98,

de 11.05.98. ao Minlsténo da Fazenda, encammhando cópia do RI n'
3350, de 1998. de autoria do Deputado PAULO BERNARDO,

do Aviso

760198,

761/98,

762198,

763/98,

de 11.05.98, ao Ministério do Exército, encaminhando cópia do RI n'
3.322, de 1998, de autoria dos Deputados INÁCIO ARRUDA e ALDO
REBELO, sobre as medidas adotadas em conseqüência das
deciarações do Gen. Patrick Hughes. chefe do órgão central de
informações das Forças Armadas dos Estado Unidos da América, que
defendeu publicamente a intervenção militar na Amazônia,
de 1105.98, ao Ministério da Justiça. encammhando cópia do RI n'
3.324. de 1998. de autOria do Deputado NILSON GIBSON. sobre o
contrato comercial firmado entre a Policia Federal e o Governo da
França no valor de U$ 395,3 milhões.

764198,

de 11.05.98, ao Ministério dos Transportes, encaminhando cópia do RI

,na 3.325, de 1998, de autoria do Deputado VANIO DOS SANTOS,
sobre relatórios elaborados pela RFFSA acerca da conceSSIOnária
Ferrovia Tereza Cristina S.A - FTC.

765198,

de 11,05.98, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI ri'
3.326, de 1998, de autoria do Deputado MENDONÇA FILHO, sob",; o
contrato firmado entre o Governo do Estado de Pernambuco e a Caixa
Econômica Federal.

766198,

767/98,

solicitando informações. através do Instituto de Resseguros do Brasil _
IRB, sobre publicidade.
780/98,

de 11.05.98, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nO
3.351, de 1998, de autoria do Deputado PAULO BERNARDO,
solicitando informações, através da Casa da Moeda do Brasil _ CMB,
sobre pulílicidade,

de 11.05.98, ao Ministério da Justiça, encaminhando cópia do RI n'
3,327, de 1998, de autoria do Deputado ARLINDO CHINAGLlA, sobre
contratos firmados pela Política Federal com as empresas SOFREMI e
ATECH.

781/98,

de 11,05.98, ao Ministério da FaZenda, encaminhando cópia do RI nO
3.352, de 1998, de autoria do Deputado PAULO BERNARDO,
solicitando informações, através da Caixa Econõmica Federal - CEF,
sobre publicidade.

de 11,05.98, ao Ministério da Fazenda, encammhando cópia do RI na
3328 de 1998 de autoria do Deputado GILNEY VIANA, acerca de
d~la;ações rel~tivas ao Imposto sobre a Propriedade Territorial RuralITR.

782/98,

de 11.05.98, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI n'
3.353, de 1998, de autoria do Deputado PAULO BERNARDO,
solicitando informações, através do Banco do Nordeste do Brasil SA _
BND. sobre publicidade.

783/98,

de 11,05.98, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI nO
3,354, de 1998, de autoria do Deputado PAULO BERNARDO,
solicitando Informações, através do Banco do Brasil SA, sobre
publicidade.

784198,

de 11.05.98, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI n'
3.355, de 1998, de autoria do Deputado PAULO BERNARDO,
solicitando informações, através do Banco da Amazônia S.A - BASA,
sobre publicidade.

768198,

de 11,05,98, ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazõnia Legal, encaminhando cópia do RI na 3.329, de 1998, de
autoria do Deputado GILNEY VIANA, sobre o Projeto BID-PANTANAL.

769/98,

de 11.05.98, ao Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado encaminhando cópia do RI na 3.330, de 1998, de autoria do
Deput~do ARNALDO FARIA DE sÁ, sobre exclusão dos servidores
inativos da ex-Contadoria Geral de Transportes - CGT - da folha de
.
pagamento do órgão.

770/98,

de 11.05.98, ao Ministério da Fazenda, encammhando cópia do RI n'
3,341, de 1998, de autoria do Deputado PAULO BERNARDO, sobre
avais suportados pela União em face de empréstimos externos
tomados por Estados e Munlcipios.

785/98,

de 11,05.98, ao Ministério das vUtT'U,"caçães, encammtTando cópia do
RI n' 3.356, de 1998, de autoria do Deputado PAULO BERNARDO,
solicitand? informações, através da Telecomunicações Brasileiras S.A _
TELEBRAS, sobre publicidade.

771/98,

de 11.05.98, ao Ministério dos Transportes, encaminhando cópia do RI
n' 3.342, de 1998, de autoria do Deputado PAULO BERNARDO,

786198,

de 11 ,05.98, ao Ministério das Comunicações. encaminhando cópia do
RI na 3.357, de 1998, de autoria do Deputado PAULO BERNARDO,
solicitando mformações, através da Empresa Brasileira de
Telecomunicações S.A - EMBRÁTEL, sobre publiCidade.

787/98,

de 110598, ao Ministério das Comunicações. encaminhando cópia do
RI n' 3.358, de 1998, de autoria do Deputado PAULO BERNARDO,
solicitando informações. através da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos - ECT, sobre publicidade.

solicitando informações, .através da Rede Ferroviária Federal SA RFFSA, sobre publicidade.
772198,

de 11.05.98, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia do
RI n' 3.343, de 1998, de autoria do Deputado PAULO BERNARDO,
solicitando informações, através da Petróleo Brasileiro S,A PETROBRÁS, sobre publicidade.

23122 Quarta-feira 14

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Outubro de 1998

788/98.

de 11.05.989. ao Ministério da Aeronáutica. encaminhando cópia, do RI
nO 3.359. de 1998. de autorra do Deputado PAULO BERNARDO.
solieftando informaçães. através da Empresa Brasileira de InfraEstrutura Aeroportuária -INFRAERO. sobre publicidade.

803/8c.

de 12.05.98, ao MInistérro da Saúde. encaminhando cópia do RI nO
3.334. de 1998, de autorra do Deputado FERNANDO ZUPPO, sobre os
gastos efetuados como os recursos adVindos da Contribuição
Provisória sobre a MOVI mentação Financeira.

789/98.

de 11.95.98. ao Ministério do Exército. encaminhando cópia do RI nO
3.360. de 1998. de autoria do Deputado PAULO BERNARDO.
solicitando informaçães. através da Indústria de Material Bélico do
Brasil - IMBEL. sobre publicidade.

804198,

de 12.05.98, ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
e~caminh~ndo cópia do RI n° 3.335, de 1998, de autoria do Deputado
JULIO CESAR, sobre o processo de registro de reguladores de
crescimento vegetal para uso na cultura da manguerra.

790/98.

de 11.05.98, ao Ministério da Indústria. do Comércio e do Turismo,
encaminhando cópia do RI nO 3.362. de 1998, de autoria do Deputado
JOSÉ EGYDIO, sobre inquérito administrativo aberto pelo INPI
envolvendo servidor do Ministério e contestação da União Federal em
processo movido pelo mesmo servIdor.

805/98,

de 12.05.98, ao MinistériO da Fazenda, encaminhando cópia do RI ri"
3.336, de 1998, de autoria do Deputado lINDBERG FARIAS, sobre
Crédito Educativo.

806198,

de 12.05.98, ao Ministério da Educação e do Desporto, encaminhando
cópia do RI n° 3 337. de 1998. de autoria do Deputado lINDBERG
FARIAS, sobre Crédito EducatiVO.

807198.

de 12.05.98, ao Ministérro da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.338, de 1998, de autoria do Deputado lINDBERG FARIAS, sobre a
verba do Orçamento de 1998.

808/98,

de 14.0598, á Casa Civil da PreSidênCia da Republica. encaminhando
cópia da Indicação nO 1 215, de 1998. de autoria do Deputado ELTON
ROHNELT. que sugere ao Poder Executivo a adoção de providências
para Implementar Programa IntenSIvo de Manejo Racional da
Agricultura para conservação do saio.

809/98,

de 14.05.98, à Casa Civil da PreSidênCia da Republica, encaminhando
cópia da Indicação n° 1.227, de 1998, de autoria do Deputado
MARCONI PERILLO, que sugere ao Poder Executivo. por intermédio
do Ministérro da Fazenda. a adoção de prOVidências no sentido de
ampliar a oferta de recursos para a aquisição e aplicação de caicário no
setor agropecuário

810/98.

de 14.05.98. à Casa Civil da PreSidência da Republica, encaminhando
cópia da Indicação nO 1 228. de 1998. de autorra do Deputado NILSON
GIBSON. que sugere ao Poder Executivo o envIo de Projeto de Lei
dispondo sobre o Fundo de Amparo ao Trabaihador (FAT) em beneficio
dos traball1adores da orla maritima.

791/98.

792/98.

793/98.

794/98.

795/98.

de 11.05.98, ao Ministério da Justiça, encaminhando cópia do RI nO
3.363, de 1998, de autoria do Deputado EDUARDO JORGE, sobre
pareceres técniCOS e Juridicos Justificativos das Resoiuções nOs 809. de
1995 e 821. de 1996. do CONTRAN, em 23 de Janeiro de 1998.
de 11 0598, ao MinistériO Extraordinário de Politica Fundiárla,
encaminhando cópia do RI ri" 3.364. de 1998. de autoria da
COMISSÃO DE AGRICULTURA E POlÍTICA RURAL, acerca das
desapropriaçães de áreas de terra no Brasil do ano de 1995 a 1998,
respectivamente. por. - área de terra desapropriada no periodo; extensão de cada área desapropnada no período
de 11 05.98, ao MinistériO da Fazenda, encaminhando cópia do RI nO
3365. de 1998, de autorra do Deputado MAURíCIO REQUIÃO. sobre o
Fundo de Indenização do Trabalhador Portuárro Avulso (FITP).
de 11 05.98, ao Ministério da PreVidência e AssistênCia Social,
encaminhando cópia do RI n° 3 366, de 1998. de autorra do Deputado
ARLINDO CHINAGlIA. sobre os débitos eXistentes por parte de
embaixadas. consulados e reprp.~entações internaCionaiS no Brasil para
com o INSS

de 11.05.98. ao Ministério do Trabaiho. encamlnnando cópia do RI n°
3.368. de 1998. de autoria do Deputado INÁCIO ARRUDA, sobre os
procedimentos adotados em defesa do Fiscal do Trabalho envolvido em
inquérito administrativo encaminhado ao Ministéno pelo Governador do
Estado do Ceará.

811/98,

de 1405.98. à Casa Civil da Presidência da Republíca. encaminhando
cópia da Indicação nO 1230, de 1998. de autorra do Deputado NEIF
JABUR, que sugere ao Poder Executivo, por rntermédio do Ministério
da Indústria. do Comércio e do Turismo, o reconhecimento do valor
turistico do projeto conhecido como "Monte das Oiiveiras', no Municipio
de Alpinópoiis, Estado de Minas Gerais.

812198,

de 14.05.98, à Casa C,Vil da PreSidência da Repúbiica, encaminhando
cópia da Indicação nO 1.231, de 1998, de autoria do Deputado
WERNER WANDERER, que sugere. ao Poder Executivo a adoção de
providências relativas à doação dos imóveis que menciona, de
propriedade do DNER, ao Municipio de Matelândia, no Estado do
Paraná

813/98,

de 1405.98. à Casa Civil da Presidência da Repúbiica, encaminhando
cópia da Indicação nO 1.232, de 1998, de autoria do Deputado
HERMES PARCIANELLO, que sugere ao Poder Executivo a inclusão
de recursos no Orçamento Geral da União de 1999, para o
asfaltamento da BR-272. trecho Goioerê a Iporá. no Estado do Paraná.

796198.

de 11.05.98. ao Deputado MARCELO DEDA, encaminhando cópia do
Oficio PSIRI nO 753, de 07.05.98, que enviou á Presidência da Câmara
dos Deputados a resposta do RI n° 3.230, de 1998. tendo em anexo
envelope lacrado com carimbo de CONFIDENCIAL.

797/98.

de 11.05.98, ao Deputado CHICO VIGILANTE, encaminhando cópia do
Oficio PSIRI n° 753, de 07.05.98, que enviou á Presidência da Câmara
dos Deputados a resposta do RI n° 3.230, de 1998. tendo em anexo
envelope lacrado com carrmbo de CONFIDENCIAL.

798/98.

de 12.05.98. ao Deputado MOREIRA FRANCO encaminhando cópia
do Aviso nO 96/MME. de 12.05.98. do Ministérro de Minas e Energia,
prestando esciarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.221, de 1998

799/98,

de 12.05.98, ao Deputado ROBERTO PESSOA. encaminhando cópia
do Aviso nO 95/MME. de 12.0598, do Ministérro de Minas e Energia.
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.290. de 1998.

814/98.

de 14.05.98, à Casa Civil da Presidência da República, encaminhando
cópia da Indicação nO 1.233, de 1998, de autoria do Deputado
CORIOLANO SALLES. que sugere ao Poder Executivo a criação de
frentes de serviços nas regiões atingidas pela seca.

de 12.05.98, ao Ministérro da Fazenda. encaminhando cópia do RI nO
3.331, de 1998. de autorra do Deputado PADRE ROQUE. sobre o
montante arrecadado com apostas em Jogos de azar mantidos pelo
Governo Federal.

815/98,

de 1405.98, à Casa Civil da PreSidência da República, encaminhando
cópia da Indicação n' 1234, de 1998. de autoria do Deputado LUIZ
FERNANDO, que sugere ao Poder Executivo a mediação brasileira
para solução da atual crise política no Paraguai e a imediata aplícação
das cláusulas de salvaguarda da democracia nos países membros,
constantes dos tratados conslitutivos do Mercosul e da OEA.

816/98.

de 14.05.98, à Casa Civil da PresidênCia da Repúbiica, encaminhando
cópia da Indicação nO 1.235, de 1998, de autoria do Deputado JOÃO
FASSARELLA, que sugere ao Poder Executivo. por intermádio do
Ministérro da Educação e do Desporto. a inclusão do tema "Saúde,
Higiene e Segurança do Trabalho" nos Parâmetros Curricularés
NaCIOnaiS do ensino fundamental e médio

800/98.

801/98.

802/98.

de 12.05.98. ao Ministério das Comunicações. encaminhando cópia do
RI nO 3.332. de 1998. de autona do Deputado PADRE ROQUE, sobre
os proprietários ou detentores de outorga dos meIOs de comunicação
SOCial no Pais.
de 12.05.98. ao Minlstérro da Aeronáutica, encaminhando cópia do RI
n° 3333, de 1998. de autorra do Deputado CUNHA BUENO. sobre vôos
realizados no aeroporto de Congonhas. em São Pauia.

Outubro de 1998
817/98.
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de 14.05.98, à Casa Civil da Presldéncla da República, encaminhando
cópia da Indicação n' 1.236. de 1998, de autoria do Deputado JOÃO
FASSARELLA. que sugere ao Poder Executivo. por Interméd:o do

832/98,

de 14.05.98, ao Ministério de Minas e EnergIa, encaminhando cópia do
RI n' 3.388. da 1998. de autoria do Deputado ARLINDO CHINAGLlA,
sobre a composíção aCionária e os atos constitutivos e demaís registros
da empresa EDF Internacional S/A. SÓCIa da empresa Light - Serviços
de Eletricidade S.A.

833/98,

de 14.05.98, ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento
encaminhando cópia do RI n' 3.388, de 1998, de autoria do Deputad~
GILNEY VIANA, sobre destinação de recursos do Orçamento da União
parra o Municipio de Aripuanã, Estado do Mato Grosso.

834/98,

de 14.05.98, ao Ministério dos Transportes, encaminhando cópia do RI
n' 3.389, de 1998, de autoria do Deputado FRANCISCO RODRIGUES,
sobre a BR·174.

835/98,

d~ ~4.05.98, ao Ministério da Educação e do Desporto, encaminhando
copia do RI n' 3.390, de 1998, de autoria do Deputado FRANCISCO
RODRIGUES, sobre a Universidade Federal de Roraima.

836198,

de 14.05.98, ao Ministério da Previdência e Assistência Social
encaminhando cópIa do RI n' 3.373, de 1998, de autoria da Deputad~
CIDlNHA CAMPOS, sobre o servidor, Gelson José Leite Chovarte.

837/98,

de 14.05.98, ao Ministério da Previdência e Assistência Social
encaminhando cópia do RI n' 3.37S, de '1998, de autoria do Deputad~
ANTONIO DO VALLE. sobre a aplicação. por parte da Secretaria de
:,\ssisténcia Social, dos programas de apoio à criança, adolescente e
Idoso no Estado de Minas GeraIs.

838/98,

de 14.05.98, ao Ministérto da Justiça, encaminhando cópia do RI n'
3.383, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre os
presos enquadrados em crime hediondo (quanto à relação de nomes
dos que cumprem pena por esse tipo de cflme).

839/98,

de 1405.98, ao Ministéno dos Transportes. encaminhando cópia do RI
n' 3.420, de 1998, de autoria do Deputado RENAN KURTZ sobre
provimentos pagos a funcionários Inativos da RFFSA.
'

840198.

de 1S.05.98, ao Deputado CUNHA BUENO. encaminhando cópia do
Aviso n' 38SIMF, de 08.0598, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos conslantes do RI n' 3.261. de 1998.

841/98.

de. 1.5.05.98. ao Deputado CUNHA BUENO. encaminhando cópia do
OfiCIO n' 010/GM·MICT, de 14.05.98. do Ministério da Indústria. do
Comércio e do Turismo. prestando esclarecimentos sobre os quesItos
constantes do RI n' 3.277, de 1998.

Ministério do Trabalho. o. est~do e posterior envio de Mensagem ao
Congresso NaCional relativa a ratificação da Convenção n' 176 da
Organização Internacional do Trabalho.

818/98,

da 14.05.98, à Casa Civil da Presidência da República, encaminhando
cópia da Indicação n° 1.238, de 1998, de autoria do Deputado SILAS
BRASILEIRO, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do
Ministério da Justiça, a criação da Carreira de Policial Rodoviário
Federal.
.

819/98,

de 14.05.98, ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da A,:"azônia Legai, encaminhando cópia do RI n' 3.367, de 1998, de
autoria. do Deputado FRANCISCO RODRIGUES, sobre o Projeto
Passarao.

820/98,

de 14.05.98, ao Estado-Maior das Forças Armadas encaminhando
cópia do RI n' 3.369. de 1998, de autoria dos Deputados INÁCIO
ARRUDA e ALDO REBELO, sobre as medidas adotadas em
conseqúéncia das declarações do Gen. Patrick Hughes, chefe do órgão
central de informações das Forças Armadas dos Estados Unidos da
.
América, relativas à intervenção militar na Amazônia.

821/98,

de 14.05.98, ao Ministério da Justiça, encaminhando cópia do RI n'
3.370, de 1998. de autoria do Deputado PEDRO WILSON sobre a
'
atuação da Fundação Nacional do índio - FUNAI.

822/98,

de 14.05.98, ao Ministério da Educação e do Desporto encaminhando
cópia do RI n' 3.371. de 1998, de autoria do Deputado CUNHA
BUENO, sobre atuação do Conselho Nacional de Educação.

823/98,

de 14.05.98, ao Ministério da Previdência e Assistência Social
encaminhando cópia do RI n' 3.372, de 1998, de autoria da Deputad~
CIDINHA CAMPOS, sobre servidores do Ministério demitidos ou
afastados.

824/98.

de 140598. ao MInistériO das Comunicações, encaminhando cópia do
RI n' 3 374. de 1988. de autoria do Deputado JOSÉ AUGUSTO, sobre
a Rádio Planalto Estéreo Som LIda.

825/98,

de 14.05.98, ao Ministério do Trabalho, encaminhando cópia do RI no3.376, de 1998, de autona do Deputado ANTONIO DO VALLE, sobre a
aplicação do pr09rama de Geração de Emprego e Renda - PROGER
no Estado de Minas Gerais.

826í98,

827/98.

828/98,

829/98,

de '14.05.98, ao Mmistérlo da Fazenda, encaminhando cópia do RI nO
3.378, de 1998, de autoria do Deputado MENDONÇA FILHO, sobre
aquisição, pela Caixa Econômica Federal, de títulos precatórios
emitidos pelo Estado de Pernambuco.
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842198,

de 1S.05.98, ao Deputado VALDEMAR COSTA NETO, encaminhando
cópia do Ofício n' 194/MPO, de 14.05.98. do Ministério do
Planejamento e Orçamento, prestando esclarecimentos sobre os
quesitos constantes dos Requertmentos de Informação n's 3.282 e
3.308, de 1998.

843/98,

de 15.0S:98, ao Deputado MAURiCIO REQUIÃO. encaminhando cópia
do Ofício n' 054/GM-MEC, de 13.05.98. do Ministério da Educação e do
Desporto, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI n' 3.284, de 1998.

de 1405.98, ao Ministério da Justiça. encaminhando cópia do RI n'
3.380, de 1998. de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre os
presos enquadrados em crime hediondo (quanto ao número dos que
cumprem pena por sequestro).

844198,

de 15.05.98, ao Deputado CARLOS CARDINAL. encaminhando cópia
do Oficio n' 551GM-MEC, de 13.0S.98, do Ministério da Educação e do
Desporto, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI n' 3.289, de 1998.

de 14.05.98, ao Ministério da Justiça, encaminhando cópia do RI n'
3.381. de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre os
presos enquadrados em crime hediondo (quanto aos presidias de
detenção).

845/98.

de 15.0S.98, ao Deputado ANTONIO JORGE, encaminhando cópia do
Aviso n' 384/MF, de 08.05.98. do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n' 3.296, de 1998.

846/98,

de 1S.05.98~ ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando cópia do
Aviso n' 3781MF. de 08.05.98, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos comtantes do Rol n' 3.300, de 1998.

847/98,

de 15.05.98, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando cópia do
Oficio nO 24/DPBID1CIDEMA-MRE·EAGR, de 1305.98, do Ministério
das Relações Exteriores, prestando esclareCimentos sobre os quesitos
constantes do RI n' 3.301, de 1998.

de 14.05.98, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia do
RI n' 3.379, de 1998, de autoria do Deputado DILSO SPERAFICO,
sobre contrato de patrocinio firmado entre a PETROBRÁS e a Williams
Grand F'rix Engineering Limited: para a temporada de corridas de
automóveis Fórmula 1, assinado em 28 de janeiro deste ano.

830/98.

de 14.0598, ao Ministério da Justiça, encaminhando cópia do RI n'
3.382. de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre os
presos enquadrados em crime hediondo (quanto ao número dos que
cumprem pena por esse tipo de crime).

831/98.

de 14.05.98, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI n'
3.385, de 1998, de autoria do Deputado MARCONI PERILLO, sobre o
programa de reestruturação de bancos estaduaiS e possivel processo
de inclusão do Banco do Estado de Goiás SA - BEG.
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848/98,

de 15.05.98, ao Deputado INÁCIO ARRUDA, encaminhando cópia do 882198,
Ofício nO 052/GM/MEC, de 13 05.98, do Ministério da Educação e do
Desporto, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI n° 3.312, de 1998.

849/98.

de 15.05.98. ao Deputado INÁCIO ARRUDA. encaminhando copia do 863/98,
OfíCIO n° 23//DCS/ARC-MRE - PEXT BRAS EUA. de 12.0598, do
Mlnlsténo das Reiações Extenores, prestando esclareCimentos sobre
os quesitos constantes do RI nO 3321, de 1998.

850/98.

de 15.05.98, ao Deputado ALDO REBELO. encaminhando cópia do
Ofício n° 23//DCS/ARC-MRE - PEXT BRAS EUA. de 12.05.98, do
Ministério das Relações Exteriores, prestando esclarecimentos sobre 884/98,
os quesitos constantes do RI n° 3321,·de 1998.

Outubro de 1998

de 2005.98, à Casa Civil da PreSidênCia da República, encaminhando
cópia da Indicação n° 1.241, de 1998, de autona do Deputado NEIF
JABUR, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do MinistériO
da Justiça, a Instalação de uma Delegacia da Policia Federal na CIdade
de Passos, Estado de Minas Gerais
de 20.0598, à Casa CiVil da PreSidênCia da República, encaminhando
cópia da Indicação nO 1242, de 1998, de autona do Deputado
ROBERTO PESSOA. que sugere ao Poder Executivo a adoção de
proVidênCiaS relatIvas as medidas destinadas ao combate á seca na
Região Nordeste.

de 20.0598. à Casa Civil da PreSidênCia da República, encaminhando
cópia da IIjdlcação nO 1 244, de 1998, de autona do Deputado AROLDO
CEDRAZe outros, que sugere ao poder Executivo. por intermédio do
MinistériQ' dos Transportes, a denominação "Aeroporto Internacional
Deputado Luis Eduardo Magalhães" ao Aeroporto Internacional da
cidade de Salvador, Estado da Bahia.

851/98,

de 15.05.98, ao Deputado MARQUINHO CHEDID. encaminhando cópia
do Aviso n° 620-SUPARlC.Civil, de 1405.98, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso nO 180, de 06.05,98,
do Ministério da Saúde. prestando esclarecimentos sobre a Indicação
n0831, de 1997.
-885/98,

852198,

de 15.05.98, ao Deputado MURILO DOMINGOS, 'encaminhando cópia
do Aviso n° 621-SUPARlC.Civil, de 14.05.98. da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso nO 178, de 06.05.98,
do Ministério da Saúde. prestando esclarecimentos sobre a Indicação
nO 1,017, de 1998,

de 20.05.98, á Casa Civil da PreSidênCia da Repúb;,ca, encaminhando
cópia da Indicação nO 1 245, de 1998, de autoria do Deputado AROLDD
CEDRAZ e outros, que sugere ao Poder Execullvo, por intermédio do
Minlsténo da Aeronáutica, a denominação "Aeroporto Internacional Luís
Eduardo Magalhães" ao Aeroporto Internacional da cidade de Salvador,
Estado da Bahia

853/98,

de 15.05.98. ao Deputado MARCONI PERILLO, encaminhando cópia 888/98.
do AViso nO 622-SUPARlC,Civil, de 14,05.98. da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso n° 181, de 06.05.98,
do Ministério da Saúde. prestando esclarecimentos sobre a Indicação
nO 1.087, de 1998.

de 20.0598, á Casa Civil da Presidência da República, encaminhando
cópia da Indicação nO 1 246, de 1998, de autoria do Deputado
ROBERTO ROCHA, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do
Ministério das Comunicações. a emissão de'· selo comemorativo ao
reconhecimento como Cidade PatrimÔniO HistóriCo da Humanidade,
pela Unesco, de São Luis, capital do Estado do Maranhão.

854/98,

de 15,05.98. ao Deputado MARCONI PERILLO, encaminhando cópia
do Aviso n° 623-SUPARlC.Civll. de 140598. da Casa Civil da
PreSidência da República que envia cópia do Aviso nO 115, de 29.04.98,
do Ministério das Comunicações, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação nO 1,164. de 1998.

855/98,

856/98,

857/98,

858/98,

de 1505.98, ao Deputado MARCONI PERILLO. encaminhando cópia
do Aviso n° 624-SUPARlC.Civil. de 1405.98. da Casa Civil da
PreSidênCia da República que envia cópia do AVISO n° 116, de 29,04,98.
do Mínisténo das Comunicações, prestando esclarecImentos sobre a
Indicação nO 1 165, de 1998
de 15.05.98, ao Deputado JOSÉ CARLOS VIEIRA, encaminhando
cópia do Aviso n° 625-SUPAR/C.Civll, de 140598, da Casa C,Vil da
PreSidênCia da República que envia cópia do Memorando n° 47. dê
05.05 98. do Conselho do Programa Comunidade Solidária, prestando
esclarecimentos sobre a Indicação nO 1 185, de 1998,
de 15,05,98, ao Deputado NEIF JABUR, encaminhando cópia do Aviso
n° 626-SUPARlC,CIViI, de 1405.98, da Casa C,Vil da Presidência da
República que envia CÓpia do Aviso nO 90, de 29.04 98, do Ministério do
Trabalho, prestando esclareCimentos sobre a Indicação nO 1.206, de
1998.

de 20,05.98, à Casa Civil da PreSidênCia da República, encaminhando
cópia da Indicação n° 1247, de 1998, de autorta do Deputado
COLBERT MARTINS, que sugere ao Poder Execullvo, por intermédio
da Supenntendênc18 do DesenvolVimento da Região Nordeste SUDENE, proVidênCias para a distribUição de cestas básicas nos
municípios atingidos pela seca no Nordeste.

888/98,

de 20.05 98, à Casa C,Vil da PreSidênCia da República, encaminhando
cópia da Indicação nO 1 248, de 1998, de autona do Deputado NILSON
GIBSON, que sugere ao Poder ExecutiVo o envIo de projeto de lei
regulamentando as condlçõas para recebimento, pelo participante do
Fundo de PartiCipação PIS/PASEP, do saldo da sua conta Individuai
nesse Fundo e dá outras proVidências

869/98.

de 20 0598. à Casa C,v,l da PreSidênCia da República. encaminhando
cópia da Indicação nO 1 249. de 1998, de autoria do Deputado ÁLVARO
GAUDÊNCIO NETO. que sugere ao Poder Executivo. por intermédio do
MInistériO da Educação e do Desporto. a cnação da UniverSidade
Federal de Campina Grande. med18nte desmembramento do campus 11
da UFPB, em Campina Grande. Estado da Paraiba

870/98.

de 20.05 98, á Casa Civil da PreSidênCia da República, encaminhando
cópia da Indicação n 1251, de 1998, de autoria do Deputado
ROBERTO PESSOA, que sugere ao Poder Executivo providências no
senlido de que os Estado e Municípios da Região Nordeste,

de 19.05.98, ao Deputado PADRE ROQUE, encaminhando cópia do
Aviso nO 056/GM-MEC. de 14,05.98, do Ministério da Educação e do
Desporto, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI nO 3.272, de 1998.

859/98,

de 20.0598, à Casa Civil da Presidência da República, encaminhando
cópia da Indicação n° 1.229, de 1998, de autoM do Deputado'JOSÉ
ALDEMIR, que sugere ao Poder. Executivo o enquadramento dos
Agentes de Saúde que prestam serviço sob contratação temporária no
Ministério da Saúde.

860/98,

de 20.05.98. à Casa CiVil da Presidência da República, encaminhando
cópia da Indicação nO 1237, de 1998, de autoria do Deputado NEIF
JABUR, que sugere ao Poder Executivo, por Intermédio do Ministério
dos Transportes, a restauração da BR-265, no Estado de Minas Gerais.

881/98,

887/98,

de 20.05.98, á Casa Civil da PresidênCia da República, encaminhando
cópia da Indicação n° 1 240, de 1998, de autoria do Depútado AIRTON
DIPP, que sugere ao Poder Executivo a extensão dos benefícios
estabelecidos na Lei nO 8460 e outras aos servidores das categonas
ligadas à construção Civil, mormente os encanadores.

prejudicados pela seca e que tiveram decretado estado de emergência

ou de calamidade pública, fiquem ISentos da contrapartida em
programa~ e projetos do Governo Federal.
871/98,

de 20.05.98, á Casa Civil da Presidência da República, encaminhando
cópia da Indicação nO 1.252, de 1998, de autoria do Deputado
ROBERTO PESSOA. que sugere ao Poder Executivo a adoção de
providênCias no senlldo de que os Estados e Municípios da Região
Nordeste, prejudicados pela seca e que tiveram decretado estado de
emergência ou de calamidade pública. tenham o pagamento de suas
parcelas de dívidas relativas a finanCiamentos e empréstimos,
contraídos Junto ao Governo Federal. suspenso pelo período de um
ano, ou seja: de mala de 1998 a mala de 1999.

872/98,

de 20,05.98, á Casa Civil da PreSidência da República, =~~--,----~
cópia da Indicação nO 1.253, de 1998, de autoria do ::~c'=::
ROBERTO PESSOA, que sugere ao Poder Execullvo provldêncías :-.:
sentido de que os Estados e Municípios da Região NnrrlA~tA
prejudicados pela seca e que tiveram decretado estado de

....

ou de calamidade pública, sejam liberados da participação do i:..::::=
EstabJilzação Fiscal

Outubro de 1998
873/98,

874/98,

875/98,

876/98,

877/98,

878/98,

879/98,

880198,

881198,

882198,

883/98,
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888/98,

de 20,05.98, ao Ministério da Aeronàutica, encaminhando cópia do RI
n' 3.395, de 1998, de autona dos Deputados LUCIANO ZICA e
WALTER PINHEIRO, sobre as obras de ampliação do Aeroporto
Internacional de Viracopos,

0887/98,

de 20,05.98, ao Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado encaminhando cópia do RI n' 3 396, de 1998, de autoria do
Deput~do PAULO BERNARDO, sobre servidores públicos federais
ocupantes de cargos comissionados.

'888/98.

de 20.05.98. ao Ministério da Previdência e Assistência Social.
encaminhando cópia do RI n' 3.397. de 1998, de autoria da Deputada
CIDINHA CAMPOS, sobre o servidor Arnaldo Peres Vianna e outros.

889198.

de 20 05 98, ao Ministério da Indústna do Comércio e do Turismo,
encammhando cópia do RI n' 3 398. de 1998. da autoria da Deputada
C:IDi~\HA ,CAMPOS,
sobre o servidor Jackson Luiz S3ntos
Vasconcelos.

890/98,

de 20.05.98, ao Ministéno de Minas e Energia, encaminhando cópia do
RI n' 3.399, de 1998. de autoria da COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE, sobre os procedimentos administrativos
adotados para a construção do gasoduto Urucu-Porto Velho.

891/98,

de 20,05.98, ao Deputado WALTER PINHEIRO, encaminhando cópia
do Aviso n' 202lGM, de 12.05.98, do Ministério da Saúde, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n' 3,204, de 1998.

892198,

de 20,05,98, ao Deputado HERCULANO ANGHINETTI, encaminhando
cópia do Aviso n' 017/GM-7/148, de 11.05.98, do Ministério da
Aeronáutica, prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n' 3.210, de 1998

893/98,

de 20.05,98, ao Deputado ADEMIR LUCAS, encaminhando cópia do
Oficio n' 417/GM/MT, de 18,05.98, do Ministério dos Transportes,
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n'
3.280, de 1998.

894198,

de 20.05.98, ao Deputado JOÃO FASSARELLA, encaminhando cópia
do Oficio n' 417/GM/MT, de 18.05.98, do Ministério dos Transportes,
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI n'
3.280. de 1998.

895/98,

de 20.05.98, ao Deputado PAULO MOURÃO, encaminhando cópia do
Aviso n' 409/MF, de 15.0598, do Ministério da Fazenda, prestando
esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI na 3.288, de 1998.

de 2005.98, ao MinistérIO da Educação e do Desporto, encaminhando
cópia do RI n' 3.339, de 1998, de autoria do Deputada L1N~BERG
FARIAS, sobre a construção de novas escolas no Mumclplo de
Laranjal, Estado de Minas Gerais

896198,

de 200598, à COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
CONTROLE, encaminhando cópia do Aviso n' 410/MF, de 15.05.98, do
Ministério da Fazenda. prestando esclareCimentos sobre os quesitos
constantes do RI n' 3303, de 1998.

de 20.05.98, ao MinistérIO da Saúde, encammhando cópia do RI n'
3.340, de 1998, de autona do Deputado L1NDBERG FARIAS, sobre a
falta de vacina do ltpo Hepatite 8 no BraSil e, em espeCial, no Rio de
Janeiro.

897/98,

de 20.0598. à COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
CONTROLE, encaminhando cópia do AVISO n' 416/GM/MT, de
18.05.98, do Ministério do Trabalho. prestando esclareCimentos sobre
os quesitos constantes do RI n' 3 305. de 1998

898/98,

de 2005.98, ao Deputado HERMES PARCIANELLO, encaminhando
cópia do Aviso n' 649-SUPAR/C.Clvil. de 20.05 98, da Casa Civil da
Presidência da República que enVia cópia do Aviso n' 122, de 12.05.98,
do Ministério das Comunicações, prestando esciarecimentos sobre as
Indicações n's 1.146 a 1162 e 1.667 a 1.169, de 1998.

899/98,

de 20,05.98, ao Deputado JOSÉ CARLOS VIEIRA, encaminhando
cópia do Aviso n' 650-SUPARlC.Civil, de 20.05.98, da Casa Civil da
Presidência da República que envia cópia do Aviso n' 112, de 12.05.98,
do Ministério do Trabalho, prestando esclareCimentos sobre a Indicação .
n' 1.171, de 1998.

900/98,

de 20.05,98, ao Deputado FERNANDO ZUPPO, encaminhando cópia
do Aviso n' 651-SUPARlC.Civil, de 20.05,98, da Casa Civil... çla
Presidência da República que envia cópia do Aviso na 111, de 12.à5.91Í;
do Ministério do Trabaiho, prestando esclareCimentos sobre a Indicação
n' 1.221, de 1998.

901198,

de 20,05.98, ao Deputado LUIZ ALBERTO, encaminhando cópia do
Aviso n' 057/GM-MICT, de 18.05.98, do Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n' 3.219, de 1998.

de 20.05.98, à Casa Civil da Presidência da República, encaminhando
cópia da Indicação n' 1.254, de 1998, de autoria do Deputado
ROBERTO PESSOA, que sugere ao Poder Executivo providências no
sentido de que os Estados e Municipios da Região Nordeste,
prejudicados pela seca e que tiveram decretado estado de emergência
ou de calamidade púbilca, tenham o pagamento de suas parcelas de
dividas com o Instituto Nacional do Seguro Social suspenso pelo
período de um ano, ou seja: de maio de 1998 a maio de 1999,
de 20.05.98, à Casa Civil da Presidência da República, encaminhando
cópia da Indicação n' 1.255, de 1998, de autoria do Deputado
ROBERTO PESSOA, que sugere ao Poder Executivo a adoção di!
medidas no sentido de que os Estado e Municípios da Região
Nordeste, prejudicados pela seca e que ltveram decretado estado de
emergência ou de calamidade pública. tenham o pagamento de suas
parcelas de dívidas relaltvas ao FGTS e ao PISIPASEP suspenso pelo
período de um ano, ou seja: de maio de 1998 a maio de 1999.
de 20,05.98, à Casa Civil da PreSidência da República, encaminhando
cópia da Indicação n' 1 256, de 1998, de autoria da Deputada MARISA
SERRANO, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio do In~tituto
Nacional de Seguro Social - INSS - o empenho na renegooaçao da
divida das pequenas prefeituras.
de 20.05.98, à Casa Civil da Presidência da República, encaminhando
cópia da Indicação n' 1.257, de 1998, de autoria do Deputado
COLBERT MARTINS, que sugere ao Poder Executivo, por intermédio
do Ministério da Saúde, o exame da necessidade de se criar
Programas de Combate à Fome do Nordeste.
de 20,05.98, ao Tribunal Superior Eleitoral, encaminhando cópia da
Indicação n' 1.258, de 1998, de autoria do Deputado MARÇAL FILH~,
que sugere ao Poder Judiciàrio, por intermédio do Tribunal Supenor
Eleitoral, a equiparação da gratificação concedid8; ao Chefes de
Cartórios de Zonas Eieltorais do mterior dos Estados aquela concedida
aos ocupantes de cargos idênticos nas capitais.
de 20.05.98, à Casa Civil da Presidência da República, encaminhando
cópia da Indicação n' 1 259, de 1998,' de autoria d? .Deputado. N~~F
JABUR, que sugere ao Poder Executivo, por mtermedlo do Mlnlsteno
da Marinha, a criação de uma Agência de Capitania dos Portos na
cidade de Passos, Eslado de Minas Gerais.
de 20.05.98, ao Ministério do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do Ofício n' 019, de 13.05.98, de autoria do
Deputado GERALDO PASTANA em que solicita complementação da
resposta do RI n' 3 092, de 1997.

de 20.05.98, ao Ministério da Fazenda, encaminhando cópia do RI n'
3.391, de 1998. de autoria da COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE, sobre operação do Banco Noroeste SA
de 20,05.98, ao Ministério de Minas e Energia, encaminhando cópia do
RI ri' 3,392, de 1998, de autoria da COMISSÃO DE MINAS E
ENERGIA:, sobre recursos que serão aplicados no reassentamento dos
atingidos pela barragem de Itaparica..

884/98,

de 20,05.98, ao Ministério do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI n' 3.393, de 1998, de autoria do Deputado
VALDEMAR COSTA NETO, sobre empréstimos concedidos pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES,

885/98,

de 20.05.98, ao Ministério das Comunicações, encaminhando cópia do
RI ri' 3.394, de 1998, de autoria do Deputado WALTER PINHEIRO,
sobre a Comissão Especial de Supervisão; quadro de pessoal da
ANATEL; especialistas contratados com recursos liberados por força do
Acordo com UIT: Ouvidor; empresas constituldas para a exploração do
serviço móvel celular; a assembléias gerais em operadores estatais da
TELEBRÁS,
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903198,

904/98,

905/98,

906/98,

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

de 21.05.98, à Casa Civil da Presldéncia da República, encaminhando
cópia da Indicação n' 1239, de 1998, de autoria do Deputado NILSON
GIBSON, que sugere ao Poder Executivo o envio de Projeto de Lei
regulamentando a Carreira de Auditoria em Saúde no âmbito do
Ministério da Saúde
de 21.05.98, à Casa Civil da Presldéncia da República, encaminhando
cópia da Indicação n' 1.250, de 1998, de autoria do Deputado
ARMANDO ABiLlD, que sugme ao Poder Executivo, por intermédio do
Ministéno da Administração Federal e Reforma do Estado, a
transformação dos cargos de Engenheiro Agrônomo do Ministério da
Agricultura em de Fiscai de Defesa Agropecuária
de 22.0598, à Deputada RITA CAMATA. encaminhando cópia do
Ofício n' 330/MMAlGAB, de 21.05,98. do MinistéCio do Meio Ambiente,
dos Recursos Hidricos e da Amazônia Legal,
prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n' 3,161, de 1998
de 22.05 98, ao Deputado GONZAGA PATRIOTA, encaminhando cópia
do Oficio n' 329/MMAlGAB, de 21 05.98..do Ministéno 'do Meio
Ambiente, dos Recursos Hidricos e da Amazônia Legal, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3,172, de 1998.

918198,

de 22.05.98, ao Deputado PAULO BERNARDO, encaminhando cópia
do Aviso nO 434/MF, de 22.05.98. do MinistériO da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.355, de 1998.

919/98,

de 22.05.98, ao Deputado MARCONI PERILLO, encaminhando cópia
do Aviso n' 430/MF, de 20.05.98. do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.385, de 1998.

920198,

de 27.05.98. ao Ministério da Educação e do Desporto, encaminhando
cópia do RI nO 3387, de 1998, de autoria do D'1PUtado ANTONIO
JORGE, sobre folhas de pagamento de pessoal da Fundação
UniverSidade de Brasília,

921/98,

de 27.05.98, ao Ministéno do Trabalho. encaml!"hando cópia do RI nO
3.400, de 1998, de autona do Deputado INACIO ARRUDA. sobre
prOVidênCias tomadas pela DelegaCia Regional do Trabalho (DRT-C.E)
diante das irregularidades no regime de trabalho de professores recem
concursados pelo Governo do Estado do Ceará.

922/98.

de 27 05.98. ao MinistériO do Meio Ambiente, dos Recursos Hí';;'GOS e
da Amazônia Legal, encaminhando copia do RI n~ 3,401, de ~8, de
autoCia do \1.ep~tadQ CUNHA BIJENO" sobra liberação de verua para 8
Prefeitura Municipal de Paímltal, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercicio de 1998. através da emenda
parlamentar de autoria do requerente.

923/98,

de 27.05.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópía do RI nO
3.402, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre
liberação áe verba para a Santa Casa de Misencórdia de Palmital,
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o
exercício de 1998, através de emenda parlamentar de autoria do
requerente.

'924/98,

de 27.05.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.403, de 1998, de autoCia do Deputado CUNHA BUENO, sobre
liberação de verba para a Fundação Antonio Prudente, de São Paulo,
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o
exercicio de 1998, através de emenda parlamentar de autoria do
requerente.

925198,

de 27,05.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3.404, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre
liberação de verba para a Santa Casa de MiseCicórdia de Garça, Estado
de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercicio de
1998, através de emenda parlamentar de autoria do requerente.

926/98.

de 27.05.98, ao Ministérro da Educação e do Desporto, encaminhando
cópia do RI n° 3.405, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA
BUENO, sobre liberação de verba para a Prefeitura Municipal de Santa
Albertina, Estado de São Paulo, consignada no .Orçamento da União
para o exercicio de 1998, através de emenda parlamentar de autoria do
requerente.

927/98,

de 27.05,98, ao Ministério do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI nO 3.406, de 1998, de autoria do Deputado
CUNHA BUENO, sobre liberação de verba para a Prefeitura Municipal
de Tremembé, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da
União para o exerciCIO de 1998, através de emenda pariamentar de
autoria do requerente

928/98,

de 270598, ao MinistéM do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI n° 3407, de 1998, de autoria do Deputado
CUNHA BUENO, sobre liberação de verba para a Prefeitura Munielpal
de Buri, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para-

de 22.05.98, ao Depuiado ALCIDES MODESTO, encaminhando cópia
do Ofício MCTln' 161, de 21.05.98, do Ministério da Ciência e
Tecnologia, prestando esciareclmentos sobre os quesitos constantes
do RI nO 3:242, de 1998,

907/98,

de 22.05.98, ao Deputado PADRE ROQUE, encaminhando cópia do
Aviso nO 421/MF, de 19.05.98, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.245, de 1998.

908198,

de 22.05,98, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando cópia do
Aviso n' 424/MF, de 20.05.98, do Ministério da Fazenda, prestando
esclareclme~!?s. sobre os quesitos constantes do RI nO 3.279, de 1998.

909/98,

de 22,05,98, ao Deputado JOSÉ AUGUSTO, encaminhando cópia do
AViso n' 420/MF, de 19.05.98, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.297, de 1998.

910/98,

de 22.05.98, ao Deputado CUNHA BUENO, encaminhando cópia do
Aviso n' 59/GM-MICT. de 21.05.98, do Ministério da IndústCia, do
Comércio e do Turismo, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantEls do RI n' 3 299, de 1998.

911/98,

de 22.05,98, ao Deputado INÁCIO ARRUDA, encaminhando cópia do
Aviso n' 433/MF, de 22.05.98, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.302, de 1998.

912/98,

de 22.05.98, ao Deputado IVAN VALENTE, encaminhando cópia do
Aviso n° 440/MF, de 22.05.98, do MinistéCio da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nO 3.310, de 1998.

913/98,

de 22.0598, ao Deputado LUCIANO ZICA, encaminhando cópia do
AVIso n' 4381MF, de 22.05.98, do Ministério da Fazenda, prestando
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 3.313, de 1998.

914/98,

de 22.0598, à COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO
AMBIENTE E MINORIAS, encaminhando cópia do Aviso nO 4371MF, de
22.05.98, do Ministério da Fazenda, prastando esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI nO 3.316, de 1998.

915/98,

de 22.05.98, ao Deputado AUGUSTO CARVALHO, encaminhando
cópia do Aviso nO 436IMF, de 22,05.98, do Ministério da Fazenda,
prestando esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
3.319, de 1998,

916/98,

da 22.05.98, ao Deputado HERMES PARCIANELLO, encaminhando
cópia do Aviso n' 130/MC. de 22.05.98, do Ministério das
Comunicações, prestando esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n' 3,320, de 1998.

917/98,

de 2205.98, ao Deputado MILTON MENDES, encaminhando cópia do
Aviso n° 129/MC, de 22.05.98, do Ministério das Comunicações,
prestando esclareCimentos sobre os quesitos constantes do RI nO
3.323, de 1998.

OutubrQ. c;le 1998

o exercicio de 1998. através de emenda parlamentar de autoria do
requerente.
929/98,

de 27.05.98, ao MinistéCio do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal, encaminhando cópia do RI nO 3.408, de 1998, de
autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre liberação de verba para a
Prefeitura Municipal de Mirandópolis, Estado de São Paulo, consignada
no Orçamento da União para o exercfcio de 1998. através de emenda
parlamentar de autoria do requerente.

930/98,

de 27.05.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI ri"
3.409, de 1998, de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre
liberação de verba para a Prefeitura Municipal de Conchas, Estado de
São Pauio, consignada no Orçamento da União para o exercício de
1998, através de emenda parlamentar de autoria do requerente,

Outubro de 1998
931198,

932/98,

DIÁRIO DA cÂMARA OOS DEPUTADOS

de 27.05.98, ao Mlnlsténo do Planejamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI n' 3410, de 1998, de autoria do Deputado
CUNHA BUENO, sobre liberação de verba para a Prefeitura Municipal
de Laranjal Paulista, Estado de São Paulo, conSignada no Orçamento
da União para o exercícIo de 1998, através de emenda pariamentar de
autoria do requerente

945/98,

946/98,

de 27.0598, ao Mlnlsténo da Educação e do Desporto, encaminhando
cópia do RI na 3 411. de 1998. de autoria do Deputado CUNHA
BUENO, sobre as normas que regem o ensino técniCO.
947/98,

933198.

de 270598, ao Mlnlsténo da Saúde, encaminhando cópia do RI na
3412, de 1998. de autona do Deputado CUNHA BUENO, sobre
liberação de verba para a Santa Casa de Misericórdia de Itararé
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União para o
exerciclo de 1998. através de emenda parlamentar de autona do
requerente
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de 27.05.98, ao Minlsténo da Fazenda, encaminhando cópia da RI na
3425, de 1998, de autona do Deputado L1NDBERG FARIAS, sobre a
IMBEL - Indústria de Matenal BéliCO do BraSil
de 27 05.98 ao Ministéno da Fazenda, encaminhando cópia do RI n°
3427, de 1998, de autona do Deputado LUll MAINARDI: so~e
recursos não reclamados relativos às contas de depóSito nao
recadastradas
•
de 27.05,98 ao Minlsténo da Fazenda. encaminhando cópia do RI n°
3.428, de '1998, de autona do Deputado PAULO PAIM, sobre
procedimentos e normas 00 Banco do BraSil SA para operações
financeiras realizadas com garantia de apólices de seguro

I

934/98.

935/98

de 270598
ao Minlsténo do Planelamento e Orçamento,
encaminhando cópia do RI na 3413 de 1998 de autona do Deputado
CUNHA BUENO. sobre liberação de verba para a Prefeitura MuniCIpal
de Itararé, Estado de São Paulo. conSignada no Orçamento da União
para o exerciclo de 1998, através de emenda parlamentar de autoria do
requerente
de 27 0598, ao Minlsténo da Saúde. encaminhando cópia do RI c'
3414. de 1998, de autona do Deputado CUNHA BUENO, sobre
liberação de verba para o Hospital Beneficente José Pirondl, de Pirang,
Estado de São Paulo, consignada no Orçamer"lto da União para o
exercício de 1998, através de emenda parlamentar de autoria de

948/98,

949/98.

de 27.0598, ao Minlsténo da Saúde, encaminhando cópia do RI na
3415. de 1998, de autona do Deputado CUNHA BUENO, sobre
liberação de verba para a Santa Casa de Misencórdla de Adamantina,
Estado de São Paulo, conSignada no Orçamento da União para o
exerci CIO de 1998. através de emenda parlamentar de autoria de
requerentE':

937198.

de 27.0598, ao MlnlstéM da Saúde, encaminhando cópia do RI na
3416, de 1998 de autona do Deputado CUNHA BUENO, sobre
liberação de verba para a Santa Casa de Miseríc.órdja de Atibal8,
Estado de São Paulo conSignada no Orçamento da União para o
exerci CIO de 1998. atraves de emenda parlamentar de autoria a~'
requerente

938198.

de 27.05.98, ao Ministéno da Aeronáutica, encamtnhando copIa do RI
n' 3417, de 1998 de autona do Deputado JAIR -:OLSONARO, sobre o
cumprimento da Lei n° 3953, de 1961

939198.

de 27 05 98, ao Mlnlsténo do ExérCito encaminhando cópia do RI na
3418, de 1998, de autona do Deputado JAIR BOLSONARO, sobre o
FUSEx

940198

de 27 05.98, ao Mlnisténo de MInas e Energia encaminhando cópia do
RI n' 3419, de 1998, de autona do Deputado LUCIANO llCA, soore
contratações de serviços de terceiros nas atiVidades de Exploração e
Produção (E & P) na região da BaCia de Campos

941/98,

de 27.0598, ao Mlnisténo do Trabalho encaminhando cópIa do RI CO
3421. de 1998 de autona do Deputado VALDEMAR COSTA NETO
sobre os convêniOS celebrados entre a União FederaL através do
órgão por Intermédl.o da SE FOR e a Confederação NaCIonal dos
MetalúrgiCOS. a Central Única dos Trabalhadores e a Força Sindical

942/98,

943/98,

944198,

de 27.05.98, ao MinistériO da Educação e de C'E.':.porto, et1C3~;nhando
cópia do RI n' 3424, de 1998 de autoria do Deputado I '''DBERG
FARIAS, sobre a fiscalização eletuade 0910 Mlnlsteno na ~aculaade
UNAERP, de Ribeirão Prete

de 270598 ao Mlnisténo da Saúde encaminhando copta do RI n
3431, de 1998. de autona do Deputado ARLINDO CHINAGLlA soore
as medidas adotadas pelo Mlnisteno para a suspensão da venda da
droga Avoparclna, que favorece o aparecimento de cepas da baetéflél
Enterococos

951198,

de 27.05.98, ao Minlstérro da Agricultura e do Abastecimento
encaminhando cópia do RI na 3.432, de 1998 ae autona do Deputado
ARLINDO CHINAGLlA, sobre as medidas adotadas pelo Minosténo para
a suspensão da venda da droga Avoparona. que favorece o
apareCImento de cepas da bactéria Enterococos

952/98,

de 270598, ao Mlnlsténo do Planelamento e Orçamento.
encaminhando cópia do RI na 3 433~de 1996 de autona do Depu1ado
GILNEY VIANA soliCitando informações, através da Seaetana de
Políticas RegionaiS, sobre recursos destinados ã Investigação dos
efeitos da seca, queimadas e incêndiO no Estado de RoraIma

953/98,

oe 270598, ao Mlnlsténo da Saúde. encaminhando cópia do RI na
3.434. de 1998. de autooa do Deputado PAULO ROCHA, sobre
SindicânCia realizada pela Fundação Naoonal de Saúde no Municiplo
de lábrea, E~tado do Amazonas, durante o ano de 1997

954/98,

de 270598. ao Mlnlstéoo da Prevldéncla e ASSistência SOClal.
encaminhando cópia do RI n' 3 435, de 1998. de autor.a da Deputada
CIDINHA CAMPOS. sobre os servidores Carlos Humberto Castelo
Branco Gonçalves e outros

955/98,

de 2705.98, ao MinistériO da Saúde. encaminhando cópia do RI nO
3436, de 1998, de autooa da Deputada CIDINHA CAMPOS. sobre
processo de auditoria

956/98,

de 2705.98, ao Ministério da Justiça. encamrnhando copia do RI n'"
3.437, de 1998, de autona do Deputado LUCIANO llCA. SC'b'~
apuração, pelo Departamento de PoliCIa Federal de denúnCIa,
envolvendo as construtoras responsáveIS pela construção do CIAC de
Uns, Estado de São Paulo

957198

de 2705.98, ao Mlnlsteno do Trabalha encaminhando copIa ao RI n'
3438 de 1998 de autooa do Deputaao INACIO ARRUDA. sobre as
medidas adotadas em consequêncl8 dé seca que atinge o Nordeste e
acerca da adoção de potiÍlcas de emprego voltadas para a região

,958198,

dE" 27.059B -30 Minrsténo da Fazenda. encaminhando'cópia do RI n°
3.439, de 1998. de autona 00 Deputado VALDECI OLIVEIRA
solicitando informações, através do Banco Central do Brasil sobre o
Banco Meridional do Brasil

959/98,

de 2705.98. ao Mlnlstéoo da Justiça. encaminhando· cópia do RI n"
3.440, de 1998, de autona do Deputado ALMINO AFFONSO, sobre a
efetiva aplicação do art 15 da Lei na 9 437 de 1997.

de 27.05.98, ao Ministéno da Fazenda. encaminhanao cópia do RI nO
3422, de 1998 de autona da Deputada JANDIRA FEGHALI. sobre o
rnodelo de saúde no âmbito do ajuste fIscal

de 27 05 98. ao Ministeno do Exercito encaminhando cópia do Rt na
3423,' de 1998, de aulana do Deputado UNDBERG FARIAS, sobre a
IMBEL - Indústna de Matenal Bélico do BraSil

de 270598 ao Mlnlsténo da Fazenda encaminhando cópIa do RI n'
3430 de 1998 de autona do Deputado FRANCISCO RODRIGUES
sobre' situação' de crédito aos mIni, pequen05 medias e grandes
produtores de RoraIma. pelo Banco da Amazóma S A
C

950198.

req~erente

936/98,

de 270598, à Casa Militar da PreSidênCIa da República,
encaminhando cópia do RI na 3429, de 1998, de autona do Deputado
COLBERT MARTINS, sobre documentos enviados aos G,ovemos
Federal e EstaduaiS alertando acerca das consequências da seca do
Nordeste sob os efeitos do fenomenos EI NIi;o
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de 27.0598. ao Ministéno da Saúde. encaminhando cópia do RI n°
3.441. de 1998. de autoria do Deputado CUNHA BUENO. sobre
liberação de verba para o MUnicípio de Cosmópolis. Estado de São
Paulo. consignada no Orçamento da União para o exercicio de 1998.
para a construção e equIpamento de unidade de saúde.

976198.

de 27.05.98, ao Minlsténo da Saúde. encaminhando cópia do RI n°
3456. de 1998. de autoria do Deputado CUNHA BUENO. sobre
liberação de verba para o Munlcipio de Barretos. Estado de São Paulo,
consignada no Orçamento da União para o exercíCio de 1998, para
ampliação e eqUipamento do Hospital do Câncer.

977198.

de 27 0598. ao Mlnlsténo da Saúde. encaminhando cópia do RI nO
3.457, de 1998. de autona do Deputado CUNHA BUENO, sobre
liberação de verba para o MUnicípIO de Avaré. Estado de São Paulo.
consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998. para
construção e equipamento de unidade de saúde no Barro de
Bonsucesso.

978198.

de 27.0598. ao Mlnlsténo da Saúde. encaminhando cópia do RI n°
3458. de 1998 de autona do Deputado CUNHA BUENO. sobre
liberação de verba para o MUnlcipio de Araraquara. Estado de São
Paulo. consignada no Orçamento da União para o exerciclo de 1998.
destinada a aSSistência financeIra para mznutenção da 8enefic;"ncl8
Portuguesa de Ar8raquara -

979198.

de 27.05.98. ao Ministério da Saúde. encaminhando cópia do RI nO
3.447. de 1998. de autoria do Deputado CUNHA BUENO. sobre
liberação de verba para o MunicípIO de Campinas. Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercícIo de 1998,
para ampliação e equipamento de hospital.

de 27 05 98. ao Mlnisteno da Saúde. encaminhando cópia do RI n°
3 459, de 1998. de autona do Deputado CUNHA BUENO. sobre
liberação de verba para o Munlcipio de Araraquara. Estado de São
Paulo. consignada no Orçamento da União para o exercicio de 1998.
destInada à aSSistência financeIra para manutenção da Santa Casa de
Araraquara

980198,

de 2705.98. ao Ministério da Saúde. encaminhando cópia do RI nO
3.448. de 1998. de autoria do Deputado CUNHA BUENO. sob~e
liberação de verba para o MUnicípiO de Cosmopolis. Estado de Sao
Paulo. consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998.
destínada à manutenção do Hospital e Maternidade Celso Plerro PUCCAMP

de 2705.98, ao Minlsténo da Saúde, encaminhando cópia do RI n'
3.460. de 1998. de autona do Deputado CUNHA BUENO. sob~e
liberação de verba para o MUnlciplo de. Andradlna. Es!ado de Sao
Paulo, consignada no Orçamento da Unlao para o exercICIO de 1998,
para a construção de Unidade de saúde.

981198.

de 27.05.98. ao Ministério da Saúde. encaminhando cópia do RI nO
3.449. de 1998. de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre
liberação de verba para o MUnlcipio de Cajamar. Es!ado de São Paulo.
consignada no Orçamento da União para o exercICIO de 1998, para
ampliação de hospital.

de 27.05.98, ao MinistériO da Saúde, encaminhando CÓpJ8 da RI n°
3.461. de 1998. de autona do Deputado CUNHA BUENO, sobre
liberação de verba para o MUnlciplo de Aguai. Estado de São Paulo,
consignada no Orçamento da União para o exe~clclo de 199.8. para a
construção e eqUipamento de unidade de saude no Jardim Santa
Maria

982198.

de 270598. aO Ministério da Saúde. encaminhando cópia do RI nO
3.450. de 1998. de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sob~e
liberação de verba para o MUnlciplo de Cafelândla, Es!ado de Sao
Paulo. consIgnada no Orçamento da União para o exercI CIO de 1998,
para assistência financeira â manutenção de hospital

de 27.05.98. ao Mlnlsténo da Saúde, encaminhando cópia do RI nO
3462. de 1998. de autoria do Deputado CUNHA BUENO. sobre
liberação de verba para o Munlciplo de Andradlna, Estado de São
Paulo. consignada no Orçamento da União para o exerclcio de 1998.
para reforma de hospital

983198.

de 270598. ao Ministério da Saúde. encaminhando cópia do RI n°
3.451, da 1998. de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre
liberação de verba para o Munlcipio de Cachoeira Paulista. Estado de
São Paulo, consignada no Orçamento da União para o .exerclclo. de
1998, para a construção e equipamento de unidade de saude no Bairro
Quilombo

de 2705.98. ao Mlnlsténo da Saúde. encaminhando cópia do RI n°
3 463. de 1998. de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre
liberação de verba para o Municipio de Aménco Braslliense. Estado de
São Paulo. consignada no Orçamento da União para o exercicio de
1998. para eqUipamento de Unidade mista de saúde

984198,

de 27 05 98. ao Mlnlsténo da Saúde. encaminhando cópia do RI n°
3464. de 1998. de autona do Deputado CUNHA BUENO. sobre
liberação de verba para o Municipio de Agudos. Estado de São Paulo,
consignada no Orçamento da União para o exercicio de 1998. para
manutenção de hospital

de 27.0598. ao Ministério da Saúde encamInhando cópia do. HI n°
3452. de 1998, de autoria do Deplltado CUNHA BUENO. so~re
liberação de verba para o MUnlciplo. de .Eírodowski. Estado de Sao.

985/98.

de 270598. ao Ministério da Saúde. encaminhando cópia do RI nO
3465. de 1998. de autona do Deputado CUNHA BUENO. sobre
liberação de verba para o Munlclplo de Amparo. Estado de São Paulo.

962198.

de 27 05 98. ao Ministério da Saúde. encaminhando cópia do RI n°
3.443. de 1998. de autoria do Deputado CUNHA BUENO. sobre
liberação de verba para o MUnlciplo de Caraguatatuba. Estado de São
Paulo. no valor de R$ 100000.00. consignada no Orçamento da União
para o exerciclo de 1998. para aquisição de unidade móvel de saúde

963198.

de 27.05.98. ao Minlsténo da Saúde. encaminhando cópia do RI n°
3.444. de 1998. de autona do Deputado CUNHA BUENO. sobre
liberação de verba para o Município de Caraguatatuba. Estado de São
Paulo. consignada no Orçamento da União para o exerciclo de 1998.
para a construção e equipamento de unidade de saúde.

964198.

de 27.0598. ao Ministério da Saúde. encaminhando cópia do RI nO
3445. de 1998. de autona do Deputado CUNHA BUENO. sobre
liberação de verba para o MUnicípIO de Campos do Jordão. Estado de
São Paulo. consIgnada no Orçamento da Unrão para o exercícIO de
1998. para a ampliação e equipamento de posto de saúde.

967198.

969198.

970198.

971198.

972198.

construção e eqUIpamento de unidade de saúde

de 27.05.98. ao Ministéno da Saúde. encaminhando cópia do RI n°
3455, de 1998. de autona do Deputado CUNHA BUENO, sobre
liberação de verba para o MUnlciplo de Assis. Estado de São Paulo.
consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998.
deslinada à aSSistênCia financeira para manutenção de hospital da
Associação de Caridade da Santa Casa de Misencórdia de Assis.

de 27.05.98. ao Minlsténo da Saúde. encaminhando cópia do RI n°
3.442. da 1998. de autona do Deputado CUNHA BUENO. sobre
liberação de verba para o MunicípIo de Caraguatatuba. Estado de São
Paulo. no valor de R$ 105000.00. consignada no Orçamento Geral da
União para o exerciclo de 1998. para aquisição de unidade móvel de
saúde.

966198.

de 27.05.98. ao Mlnlsteno da Saúde. encaminhando cópia do RI n°
3.446. de 1998. de autoria do Deputado CUNHA BUENO. sobre
liberação de verba para o Município de Campo~ do Jordão, Est?do de
São Paulo. consignada no Orçamento da Unlao para o exercICIO de
1998, destinada à manutenção do Hospital Leonor Mendes de Barros.

Paulo, consignada no Orçamento da União para o e>:ercicio de 1998,
para a equipamento de unrdade mista de saúde.
973198.

de 27.05.98. ao MinistériO da Saúde. encaminhando cópia do RI n°
3.454. de 1998. de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre
liberação de verba para o MUnicípio de Arujá. Estado de São Paulo.
consignada no Orçamento da União para o exercicio de 1998, para a

975/98.

961198.

965198.

974198.

Outubro de 1998

de 27.05.98. ao MinistériO da Saúde. encaminhando cópia do RI nO
3.453, de 1998. de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre
liberação de verba para o Municipio de Biritiba-Mirim, Estado de São
Paulo. consignada no Orçamento Geral da União para o exercicio
de1998, para a construção e equipamento de unidade de saúde no
Bairro Jardim Yoneda.

consIgnada no Orçamento da União para o exercício de 1998, par-B
assistênCia financeira à manutenção do Hospital Anna Cinlra.

986198,

de 27.0598. ao Ministério da Saúde. encaminhando cópia do RI nO
3.466, de 1998. de autona do Deputado CUNHA BUENO. sobre
liberação de verba para o Município de Águas de Lindóía, Estado de

Outubro de 1998

São Paulo; consignada no Orçamento Geral da União para o exercício
de 1998, para ampliação de posto de saúde.

987/98,

de 27.05.98, ao Ministério da Saúde, encaminhando cópia do RI n'
3.467, de 1998. de autoria do Deputado CUNHA BUENO, sobre
liberação de verba para o Município de Araraquara, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o exercício de 1998,
destinada à assistência financeira para manutenção do Hospital Gota
de Leite
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de 270598. ao Mmisténo da Educação e do Desporto, encaminhando
cópia do RI n' 3.468. de 1998. de autona do Depulado PADRE
ROQUE, sobre a implantação do Programa NaCIOnal de Informàtica na
Educação - PROINFO.

47~
45~

661
607

·P5
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989/98,

990/98

991/98,

de 27.05.98, ao Deputado AIRTON DIPP. encaminhando cópia do
Aviso n' 677-SUPAR/C.Civll, de 25.05.98. da Casa Civil da Presidência
da República que envia cópia do Memorando n' 204, de 07.0598, da
Casa Militar. com os esclareClmentos do Ministéno do Exército sobre a
Indicaçáo n' 971. de 1997.

de 270598. ao Deputado MARCONI PERILLO. encaminhando cópia
do AVISO n' 668-SUPARlC.CivIL de 25.0598, da Casa
CiVil da
PresldêncJa da República que envia cópia do AVISO n' 182, de 06.05.98,
do MInistério da Saúde. prestando esclarecImentos sobre a Indicação
n'1 090, de 1997

de 27 0598, ao Deputado SILAS BRASILEIRO. encaminhando cópia
do AVISO n' 669-SUPARlC CIVIl, de 250598. da Casa
CiVil da
Presidência da República que envia cópia do AVISO n' 381, de 08.05 98.
do MIOIstério da Fazenda. prestando esclareCimentos sobre a Indicação
n'1 093. de 1997.

444
521)

de 270598 ao Deputado CORIOLANO SALES. encaminhando cópia
do AVISO n' 670-SUPAR/C C,VIl, de 25,85.98. da Casa CiVil da
Presidência da República que envia cópia do AVISO n' 380. de 08.05.98,
do MinIstério da Fazenda prestando esclareCImentos sobre a Indicação
n° 1 109. de 1998

993/98,

de 27.05.98, ao Deputado WAGNER ROSSI, encaminhando cópia do
Aviso n' 672-SUPARlC Civil, de 25.05.98. da Casa Civil da Presidência
da República que envia cópia do Aviso n' 183, de 06.05.98, do
Ministério da Saúde. prestando esclareCimentos sobre a Indicação n'
1.143, de 1998

994/98,

de 27.05.987. ao Deputado HERMES PARCIANELLO, encaminhando
cópia do Aviso nO 673-SUPARlC Civii, de 25.0598. da Casa Civil da
Presidência da República que enVia cópia do Aviso n° 123, de 12.05.98.
do Ministérro das Comunicações, prestando esclarecimentos sobre a
Indicação n° 1.145. de 1998.

995/98,

996/98,

997198.

de 27 05 987. ao Deoutado CONFÚCIO MOURA encaminhando cópia
do Aviso n° 674-SUPARlC Civil, de 25.05.98, da Casa
Civil da
PreSidência da Republica que envia cópia do Aviso n° 386. de 08.05.98.
do Ministéno da Fazenda, prestando esclarecimentos sobre a Indicação
n° 1.163. de 1998

de 27.05.987. ao DepUlado MURILO DOMINGOS. encaminhando cópia
do AVISO nO 675-SUPAR/C CiviL de 25.05.98. da Casa
CiVil da
PreSidência da República que envia cóPia do AVISO nO 379, de 08 05.98.
do Mlnlsténo da Fazenda. prestando esclareCImentos sobre a Indicação
n° 1 173, de 1998

de 27 05 987. ao Deputado COLBERT MARTINS. encaminhando cópla
C,v,l da
do Aviso nO 676-SUPAR/CC,vIL de 25.0598. da Casa
Presldéncla da Republica que envia cópia do Aviso n° 427, de 18.05 98.
do Minlsteno dos Transportes prestando esclareCimentos sobre a
Indicação nO 1 182. de 1998
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IVJn fUv05iH Mon Ku\..mlllIo
An.1 An.~dlCd CillTlpelo dt.' '\ t.' \ldú
Eduardo Choi
IlJwldo dI..· Araulo Franca
HennqUl: Mor.:tcs J.:.l1cr
ll,l'ic Amellco d..:: Canalhll Pe';<;l'il
JO'1C Manoel Cllxelíl
S'~q!1O RIC.udo d(\~ Sanlt)~ I{lha
Tuho Rll:ardt\ tli: (l!lvelrJ Ikltu
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'1'7

:'fldr~

18

16-~

m· MIRAN()A 1{l\r..10;;

JlICI'l'(m

l)X

219

1.322
:-12
H4
1.1.51
766
1.228
1.721

Om:tora

<),1

\hnaf1J. I'n"clla Mi1culull
RlC.lrd'J I.Jc'lfla" r~1ud~I,1

(;';;'9

ar.; MIRANDA RAMO::;

."

I, ;lllllmn / ;Utlr

Vera Lucm Barcclt,:-, de lia;,:!

'\NA I (:(:1,-\

,,'

12
"'I ~
)11
'\1
"11
.:'11
.~ 1/l

I,UtlU "Cl,]l\ Barm;;u

Albertu VllUr f)m"
hmad Ptl]p Mcndl;:->

Partes I1 e I~ 1,1 li98_ ,j'.lmmgo. t:orn 4 'tJumro-1 nuras d..: duração•.':ocndo (1 lnh'Tesst1 do:;
cilfldidatuS Inlcl:.tdo a~. 8h30mln e encerrado. lmrret;:nvelment~, as q horas
,J I Pard realiz.ar cada p:U!o.: tia prova. fi c<.Indrdato dt,;\cra apresentar n documento original utilizado
tJuando de sua mç,cnç.l,-, t;; t;;-'Wlr mU01u,1 de canc:ta csf~mgr3tica (:om tinIa rrcla
4.2 E \edado o lOj;rcS<:Ú /lO !(ical de provas com ann3:; ou aparelhos e1C'trõnlco~, tipo "hlp", tdctlmc
eclular, agenda C'letrô01CJ, '\...alkman". rcccpltlr. maquina calculadora nu qUillqur:r outro que pos'ilhdllc a
eomunlc3çlio. dC\t:ndtl P'-.lr>l;',mn~ '"I:n:m recolhido" quando Ja. entrada tIo... candIdatos,
.\..3 D~ conlon1l1datl::: t:nm (1 llr:m 3 do C3pnulo IV do ! :t!n.t1 (I" ~ qlt ~çra colhIda imprr:ssJo ull':lIal Jt:
toOtl'; Ih candIdato... pTe';ent<.:~: :l rH'l.~
~
:; Quando da realil,al,:iio dJ~ I\HtC'::- 111,.' 12 ti,] pfOva de QUI.: Imta o llr:m <I- deste t:dltal. scrd Il:lmecida ao
I.:~mdldill(l t{'pla d(l dOI.:Um..:nlo "lnslruçiiL's par<l Flaboraç,'\o Ik FtTI1:ntl,1<; uo I'wrelO dei 1:1 tlrcamcn1:mJ
r.:mll'..1X:\"

x'

lJt6
1.0U,

Ouiuho de 199:;;

;Il()

51)~

'O~

:'07
"07
';;1)7

507

'07
:07

"ni
,j)7

1(17

A Diret•.:-:.] 11 ... CC:lIro Ih; F'.'rm~çi(.l, TrcJn<tm.::nto t:: .\p,,;-rklçO,'lf1:'\I.'nlt.1 do'; ser.-ldore;; J.l
Cirnar,) d,)'i Dcp'lIados,C~FOR. nu u~" tlt~ alnl",l(o';(;~S fim: lhe $dÕ ':úntt:litla:, pelo Alo dJ. Mesa no) $.:-\1 1)';
f~ de Cl\nl;.-!rnt1dJd~ com 1.1 EdllJ.l n" :'()f{. rcre~~nte ao Concurso Publico para ~:5,es;;or de Orçamenttl e
I·'i""ç'.lliLJr.io Fimnceira do (\1.1 uh,-, f'erm::m-.:nlc ,j.l (.1;;.1. (orn.:t pupllco que
1 () (:al'lJI do Item 4 do Edllal n' 11'qS. publiçado no D O l: de 2V.lfll3. P,];;;,] a \'igorJr L"l'm:1 seguln!t'
redJ.,;J1l
"4 A prova discur:ilva de qut:: lf:l1a ij Ht:m 1 :: d·) C.1pltulo V re,l!l7.Jr-"e·,l no -\nexo 11 da Càmara do'>
D":plltilJOS • Praça dos Tr2~ [!Q,jerc:i • Braslha ~ oro com .~tltrJdJ t:\.dusiva pda portlria do Anexo 11,
conf(lrme cronograma abal'.ú
P.lrte 10 31Jlfljqg. ;;abadú. com 4 (quaTro) horas de durJçào sendo I) Jn!,':re-:;-;o do') c<lndidaw.;
;n;clado JS I )h31)01in c encerrado. impreremelJ1lcl1t~_ as 14 It()ra~
Partes 11 e 12 1,·lli0)8. d(lmml~v, I..'om -l IqU<Hrol horas de durJçâo. ·;cndo t' ingresso dt'.;
c:mdldaliJ':> inICIado as 3hJf)mm e enCerrJdl;, lmpre:eri\clmeme. J:; ',.1 h""r,15 '.
2 () item 5 do Edlt.ll n" 1.t,()S, pujlicaJo no D O l.. de :::~jninH, passa a ... igorar (om a seçumte rt:daç,io
"';- Quando da n:aliz.at;::l\'" ua.., P,lrlc; 11 e \: '1.1 pr<)\3 de que \latd I,) Item 4 dl.:"'~e I:dltal .,;era forneclua J.t\
candidato COp13 do documçOlo "ln.,Iruçõe; para ElJbor:lçâo de Emendas .10 prOJelO de L~I Orç3mênlJ.llJ.

115
115
lt5
115
115
115
115
115

: A r"ntu:lçJtl da pn.\.l JI~l.'ur<'l\a oillelt) dI' l1L'm I : J,,\ t 'apltu!n V ~.::rn J 'lima <.llgL'hnL'u d;l~
1I(1nIUJ~\JL'S nas dua.s dl~SL'rtilÇliL'<;. nc' re~umo.:: na" dua~ emendas
.; 1 i\ a... allaçào do conwud{) d;: cada dl%enJt;3tl tlllUhl.<lra J ponluaçào dl1 t:i'Ott:udo I PC O i L' sera telta
Quanto .:l apresentaçãu h:='tuaL an de~en ...tlh lmenln e a adeQuaç[io da argumc:ntação. a eonexào e a
perlm.~ncla ao tema. a nh.lctlvlu3J~ e a "equi':ncla loglca do pen';amcnlo, dentro d~ uma escala dL' 0.00
(zerol a 7'\,00 j~C1Cn1il t..' ClnCOl ponto~
): 2 ,\ ..:t'.-alwçàtl do QllmlnltJ da moJahdJde L'·,t:llla em c.'aJ.l Jh',enaçàu ll1dlcara (I numcm de erro:;
l NFI)1l'I.tnL'Utlt1:' pelo candidato na Ulllli:nçJo do \ l.calllllan\) L' dL' llllrm.:.lS t!mmatlCJb
3 J .sem ctJfnrllHadn (I mImem tlllal de Ilnh;};. ..:"enl.1S pelll candrd;J{{) (.·m caJa dl<;<;:t'rtaçJo (1'1 Dl Sr: TI.O
:'0. ~t.'la aerc$Cltb Ull Nr-n a quanudaJe d... erw'o Igual J dllá..:nt:a ["fi. TlDI Se n n
10;0. ~cra
.lcrescltla "H1 NED a Quantidade de crros limai li dlterença ( ri D • ;{lJ)
.~ -.l A pdn!uaçàn de L"aJa dl<;"l."rtaç:io (PDI .....:fó1 t·akulau.l I1d.\ "c}-!U1I1tc f'lrmula
'
I'D -= PCI)· 20 .... cNI·.o . TinI.
} 5 A .l\al13.çàn un L"ontcuJo do rcsumn lnlah/,:ua a p(lnluaçao do conteudo (peR\ c "l."rJ telta quantfl t!
nprescnlaçün tC\ttl.'l1. J. capacldJdl: de compn:en<,ao. 1J,.· ~lnle"t: t: de rt.'da~J(1 do cJ.ndlJalo frente an t":\'(tl
apreJ-:cnlado e ~l perccpção de idt:las r:~,:-;l.:nCI3.1~ dll te"to c dt: ~ua rr(llln.:~;;ãl1 c enc<ldeamento, dentro {.!t:
uma c$cala de U.GO (1.erol a ,~lI.lJ(l (trIO!,]! POllW'"
~ 6 A <Ivahaçàu do dum mIo da modahdaJ..: L'.....::rll:l n,) re',umo mdlcara n numero de erro" (NERI
L"omcudn;. pL'lo candIdato na Ullhlaçàn d\1 \(lc<tDulal1t1 e de norma:-l.!ramallt31';
In
3 7 ~cra çumpurado (I numero tola1 de linha'> l.'"cnt.1S relu candid~ato 110 re<;umo (TI.R) Se rI.R
<;era .1l:re"clda ao "NCR u quanlldade do: r:ITt)"lgual J ullercnça j lo • rI.r~ l. Se II,R ~l.I !>era acr":,,clda jl1
~I~R allUJnlldadc de t::rrn<; I!!ual a dllerença, rI.R - ~Ol
~ 8 A pOnluaçà{l do rCSUmi\ [PI~ 1 ~;era calt:ul::tda pela <;":!.'Ulnlt.· lilnnul.:l
pn I'CR·R\(Nrr~ [IHl
.
~ q J\ ü\JlmçJn do t'ClnteuJll de t:at.b emenda {nlah/ara;l pnntua';;Jo d.:l r:mcnJ.11 PCEl c sem 1i:1IU quanto
1 aprc"t:IU.1c;l11 tr.:=\,\ual. ali dC.. ..::n\(lhllw:nltl c..t <ll,1el.\u.v;;.l.t. da 1U••tllir:acà(I .•\ 1.:(\t1c,{w c a pcrlmenr...:ta;l\I
lcma a nh1Ctl\-ldaJc..:..1 ... çqu~ncla 1()~lca tio 11<•.'n:!ar!ll::nhl. dt.'ntnl til..' llUla c"L'ala J..: DUO Ilt"fIll a ,':'.(lfl
,lln"!a c '-'lncol plm111:3 10 A avaliação dn dUmlnlO dJ. modallJJd.:= e';cnta em l'aJ.1 cmL'nda Hldlcara ti numero dt: ~rros (NED
comelldo~ rclo L"anJrJalo na UlII",acuo til' \llcaouJ.inn de nllnlla~ 1.:TamJllCUIS e de t..:cmcu~ dt.'
daooraçiio Icgisbll\ll
1
3 II Sem computado () numero 1I)la[ de linha... cc;cntllf:j pcliJ candld:Jto r:m cada emenda (TI.E) Se TLE'
~S, sera acrescIda UIl Nf-E a quanlldadc de erros Igual á dllcrcnl.,'u (~5 • f LEI SI.: TLE
4U, <,cra
acrl:sclda ao NEE (] quantldndc de erros Igual ::t Jifcrcn;a ITI.F. - "lO)
3,1.:!. A pontuação de cada emenda I rCi sera calculada pda segumte fúmlulu.
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em :iflt)NS
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.....ANA LCClA DE .\lIIt·\'f.}·\ R.\\IOS
Dlrelora do CEFOR

DIRETORiA-GERAL
CENTRO DE FORMAÇAo TRE[NAME~ITO E APERFElÇO.'JvfENTO
Edital n" 16. d::: 7 dt: outubro de 1998
A Dm:tora do Centro de Fonnação. Treinamento e Aperfeiçoamento dos servidores da
c.imara dos Deputados·CErOR. no uso da..:; ambUlções que lhe são confendas pelo Ato da Mesa n" 88 9:-

e de conforrmd.ade com o Edital nU 3'yg, referente ao Concurso Público para Anâhsta Leglslan..-o •
atnhUlçào Anahsta de Intonnauca l.eglslau\-'tl, do Quadro Pennanente da Casa torna pubhcú que.
I

A \/1$[.1 dos recurso.;; àpresenrado5 a prov<t objenva abrangendo conhecimentos sobre Lmgua

Púnu!!Uc:!>a Lm:rua m'2Je$J. RemmentC' Interno da Cámaru do5 D~putados Duetto ConsUIUctonal ~
Dtrett~ Adrmrus-tranvo~ úe que -rratam o su1:ntem ,. I e n nem 9 do CapItulo V do Edital n<J 3-'98.
reahzar·s~·a

no audItono do I r andar do Ano!X'J I da Cfum.ra dos Deputados - Praça do Ires Pod~res •

Bra.c:.l1ia . DF, em 20110:Q8,

t<.:r<;3.·ft:lr".i.

d.ls 18,i" ~l horas.

CQm

entrada eXclU5lV3. pela portana do Anexo

[

:: Para ter VISt.1 ao recwso e sua respecnV3 r~spu$trl. o candídaro de...era apresentar o protocolo do
recurso Impetrado, vedad.1 ti Vista aos demats.

PE ~ PCE - 10, {NEC TLEl
313 A ponruJ.çâo de cuda dissenuçãn {rDI. i\ pontuação do reSumo (PRI e.ou a pontuut;ào de cad<'l
emenda iPE) ~cmliiu) l.tluJ1IIS) a 0.1.10 I/ero-' no> casos d.:= fuga ;J\) t..:ma_ d..: lnc\.l:.>tr:nCI3 de texto ClOU dt
Itlentclicaçao do candidato CIO local dlfereme do dc!;tmado a tallim.
) 14 Se I'D .; o,UO. 100r·"I:-a PD "" (i,nO, <;c PR 0,00, lar·sc'<l PR "" 0.00. se PI: <. 0.00. far·~~-u PF. -

-\NA LUCIA DE MIRA','DA RAMOS
Dm~tora

0.00.

J.15 0-:; calculps prevl~to5 nos suhtfens 3 .I . ~ l) e .3 12 serão dt:=tuados alo: a segunda casa decimal.
arredonJando.-<;..:: p:lra cIma quando () .lll],:lmmf' da lerCt:lfa casa deCimal for Igual ou ~upcrior a:; {cmco)
4 A prova dl5curswa de que frata o Hem I .:: Jo Capitulo V realizar-se-a no Anexo 11 da. Câmara. dos
Dcputado~ . Praça dtl" I're':> Podere:.- • [kl~lha - DF. com entrada e\:cIUSI\tl ~Ia portarm dI) AneXI) 11.
contonnt: cronOl'rama ahul,<(I'
P3rtC iil H.IO-'-l~. sábado. eom.\ 'qUJ.trol hllras dl.' duração. ~cndo o Inl'resso dtl~ candIdatos
~
mlcmd" 3<; 8h30mm e enl,.'crTildo, InlpretL'mclmt:nTc. 3$ 1.1 horas

FUNDO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
(:CC::6 994 57410C01·16

RELATORIO DA ADMINISTRAÇÃO Cumonndo o disposto na Resolucáo nO 60 1& 1994 apresefltafTTOS -:1
Pr€~lacdo de Contas Ana!illca do Fendo Rolatlvo da Câmara 'J05 Depul,ado!?o rel31"w ao mês de lulho ',J.~ 1'2198
A AdlT"n,straç.1o do Fundo prestarã Q'So t:sctareclfTlent05 que Sl" fizluem neceSS3r:0!'; a perfella CCfTlpreêllsim
das demonstrações
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[JOTA I • '>llt'-.:~IO I)p"rao(,n,:l. 0':':"1"0 0·0".<":0"01:""" 1'"",,""03.:0: ''''T' o
,lõ C:,·:a
.) so'uçiio do prebl('rniJ nJl:;,t<1c.lon31
,j", _~!;SI!>t';.'nC!d sr:;e,:jl fn~lhlJna ija:·j c<Jnr::;ç6~)s ljB lrdb;llh"! I~~
,jeoutaCloS 0 tunClon,Jfl'J';

e

ç'~:i":)s

,)';e se fi;:efç'fTl rh,.\.:,···.'.3f1à::. 80 ,"'T.}(]r·31 r:!JmproITento ("3

furtç~~',~

12()1s13t.\lil

EI-:;.corli,;,,50 ,j~s
C'~I'l)'Jl1str,,,';;)'~) r;",:nl;;lb~l.~ '<,;,'.)rn preçJra13S com t.JS~ nos
~nteriCS €sl;;me~~CI(:!ClSpE:l1a
1'}E4
~~OTA 3· R"s'Jmo das Prmt;,pa,:; Prj\l':::13 (,,·11.~iJ(>rs· a) DI~:-,()nIC,hd-3,~e3'r-=!::(~~)elita<::.",s pQrclp<>,meo11e, por
ap"lcaçi5es fnallce-uas, <ll;re~·::'da", ,;los r~n'J,melilQS auf<'lr,,:lcs bl Dc>ol~:·!'l'.:ls GO..... O\J150no5· O~rnQnstf<:;dc','i P€IO~'
1/.3,Or85 ncmlna s acwscldos .j:l .':Jtu.:Jl'zaç.ão mon€tana <:j Rer.EI1;J5 C' O.~"p8sa5. r,::;glstradas obe<'1.c:::cendD o
r6qlll't€! contác'l mIsto
NOTA" • :nfc.rrnaçües 1\·j'Oê/11.)IS • G-:; '-?cur'::r~ :;lfr'_!C<1'.Lld·J·; ~,,~I:.1 Pn:",:jldrra ·jf) A~GI-,~ltmc!a a S<,!u>::e PRO·SAUDE COn!ltltlJ€m rec81tas do Fundo l~otahv0. ccrolorrr;a 8staoE:liO:;<;'f;l a RI:;"->OI'JçdO fi' 60 do 1934
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tlnal do iln',"

! ·;·f

'l\'UlIlt,;

I;J]lt",/

pn~Okl.

( (Wf C

V.11(" arqul\lstlco Voll(\fC~ ~ldn(lnl"lr'-'t('." t.: Inl',lnn..tl\\.!'

!'<l!.<.: ,HIV,I

Alo.: i.' ~.'ll\·lll 11(1 PJ'"I:(CI

dJ ('O.1l.!F.

<lI' J.lll\lr

I ·:l~C Intt'rm I. lrl;;cm AII..'-,I linJ, d:j k';l ,,1-1IUL)
(';l'lIlllll1W.

SGt\-l-·\::'JU:{

I

Valor arqul\l...tll:n V,ilOf up..:racl01l:I1
Fa:.c ~t1\'a Ate

i".I.,,,·lrlh:rm

(I

1~lmJllO da tramUJç;Jo

(IW~L'm

.l;'L"

Intt:!rl1 CO \l-{() ~

<lnl"-.

( iu]rda r ...·nnJnl..'nt'~: li

.- )bSL'r, ,11..üt:~, . \.rquI\ () ç/..::!rnnll'{l de.' d.llÍ(l\

Documento S(;i\ll4~-n.4
rllulp" )I"ICIO - 1·:N(;\t\IINIIM... llNTO

.\C~O

DI~

Rr-:SPI r·, L\ !Jr CONSIII, 1.\ .\ <..'011 ~f:

I J~ç Intt.'rm (,Ot\R(1 .

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

l)iJeu!flentn. S(;:\I/-t-t-1I2

j uI ""fl.'I':,11

i ';{'f<l'1

I

ia Hi/l!llj,r/:

1.J'.l..' IIHenn ()rll~l'm .\tt.' 1,1 lin::l! dl\ ,mil .... :.,'.lllnl·.~

lunCIPl1unll;'

tTo.:dt'llt lali..)" dJ :--I~,a)l' l' ú€l {h.lQmc:t': d.1 StiM

1",1'01.' ;H1\,1 .\IC t1 rCt:c!llln..: ntn dn PW1111;plo .1':;1ll,IUI'

,\IL~

lnterm (lrw.em

(I l!p;!l

iJ,,": lil!...: rm l. ()\l\(l

I

"'fW

1I

~t1

anIl

NACO

V"'ii\.-l- (iuhll1clc

1 ..1',....JII\a: .\k·' .:n\ll) ti,) l',lf.:t:t:r d..! (, '/),Il I,: dl.-·lkplll..d ,'

\',llur ;ULilll\ IStll.:ll Valor ~ldmHll"'lrJtl\;1

J-a~,t.'

o!

\ro..lul\um,"'nto l',I:-.t.1 rrllpn.. \ '\1' ,\q'"

~(ji\1 • "\lll':!r.:O l1l.: Int('On~ltll ..l

\rqUl\<.Iffienw. l'astJ de proptlSH;des r..:ndcntt::,.

()!"lsc.... al,:I1l;S t '(Im a:" U,;Slnatura" d('~:

tk'pUlJdo 1'.HHori

.-\r~tll\;.llnent\'

rlIUII) "RO !nC()I.() - pl{( )I l ( -lSl(:l...( )

l-a,;!! Intl.:'nn t"OAK(:1
I "l'f1I

11'

'I"

DEC()i,,-'! - l_ r )Pf:F.

\rqtll\UTn":llTf, IlHe~r<.l \I OiY;~'.l':' - (\tnsulu ; (~'l..i.Ij:E

~,l'~tIInt\:

.

iJ! CEDlN - C'EL[G . SINOI'

\rt1UI\,111l~nt('l P,1"t.:t t:~,rt'cllka

'1 'BEL \ nr'l 1'.\11'011. \I.II)\J)I;

V:.lIM Jrqul\ I;;UCI) VJ\m aÚ\1\\nl'-'MJH\ Ü
I a~e JtI\,1,' A!~ () rl:~pstfl) 0(1 ~omput<ltlIW t.' Il~b ·· ... h,)·~
I'u:~~ ItHenn On~~H1. Ate o Jinal dll ano ~,""~Ulr,:~'
I 3se lnt-:rm COARQ'-

.\n....j: . \dmml"(fJm J

\tu:llinll':liJ: 2.7jOJ!199~·,

Fllnc;:io: .\~·;I~tLnL'lJ. :"kdIL,1
\tividHdc [\t!..:nç.1p d:- !.'\lITiO::', l'l)mpll'm·:~Hard

Rotil1~ rRE~~T.";'í."I\.U DE ASSbT(f~CL·\ R..\ DIOl!)I.:i1C... l:\T!.:Alll.-\t.-'·\(l1

CEDIN -("ELlG -SlNOr
Arqul\J.memn Pasta espc:cltica

Valur arqulvlsuCO Valor admml::.trJlli-n
ObsenJçõo.:s: CÓpia extr.uda ao I1nal d~'l prm:c:;so. flafa ::lluahznç.Jo d,.! SI~~()P
fase;

ativa

.\te o

registro

no

L'lImpul.JJor ~

Fa:ie Im"nn Ortçem: At" o lin.1! do ,)0(>
Fa::.~

:";.J.(;

"l.::;Ulf: 7

lnterm COARQ -

DFCOM-COrr.R-COHYValor ~rqUl"'lstlco Valor aJmlnlsttatl\ II
fase atlva ..'\111 o rec~Plm.:ntO da prorr"~I\:;lU

I ,jrIOII-\\:'

- \terlfIJ7-

---_._-----

(',irlUJ1-(J~':

,

richa:·.

DilL'Um..: nru \ledi07-Cti
TItulo fU",OIIISlt.:"\O DF.

EXA~IE

RAD1{)C,P.. \rJ('{ 1

1-lrlll'l/! a D!~\lEn . ("(I\-t(O - SF.".CRA
~JSç' ..!ltI,;I

I:.1::.': lntt!nn

\1-:" ·: .. ..:<:u\:'1<1
j

d,:, ~\um,--'

"lnçt..'m 1 .W~l

Fase Intcrm COAR(/ -

Documr.:nto· \ledl07-0l
Titulü LIVRO DE ~t.'\ltCA(,.-?\f,) Df.:. E:\.:\ \-1 E R.-\Ul(,II,Jh.\I·I(.'(i

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Outubro de 1998
I'w ÚlllctJ. DEMED - COMED - SECRA
Fas~ ativa At~ n f '11 do livro
F:.l5t: iml.'nn Ungl.:m· I ano

f'ÚP/lI

Fas~

(',íp,(./.n~

1/0 OI. DEMED - COAPA - :)ctor de :\rqul'lto MédíCfJ
\rqul\<lmcnln Intt.:gru ú I'mntuantl \ledH.:O I \1t:d n9·1 :C,\ I

Interm COARQ •

():!: DEMED - COMED
\rqul\ .lIncnto P;.\~tJ c~pct:llil:a
Valor arqUlvlsllCO Valor Udmlnll,tratlvo
rase uma '~lnO
Fa.."ic Interro ()rl!:!L'm •

Docurncnu)' "edI07.0J

ritulu FORMUl.ARIO -INSTRUÇ;\O PARA EXM1E RADIOliRAFICO
I "li til1lt't~:

.- , - - - - - Documcnlu ;\lcd/12-IH

PacIente

Art.Ju1vlIincnto: NACD
!)OCUI1lt:nto'

\1t'dI07.n..

DE~1En -

MEDICA

DEres - SclUr l,":;reCltlcO
\rqulvamCnlo Integra ú processo que deu ongcm a formação de: .Junta medica

('âp11J1l'of: DEMED-l·OMF.D

CO:v1ED - SECRA

mlcrcs~udüs

C()N~TITlnçA() U[JUNTA

i 1<1 "1'111/110;

\rqul\ilmenlO f\l';la c~rcl:lIic<J

.\n.lul\'i.lnlCIHO. ArqUl\uun I!m cn\'d(lpe~. pllr rronlUan~l

(Jhscrvaçi'Il:!' (}S

-'--" - - - .

Illulo I ORMt.lL\I<IO. (JRIH:M DE SeRVIçO PARA

Titulo RADIOl,RAFiA
"lf/linl('{l

Quarta-feira 14 23135

tcrjo 30 dW5 rara rcura-Ia na :-.ITRA c, aro,; "'' 11.' prazo, scw

dl.'scanadn.
fase auv.f Ate a lonnulaçào do laudo

hlse ativa I tlno

rase Iml:lli1 \ 'lngem
f

fase Int~nn Origem: 30 dllls
Faso Imonn. COARQ: -

'(;ptan'rJ:!.' DEMED -COA1';\

."'.rqul\Jmentú Pasta c;,p~cllic3

fase ama I ano

Fast: Interm Ongl:ffi -

Documento; :\fed/07-05

Tilulo' I'ORMULARIO - LAUDO DE EXAME RADIOWmCO
Documento:
l'lUn~ OI:

DEMED - COAPA - St:tor de ArquIvo

Integra o Prontu3.rio \kdlco I ~1edJú9~l T.\ I

ArquIVamento:
I'lU 1J~ 02:

~led/12-03

fitulo: MEMORANDO - SOLlCITA<;'\O DE CONVOCAÇ"\O DO SERVIDOR OU
DEPE~DEl'.TF. 1l1'''TA ~1l'DIL".\l

M~dlr.,;o

1'/11

Paciente

DEPES - Setor

únn-a:

c~pt.:c\lit:1,)

Arquivamento: NACD

·\rtlul\am.:lnto: Intt:grJ. tl proct:-.,Illjtlt: lku

Documonto: ~lod/07-06
ritulo: FORMUl.ARIO - EXAMES ENVIADOS AO SETOR Dl. AIU.ll.'I\·O \IEDlCO

Documento

I"w lÍlJlt:lJ:

Titulo LAUDO DE JUNTA
1"0 (lrtl.!l17d/.

DEMED - COMED - SECRA

a

Ipr"l1do

d.: lllnta

m"'~;I.':l

~!I!D1C\

DErES - Setor l.:~r\"·ctlico

Fase auva: 1 dia

ArqUivamento: Integra o

Fase Inlerm. Origem: I ano
Fase lntenn. COARQ. -

1 ',irill

/IIl/L';l

t\r~';~m

\I('{}1I2~04

proCt~:-;~o qUi: ti('u

lirlgt:m fi formação dt: lunlu medIca

Df-.\-U:'D - ('o\P\ . ':->dnr J,: \rclUI\(l \k~l':n

\rqUlvamentil Integra n I'ronlUann McJlI:u t "'h:d'UI)·l c.\)

Documonto. '1od/lO-04
(#)
Titulo. BOLETIM DE P[UlDUTlVIDADE fDIARIO)
TAllF.I.A DF. TF.\IPOR\I.lDADE
I "lU IJrI.f!.I1/tl/: OEMED - COAPA ~ SERAD
()hs~r\'açõ~s' Serve de $Ub~ldlo para a dabmuçãü da l:statlstlca mt:l1:iul uo SI.'lM

Fuse :luva

I dia

Faso Imonn. COARQ -

o:!: DEMED - COMED - SECR..\
rara a dahorJção do Bok'ulTI tiL:
Fase auvu
I dia
Fase Intcrm Ongem' I ano

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

11'

t)hscr\':Il;(\~s: Sl!r\'C d~ SUhSldiu

Fa~e

,\tu:tli:l.1lc:io: 27/04/1998

\tividadc' (it:rcncmmcnln FinanceIro
Rotin:J I'Rr~V1SA() E Pl\liAr-..1LN'1 () Dl 1)1 :SPFSt\ C: ;\l)tJlSI(AO nt~ MAl LRIAL. UBRA~ OU
CONTRAI A<.;}..(l DF SERVIÇ()S 11\ nlALl7.A(:\()l
. Fi1ll2-

Fase Intcrm Origem' I ano

('(ipw

\rca: AJmlm.. . lratlva
Funç:í.o AJmtnl"ilrnçân Flnancclra

PrndUI1\'lt.i:.tJ~t

t-.knsall do 'ielor

Inlcrm COARO .

; 'ti 11

1//

DEMAP - :-.F.RAD

Integra (J Proce$sn - Compras. f.lbras uu

Documento: Med/07-07

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

Documento Fi/02~fJ8
ritulo: PRE·EMPENHO

;-}C.f\I\:l.lS

(\l;t-I)I,I.:C;\\ \ \1a.l'2·1,,-('r\Il"J

l"itulo' BOl.ETIM DE PRODUTIVIDADE IMENSAl.> . ,ECRA

t~1ai03-{;CA)

fi:.

DEFTN- CAFI>! - ':l[ORe
ArqUIVamento: Pusta d~ Prt:·Empcnho pür numero tomecldo pdo ~lAFl
j,)b!icr. aço!;:; AU\lha no controle on;amenlJfl(} JUTJn1t: J o:::,ecuçJ.l.i di.! tkspo:::s<.l,
1'1<1 Il'

'111 rIT/l!lI1u/. DEMED - COAP.-\ • SER. \0

;o.)

f~Spect1vu t'XerclclO

tinancclro,
Fas~

Fase ativa; I mês

ama Alo::: a elnlS!ião da Nota de Empenho
Fase Intenn, Ongem: Ate o final do ano
rase Intt:rm COARQ,-

rase Imerm. Ungem I ano
Fase Imenn. COARQ. -

()oCUmento~

DEMED - CO~IED - SECRA
Fase ativa: Até o final do anO
fase Imerm. Ongem" I ano
Faso lmenn. COARQ -

'ÚpUI.

\lalOl-('(";\

1#)

r.tulo·PRnCESSO - COMPRAS.lJlljAS UI.' SERViÇOS - CO';CORRt'.NCI,\ OIJ TOMADA DE
PRE'.;OS
1'1/1 (Irt,l.!lf1ui DE\1AP . ~F.RAD
()bservaçucs: Clas~Jticar 0$ proccó;sm; por mmena\ pcnnJ.nt:nte e de cum;umo, I: pçb categona da dc~pesa.

T.\IlF.L\ DF. TDIPOR \LIDAIH:

tie lonnJ:1 InCllnJr a ::>t:leção para descarte
Fase atlva: Ate a conclu"üo do prol'esso
r:as~ Interm Ongt:m: 2 .1no~
FU5C Interm CüAR(): Xanos
(iu:Jrda pt.'rman..:ntL': I' S .

'reli: I\dmlnJ~mD.ll\a
Funçiio: Assistcncla MédIca

,\Ii\'idadc: Atendimento Mridíco t: de Enferm:1Uem

ROllna: FORMAÇÃO DE JUNTA MÉDICA 6fICIALIATUA~I7.AÇ},()1
Documento:

Titulo.

. \Iodlt2·
( 'riplU

;\1c!dIl2-t1~

~IEMORAe;DO

- S~)L1CITA(:,\O DE I-ORMAÇ\O Dl:.rl "L\

f'/Il tlrlJ!1I1l11: DErES - Setor t:$pccllico
,\n"Jul\Umt:nw Inlt:gru u procc~~o l\lle tit:u Nlgem:1

I(JTma~:lú

~1J:D1c..\

tiL" llmlJ nledlL:U

finita:

DEMAP· crt

(lb5erv31;õt.'s Na lase Intennedlarla fornece suo'ildltlS ..t pwpnu ,-'rI na t.'l.:lboraçjl) de novas IlcHJ.çõe<; d~
naturclll1>cmclhJnlt: I: formado J partir do r_dual. nâ\\ ClImcndo WJOlo 0<" t1t\I.."UmCnI05 1..":>'I~tl:ntI:S
Fast: all\ J
\eSQ
F.1St:' Intt:nn ()ngL'm: AL'S( 1
r;I~t:

lotenn C()"I<O

~

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

23136 Quarta-feira 14

l)ucumcnIo: M2/02~lrCA
(11)
Tilulu PROCESSO· COMPRAS. OBRAS oI! SERViÇOS - CONVITE

Documt:nw Fil02-09
rlluln ~OTA DE L\NÇAMENTO

I ',ti lilllttl DEMAP - SERAD
l)h"CfVa,ÇÕC5: CHnsldcmf permanente os proCCS!;US rdauvlllõ n auulslç:io de mll1cn:1\ permanente. Processos
,.:i;III\\)~;j p..:qucnas rclnrma~ I\U a ;}qU1~h;jtl.lo.: tnJIl.:rw.i de t:lIn~um{l. t:(1n~](l:rar rcrmnncllIc uI amoslru

Jc cnda CSPCCIC por ano

:·lU ÚIII~ll.

DEFl;-"; - corAS - SESO}-=
Integra () MOVImento Fim.mcclro

\rqul\am~mo'

Documento:

Fase OUva; Ale a conclusão do processo

Fase inlCrmedlorlõl Ongem

Outubro de 1998

Fi/02~JO

Tllulo LISTA DE PAGAMENTOS

u~ ano~

Fase intermediária L:O.\RQ' u8 anos
iuara:l Pcrman..:m~: P S

1·lUorll:mal.

l

DEFIN· COTAB ~ SEsor

Arqul\Ll.mento; Integra o MO\'lmento Fmancelro

Documento: .\la/03-1:("'\
plJ
Titulo' PROCESSO - COMPRAS. OBRAS OU SERViÇOS COM DISPENSA DE LICITAÇÃO
1·'"1il/u.. il: OEMAP ~ SER.\D
Obsel"\'açÕes Considerar ~nnnnentc processos rdamos a aqulslçào de ma\cnni permanente.
(riteno Consldcmr Pt:rmanenle uma amostra por 3no. que sC'Ja represcnt:ltJ\U J~ cada atlvldade do

DEMAP.
Fase auva: Até a conclusão do processo
I:ase Intconcllmna Ongem' ()~ anos
Fase Imennedlrlria COARQ: 08 anos
liuarda Perrnllneme P S

(',ipIa" .,,/.. DEFIN - COMOF - SEPAR

Fase am'LI.: Ate o ~O\'IO do ongmal tl SESOF
Fas~ Inlcnn, Uriaem: Al~ o rlnal do ano
Fase intcrm CO~\Rcj' f/~"l1n fL\

DEFIN-COM{)F-SEPAR

·\rqUl\umento: Arqtl\\·o eletrônico - SISAF
Observações: ArqUIvado ~m diSCO ngldo n\)

p~nodo d~

05 ano::;

Fase at1\';:t Até;] cmls51lo do nng.mal
Fase Intcrm. Origem 05 ano$

Fasc Intcnn COARe)
I)ocumentn; Fi/02-UJ
Tilulo: NOTA DE EMPENHO

•

Documento Fi102-11

I"nulo: RELAI',.'''() DAS ()I{DLNS BAN(·,\RI,\S IXrtRNAS (R IJ

DEFIN - COrAB - SESOF
ArqUivamento: Integra o Movimento Financeiro
I'IU t/I'lgtllul:

I-/,t

om.:maJ

Ram:u du

Bra~11

\rqul\Jmento: NACD
',iplIIJI fI/: DEMAP - '-tERAD

I

MqUlvamento: Integra u'Processo - L\lmpras. Ubra!'i ou Servlço~ IM3J01-lIC/\l. (MlliOl·UCAl ou

11'I'W"· fI/- DEFIN- COTAB - SESOF

1~1.tU3-1-C:\1

;\rqul\Jmcl1to. Integ.ra n Muvlmcnto I:inancclrn
fl~~: J)rFI\l . C()~1()1 . t.;rp \R
\rqUl\ilmenlo.' Pasto e,>pccllÍca
dn (lngmal
Fil'ie Inlt.:rm (lngcm 05 alln~
1·:I~c Il1h:rm L'(),\IH)

I I;{'III I1

DEFIN - L'AFIN - SEORC
\rqul\lI1ncnto ArqUl\ada na Pasta dc bnpenhos e .\nulaçiJcs rllr numem 11'r1lL't:liJiJ pelo SIAFI
Fase ativa: Ate o enVIO do onglnal
F'lsc Intcrmc:diarla On!,!cm· Ate li linal du rmo
htsc Intennc:duina COAR()' •

('lÍpUJ If'()l:

r,\<;t: ama .\tc o CO\IO

.-

I .·'tlll'll!IIIIf!:

ccoe..: .(()fim -.. . EC\l)

ArqUivamento Intc:gra () l)u:;slI:· Aqulslçào de lI\rU!: c.ou Penudlcns
Ilh'icnat;ô..:s \'Ia \mglnal rdama a aqUl:-;It;;lt) de !lHOS c tlU p..:nodlco<;
I

DEfl '\ - COMO F - SEPAR
Arqul\ilmcnlo: P,'l5ta ~s~clIica
Fase ativa :\Ie o envIO do ongmal
Fase Interm, ()rigt:m U5 anos
Fase Int~rm COARQ

I 'i"llllilllLd"

p~rllldll:os

Documento Fi/D2· IJ
THul" REL,,"ÃO DE DARF

Documento: Fil02·02
ritulo: F.\TURA
l"ul

11'

tl/:

I 'ttl rmgllllJf_ DEFI~ - COTAB . SEsor
.\rqUl\nmen·o.lntcgra o ~1ovlmcnto F\n:lilCclro

OEFIN ~ COTAS - SESOr

Obscn.açõcs: Inregra (I Movlmcnro Financt:ln.l

t Jb~o.lnuçôc~.

--------

:;a f'I'I',!lIlr/J_ DEH\ -l'OTAB - Sr:.SOF
\rqul\ am..:mo' Integra o Movnncnlo Financeiro

,ífltlJ/I 'I/ CEOIN. L'OBlB· SECA0
\rqUl\amemn Integra o Do!>sl~· AqUISIÇÜO de LI\mS c ou Permdlco<;

( liput 11 ,,,: DEF1N - C,\FIN - SEüRC
I )bsenUl:üco; L'npl3 rdauvn a aqUlsl(;:io d~ 11\ hl<, Cou
I use atl\a ,\Ic o e"",IO do ongm:.Ii
{'use Imermt:dl:lna Ongem: Ate o tinal uu anel
"use Intcrm~diaria COARQ: -

-

Documenlo FiI02-J2
ritulo: KEL\l.-·.. \O DAS ORDENS BANCARP.':íI>,TRA-:)IAH IR T ,

DEMAI' - <;ERAIJ
Integra u Proce~sn . Cnmpra~, ()bra!> ou

SCr\' IÇO!>: ~1:J.() 1-\ :C,\I

. \1a. ú2~L:CAl ou

I \1a. U3-I.'CAI,
1'1U lI"fJ.~' Almoxanfado \)u sctor Interessado
F:J.!:t: atl\a
I ano
f use Interm, Ungem.! unos
I'a<;c Intcrm CO.\R{)

f "'1111 tilllW DEFlN - COMOF - SEPAR
ArqUivamento' Pasta espccllica
Fase atl\o. Ale o envio do ongmal
Fa5t: Imcrm Origem Ate o linal do uno scgulOte
Fase Intcrm CO..~R{) -

lJncumeriio: Fí!02-1 ~
r"ulu lU I .\ IORIO 1)1' CONJ-()RMII)"I)I" DL\RI.\
"/ll ';1/IW:

1)Vl:umenltl: Fi1U2-lIJ
1-lIulo: \;()T.\ HSCt\L

DEFIN -l'OTAB - SESOI
lnt~gra o t\.1tI'.. uncnto l-'mum:eIHl

. \rl1U1\amCnIU

f)t)cumcnlO: Fi/IU-l C\

r"ulo: W)VIMENTO F1NANtTIRO
DEFtN ~ L'üTAB - SESOF

1'111 n fll:

/llt rlrl.l!lI1r.ll; 1)F.r1N. 0)"rA1\· SES()F
I·'l~e
11(111

DEMAP. SFRAIJ

(I:::

Obscn'll;;'l'S: Integra o Processo· l\)mpra~, {)hras lIU S..:nu;ns tMa,OI-lIC;\t \~1:t02-lJCAlllu
1\1a.o3·t CAI
lilll/ fi."

ra~c all\;!

.\hl1{}\unl:llJo uu SclUr mlcrc'i!>uou
I ,lIlU

I.I:-'c IlItcrm I )ngcm 2 i.tnll~
Ll'ic Intenn COARO '

.111\ a .\Ie a ;lpro\'aç;1o d:ts I:nn1i'L'i pelu lCl '

rase Intcnn Ong.em 01 ann
1,1~C lntl.'rm tO:\IH) III aons
(illilrúa rermilnent~ .

l,íl'llI

11

tI/: SETAU - SEREP

()h~er. ::\l;lies'

'Setor úe

()ngmn\ de m\l:rolilrnc
lase interm Ongem: ~o ::mos
hl$C

Irtcrm. CO.-\IU) •

~11..:mü:magcml
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II~t;;;ll;]~'~L~IJIN • COARQ - SEDAU

ObSer\'~çlks:

Quarta-feira 14 23137

f 'típlU I r (1/: CEDIN - COARQ • SETAL'
Obser.'nçôcs; Original de mlcrolilmc. u s..:r mantido no S~lor
Documemaçào c Formaçào ICEDINI
Fase Interm, Origem: I}O anos
Fase Imenn, COARQ, •

COpta d~ segurança

F.se Interm. COARQ: 90 .nos
Gunrda permanente' 11 03: Setor de origem
Observ3.'Ções'. CÓP;<l de i1\end\n''I1~n\l)

d~ ~llerulilmâgcm

do Centro de

I "fípw

('tiI'W,,' fe; DEMED - COAP,.\ - Scturde .\r,,!ul\1l ;'\.kdll;o
Observações: CópIa de mu.:rotilme. a Sêr mantlco ntl S~tllr de ,\rtl111\ n \kulc\) do

Fase Inu:nn. Origem: 90 anos
F"e Interm. COARQ •

Fose Interm. COARQ -

TAIlEI..\ IlE H\II'OII.\I.IIlAIn:
.\rea: .\t..hmmstrml\'i\
.\nli:n:iio: O"/O~/1988
Funç;}o: Admmlstrilçüo d~ Pcssnul
.·\ltudÍl)lç~o: 22I06JIt)C)8
Ath'idude: ('tmtroh: de frcqut:ncli:I
.
Rolin.: CONCESS,\O DE LICENÇA I'ARA rRAT,UIENTO DE SAl'DE IA ruALlZAÇAOl
- 1'<1'6f)lll:lIm~nlU'

DErES - COPAl' ~ SERr..\

.

ArqUIvamento: lntegra o l)roccss:n -1.1ccnça para TratarncntD d~ $;uJde de iXpuiado l\\ellb.\ICAl)
t

',il'''''' in: 3SEC\1- Selor de Passagens
Integra n Dos!ílc do p~rlament3r monmdo na 3" Secretaria, a ~er u\'aliado em mUml

;\rqlll\amcn~o

IlSpccllica

Documcnto: Pt/16-1 '(".\1
Titulo: I'ROCESSO -I.ICENÇA I'ARA IRA 1'.\ \IE~T() 1lI, S..\I:I)L DE lJEl't'TADO
I 'lU rimw:

'

'!'1(lUt:t,:ttrld/:

iJ~:

SGM - \'ucleo de lnlhnnauca
\rQulvamcnto: Ilasta dc Deputados· ultcr::J.t;úcs na h:mcada
Fase auva: Ate alteração do hanco de JaJo5 dos Deputados
F3S~ Im~rm Ongem' Ale o linal do i.IllO

I

(Ifl/ll

11

03:

Fase Interm. COARQ. ( iif'1t111 ' (/-I

SGM • SEREV

Arqul\'amcnto: (lasta d~ C~)munit:açõc5 de Alterações de lista de Ikput:wo5
Fase nll\'3: Ate 3. ntu3hznç:io do pamd cktrómco de \'maç:1o
Fns~ Intcnn, Origem: ACSO
Fase Interm, COARQ ('liplU'" Oi: SGM

p

SEArA

DEPES -COI'AC - SEREF
Proces~o -1.IL:cnt;a para I'r31aml.'l1tll dI.: SJUlh.: de Sl.'n'IÚUr IllclI6·lICA,21

Arqul\'mnr:nto Inlcgra o
I .iI'UlIl1U' .1.'

SERAD Jn mgoiu UI.' 10lação ~ltl rl.'l1l1erCllle

\rqlll\mnelllo 1';ISla dI! 1.1L:l.'nl,';IS p:lnl I'r:llamenhl dI..' :-\,llIde
1';llil.l' .111\<1

SOM - (;ah111ete~
,\rqlll\ amento: P:;\5ta de posse 1l.1I"asmmenhls de Dcpumdn
F~I'ic :l11\<1 ,\11: u despuchu dulln,''ildenh': da c.uu;lr;1 dll... lkrmtudll,,;
I as~ 111Icrm t lngctn' ,,\h: n lim tia Icgl,;lmum
Fase hnenn COARe) f,íplllll

DEPES - COI):\C· SERP..\
Inh.:gm o J)uss,~ d~ ASSêntamt:nto Ju !kpumdo 11\..:+··1 TAII

\nIUl\'am~ntn

DOCUlnl.'n1o: l)t/16~nl
:ri'ulo. FORMULARIO - RE~lL'ERI~IEN ro 1)1'. L1CENC\ PARA mA 1A~tENTO DE SAUDE E
A GESTANTE

Pl"116.117

1aulu IIFICIO -I.ICENCA I'ARA mA 1A~II,~'ro DI: S..\UDl- DEI'\'TADO
,"/., IIrt'.!lI1a/:

Oep~mamentn

Mêdico IOEMEDl. para consulta l.1o pessoal ;Jutonzado peh) grau dl.l slg.llo
Fase Interm, Origem: lJO anos

\tl.'

a puhlll:aç.ltl nu

(~Il"-'(Im

:\Jmlnl..;tr:nl\tl

F;lse 111l1.'rm, ongcm

J)ocuml.'nro: Pc/16-0?

I'lIulo I!FICIO· SOLlCITAC.·\O DE RELA roRIO \IEDICO
i'/II III'1:!tlltli:

DEPES - COPAC ~ SEREF
(lroct=sso -I,u.:cnça para frall1rnt.:nto de Saude d~ ~I..:f'\ luor tl)e/16-UCA::l

\rqul\~\Inl.:mo: Int~gri1'o

(',jpw ';111(:": DE~jED - COAPA ~ St=tor de ArqU1\O \1éd1CO
Arqul\arncmo, Integra o Prontuano Médico (~h:dJ09-UCr\)

. Documento. ~led/II·1I2
1#)
,fltulo RELATORIO ~IEDICO
l'tiI fimLd:
DEMED-COAPA-SctordeArqul\'o \kdico
Arqul\'amCrlo' Integra o Prontuano ~h:dico 1~ledi09.\ :CAI

()ocurntlnto "e/16-IO
'ri'ulo IOI(MlIL\RIO -I.AUDO I)E I'ERICIA \IEDICA

Fase aU\'a: Ate a pubhc01t;50 do :lIustamcmo no OCD
Fase Intcrm, Orig.em: •

"UI UrI!!lIltl/: DEPES· COPAC - SEREF
Arqul\'arncnto:lntcgra o IlrOl:Cl::SO 1,ICI.l'nç01 para frolamento de Suud~ dI.: SerVidor (relI6-UCA~)

Documento: Pe/l6-08

p

Titulo. ATESTADO MEDICO· DEI'UTADO
(',;"m úmclI: DEtvlED· COAPA ~ St:lor de ArqUIVO \Iédico
I'w,lrtgltwl: DEMED· (OArA • Sclor de ArqUl\'U ~édlCO

Arqul\amcnto: Intcgra n Prontuó.rull\.1eulco 1l\1cdOl)~1IC:\

ArqUl\'amcnto: Integra () Pronlu:lrio Mr:dicn I McdJOtJ-l!C A)

I
1~{)CUlT1cnto

(',ipm

lill/(.'I1:

;SECM • St:tor dt: I'u:i:>a!;!cno;

.\rqul\amcnlo: Inlcgra o I~lS!'''~ do parl:unellt:lr mnntmln na J..\ SCl:rcmnu. 3 :>cr a\ullóldo em rotina
e~pecIJka

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

I)ucumcnlo: P('/"'*lIJ
pJ)
[lIulu BASE DE DADOS· REGISTRO DE DEI'UT,\DO
/'ltlll'

fll: DErES -COPAl" - SERll,.\

I lh!icr.31;ôc:,r /\

~cr a\aliadu

em muna c:õpcclticn.

I)ocumcmo Il e/"'*t-C.,\l
OI)
I'Ilulu DOSSIi: DE ASSI,,,, I AMI'NTOS Dl) lJI'PIJT.\I)()

:\led/U6.UI

(ti)

ri,"io' I'tCIIA \}E CONTROI.E \}['\F"\ST"\,IE~ ro

l'", rime,,: DEMED

(,'OMI:D - SEPEM
campos rd:1.11\'05 no diagnostIco I.' an CID nUo suo m;ll$
I:ase atl\U: Ate a apo$cmaduna do serVidor
Fa~C' Inter111, Ongem'
p

t )h~l.'f\;lçOC~ ()s

rrc~nchldos

I)ncumento' l'e/16-1'
1'ltul" I.lSTAOEM - ,\FASTAMI'NTOS GENERICOS

'I id limnr Sl'nll.fnr do quadro de
\rtlUI\UlT1l.:nlo· NACO

nt.:sso~t1

Documento: PC'/20·l'C.\1

(#)

da CO

1'/11 únlt'u.' 1)f~PJ:S -l"(W/\C.

Sl:RPA
()b1>cl"\<!çúc:>.\ l'cr mahadn em muna c"pcclIicn

l'ilulo: D<lSSIE DE ASSE:-:TAMENTOS 1'I'''CII},'MI5 DO SERVIDOR
f)ocumt:nto:

~lrdlltIJ~t"C\

(11)

rilulu. I'RONTlMRIO MEDICO

"lO flJ'I:mwi: DE~IED· COAPA ~ ~etor dc ..\n.lUl\l\ \t~dlI:0
\)bser.'uçÕ1!S; Documento dc caralCf pessoai. rd:lll\ll a "Jlluiadl: lhlca c ml.'nlal do paClcnte, Serão
lnlcrolilmalios nposlll unos do ultimo ull:ndlm~ml)
F;tse 311...a: Enquanto o usuano manti\'cr \mculo eom u L'umara dosDcputados ILDI
Fase Inlenn, Ongem: Complctar III nnos tlu ulumo ,Hel1dlmemO
Guarda pcrmancme: P'S

I"/tlllT/l1mlll: DEPES COPAC - SEREF
Arqul\'amento: Pasta 5u5pt:nsa. ~m Iichano
·Obseryaçôes: Sen'ldor do quadro elctl\-o da r .;,mara dos Deputados :\ guarda Intermediaria no setor
a

de o~igem se vincula aos registros p<..:rtmc.mes a ~,uda tio ~~f\'ldor
Fase 311\'3: Enquanto o sc,,',dor estí\'cr em I.'X~r~Il:10
Fose Interm. Origem: ACSO
Fose Inlerm. COA RQ' 10 anos
Guarda pcnnan~me: PIS
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r

~

, /.'J~.

VEPES - COPET - SESEP

ArqUivamento' Pasras suspensas

Depurado· (jabinclc ou IOlcn:s.!=adiJ
ArqUivamento: NACD

Observações: Secretariado Parlaml!nlar. ::;~m \ meulu ..:nm outro5 urgãos publicas. Microtilmado antes
do descane

Documento: Pe/3J-fJ2

I};

I ijI'1U ÚJlJl:a:

Fase ativa: . Enquanto o ser"l(lor eSII"'L'f ~m t;'\~rCICIO
Fase InteIT'l. Origem: ACSO
Fase Intenn. COARQ' 10 anos
Guarda permanente PIS
('fípWIl

nlUlo. FORMIJI..·\RJO ·Pl'I)IDO DE I)OC! '~Il,:-: ro

DEPES ~ COPET • SESEP
1):lSIa c~Jll.'Cllica, em urdem alt'uhcuca rt\f ;lml
fase :J.U\.~1. ,\re o tilm<"'Cfmcoro do úm:umcO[o
Fasc Intt:rm. Origt:m: oi ano
",,, ÚIllW:

.\rqUl\amcnto~

'til: CEDIN - SETAU - SEREP

Obsenuçucs: Orlgmal de mlcrolilme gcrndo pdo St:I"\II;O rct:ntCO Ami.lhar ISETAU) do Ct:ntro de
Oocumenraç!1o e Inlnrmação 'CEDINt 11 panlr do dOSSI~ on?lnal tmnslcndo a 5t;'t;ilo de Documentos
,\dmlnIStr3tl\'os ISEDAI»
fase Interm. Origem' 9ll ano!;
fase lnrcrm. COARQ -

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

.....

Documento: l'e/05-02
11:)
Titulu L'ERTIDJ\O /)E n::~wo DE SERVIC,'O

",ti

f (ípw n' 02: CEDlN - COARQ - SEDAU
Observações CÓPia de segurança do mlcrolilmc

Úml.lt:

_----

DEPES -corAC - ~ERFF

·\rqul\UmCnto: Jnte~rn o l)roccs~t)-A\crhul;ãu de Tempo de ~Cl"\ IÇO II)c tl5·1 T,\ I

Fase loterm COARQ; 90 anos

~

(iuarda Permanente, -

';" tim,"", Segumdll

\rqul\amcmo:NACD

f '(;PW J1" 03 Setor de ong~m
()bscrvaçôt:s Cúpla de ilIl!ndlmL:nto dI) InJcrolílmc
F:l$lllnl~rm" Om;t:m ~m anos

ras~ llll<.'nn

Fase Interm. COAR()·

Documcmo: PeI3J-03
Titulo. FORMULARIO-DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVt(O PARA tlS EFEITOS DA Lei N"

COt\RO -

S&I7o''13

/)m:um<!nro PeJl6-06
1'Itulo I ORMl.'I.ARIO· RI'.T1F1C.\c.\O DE L:c[~(A I' \RA rRA r \\IE~TO DE SAUDE
l,tI/iIl/ul:

OEPES - COP.-'\C - SEREF

ArqUl\l1menro' lntegm o Pracesl>o - J.lCem;a parJ frJfJmc:mo de SJuded<! ::-..'nldortPelI6-UCA2l

;",tllI~OI:

I>JSS

ArqUivamento: NACO
I'ía J1~ ll~,

Servidor

ArqUivamento: NACO

Documento· Pr/16-l CU
ritulo PROCESSO -lICEl"ÇA PARA IR.\T.\ \lE\TO DE SAUDE DE :iERVIDOR

Documento; Pc/OJ-06

1'", n

DEPES - COPET - SESEP

11-':

Arqul\'amtnto:

DEPES • COPAC - SEREF
Arqul\<lmento: ArqUivado em sene docurnt:'maI6t:'t'tllica
Fase ativa: Atê ;) publlcaçào no Bol~lIm Admmlstr::ltI\"o
Fase lmenn Origem: ó meses após li: puhllcação no Bolt:urn ,\dmml!i!r.1Il\(1
Fuse Imenn COARQ: 5 anos apo~ o tennmu da ih:~nç<l
Guarda pt.:nnnnt:ntt:- lIa IÍIllCU;

Intei,.'rn a Pcf20-UCA J I Dosslê de Assentamentos Funcionais do Servidor)

Dncumt.'nlll· P,,/33·04

ruu!o RI L.·\Ç\O DOS S.·'LARIOS DE t'O~'TRJlJL·lC.\()
J'ía única:
Servidor
Arqul\'amcnto: NACO

f#)

Titulo BANCO DE DADOS· (;CSTAO DE PESSOAl.

TABELA nE Tnl POIlA 1.1 0.\ Il E

~'It/ Úll/C.'(I:

DEPES - COPAC - SEREF
i\rquI\Jmento~ ArqUIVO ~h.:trõnlcu '
()bser'\'açtlc~ Sistema i,.'orporatl\o t1t.lsen\'UI\'ldo pel:.t Cilmara dos ()epuladll'> para gestão de pessoal
F<lse 3m'n' Enquanto durar o prol:cúlmento
Fa$c Int~nn Ongcrn -

- - ----'-- - - - - - - -

!)ocumL'nto· Pe/16-02

r,tuln A rrSTADO f\-IEDICO
"(I(

til11((/

.\r"u: Administrativa

Documento: PrlJ6-0I
Título: FORMULÁRIO -INDlCAÇAo I'AKA CAKGO EM COMISsAo
"1<IIil1l'u: DEPES • COI'ET - SESEP
ArqUivamento; Integra:J j)cJ20-lJCA 1(Dussll: de Assentamentos 'FunclOn:lIs do Servidor)

DEMEO - COArA - Sc(ordt.l :\ri..\U1\il.\ll1dll':O
Integm o I'rnnlllanll M~dIC\l1 ;"kt1i09A =C\)

:\rqumlm~nto:

!)ncumcntu. Pc/3(,.fJ2
rltulu l'ORTAIlIA 1)1: l"OMEAÇAo DE SECRETAlllO PAlll.. \~IJ::O:T.\ll

[)Ol:umcnro P~/Jú·n5

IIIUI" I'ORMlII.ARIO·I

\C\~lINIIAMl.NTO DE

..\ I.ES r·\I)o MI'DICo
"ll1l/rl:!lI/l1i:

I l;l

lil1/{.:cJ'

/'rn;':~~~(l- 1.It:CIlCíI

para I'rJIJmt:nlO Ót! SmuJc I.k

l.;:..'nlt.lor IPdlh-l.;CA~)
f. 'típ,U

rinu:u: DiRAO - SETSA

Fase 3U\'a: :\t~ a publicação
Fase Imenn. Origem: -

r\OEl..\ I>E TDIPOR 'l.lD.\I)E
\r('u: ,\Jmlnl~lfall\a

DErES - COPET ~ SE5EP

.\rqum.trnento. 111t1.'gra a PI!/20-L:C:\ I (I)mislê de ASS1.'010mCnrUS I· unClUnalS do SeT\'ldun

f)EPES - COPAC ~ SEREF

\rqul\<Imc.'mo: Iml!gm n

\\'alhu,,"fiu: 29,OS.199R

de pt:s~ual
,\tÍ\'itJulll': Sel1.'çàll, Registro 1.' ~hl\'llnentul,";111 de I't:ssoal
Rotin.: ADMISSÃO I: I:XONERAÇAo DE SECRI:TARIO PARI.AMI:NTAR - l'e1J6.
Fune:1u :\Jl1l1mstr3ç:10

\\:llhu::io:

Func:i,,\,jmlOl~traçãu d~ P~"'Mlill

\ti\"jd:ule: LadaS1rtl d~ P~s!'i;')i.\1
Rotln,,: ArENDIMENTO ,\ SOL!CITAÇ\O De DllLT~IE\T<)S - '[CRI.~. RIADO
PARLAMENTAR
·1,./33Docum~nlo Pc/33-01

rltulo eXPEDIENTE· AUTORIZAÇAo PARA PEDIDO De DOCUMENTe,

22/06/1998

Documento: Peno-os
(li)
Titulo: DOCUMENTO DE IDENTIFICA~'Ao PESSOAL
('ripw úlltm: OEPES - COPAC - SEREF

Fase nnVa: Até o registro na pasta limclOnai
Fase lnterm. Origem Documento: peI2O-n:,\1
(N)
Título: DOSSIÉ DE ASSENTAMENTOS F UNCIONAIS DO SERVIDOR

I'/1lllrll!tnl1/: DEPES - COPET - SESEP
ArqUivamento: Pasta cspccllica, ~m ordem alrabcllca por ano
Obst:rvações' [~tt: expedIente e urqul\ado com li r'l:dlJo de docum~nto em ant:\n
Fase atl\a Ate o forncclmento do ducumento
Fa~e Interm, Origem 01 an(l
Fasc lolenn COARO '

,"", urtl!lnu/:

DEPES • COPET • SESEP

ArqUivamento: Pastns suspensas
Observaçõcs: Secretariado Parl3mcnlar. S1.'m \'lOculo cum tJutros orgãns pubhcus.

~1icrot1lmado antc~

dc:scanc:,
eTileno: Preservar como pt:nnaocntcs paSUlS d~ fllnclOnaflos com pfllJ~Ç:io na m5t1tuiç5.o e de âmbito
nacional,

do

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS
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Fase Inlenn, COARe): lO anos
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I'ralÍmw;
DEPES - COPET ~ SESEP
Arqul\'amcnto' Integra o Processo - l:\oncraç:1n de :'ccrclano Parlamentar (Pcf3(í~tJCA)

(juarda pennancmc' P S

l)l)CUmento' IJe/36-06
ritul" FORMULARIO .1'XONl;RA~·'\O DF SECRET,\RIO P.\RLAMENT,\R
f ";1'11I'''' OI: t"EDlN- SETAtJ- SEREI'
Ob:;cr'o'm;ücs: Original tJc mlcrolilme.: gerado ('II!io Scr\'u;o r ~CntC() All"ulmr ISETAU) do Centro de

Dllcumcm:H;ih} c Inlormm;àu ICEDINJ.:1 punir do dos:;,!! llTlglnullrnnslcndu a ScC;:io de Documentos
Administrativos ISED,\m.
Fase lolerm Ongem I}IJ ílnus
Fase Inlerm. ('()ARQ~ •

(',ir'll"

ti:: CEDIN- COAIKl - ~I :O:\U

OhSCIVôlÇl1cs: L'õplil de segurança do mlcrolilmc
Fusl!' Intenn COARf)

1)11

anus

(iuarda '-crmancmc: _
',ípw 11' 113: Setor de origem
()bser\'uçõcs: Cópm de ntcndlrncnto
Fase loterm. únut:m: ~O anos
Fase (menTI, COÃRQ: -

I

"Wlilll('<i,

DEPES - ('OPET - SESFP
Integra o Pmccssu - 1. \llllCruÇJO

\rqlll\am~lltn

Ú~

Sccrct;mu l\:trlamelllar I Po:!36·{ ICA)

l)ocum~nto: Pe/36-07
Titulo; FORMULARIO - EXONERA~·.\()'I:-;DIC\Ç·\() - CARGO DI C()\liSS.~O DE
SECRETARIO P:\RLA~tENTAR

I'm úmcll:
DEPES ~ COPET - SESEP
ArquI\amemo: Integra o Processo - Exon~r:lçào do:

S~cr~tono

Parlamentar I Pe 36-LCA)

Documento: Pel36-0R
Titulo: COMUNICAÇÃO - DESLIGAMENTO DE SECRET.\RIOS PARL\ \tENTARES -CAPPE
", a IIrJJ!lIwl:

DEPES - COPET ~ SESEP

ArqU!Hlmento; Integra a Pnsta do Parlamentar
Documento: Pcl36-03

Titulo. TERMO DE POSSE· SECRETARIO P;\RL,\ME:>:TAR

"If.l Jimcll: DEPES ~ COPET - SESEP
Arquivamento: Integra o D05sl~ dl: AsscnI:lmemos FunCIOnaiS do SCI"\ ldor I Pc. ~O-UCA')

Documento: )lcd/ll-07
(#)
Tilulo: ATESTADO MEDICO

DEPES - COPAl'· SEREF

"WtlrtJ!UIl.lI:

('ríflliJ.\

nlliluf'lm':

DEPES ~ COPET - SESEP

Arqul\'amc;uo' Integra a Pasta de A:)scntílm~nh)S t-h)s ~t:t;reWnn~ Parlamclllares
Documento: Pc/36-09
Tituio. OFICIO - CONFIRMA~''\O DE 1:-lIJlCAçAU DE SECRETARIO P·\RLAMENTAR
VIU ar/gil/ai: DEPES - COPE,. • SESEP

Arqul\'umento: Integra a Pasta do

P;ubm~ntar

ArqUivamento: Integra o D05SI~ de AS5cntamemos Funcmmus tio Sr.'r\'ldor I P~·20·tT,'\I)
Documento: I)C/OJ.(}6

1#)

( 'IÍJlIll.\ mrilllplll.\':

DEPES - COPET - SFSEP
S~crctan{)s

Titulo; BANCO DE DADOS - (;ESTÃO DE PESSOAL

ArquI\"amento: Integra a PastJ. dc :\'is,,;'ntamcntos dos

"ia Jilllt'lI: DEPES - COPAl' - SERbF
Arqul\'3mcmo: ArqUIVO elc:trônlco
ObSCfYi.lÇÔCS: Sistema corporau\'o dc:scnvol\'luo pda l'àmara dos Ikputados para gestão de pessoal

Documento. Pe/36-IO
ntulo IiORMUI.ÁRIO -PRESTA~'Ao DE CONTAS DE SECRETARIO P.\RLAMENTAR

Fase ativa: Enquanto.durar o procedimento
Fase Intcrm. Origem- ()ocuml!nto; PrnO-1O
(1#)
Titulo. DECLARA~'ÃO DE NÃO ,\cUMlJL\ÇÃO DE c.\RGO!rlJN~·ÀO 1'lJllLlCA

/'IIlIÍIlIl.'ll:
DEPES - COPET - SESEP
ArqU1\Umemo: Integra o Proccsso -1:\llneraç:1o úe Secrctano Parlamentar 11\:/36-lIC:\)

Dl)CUrnl!n!o: PC'/36~ 11
ritulo PORTARIA DE E.XONERAC·.\O DE 'ITRrT.\RIO P.\RU\IL>' r \R
"'lltIrII!II/U/-

"1(1 timr.:lI: DEPES -COrAl' - SEREF
Arqul\'llmento', Integra n Dn5sIê de AsscnmmcnlOS FunCIOnais dl) SCf\'ldUT I Pc/20-UCA I)

Parloml..'nlarl.'s

DErES - COPET ~ SESEP

,\rqtll\amt:nm: Integra () Processo

~ F'\nn~raçà{l d~

Sl!l.:rctann pJrlamcntnr I P~:3(l-l·C.\ I

Documento: l'r/20-12
(I#)
ritul" J'ORMlJL\RIO - IllX;ISTRO C\IHSTRAL
JiIlIt.·O:
DEPES - nw..\ C ~ SERF1:
'\rqUl\amcnlo: Integra o DnssTc d~ :\~s~nt:l.mcnl(l5 FUIll.:lImmS do Scrnum I rc.'~O-l'C.,\ \1

!"ia

Documento; Pe136~l 'C.:\
lit"lu PROCESSO - EXONERAC,\O DE SECRET.\RIO P.\RL\\IFN r \R
lid Iil/l~d. DEPES ~ COPET - SESEP
.-\rquI\amento· Integra o Dnssl~ d~ Assentam..:nto5 runclOnals do Scr\"llior I Pl! 20-lJ(AI)

Docum~nlo:

)'rI20-IJ
(#)
ritulo. FORMULARIO • DECLARAÇAO DF. BE:-iS

DEPES - COPAC- SEREF
'\rqul\'amento: Integra o DossI~ de Asscmamemos FunCionais do S1!r\'ldor I Pe::O-UCA I}

"UI tilllW:

Documento: PcI2O-I~
(#)
Titulo: FORMULÁRIO - DECLARAÇ,\O DE CO:-iTA BANCARIA
I',u ÚlllCU:
DEPES - COPAl: - SEREI'
Arqui\'amento: Integro o Oossiê de ASSl!nUlmentos FuncionaiS do Ser\'ldor I Pe. 20-UCA I)

Documento: 1'<120-15
f#)
Titulo: FORMULARia· REGISTRO CADASTR,\L BANC\RIO
/'lIIlÍnll:d:

BBI CEF

ArqUivamento: NACO

Documenlo; Pe/36-04
Titulo. FICIIA DE CONFERENCIA DE NOMEAÇ,\O
'·llllÍllIl.'U:

TABEL\ DF. TDIPOR\l.tlHDE
.Área: Administrallva
,\valiacáo' 15/05/1998
Funç!io; Administração de Pessoal
Ativid~de: Controle de Frequi:ncia
Rotina: REGISTRO DE FREQUENCI.\ DE SECRETARIO P.\RL\~lE:-' HR _ Pc/50Documento' Pc/50-O I
Ti.ulu· FORMULARIO - FREQUENl"IA DE SrCRET \RIO i'.\Rf...\~1I :>lT\"
l'w tlrtt!l1Iu/: DEPES ~ CAPPE ~ SERES
J\rqul\amcmo Pasta c:;pcellica
Obscr\"nçõcs: Os onginais serão tram,lcndos para o SET.\L·SEREP para nllcrolilman.'m e, em segUida.
serão dC5canados com a aS'õl!itêncIU ICCnlca da CO\R(,1
Fns~ :ltIvn: I mês
Fas~ Interm. Ongem' .f mc~e~
Fase Interm, COARQ: -

DEPES -COPET - SESEP

Arqulvl.ImenlO: Integra o 005SII; de Assentamentos Func1(mal~ do ~er\'lltort !'e·,20·UCA I)

CEDIN ~ SE'L\l1 ~ SEREI' I So.:lllr Je \hcH..'t'llmaccnl!
.
Fasl! Intem Ongcm: l{O ano~
Fase Inlerm. COARl)' -

( ";P"'11 fll:

Observações: Originai do mll:mlilme
l)ocUln~nto: IJ e/J(,..05

•

fitul". FORMlJL,\RIO· EXONERAÇ,\O DF SECRETARIO P.\RL\~II:XrAR - ,\ PEDIDO
,\rea; ADMINISTRATIVA

23140 Quarta-feira 14

DIÁRIO· DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

( ·ti[JlU /I li]: CEDlN -COARO - SEDA\;'
()bservações: Cópia d..: segurança
Fase lnterm. COARQ: llO anos
liuarda permanente: -

(.';/,1<11/ 1J3:

Setor de ongem

()bseryações: Cópia de atendimento
Fase Interm. Ongem: 80 anos
Fase lnterm, COARI): -

Docum~nro:

Pc/50-1l2
fitulo: BASE DE DADOS DE CO~TROLE DE \'ERBAI)()S GABINETES PARLAMENTARES

"1<1 lÍIIIC<I: DEPES - C.-\PPE - SERES
Arqul\amento: Memoria do computador
Fase auva: Enquanto durar o procedimento
Fase lnterm, Origem: -

Documento: Pc/50-03
Titulo: LISTAGEM PARA CONF,ERENCI.-\ DE FREQOÊNCll\ .00 SECREt..\RIADO
PARLANIENTAR
"1<1 lÍmcu: DEPES - CAPPE - SERES
Fase am'a: Até a conferencia da freqüência dos ser\'ldores de todos os gabinetes parlamentares
Fase Interm, Origem: -

Documento: Pc/50 O"
ritulo: LISTAGEM - OCORRÊNCIA NA FREOl:E:--iCIA ;-"IE~SAL
PARLAMENTAR

Dq SJ:CRETARIADO

I '/li /lO IJ /: DEPES - COPET - SESEP
..\rqui\ amenlo: Pasta especljica
.
.
Fase am'a: Até o registro no SIGESP I rdall\ ament~ ·ao mes anterlllfl

Fase Interm. Drigem: ó meses
Fase lnll:rm, COAR!): -

1''''1/ /)::: DEPES -COPAI;· SEPET
Fase auva: I mes

Fase Interm, Origem: ó meses
Fase Inrerm. COARl): -

,ir"" ÚIIIC": D·<f - C..\I'I'I' - SERES
:\rqUlvamento: Pasta especllica

I

'as..: am a
I I11<:S
"ase Interm Orrgem' I> meses
Fase Interm, COARI.): -

Outubro de 1998

Outubro de 1998

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Quarta-feira 14 23141

Documento: PeJ50-05
Título: OFicIO - ENCAMINHAMENTO DE LISTAGEM DE FREQÜÊNCIA :>lENSAL DO
SECRETARIADO PARLAMENTAR
I"fa J1" (fI: DEPES - COPET - SESEP
ArqUivamento: Junto à Listagem-Ocorrcncm na fr~qu':ncla Mensal d05ecretanado Parlamentar
Fase alJ\a: Ate o regIstro tia hstagem no SIGESP
Fase Interm. Origem: 6 meses
Fase Interm. COARQ: -

!"ia n-1I2: DEPES - COPAG - SEPET
Fase ativa: Até o recebimento da Llstagem-üeorr,:ncla na Frequcncla Mensal do Secretariado Parlamentar
Fase Imerm, Origem: 6 meses
Fase Interm, COARQ: ( '(íp1<l lÍl1fca: D-G - CAI'PE - SERES

ArqUivamento: Junto à Listagem Oeorrcncta na Frequcncla Mensal do Secretanado Parlamentar
Fase au\a: Ate o envIO dos originais da l."lagem
Fase Interm. Origem: 6 meses
fase Interm. COARQ:: Documento: Pe/03-06
(#)
Título: BANCO DE DADOS - (,E5TAo DE PESSOAL
j'/lIlÍl1fca: DEPES - COPAl' - SEREI'
Arquivamento: ArqUIVO eletrônico
()hsef\ ações: Sistema cnrporau\ o desem 01\ Idll rela CD para gestão de pessllai
Fase auva: Enquanto durar o procedllnento
Fase Interm, Origem: -

LEGE:\IM
llC,\: Unidade ["letiva de ArqUivamento
- : Oescane por eliminação
P: (illarda l'errr.'lI1ente
PIS: Guarda Permanente/Selettva

..\CSO: A Criténo do Setor de Ongem
NACD: Não Arquivado na CO
:\ \1..\ ~ào é Matenal de Arqlll\o
(#): Oocumento de outra rouna

Ohs: th prazos destas Talll.:lus lúram aprovados pda C:\DAR e lb demaiS dados extr:lJdos dos
respectivos Pbnos de Destmuçüo de DocurncnlOs de ArqUIVO (PDDA l,

I:tn 16l()<)J I')t)ll

(; racinda Assucena de Vasconcellos
PreSIdente da C\DAR

PORTARIA N2 032198

O Liquidante do Instituto de Previdência dos
Congressistas - IPC, (em liquidação), no uso das
atribuições que lhe confere a Lei nQ 9.506/97 e a Resolução n2 001/97 - CN,
Resolve:
Desligar, a pedido, da função de Chefe da Seção de Análise e Orçamento, o servidor ADEMIR

NEPOMUCENO BARBOSA, Técnico Legislativo,
Matrícula 3044, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, à disposição do Instituto de Previdência dos Congressistas, em liquidação, a partir
desta data.
Brasília, 12 de outubro de 1998. _ Osmário Luciano Martins, Liquidante.

(Biênio 1997/98)
Presidente:
MICHEL TEMER - PMDBlSP

111 Vice-Presidente:
HERÁCLITO FORTES - PFUPI
2!1 Vice-Presidente:
SEVERINO CAVALCANTI- PPBlPE

111 secretário:

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS
BLOCO PARLAMENTAR
PFL
Líder: INOCÊNCIO OLIVEIRA
Vice-Líderes
José Carlos Aleluia (1 l1 Vice)
Abelardo Lupion
Álvaro Gaudêncio Neto
Antônio dos santos
Antônio Geraldo
Aracely de Paula
Benedito de Lira
Carlos Melles
César Bandeira
Corauci Sobrinho
Darci Coelho
Euler Ribeiro
Hugo Rodrigues da Cunha
José Lourenço

José Santana de Vasconcellos
Lima Netto
Maluly Netto
Marilu Guimarães
Mario Assad
Mendonça Filho
MussaDemes
Ney Lopes
Osório Adriano
Paes Landim
Paulo Bornhausen
Paulo Gouvêa
VilrnarRocha
Werner Wanderer
PSDB
Líder: AÉCIO NEVES

Vice-Líderes:
Arnaldo Madeira (1 li VICe)
Adroaldo Streck
Jovair Arantes
Rornrnel Feijó
José Thomaz Nonê
Fernando Torres
Pedro Henry
Feu Rosa
Snvio Torres
Marconi Perillo
Nícias Ribeiro
Sebastião Madeira

salvador Zimbaldi
Nelson Otoch
Osmânio Pereira
Veda Crusius
Candinho Mattos
Mario Negromonte
JoséAníbaI
A1zira Éwerton
Welson Gasparini
Luiz Piauhylino
Fátima Pelaes
Antônio Carlos Pannunzio

Bloco (PMDB, PRONA)
Líder: GEDDEL VIEIRA LIMA
Vice-Líderes
Wagner Rossi (1 li Vice)
Confúcio Moura
Darcísio Perondi
Edinho Bez
Femando Diníz
Freire Júnior
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Henrique Eduardo Alves
João Magalhães
Jorge Wilson

Suplentes de secretário:
12 JOSÉ MAURíCIO - PDT/RJ

UBIRATAN AGUIAR - PSDBlCE
2!1 secretário:
NELSON TRAD - PTBlMS
3!1 secretário:
PAULO PAIM - PT/RS
411 secretário:
EFRAIM MORAIS - PFUPB

José Chaves
Lídia Quinan
Maria Elvira
Mendes Ribeiro Filho
Pedro Novais
Pinheiro Landim
Roberto Valadão
Rubens Cosac
Sirnara Ellery
Teté Bezerra

2!1 WAGNER SALUSTIANO - PPBlSP
3 11 ZÉ GOMES DA ROCHA - PMDBlGO
411 LUCIANO CASTRO - PSDBlRR

PPB
Líder: ODELMO ,LEÃO
Vice-Líderes
Gerson Peres (1 2 Vice)
Arnaldo Faria de Sá
Ibrahirn Abi-Ackel
Laprovita Vieira
Wigberto Tartuce
Eurico Miranda
Jair Soares
carlos Airton
Benedito Domingos
Jofran Frejat

João Mendes
Valdenor Guedes
Ricardo Barros
A1cione Athayde
Robério Araújo
Benedito Guimarães
RomeI Anízio
Lamartine PoseIla
José Janene
José Linhares

PT
Líder: MARCELO DÉDA
Vice-Líderes:
Fernando Ferro
Haroldo sabóia
Ivan Valente
João Fassarella
João Paulo
José Pimentel
Luiz Mainardi

Maria Laura
Milton Mendes
Padre Roque
Teima de Souza
Walter Pinheiro
Vanio dos Santos

PTB
Líder: PAULO HESLANDER
Vlce-Uderes:
Duilio Pisaneschi (1 2 Vice)
Arlindo Vargas
Maria Valadão

José Coimbra
José Borba
Félix Mendonça
PDT

Lrder: MIRO TEIXEIRA
Wce-Líderes:
Airton Dipp
Eurípedes Miranda
Fernando Lopes

Giovanni Queiroz
Sérgio Carneiro
Wolney Queiroz

PSB
Líder: ALEXANDRE CARDOSO
Vice-Lfderes:
Pedro Valadares (12 Vice)

Vicente André Gomes

PL
Líder: VALDEMAR COSTA NETO
Vlce-Uderes:
Luiz Buaiz (1 2 Vice)
Ejácio Simões

Moisés Lipnik

pedoS

PMN

Uderes: HAROLDO LIMA

Repr.: BOSCO FRANÇA

Vlce-Uderes:
Aldo Arantes
Agnelo Queiroz

PV

Repr.: FERNANDO GABEIRA

Socorro Gomes

PSTU

Repr.: LINDBERG FARIAS

PPS
Uder: SÉRGIO AROUCA

LIDERANÇA DO GOVERNO

Vlce-Lfderes:
Antônio Balhmann

Colbert Martins
Parágrafo

42,

Art. 92 - RI:
PSD
Repr.: MARQUINHO CHEDID

Vice-Uderes:
Elton Rohnelt (1~ Vice)
Rodrigues Palma
Paudemey Avelino '

Sandro Mabel
Ronaldo Cezar Coelho

COMISSOES PERMANENTES
COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLfTlCA RURAL
Presidente: Roberto Balestra - PPBlGO
12 Vice-Presidente: Dilceu Speraflco - PPBlPR
21 Vice-Presidente: Etevalela Grassi de Menezes - PMDBlES
3 2 Vice-Presidente: Nelson Marquezelli - PTBlSP
Titulares

PTB
Arlindo Vargas
Nelson Marquezelli

Chico da Princesa
Murilo Domingos
PSB

1 vaga

1 vaga

PL

Suplentes

PFL
Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Antônio Jorge
Betinho Rosado
Carfos Melles
Elton Rohnelt
Francisco Coelho
José Múcio Monteiro
Roberto Fontes
Roberto Pessôa
Valdomiro Meger
PSDB
B.Sá
Ezidio Pinheiro
Giovanni Queiroz (PDT)
Marinha Raupp
Odílio Balbinotti
OIávio Rocha
Orcino Gonçalves (PMDB)
Ronaldo Santos
1 vaga

Adelson Ribeiro
Dilso Sperafico
7 vagas

PPS
Gervásio Oliveira (PDT)

Félix Mendonça (PTB)
PSD

1 vaga

Zé Gomes da Rocha

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Presidente: Paulo Rocha - PTIPA
11 Vice-Presidente: Socorro Gomes - PCdoBlPA
2l! Vice-Presidente: Benedito Guimarães - PPBlPA
32 VICe-Presidente: Antônio Joaquim - PSDBlMT
Titulares

Suplentes

PFL

Bloco (PMDB, PRONA)
Adelson Salvador
Carfos Mendes
Etevalda Grassi de Menezes
Ivandro Cunha Lima
Laire Rosado
Moacir Micheletto
Oscar Goldoni
RobertO Paulino
Valdir CoIatto

Armando Abmo
Cleonâncio Fonseca
Maria Elvira
Mauro Lopes
Saraiva Felipe
Silas Brasileiro
Wilson Cignachi
2 vagas

Elton Rohnelt
João Ribeiro
Sérgio Barcellos
2 vagas

Átila Lins
Dolores Nunes
Jaime Martins
OsmirLirna
Vilmar Rocha
PSDB

Fátima Pelaes
Moisés Bennesby
3 vagas

Anivaldo Vale
Antônio Feijão
Antônio Joaquim
Hilário Coimbra
Salomão Cruz
Bloco (PMDB, PRONA)

PPB
Augusto Nardes
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Mário Cavallazzi
Nelson Meurer
Roberto Balestra
Wagner do Nascimento
1 vaga

Enivaldo Ribeiro
Fetter Júnior
JoãoTota
José Rezende
Romal Anfzio
3 vagas

Bloco (PT, PDT, PCdoB)
Adão Pretto
Alcides Modesto
Carfos Cardinal
Enio Bacci
Geraldo Pastana
João Fassarella
Luiz Mainardi
Waldomiro Fioravante

Eujácio Simões

Welinton Fagundes
Antonio Ueno
Benedito de Lira
Dolores Nunes
Hugo Rodrigues ela Cunha
Jonival Lucas
José Rocha
Lael Varella
Luiz Braga
Saulo Queiroz
Werner Wanderer
1 vaga

Fernando Zuppo
João Coser
José Pimentel
Padre Roque
Valdeci Oliveira
3 vagas

Elcione BarbaJho
Freire Júnior
Mário Martins
Teté Bezerra

Asdrúbal Bentes
João Henrique
José Priante
1 vaga
PPB

Benedito Guimarães
Célia Mendes
Luis Barbosa
Valdenor Guedes

Davi Alves Silva
Luiz Fernando
Robério Araújo
Wigberto Tartuce

Bloco (PT, PDT, PCdoB)
Geraldo Pastana
GilneyViana
Paulo Rocha
Socorro Gomes

Eurípedes Miranda
Gervásio Oliveira
José Pimentel
Luciano Zica

PTB
Francisco Rodrigues

1 vaga

PSB

Bloco (PT, PDT, PedoB)

1 vaga

1 vaga

PL
Moisés Lipnik

Welinton Fagundes

Secretário: Tereio Mendonça Vila
Telefones: 318-6998/318-6999 e 318-6970

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
Presidente: Arolde de Oliveira - PFURJ
12 Vice-Presidente: Vic Pires Franco - PFUPA
22 Vice-Presidente: Carlos Alberto - PSDBlRN
32 Vice-Presidente: Pedro lrujo - PMDBlBA

Titulares

Anibal Gomes (PSDB)
Dércio Knop'
Eurípedes Miranda
Inácio Arruda
João Paulo
Sérgio Miranda
Tilden Santiago
Walter Pinheiro

PTB
Murilo Domingos
1 vaga
PSB

Antonio dos Santos
Aracely de Paula
Ayres da Cunha
Jaime Martins
José Jorge
Leur Lomanto
Mendonça Filho
Paudemey Avelino
PaukfBómhausen
Paulo Lima
Sérgio Barcellos
PSDB
Antonio Carlos Pannunzio
Amon Bezerra

B.Sá
Itamar Serpa
Marconi Perillo
Nelson Otoch
Odílio Balbinotti
Silvio Torres
Tuga Angerami
Bloco (PMDB, PRONA)

carlos Apolinário
Hélio Rosas
José Priante
Marcelo Barbieri
Mendes Ribeiro Filho
Pedro Irujo
Roberto Valadão
Udson Bandeira
Wagner Rossi

Antônio Brasil
Gastão Vieira
João Matos
Moacir Micheletto
Nelson Proença
Neuto de Conto
3 vagas

Antônio Joaquim Araújo

Welinton Fagundes
PPS

Colbert Martins

Leônidas Cristino
PSD
1 vaga

Marquinho Chedid
Secretária: Maria Ivone do Espírito santo
Telefones: 318-6906 a 6998
Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇAO
Presidente: José Anlbal - PSDBlSP
12 Vice-Presidente: Nelson Otoch - PSDBlCE
22 Vice-Presidente: Magno Bacelar - PFUMA
32 Vice-Presidente: Silvio Pessoa - PMDBlPE

Titulares

Suplentes
PFL
Átila Lins
Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
Couraci Sobrinho
Jairo Azi
Maluly Netto
Osmir Lima
Paes Landim
Paulo Gouvêa
Rubem Medina
Vanessa Felippe

Antonio dos Santos
Augusto Farias
Benedito de Lira
Darci Coelho
Jairo Carneiro
Magno Bacelar
Mussa Demes
Ney Lopes
Raul BeJém
Roland Lavigne
Vilmar Rocha
PSDB

PPB
João Iensen
José Janene
Laprovita Vieira
Mário Assad (PFL) .
Pinheiro Landim (PMDB)
Ricardo Barros
Roberto campos
1 vaga

1 vaga

PL

PFL

Alberto GoIdman
Ariosto Holanda
carlos Alberto
João Almeida
José de Abreu
Koyu lha
Luiz Piauhylino
Marçal Filho
salvador Zimbaldi

Philemon Rodrigues
Rodrigues Palma

José Pinottí

Suplentes

Arolde de Oliveira
César Bandeira
Corauci Sobrinho
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Lujz Moreira
Maluly Netto
Paulo Cordeiro
Raimundo Santos
Vanessa Felippe
Vic Pires Franco

Esther Grossi
Fernando Lopes
Ivan Valente
Jaques Wagner
Luciano Zica
Pedro Wilson
2 vagas

Cunha Bueno
Gérson Peres
Nelson Meurer
Valdenor Guedes
4 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
Alzira Éwerton
Edson Silva
José Aníbal
Marconi Perillo
Nelson Otoch
Nestor Duarte
Nicias
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Bonifácio de Andrada
Franco Montoro
João Leão
José Thomaz Nonô
Luiz Piauhylino
Marçal Filho
Max Rosenmann
Moisés Bennesby
Salvador Zimbaldi
1 vaga

Bloco (PMDB,PRONA)
Asdrúbal Bentes
Cleonâncio Fonseca
Djalma de Almeida Cesar
Femando Diniz
Freire Júnior
Henrique Eduardo Alves
José Luiz Clerot
Rubens Cosac
Silvio Pessoa

PSDB

lvandro Cunha Lima
João Thomé Mestrinho
Jorge Wilson
Mendes Ribeiro Filho
NeifJabur
Pedro lrujo
Pedro Novais
Roberto Valadão
Wagner Rossi
PPB

Adhemar de Barros Filho
AryKara
EmflioAssmar
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
José Rezende
Prisco Viana

Benedito Domingos
'Jair Bolsonaro
Jair Soares
João Mendes
Luis Barbosa
Ricardo Barros
Wigberto Tartuce
1 vaga

Bloco (PT,PDT, PCdoB)
Aldo Arantes
Arlindo Chinagalia
Coriolano Sales
Haroldo Sabóia
José Genofno
José Machado
Luiz Eduardo Greenhalgh
Silvio Abreu

Enio Bacci
JoanaDarc
Marcelo Déda
Marta Suplicy
Severino Alves
Teima de Souza
Vânio dos Santos
Wolney Queiroz

PTB
Rodrigues Palma
Vicente Cascione'
PSB

Nilson Gibson

1 vaga

PL
Pedro Canedo

Luiz Buaiz
PPS
CoIbert Martins

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Tefefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS
Presidente: Sila.s Brasileiro - PMDBIMG
1ª Vice-Presidente: Regina Lino - PMDB/AC
22 Vice-Presidente: Luciano Pizzatto - PFUPR
32 Vice-Presidente: Celso Russomanno - PPBlSP
Titulares

Suplentes
PFL

Ciro Nogueira
Laura Cameiro
Luciano Pizzatto
Silvemani Santos
1 vaga

Bloco (PMDB, PRONA)
De Velasco
Freire Júnior
Sandro Mabel
Valdir Colatto

Chicão Brfgido
Paulo Lustosa
ReginaLino
Silas Brasileiro
PPB
Celso Russomanno
Cunha Lima
Ricardo Izar
Valdenor Guedes

A1cione Athayde
Femando Ribas Carli
Herculano Anghinetti
Ushitaro Kamia

Bloco (PT, PDT, PCdoB)
Adão Pretto
Geraldo Pastana
Gervásio Oliveira
Nilmário Miranda

GilneyViana
Ivan Valente
Jaques Wagner
Sérgio Carneiro

PTB
Duilio Pisaneschi

1 vaga
PSB

1 vaga

Raquel Capiberibe
PV

1 vaga

Femando Gabeira
Israel Pinheiro
Roberto Jefferson

Antonio Balhmann

Inácio Arruda (PCdoB)
Luiz Alberto (PT)
Márcia Marinho
Renato Johnsson
Salomão Cruz

Adelson Ribeiro
Elias Murad
Emerson Olavo Pires
Fábio Feldmann
Socorro Gomes (PCdoB)

Aroldo Cedraz
José Carlos Aleluia
Marilu Guimarães
Osório Adriano
VIc Pires Franco

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Telefones: 318-6929 a 6935 Fax: 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR
Presidente: José Borba - PTBlPR
12 Vice-Presidente: Osvaldo BioIchi - PTBlRS
2l! Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Femando Zuppo - PDT/SP
TItulares

Suplentes
PFL

Jorge Khoury
Murilo Pinheiro
Sérgio Barcellos
Simara Ellery (PMDB)
ZilaBezerra

Carlos Magno
casar Bandeira
Darci Coelho
Oscar Andrade
Roberto Pessoa

PSDB
Ademir Lucas
Antônio Carlos Pannunzio
-Eduardo Barbosa
Ceci Cunha
José de Abreu
Osvaldo Biolchi (PTB)
Welson Gasparini
2 vagas
1 vaga
Bloco (PMDB, PRONA)
Antônio Brasil
Barbosa Neto
José Chaves
Carlos Nelson
Tete Bezerra
Henrique Eduardo Alves
Wilson Cignachi
Marcelo Teixeira

PPB

PTB

João Mendes
Simão Sessim
'Telmo Kirst
1 vaga

Prisco Viana
Ricardo Izar
2 vagas

watter Pinheiro (PT)

1 vaga

PSB
Gilvan Freire

1 vaga

PL

Bloco (PT, POT, PedoB)

Fernando Zuppo
Nedson Micheleli
Nilmárlo Miranda
Valdeci Oliveira

João Paulo
Luiz Eduardo Greenhalgh
Paulo Rocha
1 vaga

Pedrinho Abrão

PSB
1 vaga

1 vaga

PL
Eliseu Moura

Secretário: Mareio Marques de Araujo
Telefone: 318-8285 Fax: 318-2170

Presidente: Robson Tuma - PFUSP
111 Vice-Presidente: Luiz Braga - PFUBA
22 Vice-Presidente: Herculano Anghinetti - PPB/MG
3 2 Vice-Presidente: Antônio do Valle - PMDBIMG
Titulares

Suplentes

Pedro Canedo

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Telefones: 318-7071/318-7073 fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Eraldo Trindade - PPBlAP
111 Vice-Presidente: Osmar Leitão - PPBIRJ
2l! VICe-Presidente: Luiz Eduardo Greenhalgh - PT/SP
3° Vice-Presidente: Luiz Alberto _ PTIBA

PFL

A1dir Cabral
Carlos Melles
Talvane Albuquerque
VilmarRocha
1 vaga

Ayres da Cunha
DoIores Nunes
MarlJu Guimarães
Mário Assad
1 vaga

PSDB
5 vagas

A1zira Éwerton
RávioArns
JOSéAn/bal
José Thomaz NonO
Sebastião Madeira

PFL
Hugo Rodrigues da Cunha
Lima Netto
Luiz Braga
Marllu Guimarães
RobsonTuma
Rubem Medina

Anivaldo Vale
Danilo de Castro
Moisés Bennesby
Ronaldo Cezar Coelho
Wilson Campos

Fábio Feldmann
Koyu lha
Luiz Carlos HauJy
Renato Johnsson
Veda Crusius

Bloco(PMOB,PRONA)
Antônio do Valle
Edison Andrlno
Odacir Klein
Paulo Ritzel

Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Ricardo Rique
1 vaga
PPB

Bloco (PMOB,PRONA)
De Velasco
Maurício Requião
Nair Xavier Lobo
Roberto Valadão

Jorge Wilson
Noel de Oliveira
2 vagas

PPB
Delfim Netto
Lamarline Posella
Moacyr Andrade
1 vaga

Eraldo Trindade
Jair Bolsonaro
José Linhares
Osmar Leitão

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghinetli
João Pizzolatli
1 vaga

Augusto Nardes
Cunha Lima
Francisco Dornelles
Mário cavallazzi

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Airton Dipp
Marcelo Déda
Marcia Cibilis Viana
1 vaga

Fernando Zuppo
José Machado
Luiz Mainardi
Pedro Valadares
PTB

José Coimbra

Bloco PT, PDT, PCdoB

Fernando Lopes
Hélio Bicudo
Luiz Alberto
Luiz Eduardo Greenhalgh

Adauto Pereira
Arolde de Oliveira
Carlos Melles
José Melo
José Múcio Monteiro
Manoel Castro

PSOB

Suplentes

Titulares

Padre Roque(PT)

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

PTB

José 8Qrba

Agnelo Queiroz (PedoB)

Antonio Balhmann (PPS)

PSB
Fernando Ferro
Nilmárlo Miranda
Pedro Wilson
Ricardo Gomyde

Sérgio Guerra
Secretária: Anamelia Ribeiro Correia de Araujo
Telefones: 318-7024 a 7026

1 vaga

ntular88

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

PFL

Presidente: José Jorge - PFLlPE
12 VICe-Presidente: Paulo Bomhausen - PFLlSC
2!l Vice-Presidente: Esther Grossi - PTIRS
32 Vice-Presidente: Bonifácio de Andrada - PSDBlMG
Titulares

Suplentes
PFL
Betinho Rosado
Eraldo Tinoco
Jairo Cameiro
Osvaldo Coelho
Raul Belém
1 vaga

José Jorge
José Melo
Mauro Fecury
Paes Landim
Paulo Bomhausen
Paulo Lima
PSDB
Ademir Lucas
Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Marisa Serrano
Nelson Marchezan

Marcus Vicente
Marinha Raupp
Osmânio Pereira
2 vagas

Bloco (PMDB, PRONA)
Flávio Ams (PSDB)
Gastão Vieira
João Matos
João Thomé Mestrinho
Maria Elvira

Suplentes

Djalma de Almeida Cesar
José Luiz Clerot
Lídia Quinan
Rita Camata
1 vaga

AntOnio Geraldo
Benito Gama
Carlos Alberto Campista
José Carlos Vieira
Magno Bacelar
Mauro Fecury
Reinhold Stephanes
Silvemani Santos

AI 'Jsto VIVeiros
JúhoCésar
Manoel Castro
Maurício Najar
Osório Adriano
Saulo Queiroz
2 vaga
PSDB
Antonio Kandir
Amaldo Madeira
Luiz Carlos Hauly
Max Rosenmann
Roberto Brant
Silvio Torres
Veda Crusius

Edson Silva
João Almeida
Luciano Castro
Mareio Fortes
Mário Negromonte
Paulo Mourão
Vittorio Medioli
Bloco (PUDB, PRONA)

Edinho Bez
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Hermes Pareianello
NeifJabur
Nelson Proença
Pedro Novais

PPB
Eurico Miranda
Iberê Ferreira
Ricardo Gomyde (PCdoB)
Severiano Alves (PDT)
1 vaga

Darcísio Perondi
Hélio Rosas
Orcino Gonçalves
Paulo Ritzel
Sílvio Pessoa
2 vagas

PPB
Augusto Nardes
EmílioAssmar
José Linhares
Márcio Reinaldo Moreira
Wagner do Nascimento

Bloco (PT, PDT, pedoB)
Esther Grossi
Padre Roque
Pedro Wilson
WoIney Queiroz

Aldo Arantes
Eurípedes Miranda
Marta Suplicy
Paulo Bernardo

PTB
Sebastião Madeira (PSDB)

Fernando Gonçalves

Delfim Netto
Fernando Ribas CarIi
FetterJúnior
Francisco Domelles
Jurandyr Paixão
(1 vaga)

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

PTB
1 vaga

2 vagas

Felix Mendonça
Israel Pinheiro

PL
Alvaro Valle

Coriolano Sales
Fernando Torres (PSDB)
Maria da Conceição Tavares
Miguel Rossetto
Nedson Micheleti
OIávio Rocha (PSDB)

Basílio Villani (PSDB)
Firmo de Castro (PSDB)
Osmar Leitão (PPB)
Vanio dos Santos
zaire Rezende (PMDB)
1 vaga

PSB
Alexandre Cardoso

Felipe MeneIes
Herculano Anghinetti
Laprovita Vieira
Roberto Campos
2 vagas

PSB
Eliseu Moura

João Colaço

Secretária: Carla Rodrigues de Medeiros
Telefones: 318-6900/69051701117012

1 vaga

PL
José Augusto

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Germano Rigotto - PMDBlRS
12 Vice-Presidente: Naif Jabur - PMDBlMG
22 VICe-Presidente: Fetter Júnior - PPBlRS
32 VICe-Presidente: Júlio César - PFLlPI

Pimentel Gomes
PPS

Pimentel Gomes
Secretária: Maria Unda Magalhães
Telefones: 318-696016989/6955

José Augusto

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
E CONTROLE
Presidente: Paulo Bernardo -" PT/PR
1ll Vice-Presidente: Milton Terner - PTIRJ
2!l Vice-Presidente: Márcio Fortes - PSD8IRJ
3l! Vice-Presidente: Paulo Bauer - PFUSC
Titulares
PFL
José Mendonça Bezerra
Lima Netto
Paulo Cordeiro
Ursicino Queiroz
1 vaga
PSDB
Ayrton Xerez
Candinho Mattos
João Leão
Márcio Fortes
Rommel Feij6

Alexandre Santos
Arthur Virgnio
3 vagas

Adroaldo Streck
Antonio Feijão "
Oilso Sperafico
Renato Johnsson
Salomão Cruz
I

Mareio Fortes
4 vagas

Bloco (PMDB, PRONA)

Alceste Almeida
João Alberto
Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
Marcos Lima
PPB

Flávio Derzi
Francisco Silva
João Iensen
José Janene
Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Freire Júnior
Moreira Franco
Odacir Klein
Paulo Lustosa

Fernando Ferro
José Maurício
Luciano Zica
LuIz Alberto

Adylson Motta
Carlos Airton
Dilceu Sperafico
1 vaga

Pedrinho Abrão
Eduardo Campos

PTB

Vicente Cascione
PSB
1 vaga

1 vaga

Zé Gomes da Rocha

Lindberg Farias

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL
Presidente: Neiva Moreira - PDTIMA
1ll VIC9-Presidente: Matheus Schrnidt - PDTIRS
2ll Vice-Presidente: Jorge Wilson - PMDBlRJI
3ll Vice-Presidente: José Teles - PP8ISE

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Vadão Gomes - PPB/SP
1ll Vice-Presidente: Fausto Martello - PP8ISP
2l! Vice-Presidente: Renato Johnsson - PSDB/PR
3ll Vice-Presidente: Antonio Feijão - PSOB/AP
Suplentes

Suplentes
PFL

1 vaga

Secretário: Marcos Rgueira de Almeida
Telefones: 318-6888 318-6887 Fax: 318-2176

Abelardo Lupion
Euler Ribeiro
João Mellão Neto
Jorge Khoury
Luciano Pizzatto
Luiz Moreira
Ney Lopes
Paulo Sauer
Roberto Fontes
1 vaga

Aldir Cabral
Aracely de Paula
Aroldo Cedraz
Átila Lins
8enitoGarna
Claudio Cajado
Leur Lomanto
Osmir Lirna
Osvaldo Coelho
Werner Wanderer

PFL

Carlos Alberto Campista
Oolores Nunes

Marquinho Chedid

Secretária: Valda O. S. Lobo
Telefones: 318-694416946 Fax: 318-2137

Titulares

PSTU

Titulares

1 vaga

PSD
Arlindo Chinaglia
Cidinha Campos
Fernando Ferro
Humberto Costa

Valdemar Costa Neto (PL)

José Borba
PSB

Bloco (PT, PDT, PCdoB)
Aldo Rebelo
Fernando Lopes
Mário de Oliveira (PPB)
Paulo Bernardo

Airton Dipp
Alcides Modesto
Haroldo Lirna
Walter Pinheiro
PTB

PPB
Luiz Fernando
Mareio Reinaldo Moreira
Moacyr Andrade
Pedro Correa

Alberto Silva
Edinho Bez
Simara Ellery
1 vaga

Fausto Martello
Romel Anízio
Salatiel Carvalho
VadãoGomes

Bloco (PMDB, PRONA)
Augusto Carvalho (PPS)
Confúcio Moura
João Magalhães
MiltOfl Terner (PT)

José Carlos Coutinho
JúlioCesar
Raimundo Santos
PSDB

Suplentes

Affonso Camargo
Álvaro Gaudêncio Neto
Jairo Azi
Pauderney Avelino
Paulo Bauer

Eliseu Resende
Eraldo Tinoco
José Santa de Vasconcellos

PSDB
Antônio Jorge
Elton Rohnelt

Arthur Virgnio
Franco Montoro

Aloysio Nunes Ferreira
Alvaro Valle (PL)

HUário Coimbra
Itamar Serpa
Jayme santana
José Thomaz Nonó
Paulo Mourão
Renan Kurtz (PDT)
(1 vaga)

Elias Murad
Feu Rosa
João Leão
JoséAnlbal
Nilton Cerqueira
Welson Gasparini
Zulaiê Cobra

Bloco (PMDB, PRONA)

De Velasco
Genésio Bemardino
Jorge Wilson
José Lourenço (PFL)
Nair Xavier Lobo
Neuto de Conto
Paes de Andrade
Paulo Delgado (pn

Adelson Salvador
A1ceste Almeida
Confúcio Moura
Edison Andrino
Etevalda Grassi de Menezes
Femando Diniz
João Alberto
João Magalhães
PPB

Adylson Motta
Carlos Airton
Cunha Bueno
Jair Bolsonaro
José Teles
Robério Araújo
Ushitaro Kamia

Arnaldo Faria de Sá
Celson Russomanno
João Pizzolatti
Jofran Frejat
Jorge Tadeu Muda/en
José Rezende
Salatiel Carvalho
Bloco (PT,PDT, PCdoB)

Haroldo Lima
Hélio Bicudo
Joanad'Arc
Matheus Schmidt
Neiva Moreira
Paulo Delgado
sandra Starling

Aldo Rebelo
Carlos Cardinal
Eduardo Jorge
José Genoíno
Luiz Gushiken
TIlden santiago
1 Vaga
PTB

Francisco Rodrigues
Leopoldo Bessone

Pedro Valadares

1 vaga

PL
Antonio Ueno (PFL)

Moises Lipnik

PPS
Maria Valadãq (PTB)

Amon Bezerra
Carlos Mosconi
Ceci Cunha
Fátima Pelaes
Márcia Marinho
Osmânio Pereira
Roberto Santos
Tuga Angerami

Eduardo Barbosa
Elias Murad
Ezidio Pinheiro
Jovair Arantes
Salvador Zimbaldi
Wilson Braga
2 vagas
Bloco (PMDB, PRONA)

Armando Costa
Carlos Mendes
Genésio Bemardino
Laire Rosado
Tete Bezerra
Zaire Rezende

Armando Abnio
Darcísio Perondi
Elcione Barbalho
José A1demir
Lídia Quinan
Rita Camata
Saraiva Felipe
PPB

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíliA
Presidente: Roberto Santos - PSDB/BA
12 Vice-Presidente: Amon Bezerra (PSDB)
22 Vice-Presidente: Eduardo Jorge - PT/SP
32 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá - PPB/SP
Titulares

Adhemar de Barros Filho
Célia Mendes
Eurico Miranda
Moacyr Andrade
Pedro Correa
Robério Araújo
1 Vaga

A1cione Athayde
Amaldo Faria de Sá
Jair Soares
Jofran Frejat
José Unhares
Lamartine PoseIla
Nilton Baiano

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Cidinha campos
Eduardo Jorge
Humberto Costa
Jandira Feghali
Maria Laura
Marta Suplicy
Serafim Venzon

Agnelo Queiroz
Chico Vigilante
Jair Meneguelli
João Fassarella
Milton Mendes
Pedro Canedo (PL)
Silvio Abreu

PTB

Augusto Carvalho

Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Telefones: 318-8266/318-6992 a 6996 Fax: 318-2125

Sergio Arouca (PPS)
1 vaga

Femando Gonçalves
Roberto Jefferson
PSB

José Pinotti

Vicente André Gomes
PL

Antonio Joaquim Araujo

Luiz Buaiz
PPS

Suplentes

PFL

Ayres da Cunha

PSDB

Arlindo Vargas
José Coimbra
PSB

Álvaro Gaudêncio Neto
Augusto Viveiros
Jaime Femandes
José Lourenço
Laura Carneiro
Rogério Silva
RoIand Lavigne
Talvane Albuquerque
(1 vaga)

Carlos Magno
Euler Ribeiro
Jonival Lucas
José Carlos Coutinho
José Egydio
Luiz Durão
Reinhold Stephanes
Remi Trinta (PL)
Ursicino Queiroz

A1dir Cabral

Pimentel Gomes
Secretário: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Telefones: 318-7016 a 7021 Fax: 318-2156

José Augusto

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO
Presidente: Pedro Henry - PSDBIMT
1l! VICe-Presidente: Jovair Arantes - PSDBlGO
2l! Vice-Presidente: Jaime Martins - PFU MG
3l! Vice-Presidente: Jair Meneghelli - PT/SP
Tltuláres

Suplentes
PFL

Jaime Martins
João Mellão Neto
José Carlos Aleluia
José Carlos Vieira
Mendonça Filho
1 vaga

Augusto Farias
João Ribeiro
Maurício Najar
Robson Tuma
Valdomiro Meger
VilmarRocha
PSDB

Jovair Arantes
•Luciano Castro
Marcus Vicente
Pedp-HenryWÍlson Braga

Alberto Goldman
Amaldo Madeira
Osmânio Pereira
Sebastião Madeira
1 vaga

Titulares

PFL
Antônio Geraldo
Jaime Femandes
João Ribeiro
Lae/Varella
Oscar Andrade
Paulo Gouvêa
Rogério Silva
Talvane Albuquerque
1 vaga

Antonio Joaquim
Femando Torres
Feu Rosa
Marcelo Teixeira (PMDB)
Mário Negromonte
Nilton Cerqueira
Roberto. Rocha
Vittorio MedioU

PPB
Amaldo Faria de Sá
Benedito Guimarães
2 vaga

Bloco (PT, PDT, PCcIoB)
Chico Vigilante
Jair Meneguelli
José Pimentel
Miguel Rossetto

Carlos Santana
Maria Laura
Renan Kurtz
Waldomiro Fioravante

Alberto Silva
Barbosa Neto
Carlos Nelson
Edinho Araújo
Moreira Franco
Ricardo Rique
Ronaldo Perim

Carlos Apolinário
Hermes Parcianello
José Chaves
Marcos Lima
NeifJabur
Oscar Goldoni
Roberto Paulino
PPB

.Benedito Guimarães
Célia Mendes
Davi Alves Silva
Felipe Mendes
Rávio Derzi
Francisco Silva
JoãoTota

Fausto Martello
José Teles
Mário de Oliveira
Nilton Baiano
Osmar Leitão
Simão Sessim
1 vaga

Bloco (PT, PDT, pedoB)

PTB
Sérgio Arouca (PPS)

Osvaldo Biolchi
PSB

Domingos Leonelli

1 vaga

PL
Milton Mendes (PT)

Aníbal Gomes
BasílioVillani
Candinho Mattos
Danilo de Castro
Marisa Serrano
Nestor Duarte
2 vagas

Bloco (PMDB, PRONA)
Confúcio Moura
Pinheiro Landim
Sandro Mabel
2 vagas

Agnelo Queiroz (PedoB)
Benedito Domingos
Wigberto Tartuce
1 vaga

Affonso Camargo
Eliseu Resende
Francisco Coelho
José Egydio
José Santana de Vasconcellos
Luiz Durão
Murilo Pinheiro
Mussa Demes
Zila Bezerra
PSDB

Bloco (PMDB, PRONA)
Armando Costa
Geddel Vieira Lima
Maurício Requião
Noel de Oliveira
Paulo Rocha (PT)

Suplentes

Carlos Santana
João Coser
João Henrique (PMDB)
Luiz Gushiken
Mário Martins (PMDB)
.Mauro Lopes (PMDB)
Telm.a de Souza

Dércio Knop
GilneyViana
Haroldo Sabóia
Jandira Feghali
José Maurício
Paulo Delgado
1 vaga

Inácio Arruda (PCdoB)
PMN

. Bosco França

PTB
1 vaga

Secretária: Talifa Veda de Almeida
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Edinho Araújo - PMDBlSP
1l! Vice-Presidente: Mário Martins - PMDBlPA
2l! Vice-Presidente: Ricardo Rique - PMDBlPB
3l! Vice-Presidente: Oscar Andrade - PFURO

Chico da Princesa
Duilio- Pisaneschi

Leopoldo Bessone
Maria Valadão
PSB

Gonzaga Patriota

1 vaga

PL
Philemon Rodrigues (PTB)

Remi Trinta

PPS

COMISSÃO ESPECIAL

Leônidas Cristina

1 vaga

Secretário: Ruy Omar Prudência da Silva
Telefones: 318-6973 a 6976

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!!2-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVl\ REDAÇÃO
AO ARTIGO 62 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL"
(EDiÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA)
Proposição: PEC-2195
Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
12 Vice-Presidente: Jairo Cameiro (PFL)
32 Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTtTUIÇÃO
9, DE 1995, QUE "ACRESCENTA PARAGRAFO
ÚNICO AO ART. 180 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(INCENTIVO AO TURISMO)
Autor: Ricardo HerácIlo
e outros

Proposição: PEC-9J95

Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Ricardo Barros (PFL)
Titulares

Suplentes
Bloco (PFL(PTB)

Titulares

Suplentes
Bloco (PFUPTB)

Átila Lins
Jairo Cameiro
Paulo Heslander
Saulo Queiroz

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
José Rocha
Nelson Marquezelli
1 vaga

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
Hilário Coimbra
Ricardo Barros

Carlos Alberto Campista
Corauci Sobrinho
Roberto Pessoa
2 vagas
PMDB

Nair Xavier Lobo
Sandro Mabel
1 vaga

Hermes Parcianello
2 vagas

PMDB
Aloysio Nunes Ferr~ira
José Luiz Clerot
Pedro Novais

Armando Costa
Moreira Franco
Zaire Rezende
PPB

Adylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira
Prisco Viana

Flávio Derzi
Jarbas Lima
1 vaga
PSDB

Antônio Carlos Pannunzio
Arthur Virgnio

PPB
Eurico Miranda
Felipe Mendes
1 vaga

Roberto Balestra
2 vagas

PSDB
Alexandre Santos
Nelson Otoch

Antônio Balhmann
Welson Gasparini

Ceci Cunha
Eduardo Coelho
PT

Femando Ferro
José Pimentel

PT
Hélio Bicudo
Milton Temer

Marcelo Déda
Sandra Starling

João Coser
Milton Mendes
PDT

1 vaga

José Maurício

PDT
Coriolano Sales

Pedro Canedo

Bloco (PUPSDIPSC)
Eujácio Simões

1 vaga
Bloco (PSBIPMN)

1 vaga

Bloco (PUPSDIPSC)

Enio Bacci

Eujácio Simões
Bloco (PSBIPMN)

1 vaga

Ushitaro Kamia (PPB)

Alexandre Cardoso

Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-687417067

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li. Sala 169-8
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONS.TITUIÇÃO N2 17/95, QUE
"ALTERA PARAGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERALi ' (FIXANDO EM NO MrNIMO 5 E
NO MÁXIMO 47 O NÚMERO DE DEPUTADOS
EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO)
Proposição: PEC-17195

Autor: Antonio Joaquim

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
22 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
3º Vice-Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relator: Felipe Mendes (PPB)
Titulares

Suplentes

Presidente: Franco Montoro (PSDB)
12 Vice-PréSidente: Paes Landim· (PFL)
22 Vice-Presidente: Eduardo Jorge (PT)
32 Vice-Presidente: Israel Pinheiro (PTB)
Relator: Odacir Klein (PMDB)
Sub-Relator: Bonifácio de Andrada (PPB)
Titulares
PFL
Corauci Sobrinho
Laura Cameiro
Paes Landim
Paudemey Avelino
Saulo Queiroz
VilmarRocha

Aroldo Cedraz
José Coimbra
José Mendonça Bezerra
Roberto Fontes
.PMDB

Antônio Brasil
2 vagas

Carlos Apolinário
Carlos Nelson
Genésio Bemardino
PPB

Benedito Guimarães
Felipe Mendes
Francisco Silva

Aldir Cabral
Francisco Rodrigues (PTB)
José Múcio Monteiro
Reinhold Stephanes
Roberto Pessoa
Silvemani Santos
Bloco (PMDB, PSD, PSL)

PFUPTB
Carlos Melles
Hilário Coimbra
Osmir Lima
Paulo Gouvêa

Suplentes

Carlos Airton
Emílio Assmar
Pedro Valadares (PSB)

Carlos Nelson
Moreira Franco
Odacir Klein
Wagner Rossi
Zaire Rezende
1 vaga

Adelson Salvador
Antônio Brasil
Gonzaga Mota
Hélio Rosas
2 vagas
PSDB

Bonifácio de Andrada
Franco Montoro
Luiz Carlos Hauly
Marconi Perillo
Silvio Torres
Yeda Crusius

Aloysio Nunes Ferreira
Arthur Virgnio
Roberto Santos
Zulaiê Cobra
2 vagas

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

PSDB
Cunha Lima (PPB)
Roberto Brant

Adroaldo Streck
Alexandre Santos
PT

João Paulo
1 vaga

Carlos Santana
1 vaga
PDT

Airton Dipp

Ênio Bacci
Bloco (PUPSDIPSC)

1 vaga

Eujácio Simões

Eduardo Jorge
Haroldo Lima
João Fassarella
Pedro Wilson
1 vaga
PPB
Adylson Motta
Cunha Bueno
Gerson Peres
Jair Soares
Prisco Viana

5 vagas

PTB

Bloco (PSBIPMN)
1 vaga

Esther Grossi
José Genoíno
Luiz Gushiken
Paulo Delgado
1 vaga

Nilson Gibson

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
. Telefones: 318-7066n067

Israel Pinhero

Arlino Vargas
PSB

Almino Affonso

Fernando Gabeira (PV)

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!!2o-A, DE 1995, QUE "ESTABELECE
O PARLAMENTARISMO".
Proposição: PEC 2O-A/95

Autor: Eduardo Jorge

PFL
Welinton Fagundes

Pedro Canedo

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 168-A
Telefones: 318-7061/318-7059

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 22 DE 1995, ELIMINANDO O SEGUNDO
TURNO DAS ELEiÇÕES PARA OS EXECUTIVOS
ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS
Proposição: PEC-22195

Presidente: José Lourenço (PFL)
12 Vice-Presidente: José Carlos Vieira (PFL)
2 2 Vice-Presidente: Amaldo Faria de Sá (PPB)
3 2 Vice-Presidente:
Relator: Amaldo Madeira (PSDB)
Titulares

Suplentes
PFL

Autor: José Janene

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
2 2 Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
3 2 Vice-Presidente: Paulo Feijó (PSDB)
Relator: Roberto Valadão (PMDB)
Titulares

Suplentes

Bloco (PMDB, PSD,PSL)

Bloco (PFLlPTB)
Corauci Sobrinho
Eliseu Resende
Fátima Pelaes (PSDB)
Robério Araújo

Mendonça Filho
Rodrigues Palma
Saulo Queiroz
1 vaga

Álvaro Gaudêncio
Claudio Cajado
Inocêncio Oliveira
JairoAzi
Magno Bacelar
Wemer
Wanderer
,

Aldir Cabral
José Carlos Vieira
José Lourenço
Manoel Castro
Osório Adriano
Ursicino Queiroz

Bloco (PMDBIPSD/PSLlPSC)
Henrique Eduardo Alves
2 vagas

João Almeida
Roberto Valadão
Teté Bezerra

Bloco (PPBIPL)
Alzira Ewerton
Carlos Airton
José Egydio

Eujácio Simões
Eurico Miranda
Ibrahim Abi-Ackel
PSDB
Koyu lha
Nelson Marchezan
1 vaga

Adroaldo Streck
Rrmo de Castro
1 vaga
PT

Femando Ferro
Sandra Starling

GilneyViana
Ivan Valente

PSDB
Antônio Carlos Panl'lunzio
Amaldo Madeira
Edson Silva
Marconi Perillo
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra

Eduardo Jorge
Humberto Costa
Jair Meneguelli
Jandira Feghali
Matheus Schmidt

Agnelo Queiroz
Airton Dipp
Arlindo Chinaglia
José Pimentel
Paulo Rocha
PPB

Matheus Schmidt

Coriolano Sales
PSB
Gervásio Oliveira

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li. Sala 169-B
Telefones: 318-7061 e 318-7065

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 33-H, DE 1995, QUE "MODIFICA O SISTEMA
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ESTABELECE
NORMAS DE TRANSiÇÃO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL
EM 10-10-97
Autor: Poder Executivo

Jair Bolsonaro
José Teles
Laprovita Vieira
2 vagas

Amaldo Faria de Sá
Gerso Peres
Jair Soares
Mário Cavallazzi
Roberto Campos
PTB

Arlindo Vargas

Roberto Jefferson

COMISSÃO ESPECIAL

Proposição: PEC- 33195

Adroaldo Streek
Alexandre santos
B.Sá
Mário Negromonte
Salomão Cruz
Veda Crusius

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

PDT

1 vaga

Edinho Bez
João Henrique
Pedro Novais
Saraiva Felipe
Simara Ellery
1 vaga

Armando Abílio
Darcisio Perondi
Djalma de Almeida Cesar
Etevalda Grassi de Menezes
Ronaldo Perim
Sandro Mabel

PSB
Alexandre Cardoso

José Pinotti
PL

Luiz Buaiz

Eujácio Simões

Secretára: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, sala 169-B
Telefones: 318-7555/318-7063

COMISSÃO ESPECIAL

PSB

DESTlNADA A, NÇ> PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, 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: PEC 34195
Autor: Domingos Dutra e Outros
Presidente: Antônio Carlos Pannunzio (PSDB)
12 Vice-Presidente: Edson Silva (PSDB)
22 Vide-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
3 2 Vice-Presidente: José Genoíno (PT)
Relator: Jaime Martins (PFL)
Titulares

Suplentes
PFL

Darci Coelho
Jaime Martins
Jairo Cameiro
José Carlos Vieira
Laura Cameiro
Ney Lopes

Álvaro Gaudênio Neto
Elton Rohnelt
Francisco Horta
Oscar Andrade
Sérgio Barcellos
Talvane Albuquerque

Barbosa Neto
Freire Júnior
Udson Bandeira
3 vagas

PSDB
A1zira Éwerton
Antônio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada
Edson Silva
Nelson Marchezan
Nestor Duarte

Gonzaga Patriota
PL

Eujácio Simões
Welinton Fagundes
Secretária: Angélica FJalho
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-7065

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 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"
Proposição: PEC-4OI95

Bonifácio de Andrada
Itamar Serpa
Nestor Duarte
Sebastião Madeira
SiMoTorres
1 vaga

Presidente: Mário Martins (PMDB)

12 Vice-Presidente: Alberto Silva (PMDB)
22 Vice-Presidente:

Titulares

Suplentes
Bloco (PFUPTB)

Affonso Camargo
Chico da Princesa
Laura Carneiro
Paulo Bornhausen

Lael Varella
Luciano Pizzatto
Philemon Rodrigues
1 vaga

Bloco (PMDBlPSDJPSUPSC)
Jorge Wilson (PPB)
Remi Trinta
1 vaga

Alberto Silva
Mário Martins
1 vaga
Bloco (PPBlPL)

PSDB
Aldo Arantes
Cidinha Campos
Fernando Ferro
Hélio Bicudo
João Paulo

Gerson Peres
4 vagas

PT
Alcides Modesto
João Paulo
PDT
Serafim Venzon

Vicente André Gomes
PSB

Raquel Capiberibe
PTB

Rodrigues Palma

Arnaldo Madeir~
José Chaves (PMDB)
Vittorio Medioli

Antônío Carlos Pannunzio
Leônidas Cristino
Mário Negromonte
Carlos Santana
João Coser

PPB
Adhemar de Barros Filho
Alcione Athayde
Cunha Lima
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Ushitaro Kamia
2 vaga

Nilton Baiano
2 vagas

Bloco (PT, PDT, PCdoB)
Aldo RebeJo
Humberto Costa
José Genoíno
José Maurício
Luiz Eduardo Greenhalgh

Autor: Marquinho Chedid

32 Vice-Presidente: Leônidas Cristino (PSDB)
Relator:

Bloco (PMDB, PSD, PSL)
Confúcio Moura
João Thomé Mestrinho
José Luiz Clerot
Silas Brasileiro
Snvio Pessoa
1 vaga

A1rnino Affonso

Philemon Rodrigues

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-687417052

1 vaga

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nl! 43-A, DE 1995, QUE DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ART. 14 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL.
(ALISTAMENTO ELEITORAL)
Proposição: PEC-43195

Autora: Rita Camata e outros

Presidente:
12 Vice-Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
2 2 Vice-Presidente: Rommel Feijó (PSDB)
32 Vice-Presidente: Roberto Fontes (PFL)
Relator: Roberto Fontes (PFL)
Titulares

Suplentes

Titulares

COMISSÃO ESPECIAL

Bloco (PFL/PTB)

Euler Ribeiro (PFL)
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
2 vagas

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Confúcio Moura
2 vagas
Bloco (PPBlPL)
Felipe Mendes
Gerson Peres
Luiz Buaiz

Benedito Guimarães
2 vagas
PSDB

Aécio Neves
Nelson Marchezan
Rommel Feijó

F1ávioAms
Paulo Mourão
1 vaga
PT

João Fassarella
João Paulo

2 vagas
PDT

Matheus Schmidt

Coriolano Sales
PSB

Gonzaga Patriota

1 vaga

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 1/ - Sala 169-B
Telefones: 318-7Q67n06617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!! 46, DE 1991, QUE "INTRODUZ MODIACAÇÕES
NA ESTRUTURA POLICIAL"
Proposição: PEC-46191

Autor: Hélio Bicudo

Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
12 Vice-Presidente: José Rezende (PPB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
Relator: Hélio Rosas (PMDB)

Aloysio Nunes Ferreira
Pinheiro Landim
4 vagas

PPB

José Santana de Vasconcellos
Paulo Gouvea
Paulo Lima
Rodrigues Palma

A1ceste Almeida
Chicão Brígido
Wagner Rossi

Maluly Netto
Murilo Pinheiro
Paulo Heslander
2 vaga
PMDB

Suplentes

Duílio Pisaneschi
Raul Belém
Roberto Fontes
1 vaga

José Borba
José Rocha

Abelardo Lupion
A1dir Cabral
Augusto Viveiros
Carlos Magno
José Carlos Coutinho
José Rezende (PPB)
Lael Varella

Fausto Martello
Jair Bolsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Meger (PFL)
Welson Gasparini (PSDB)

A1cione Athayde
jarbas Lima
Rogério Silva (PFL)
2 vagas

PSDB
Herculano Anghinetti (PPB)
Mário Negromonte
Nélson Otoch
Sebastião Madeira
PT
Hélio Bicudo
Marta Suplicy
Nilmário Miranda
Milton Mendes
1 vaga
1 vaga
PDT
Eurípedes Miranda
Magno Bacelar (PFL)
Wilson Braga (PSDB)
Silvio Abreu
Bloco (PUPSDJPSC)
DeVe/asco
José Egydio
Bloco (PSB/PMN)
Adelson Salvador (PMDB)
Gonzaga Patriota
PCdoB
Ricardo Gomyde
Haroldo Lima

Adelson Ribeiro
Feu Rosa
2 vagas

Secretária: Ângela Mancuso
LocaI: Serviço de Comissões Especiais: Anexo 1/- SaIa 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nl! 57,
DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO
ARTIGO 14, PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
. SEGUNDO, E ACRESCENTA INCISO"
(VOTO FACULTATIVO)
Proposição: PEC-57195

Autor: Emerson Olavo

Presidente:
12 Vice-Presidente: Orcino Gonçalves (PMDB)
22 Vice-Presidente: José de Abreu (PSDB)
32 Vice-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator: Benedito de Lira (PFL)

Titulares

Suplentes
Bloco (PFUPTB)

Aracely de Paula
Benedito de Lira
Vanessa Felippe
1 vaga

Júlio César
Maria Valadão
Mendonça Filho
Roberto Fontes

PMDB
Alberto Silva·
Aníbal Gomes
Antônio Brasil
Carlos Nelson
Roberto Paulino
1 vaga

Henrique Eduardo Alves
Pedro lrujo
4vagas.

PMDB

PPB

Mauro Lopes
Orcino Gonçalves
1 vaga

Darcísio Perondi
Udson Bandeira
1 vaga
PPB

Alzira Ewerton (PSDB)
Benedito Guimarães
Gerson Peres

BasnioVillani
Salatiel Carvalho
3 vagas

João Pizzolatti
Roberto Campos
3 vagas

3 vagas
PSDB
PSDB

José de Abreu
Vicente Arruda

Celso Russomanno
1 vaga

Antônio Feijão
Leônidas Cristino
Mário Negrornonte
1 vaga

Cunha Lima (PPB)
Marconi Perillo
2 vagas

PT
João Paulo
1 vaga

João Fassarella
Sandra Starling
PDT
Matheus Schmidt

Coriolano Sales

PT
Carlos Santana
Fernando Ferro
Luiz Mainardi

João Coser
Luciano Zica
Teima de Souza
PDT

Bloco (PLJPSOIPSC)
Eujácio Simões

1 vaga
Bloco (PSBlPMN)

1 vaga

José Maurício
1 vaga

Airton Dipp
Fernando Lopes
PCdoB

Gervásio Oliveira

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, 8aIa 169-B

Haroldo Lima

Socorro Gomes
PSB

Te~fones:318-7063V7555

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
81-A, DE 1995, QUE "CRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUiÇÃO DE COMBUST[VEIS L[aUIDOS
E GASOSOS, DE COMPET~NCIA DA UNIÃO, E
DÁ OUTRAS PROVIDêNCIAS"
Proposição: PEe-s1195
Autor: Marcelo Teixeira
Presidente: José carlos Coutinho (PFL)
12 Vice-Presidente:
2l! Vice-Presidente: Mario Negromonte (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Roberto Paulino (PMDB)
Suplentes

Titulares
Bloco (PFLJPTB)
Aracely de Paula
. .Chico da Princesa
Corauci Sobrinho
Duílio Pisaneschi
Eliseu Resende
Jonival Lucas
José Carlos Coutinho

Betinho Rosado
José Carlos Aleluia
Lima Netto
Murilo Pinheiro
Wemer Wanderer
2 vagas

Pedro Valadares

1 vaga

PL
Francisco Horta

Eujácio Simões

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7063V7066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 {QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 82-A,
DE 1995, QUE "ACRESCENTA DISPOSITIVO
AO ART. 195 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(RECURSO DA SEGURIDADE SOCIAL AO SUS)
Proposição: PEC 82195

Autor: Carlos Mosconi e Outros

Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
12 Vice-Presidente: Darcísio Perondi (PMDB)
2l! Vice-Presidente: José Unhares (PPB)
32 Vice-Presidente: José Pinotti (PSB)
Relator: Ursicino Queiroz (PFL)

Titulares

Suplentes

PFL
Francisco Coelho
José Loureenço
Paes Landim
Reinhold Stephanes
Rogério Silva
Saulo Queiroz
Urscino Queiroz

Antônio Geraldo
Ayres da Cunha
Carlos Alberto Campista
Euler Ribeiro
Magno Bacelar
Osório Adriano
Paulo Bauer
PSDB

Amon Bezerra
Carlos Mosconi
Ceci Cunha
Nelson Marchezan
Osmânio Pereira
Roberto Santos

Alexandre santos
Eduardo Barbosa
Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Márcia Marinho
Pedro Henry
Bloco (PMDB, PRONA)

Armando Abílio
Carcísio Perondi
Etevalda Grassi de Menezes
Maria Elvira
Pinheiro Landim

Chicão Brígido
Confúcio Moura
Lídia Quinan
Simara Elleryy
Teté Bezerra
PPB

Adhemar de Barros Filho
Jofran Frejat
José Linhares
OdelmoLeão
Wagner do Nascimento

Pedro Corres
4 vagas

Presidente: Carlos Alberto
12 Vice-Presidente:
2!l Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PP8)
32 VICe-Presidente:
Relatora: Elcione Barbalho
Suplentes

Titulares
Bloco (PFLJPTB)

Mauro Fecury
Eraldo Tinoco
Roberto Pessoa
1 vaga

Carlos Alberto (PSDB)
Hilário Coimbra
Murilo Pinheiro
Osmir Lima
PMDB
Elcione Barbalho
Olávio Rocha (PSDB)
1 vaga

Euler Ribeiro (PFL)
2 vagas
PPB

Anivaldo Vale
Benedito Guimarães
Raimundo Santos (PFL)
PSDB
Antônio Feijão
Arthur Virgílio

Aécio Neves
1 vaga
PT
Adão Pretto
Alcides Modesto

Paulo Rocha
1 vaga
PDT
WoIney Queiroz

Bloco (PT, PDT, PCdoB)
Airton Dipp
Alcides Modesto
Arlindo Chinaglia
Humberto Costa
Jandira FeghaJi

Agnelo Queiroz
Carlos Santana
Chico Vigilante
Eduàrdo Jorge
Enio Bacci

PTB
Femando Gonçalves

Robertto Jefferson

PDB
PL
Pedro Canedo
Secretário (a): Erles Janner
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, sala 165-B
Telefone: 318-7063

Luiz Buaiz

Wilson Braga
Bloco (PSBlPMN)

Adelson Salvador (PMDB)

DESTINADA A, PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO NR 84, DE 1991, QUE
11 ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO
42 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)
Autor: Nlclas Ribeiro

1 vaga

Francisco Rodrigues (PP8)
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones:318-7~555

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N9
89-A, DE 1995, QUE liDÁ NOVA REDAÇAO AO
INCISO IV DO ~RT. 29 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (NUMERO DE VEREADORES)
Proposição: PEC-89195

COMISSÃO ESPECIAL

1 vaga

Bloco (PLJPSDIPSC)

. Raquel Capiberibe

José Pinotti

Proposição: PEe-a4I91

Gerson Peres
2 vagas

Autor: Nlcias Ribeiro

Presidfilnte: Adelson Salvador (PMDB)
12 Vice-Presidente: Bosco França (PMN)
22 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator:
Titulares

Suplentes
Bloco (PFLJPTB)

Cláudio Cajado
Francisco Rodrigues

Hilário Coimbra
Magno Bacelar

Valdomiro Meger
1 vaga

Raimundo Santos
Zila Bezerra
Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Adelson Salvador
Bosco França (PMN)
1 vaga

Roberto Paulino
2 vagas
Bloco (PPBIPL)

Cunha Lima
Francisco Silva
Lamartine PoseUa

Benedito Guimarães
Felipe Mendes
1 vaga
PSDB

Nicias Ribeifo
Zulaiê Cobra
1 vaga

Fátima Pelaes
OIávio Rocha
Salomão Cruz
PT

Luiz Mainardi
1 vaga

Milton Mendes
1 vaga
PDT

1 vaga

Wagner Rossi
PPB

Augusto Farias
Ibrahim AbI-Ackel
Jair Soares
Jarbas Lima
Prisco Viana

A1zira Ewerton (PSDB)
Ricardo Izar
Roberto Balestra
2 vagas
PSDB

Nelson Otoch
Renato Johnsson
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Danilo de Castro
Luíz Piauhylino
Wilson Braga
1 vaga
PT

José Genoíno
Marcelo Dada
Mílton Mendes

Miguel Rossetto
Nedson Micheleti
Pedro Wílson
PDT

Ênio Bacci
Silvio Abreu

Coriolano Sales
Matheus Schmidt
PCdoB

Luiz Durão
Aldo Arantes

PSB

Alexandre Cardoso

1 vaga

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7065/7052

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 96, DE 1992, QUE "INTRODUZ MODIAÇAÇõES
NA ESTRUTURA DO PODER JUDICIARIO"
Autor: Hélio Bicudo
e outros

Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
2 2 Vice-Presidente:
3 2 Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Jairo Carneiro (PFL)
Titulares
Bloco (PFUPTB)

Antônio dos Santos
Átila Lins
Benedito de Lira
João Iensen (PPB)
Leur Lomanto
Paes Landim
Philemon Rodrigues
PMDB

Cleonâncio Fonseca
Djalma de Almeida César
João Magalhães
José Luiz Clerot
Roberto Valadão

Secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067/7066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO
N2 128, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO A
ALfNEA "C" DO INCISO XVI DO ARTIGO 37 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL11
(ACUMULAÇÃO DE CARGOS - ODONTÓLOGO)
Proposição: PEe-12&95

Suplentes

Alvaro Gaudêncio Neto
Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Jairo Carneiro
Paes Landim
Vicente Cascione
1 vaga

De Velasco
Nilson Gibson

COMISSÃO ESPECIAL

Proposição: PEC-96192

Haroldo Lima
Bloco (PUPSOIPSC)
Francisco Rodrigues (PP8)
Bloco (PSBJPMN)
Gonzaga Patriota

Hélio Rosas
Marcos Lima
Mário Martins
Nair Xavier Lobo
2 vagas

Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Luiz Moreira (PFL)
12 VICe-Presidente: Fernando Gonçalves (PTB)
2ll VICe-Presidente: Adylson Motta (PPB)
3lI VICe-Presidente: Jovair Arantes (PSD8)
Relator: Paulo Rltzel (PMD8)
Titulares

Suplentes
Bloco (PFLlPTB)

Fernando Gonçalves
Luiz Moreira
Roland Lavigne
Vanessa Felippe

Antônio Ueno
Mauro Fecury
Phílemon Rodrigues
1 vaga

Bloco (PMDBJPSDIPSUPSC)

Aníbal Gomes
De Velasco
Paulo Ritzel

Confúcio Moura
Ivandro Cunha Lima
1 vaga

Bloco (PPBlPL)
Aylson Motta
Alceste Almeida
Jofran Frejat

José Egydio
Nilton Baiano
Robério Araújo

PT
GilneyViana
1 vaga

Ivan Valente
Marta Suplicy

PSOB

POT

Ceci Cunha
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro

Antônio Feijão
Amon Bezerra
OIávio Rocha
PT
Eduardo Jorge
Humberto Costa
POT

Renan Kurtz

Carlos Cardinal
PSB

Nilson Gibson

Gonzaga Patriota

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Servo Com. Especiais- Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7063/7066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO
N2 133, DE 1992, QUE li ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDfGENAS)
Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Antônio Brasil (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jair BoIsonaro (PPB)
2l! VICe-Presidente: Roberto Araújo (PPB)
32 Vice-Presidenté:
Relator: Salomão Cruz (PSDB)
ntulares

Bloco (PUP50IPSC)
1 vaga
Bloco (PSBlPMN)
Raquel Capiberibe
Secretária: Edla Calheiros
Local: SÉlrv. EspecIais - Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-7062617067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO
N2 155, DE 1993, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DO PARÁGR~FO 12 DO
ARTIGO 53 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL"
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)
Proposição: PEC-155193 .

PMOB
Luiz Fernando (PSDB)
Olávio Rocha (PSDB)
1 vaga

Aroldo Cedraz
Eraldo Tinoco
Luiz Braga
Philemon Rodrigues
salomão Cruz (PSDB)
Urslcino Queiroz
1 vaga
PMOB

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
José Luiz Clerot
Luiz Fernando (PSDB)
1 vaga

Edinho Araújo
Jorge Wilson (PPB)
José Priante
Nicias Ribeiro (PSDB)
Wagner Rossi
1 vaga
PPB

PPB
Benedito Guimarães
Rogério Silva (PFL)
1 vaga

Dolores Nunes
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana
1 vaga

P50B
Robério Araújo (PPB)
Tuga Angerami

Suplentes

Adauto Pereira
AntOnio Geraldo
JairoAzi
Vicente Cascione
3 vagas

Átila Lins
Hilário Coimbra
Murilo Pinheiro
1 vaga

Carlos Airton
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes

Autora: Cldlnha campos

Presidente: Vicente Cascíone (PTB)
12 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
2l! Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
3l! Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Bloco (PFLlPTB)

Bloco (PFUPTB)

Antônio Brasil
Confúcio Moura
João Thomé Mestrinho

Gervásio Oliveira

Titulares

Suplentes

Alceste Almeida (PPB)
Salomão Cruz (PSDB)
Vic Pires Franco
1 vaga

Giovanni Queiroz

Elton Rohnelt

Arlindo Chinaglia
Waldomiro Fioravante

Proposição: PEC-133192

1 vaga

Sebastião Madeira
1 vaga

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra
Talvane Albuquerque (PFL)
Welson Gasparini (PSDB)
PSOB

Danilo de Castro

Ezídio Pinheiro

Robério Araújo (PPB)
Vicente Arruda
1 vaga

João Leão
Saulo Queiroz (PFL)
1 vaga
PT

Hélio Bicudo
Marcelo Déda
1 vaga

Fernando Ferro
José Machado
Pedro Wilson
PDT

Cidinha Campos
Silvio Abreu

Magno Bacelar (PFL)
Renan Kurtz

PPB
Adylson Motta
Jofran Frejat
José Unhares
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

Alcione Athayde
Enivaldo Ribeiro
Fausto Martello
Talvane Albuquerque (PFL)
Wagner do Nascimento
PSDB

Ceci Cunha
Jovair Arantes
Osmânio Pereira
1 vaga

B.Sá
Pimentel Gomes
Robério Araújo (PPB)
Sebastião Madeira
PT

Bloco (PUPSDIPSC)
Francisco Rodrigues (PPB)

De Velasco

Bloco (PSBIPMN)
1 vaga

Arlindo Chinaglia
Marta Suplicy
1 vaga
PDT

Adelson Salvador (PMDB)
Serafim Venzon
Vicente André Gomes

PCdoB
Aldo Arantes

Haroldo Uma

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo 11, 5aIa 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nl! 169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV
DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, E PREV~
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS EM NíVEL DA
UNIÃO, ESTADOS E MUNiCípIOS PARA
MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE, COM O FINANCIAMENTO DAS REDES
PÚBLICAS FILANTRÓPICAS E CONVENIADAS"
ProposIção: PEC-169J93

Autores: Eduardo Jorge
e Waldir PIres

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
12 Vice-Presidente: Ursicino Queiroz (PFL)
2l! Vice-Presidente:
Relator: Darclsio Perondi (PMDB)

Titulares

Suplentes
Bloco (PFUPTB)

Ayres da Cunha
Carlos Magno
JairoAzi
Laura Carneiro
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz
Vanessa Felippe

Giovanni Queiroz
Wilson Braga

Bloco (PUPSDIPSC)
Luiz Buaiz

Pedro Canedo
Bloco (PSBIPMN)

Alexandre Cardoso

1 vaga
PCdoB

Agnelo Queiroz

Jandira Feghali

Secretária: Marlene Nassif
Local: SelV. Com. Especiais, Anexo 11, 8aJa 169-B
Telefones: 318-7067/7066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nl! 169-A, DE 1995, QUE "DISPÕE SOBRE A
REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E
PREFEITOS MUNICIPAIS"
ProposIção: PEC-169195

Autor: Fernando Gomes

Presidente: Darclsio Perondi (PMDB)
12 Vice-Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Teles (PPB)
32 Vice-Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
Relator:

Titulares

Dumo Pisaneschi
Fátima Pelaes (PSDB)
Jaime Martins
José Coimbra
Luiz Moreira
Maluly Netto
1 vaga
PMDB

Armando Abflio
Confúcio Moura
Darclsio Perondi
José Pinotli
saraiva Felipe
1 vaga

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Anlbal Gomes
Elcione Barbalho
Rita Camata
3 vagas

Suplentes
Bloco (PFUPTB)

Alceste Almeida
Célia Mendes
Rogério Silva
1 vaga

Antônio Geraldo
João Mellão Neto
Reinhold Stephanes
Rubem Medina
Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

Darcísio Perondi
José Luiz Clerot
Marquinho Chedid

Orcino Gonçalves
Paulo Ritzel
Roberto Paulino
Bloco (PPBIPL)

José Teles
2 vagas

Valdomiro Meger
2 vagas

PSDB

Antônio Carlos Pannunzio
Marcus Vicente
1 vaga

Arthur VirgOio
Celso Russomanno
1 vaga

PT
Luiz Mainardi
Paulo Bernardo

José Machado
Tilden Sanliago

PDT
José Maurício

Arnaldo Madeira
Pedro Henry
Raimundo Gomes de Matos

PT
Marcelo Dada
Maria Laura
Teima de Souza

Ivan Valente
Miguel Rossetto
Waldomiro Fioravante
PDT

Matheus Schmidt
Euripedes Miranda
Matheus Schimidt

PSB

Nilson Gibson

Bosco França (PMN)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais-Anexo 11, Sala 169-B
Telefone: 318-706317055

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N2173 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

Suplentes
Bloco (PFLlPTB)

Hugo Rodrigues da Cunha
João Mellão Neto
José Carlos Aleluia
Paes Landirn .
Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
Vicente Cascione

Jaime Fernandes
João Carlos Bacelar
José Carlos Vieira
José Mendonça Bezerra
Mauro Fecury
Rodrigues Palma
1 vaga
PMDB

Aloysio Nunes Ferreira
Elcione Barbalho
Geddel Vieira Uma
Germano Rigotto
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco

Carlos Nelson
Fernando Diniz
José Chaves
Nan Souza (PSL)
Pinheiro Landim
Sandro Mabel
PPB

Flávio Derzi
Gerson Peres
Jair Bolsonaro
Roberto Campos
VadãoGomes

Márcio Reinaldo Moreira
Mário Cavallazzi
OdelmoLeáo
Pedro Correa
Prisco Viana
PSDB

Antônio Carlos Pannunzio

João Leão
Marconi Perillo
Rommel Feijó

Alexandre Santos

Fernando Zuppo
SnvioAbreu
Bloco (PLJPSDIPSC)

Eujácio Simões

1 vaga
Bloco (PSBJPMN)

Alexandre Cardoso

Nilson Gibson
PCdoB

Agnelo Queiroz

Aldo Arantes

Secretária: Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Esp. -Anexo 11, Salas 169-B
Telefone: 318-687417067

COM!SSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nl! 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"
Proposição: PEC-175195

Autor: Poder executivo

Presidente: Jurandyr Paixão (PMDB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: João Pizzolatli (PFL)
Relator: Mussa Demes (PFL)

TItulares

Suplentes
Bloco (PFUPTB)

Benito Gama
Eliseu Resende
Félix Mendonça
Mussa Demes
Paulo Cordeiro
Paulo Uma
Rubem Medina

Belinho Rosado
Eraldo Tinoco
Júlio César
Luiz Braga
Osório Adriano
Osvaldo Biolchi
Pauderney Avelino

PMDB
Antônio do Valle
Barbosa Neto
Carlos Nelson
José Luiz Clerot
Paulo Lustosa
1 vaga

Antônio Brasil
Edinho Bez
Hélio Rosas
José Chaves
Lídia Quinan
Rubens Cosac
PPB

Enivaldo Ribeiro
João Pizzotatti
Jurandyr Paixão
Laprovita Vieira

Felipe Mendes
Fetter Júnior
Flávio Derzj
Francisco Dornelles

Roberto Campos

VadãoGomes
PSOB

Firmo de Castro
Luciano Castro
Luiz Carlos Hauly
Roberto Brant

Alberto Goldman
Femando Torres
Silvio Torres
Yeda Crusius
PT

Maria da Conceição Tavares
Vânia dos Santos
1 vaga

José Machado
Miguel Rossetto
Paulo Bernardo

PSOB
Tuga Angerarni
1 vaga

Fel,l Rosa
Roberto Brant
PT

GilneyViana
José Pimentel

Inácio Arruda (PedoB)
Pedro Wilson
POT

Eurípedes Miranda
Bloco (PUPSOIPSC)

POT
Airton Dipp
Matheus Schmidt

Femando Lopes
Femando Zuppo
Bloco (PUPSOIPSC)

Pedro Canedo

Eujácio Simões
Bloco (PSBIPMN)

Eduardo Campos

1 vaga

Eujácio Simões

1 vaga

COMISSÃOESP~CIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 188-A, DE 1994, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFOS 62 E 72 AO ARTIGO 8!l DO
ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, DISPONDO SOBRE
ANISTIA QUANTO ÀS PUNiÇÕES APLICADAS,
ATRAVÉS DE ATOS DE EXCEÇÃO,
A SERVIDORES MILITARES"
ProposIção: PEc-188194

Autor: lalre Rezende

Presidente: Ary Kara (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
3l! Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator:
Titulares
Bloco (PFUPTB)
Elton Rohnelt
Jonival Lucas
José Mendonça Bezerra
1 vaga
PMDB
Ary Kara
Elcione Barbalho
Roberto Valadão

Rita Camata
2 vagas

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. 72 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL.
(REDUZ JORNADA MÁXIMA DE TRABALHO
PARA 40 HORAS SEMANAIS)
ProposIção: PEC 231-A/95

Autor: Inácio Arruda

Presidente: Armando Abílio Arruda
12 Vice-Presidente: Zaire Rezende (PMDB)
2 2 Vice-Presidente: Luciano Castro (P5DB)
32 Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
Relator: João Mellão Neto (PFL)
Suplentes

TItulares

Aroldo Cedraz
Corauci Sobrinho
João Mellão Neto
Lael Varella
Osório Adriano
Paes Landim

Átila Lins
Carlos Alberto Campista
Hugo Rodrigues da Cunha
Oscar Andrade
Reinhold Stephanes
1 vaga
Bloco (PMOB, PSO, PSL)

Armando Abilio
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
Silas Brasileiro
Zaire Rezende
1 vaga

Valdir Colatto
5 vagas

PSOB
PPB

Augusto Nardes
Jair Bolsonaro
1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL

PFL

Suplentes

Osmir Lima
Paes Landim
Paulo Heslander
1 vaga

Raquel Capiberibe

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li. Salas 169-B
Telefones: 318-706117062

Sérgio Miranda

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais- Anexo 11. Sala 169-B
Telefones: 318-706717066

1 vaga
Bloco (PSBIPMN)

PCdoB
Haroldo Lima

Silvio Abreu

Anivaldo Vale
Amaldo Faria de Sá
Renato Johnsson

Aloysio Nunes Ferreira
Arnaldo Madeira
Eduardo Coelho
Luciano Castro
Tuga Angeramí

B.Sá
Edson Silva
Feu Rosa
Jovair Arantes
Moisés Bennesby

Wilson Braga

Vicente Arruda

Robério Araújo

Bloco (PT, PDT, PCdoB)
Inácio Arruda
Jair Meneguelli
José Maurício
José Pimentel
Paulo Rocha

Bloco (PT, PDT, PCdoB)
Aldo Rebelo
Chico Vigilante
Eduardo Jorge
Milton Mendes
Renan Kurtz

PPB
5 vagas

PTB
Roberto Jefferson

José Coimbra
PSB

Raquel Capiberibe

Pedro Valadares
PL

1 vaga

Eujácio Simões

Secretária: Regina Brandão
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11. Sala 169-B
Telefones: 318-7056/7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 294, DE
1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO 12 DO ART. 54 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS".
Autor: Sérgio Barcellos
e Outros

Presidente: Paudemey Avelino (PFL)
12 Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Luiz Femando (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais. Anexo li. Sala 169-B
Telefone: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A,
NO PRAZO DE 40 (QUARENTA) SESSÕES,
PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N: 320, DE 1996,
QUE "ACRESCENTA ALINEA "O"
AO INCISO 11 DO ARTIGO 105
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL."
(JULGAMENTO DE PREFEITOS)
Proposição: PEe-320196
Autor: MATHEUS SCHMIDT
Presidente:
12 Vice-Presidente: Welson Gasparini (PSDB)
Relator: Paulo Lima (PFL)
Suplentes

Titulares
PFL

Affonso Camargo
Arolde de Oliveira
Valdomiro Meger
VilmarRocha

Elton Rohnelt
Jonival Lucas
Leur Lomanto
Paulo Lima
Bloco (PMDB,PSD,PSL)

Suplentes
PFL

Osmir Lima
Paudemey Avelino
Rubem Medina
Sérgio Barcellos

Elton Rohnelt
Murilo Pinheiro
Raimundo Santos
Silvemani Santos
PSDB

Ayrton Xerez
Bonifácio de Andrada
João Almeida

Adroaldo Streck
Feu Rosa
José de Abreu

BLOCO (PMDB, PRONA)
Elcione Barbalho
Hélio Rosas
Roberto Valadão

Nelson Marquezelli

Djalma de Almeida César
Rubens Cosac
1 vaga

Titulares

Carlos Mendes
NeifJabur
1 vaga
PPB

João Tota
Luiz Fernando

PTB
Francisco Rodrigues

Emílio Assmar
João Tota
3 vagas

Proposição: PEC 294195

á vagas

Carlos Santana
Ranan Kurtz
1 vaga

Eraldo Trindade
2 vagas

Djalma de Almeida César
Snvio Pessoa
Simara Ellery
PSDB
Antônio Feijão
João Leão
José de Abreu

Antônio Carlos Pannunzio
Rommel Feij6
Welson Gasparini
Blolco (PT, PDT, PCdoB)

Femando Ribas Carli
Sandra Starling
Valdeci Oliveira

Femando Zuppo
Joana Darc
Luciano Zica
PPB
Bonifácio de Andrada
Jarbas Lima
(1 vaga)

Darci Coelho
2 vagas
PTB

Vicente Cascione

Chico da Princesa

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7555/7063

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
N2 338-A, DE 1996, QUE "DISPÕE SOBRE O
REGIME CONSTITUCIONAL DOS MILITARES"
(REGIME DOS MILITARES)
Proposição: PEC-338196
Autor: Poder Executivo
Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
12 Vice-Presidente: Hélio Rosas (PMDB)
22 Vice-Presidente: Valdenor Guedes (PPB)
32 Vice-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
Relator: Wemer Wanderer (PFL)
Titulares

Suplentes
Bloco (PFLlPTB)

Abelardo Lupion
Maria Valadão
Osório Adriano
Paes Landim
Sérgio Barcellos
Vicente Cascione
Wemer Wanderer

Bloco (PMDBlPSDIPSL)
De Velasco
Femando Diniz
Marquinho Chedid
Sandro Mabel
2 vagas
Bloco (PPBIPL)
Benedito Domingos
Darci Coelho
Jair BoIsonaro
Jorge Wilson
Osmar Leitão
Valdenor Guedes

Proposição: PEC 361196

Cunha Lima
Hugo Biehl
Jorge Tadeu Mudalen
José Rezende
Pedro Corrêa
1 vaga

Presidente: José Carlos Aleluia (PFL)
12 Vice-Presidente: Reinhold Stephanes (PFL)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente:
Relator: Jovair Arantes (PSDB)

Aldir Cabral
Carlos Magno
Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
Maluly Netto
Reinhold Stephanes
Robson Tuma
PSDB
Aloysio Nunes Ferreira
Jovair Arantes
Marconi Perillo
Odílio Balbinotti
Olávio Rocha
Silvio Torres
Darcísio Perondi
Edinho Araújo
Edinho8ez
Simara Ellery
Wilson Cignachi

PDT

Augusto Nardes
Cunha Bueno
Nelson Meurer
OdelmaLeão
Romel Anízio

Femando Ribas Carli
José Janene
Jurandyr Paixão
2 vagas

Matheus Schmidt

Alcides Modesto
Arlindo Chinaglia
João Paulo
Ricardo Gomyde
Severiano Alves

Haroldo Lima
José Machado
Luiz Eduardo Greenhalgh
Teima de Souza
1 vaga
PTB

PSB
Nilson Gibson

Philemon Rodrigues

Chico da Princesa

PCdoB
Haroldo Lima

Carlos Nelson
Henrique Eduardo Alves
José Chaves
2 vagas

Bloco (PT, PDT, PCdoB)
Jaques Wagner
João Coser
José Genoíno

Gonzaga Patriota

Ademir Lucas
Antonio carlos Pannunzio
Basilio Villani
João Leão
Sebastião Madeira
Veda Crusius

Bloco (PMDB, PRONA)

PT

Silvio Abreu

Dolores Nunes
Elton Rohnelt
José Carlos Coutinho
Lael Varella
Raimundo Santos
Rogério Silva
Talvane Albuquerque

PPB
Elias Murad
Leônidas Cristino
Nelson Marchezan
Pimentel Gomes
Vicente Arruda

Chico Vigilente
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcelo Déda

Suplentes
PFL

PSDB
Antônio Feijão
Celso Russomanno
José Anibal
Nicias Ribeiro
Rommel Feijó

Autor: Marconi Perillo e Outros

Titulares
Elton Rohnelt
Francisco Rodrigues
Jaime Femandes
José Borba
Luiz Braga
Luiz Moreira
Roberto Pessoa

Antônio do Valle
AryKara
Hélio Rosas
Orcino Gonçalves
Silas Brasileiro
Simara Ellery

PESTINADA A,. NO PRAZO DE 40
(QUARENTA) SESSÕES, PROFERIR
PARECER A PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO N2 361,
DE 1996, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 161
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL".

PSB
Aldo Rebelo

Secretária: Maria Auxiliadora
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-705617052

Femando Lyra

João Colaço
PL
Eujácio Simões

Pedro Canedo

Secretária: Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Ser. Com. Especiaisi, Anexo 11, Sala 169-B
Telefone: 318-755517063

secretária: Ana Clara Serejo
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
N2 37D-A, DE 1996, QUE "MODIFICA O ARTIGO
207 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES)

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 383-A,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ART. 23 E SEU PARÁGRAFO UNICO
DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS".

Proposição: PEC-370196

Autor: Poder executivo

Presidente:
12 Vice-Presidente: Emerson Olavo Pires (PMDB)
2 2 Vice-Presidente: José Unhares (PPB)
32 Vice-Presidente: Feu Rosa (PSDB)
Relator: Paulo Bomhausen (PFL)
Titulares

Proposição: PEC-383196

Suplentes
Bloco (PFUPTB)

Betinho Rosado
Claudio Cajado
Osvaldo Biolchi
Paes Landim
Paulo Bomhausen
Paulo Uma
1 vaga

Jonival Lucas
José carlos Vieira
José Múcio Monteiro
Osvaldo Coelho
Paulo Cordeiro
2 vagas
Bloco (PMOBJP501PSL)

Djalma de Almeida César
José Luiz Clerot
Lídia Quinan
MariaEMra
Maurício Requião
Nair Xavier Lobo

Darcísio Perondi
Edinho Araújo
Marquinho Chedid
Ronaldo Perim
Sandro Mabel
1 vaga

Bloco (PPBlPL)
Alvaro Valle
Augusto Nardes
Bonifácio de Andrada
José Unhares
Roberto Campos
Valdomiro Meger (PFL)

Luiz Buaiz
Wagner do Nascimento
4 vagas

PSOB
Feu Rosa
Marconi Perillo
Nelson Marchezan
Roberto Santos
1 vaga

Alexandre Santos
RávioAms
Osmânio Pereira
Vicente Arruda
Welson Gasparini
PT

Ivan Valente
Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

Eslher Grossi
Miguel Rossetto
Walter Pinheiro

Severiano Alves

Titulares

Abelardo Lupion
A1dir cabral
Darci Coelho
Jairo carneiro
Raimundo Santos
Rubem Medina
Vilmar Rocha

Átila Uns
Carlos Alberto Campista
Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Silvemani Santos
Vanessa Felippe
PSDB
Arthur Virgnio
Fernando Torres
Feu Rosa
José de Abreu
Paulo Mourão
Wilson Braga

Bonifácio de Andrada
Edson Silva
João Faustino
Nestor Duarte
Ronaldo Santos
sebastião Madeira
Bloco (PMOB, PRONA)

Elcione Barbalho
Hélio Rosas
Marcelo Barbieri
Roberto Valadão
1 vaga

Asdrúbal Bentes
Cleonâncio Fonseca
Ivandro Cunha Uma
José Luiz Clerot
SOvio Pessoa
PPB
Adhemar de Barros Filho
AryKara
Jarbas Uma
João Iensen
. José Rezende

Benedito Domingos
Osmar Leitão
Ricardo Barros
2 vagas

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Inácio Arruda

Vicente Cascione

5 vagas

PTB

PedoB
Ricardo Gomyde

Suplentes
PFL

1 vagà

Sérgio Cameiro
PSB

Gervasio Oliveira

Presidente: A1dir cabral (PFL)
12 Vice-Presidente: Darci Coelho (PFL)
2 2 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente:
Relator: Sebastião Madeira (PSDB)

Chico Vigilante
Coriolano Sales
Haroldo Sabóia
Matheus Schmidt
Sérgio Miranda

POT

Autor: Benedltó Domingos
e Outros

Roberto Jefterson

PSB
Gonzaga Patriota

Nilson Gibson

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais- Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

PL

COMISSÃO ESPECIAL

Alvaro Valle

Luiz Buaiz

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
Nl! 407196, QUE ALTERA A RE§DAÇÃO DO
ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL
(PRECATÓRIOS)
Proposição: PEC-407196

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

Luciano Pizzatto
Nelson Marquezelli
Silvemani Santos
1 vaga

Bloco (PMDBlPSD/PSLJPSC)
Fernando Diniz
Pinheiro Landim
Roberto Valadão
Bloco (PPBlPL)
BasffioVillani
Francisco Rodrigues'
Roberto Campos

Flávio Derzi
Nelson Meurer
1 vaga

(FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL)
Proposição: PEC-449197

Autor: Poder Executivo

Presidente: Luciano Pazzatto (PFL)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Paulo Bernardo (PT)
32 Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relatora: Veda Crusius (PSDB)
Suplentes
PFL

Bloco (PFUPTB)

José Luiz Clerot
Simara Ellery
1 vaga

N2 449, DE 1997, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS
DOS ARTIGOS 71 E 72 DO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, INTRODUZIDOS
PELA EMENDA CONSTITUCIONAL
DE REVISÃO Nl! 1, DE 1994

Titulares

Suplentes

Abelardo Lupion
Carlos Melles
José Rocha
Paulo Cordeiro

DESTINADA A PROFERIR PARECER

À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Secretária: Helofsa Diniz
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-6874

Alexandra Caranto
Iberê Ferreira
Júlio César
Luciano Pizzatto
Rogério Silva
Saulo Queiroz

Alceste Almeida
Carlos Alberto Campista
Francisco Rodrigues
Luiz Braga
Maria Valadão
Oscar Andrade
Bloco (PMDBI PSDI PSL)
Jurandyr Paixão
Luis Roberto Ponte
Marisa Serrano
Ricardo Rique
Robson Tuma
Wilson Cignachi

Aníbal Gomes
Femando Diniz
Hélio Rosas
Maria Elvira
Roberto Valadão
Sandro Mabel
PSDB

Anivaldo Vale
Amon Bezerra
Ceci Cunha
Firmo de Castro
Raimundo Gomes de Matos
Sflvio Torres

Adroaldo Streck
Arnaldo Madeira
BasílioVillani
Luiz Piauhylino
Roberto Brant
Yeda Crusius

PSDB
Danilo de Castro
José Thomaz Nonô
Vicente Arruda

Luciano Castro
Luiz Piauhylino
Zulaiê Cobra
PT

Chico Vigilante
1 vaga

Marcelo Deda
Milton Mendes
PDT
Fernando Ribas Carli

Silvio Abreu
PSB

João Colaço

Gervasio Oliveira

Bloco (PTI PDTI PCdoB)
Giovanni Queiroz
Humberto Costa
Paulo Bemardo
Sérgio Miranda
Teima de Souza

Femando Zuppo
Inácio Arruda
João Coser
José Pimentel
Miguel Rossetto
PPB

Benedito Guimarães
Enivaldo Ribeiro
Eurico Miranda
Felipe Mendes
Romel Anízio

Gerson Peres
Lamartine Posella
Laprovita Vieira
Mareio Reinaldo Moreira
Roberto Balestra

SRvioAbreu

PTB

José Borba

Sérgio Cameiro

PPB

Chico da Princesa

PSB
Alexandre Cardoso

Gonzaga Patriota

PL
Eujácio Simões

Luiz Buaiz

Secretária: Rejane Marques
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-687417067
Fax: 318-2140

Rod~gues

Almino Affonso

Suplentes
PFL

Antônio Ueno

Eraldo Tinoco
João Ribeiro
José Egysio
Oscar Andrade
Zila Bezerra

Eujácio Simões

Antônio Joaquim Araújo

Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
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 INVESTAÇAO)
Proposição: PEC nll 5131'97

Autor: Marcelo Déda

Presidente: Jairo Azi (PFL)
12 Vice-Presidente: Raul Belém (PFL)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)

TItulares

Bloco (PMDB, PSD, PSL)
Djalma de Almeida César
Genésio Bemardino
José Luiz Clerot
Pedro Novais
Rita Camata
Roberto Paulino

Gonzaga Patriota
PL

Autor: Senado Federal

Presidente: Djalma de Almeida César (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Paulino (PMDB)
22 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)
32 Vice-Presidente: Sandra Starling (PT)
Relator: Paes Landim (PFL)

Claudio Cajado
Francisco Coelho
José Melo
Paes Landim
Wemer Wanderer
1 vaga

Félix Mendonça

Palma

PSB

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!! 472-A, DE 1997, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DOS ARTS. 48, 62 E 84
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Titulares

JoãoTota
4 vagas

PTB

COMISSÃO ESPECIAL

Proposição: PEC-472197

Adylson Motta
Cunha Lima
Eraldo Trindade
Ibrahim Abi-Ackel
João Mendes

A1easte Almeida
Barbosa Neto
De Velasco (Prona)
3 vagas

PSDB

Suplentes
PFL

Antônio dos Santos
Antônio Jorge
Carlos Alberto Campista
Colores Nunes
JairoAzi
Raul Belém

Adauto Pereira
Eraldo Tinoco
Francisco Coelho
Luiz Durão
Magno Bacelar
Mauro Fecury

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Aloysio Nunes Ferreira
Anivaldo Vale
Antonio Carlos Pannunzio
Marisa Serrano
Moisés Bennesby
Nestor Duarte

B.Sá
Carlos Alberto
JoWir Arantes
Nícias Ribeiro
Osmânio Pereira
1 vaga

Cleonâncio Fonseca
De Velasco (PRONA)
José Luiz Clerot
3 vagas

Asdrúbal Bentes
Djalma de Almeida César
Henrique Eduardo Alves
Ivandro Cunha Lima
Roberto Valadão
Rubens Cosac

PSOB
Bloco ~PT,PDT,PCdoB)
Aldo Rebelo
Haroldo Sabóia
José Genoíno
Sandra Starling

Aldo Arantes
Hélio Bicudo
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcelo Déda

Aloysio Nunes Ferreira
Marconi Perillo
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra
2 vagaS

A1zira Éwerton
Max Rosenmann
Moisés Bennesby
Nestor Duarte
Roberto Rocha

salvador ZimbaIdi
Bloco (Pf, PDT, PCdoB)
~nio Bacci
José Genoíno
Milton Temer

Jaques Wagner
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcelo Décla
Sílvio Abreu
1 vaga

Nelson Otoch
Nestor Duarte
BLOCO(PMDB,PRONA)
Carlos Nelson
Cleonâncio Fonseca
Henrique Eduardo Alves
José Luiz Clerot
Mendes Ribeiro Filho

PPB

PPB

Ary Kara
Benedito Domingos
Benedito Guimarães
José Rezende
Ricardo Barros

Luis Barbosa
4 vagas

Emílio Assmar
Ibrahim Abi-Ackel
Jair Soares
Jarbas Lima
José Rezende

PTB
Rodrigues Palma
PSB
Gilvan Freire

Pedro Valadares
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
DESTtNADA A, NO PRAZO DE 40 {QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 526,
DE 1997, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFO
ÚNICO AO ART. 98 E ALTERA AS ALfNEAS "i"
DO INCISO I DO ART. 102 E "c"
DO INCISO I DO ART. 105 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL
(HABEAS CORPUS).
Autor: Poder Executivo

Presidente: Claudio Cajado (PFL)
12 Vice-Presidente: Vilmar Rocha (PFL)
22 Vice-Presidente:
3 2 VICe-Presidente: José Rezende (PPB)
Relator: Edson Silva (PSDB)
Titulares
PFL
Álvaro Gaudêncio Neto
Átila Lins
Ayres da Cunha
Elton Rohnelt
José Carlos Coutinho
Raimundo Santos
Talvane Albuquerque
PSDB
Altira Éwerton
Bónifácio de Andrada
Franco Montora

Aldo Arantes
José Genoíno
Luiz Eduardo Greenhalgh
Pedro Wilson
Renan Kurtz

Aldo Rebelo
Severiano Alves
3 vagas

PTB
Roberto Jefferson

Duilio Pisaneschi
PSB

Gilvan Freire
Pedro Canedo

NilsonGibson
Luiz Buaiz
PL

Pedro Canedo

Luiz Buaiz

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-706117062

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!! 554-A, DE 1997, QUE "CONVOCA
ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE
A PARTIR DE 12 DE FEVEREIRO DE 1999"
Proposição: PEC-554197

Suplentes

Ciro Nogueira
Claudio Cajado
Corauci Sobrinho
Ney Lopes
Paes Landim
Raul Belém
Vilmar Rocha

Ary Kara
Benedito Domingos
Ricardo Barros
2 vagas
BLOCO(PT,PDT,PCdoB)

Vicente Cascione

Proposição: 526

AsdrúbaI Bentes
Djalma de Almeida Cesar
Sílvio Pessoa
2 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
José Aníbal
3 vagas

Autor: Miro Teixeira

Presidente: Silvio Torres (PSDB)
12 Vice-Presidente: Ronaldo Cezar Coelho (PSDB)
22 Vice-Presidente: José Rezende (PPB)
32 Vice-Presidente: Pedro Valadares (PSB)
Relator: Odacir Klein (PMDB)
. Titulares

Suplentes
PFL

Arolde de Oliveira
Augusto Viveiros
Benito Gama
Corauci Sobrinho
José Santana de Vasconcellos
VilmarRocha

Álvaro Gaudêncio Neto
Ayres da Cunha
Carlos Melles
Darci Coelho
Luiz Durão
Mauro Fecury

Bloco (PMDB, PSD,PSL)
Djalma de Almeida Cesar

Genésio Bemardino

Henrique Eduardo Alves
Ivandro Cunha Uma
Odacir Klein
Roberto Valadão
Sflvio Pessoa

Paulo Lustosa
Rubens Cosac
3 vagas

BasRioVillani
Emerson Olavo Pires
Fátima Pelaes
Feu Rosa
Luiz Carlos Hauly
Marinha Raupp

Bloco (PT, POT, PedoB)
Airton Dipp
Marcelo Déda
Maria Laura
Sérgio Miranda
Vanio dos Santos

Haroldo Lima
João FassareHa
João Paulo
Milton Temer
Miro Teixeira
PPB
Adhemar de Barros Filho
EmRioAssmar
José Rezende
Prisco Viana
1 vaga

2 vagas
PPB

Enivaldo Ribeiro
Felipe Mendes
1 vaga

PSOB
José Thomaz Nonô
Marconi PeriHo
Nelson Marchezan
Nelson Otoch
Ronaldo Cezar Coelho
Silvio Torres

Paulo Lustosa
Sirnara EHery

José Linhares
Marconi Perillo (P5DB)
Moacyr Andrade
PSOB

João Leão
Nicias Ribeiro

Ceci Cunha
Mário Negromonte
PT

Ivan Valente
1 vaga

Alcides Modesto
José Pimentel
POT

Luiz Durão

1 vaga

Bloco (PUPSDIPSC)
Eujácio Simões

Elton Rohnelt

Femando Ribas Carli
4 vagas

Bloco (PSBJPMN)
1 vaga
Secretária: Ana Clara Serejo
l...oat servo Can. Esp. - ~ 11, 5aIa 100-B
Telefones: 318-755517063

PTB

Vicente Cascione

Bosco França

COMISSÃO ESPECIAL

Duilio Pisaneschi
PSB

Pedro Valadares

Gilvan Freire
PL

Pedro Canedo

EliseuMoura

Secretária: Cily Montenegro
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, sala 169-B
Telefone: 318-70561318-7061

DESTINADA A ANALISAR A
QUESTÃO DO DESEMPREGO
Presidente: Miro Teixeira (PDT)
12 Vice-Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
22 Vice-Presidente: Miguel Rossetto (PT)
32 Vice-Presidente: Célia Mendes (PFL)
Relator: Carlos Alberto (PSDB))
Titulares

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS FEpERAIS DE IRRIGAÇÃO E
RECURSOS HIDRICOS E APRESENTAR
PROPOSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,
NO SENTIDO DE VIABILIZAR A
EXECUÇÃO DOS MESMOS

Benito Gama
Carlos Alberto (PSDB)
José Múcio Monteiro
Manoel Castro

Bloco (PFUPTB)

PMOB
Paulo Lustosa
2 vagas

Adauto Pereira
Betinho Rosado
Cláudio Cajado
Luiz Braga

Célia Mendes (PFL)
Francisco Silva
José Rezende

Cleonâncio Fonseca
2 vagas
PSDB

Domingos Leonelli
José Aníbal

Antônio Balhmann
Roberto Brant
PT

PMOB
Oscar Goldoni

Álvaro Gaudêncio Neto
Carlos Magno
Félix Mendonça
Júlio César

PPB
Suplentes

Jairo Azi
José Rocha
Júlio César
Roberto Pessoa

Bloco (PFLlPTB)

Sandro Mabel
2 vagas

Presidente: José Rocha (PFL)
12 Vice-Presidente: Júlio César (PFL)
22 Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Nicias Ribeiro (PSDB)
Titulates

Suplentes

Pinheiro Landim

Maria da Conceição Tavares

Carlos Santana

Miguel Rossetto

Jair Meneguelli
POT

Miro Teixeira

Mario Negromonte
VedaCrusius
2 vagas

Luiz Carlos Hauly
Roberto Rocha
2 vagas

Femando Zuppo
Bloco (PLlPSOIPSC)

1 vaga

Pedro Canedo
Bloco (PSBlPMN)

Gonzaga Patriota

PT
Carlos Santana
João Coser
Teima de Souza

Arlindo Chinaglia
2 vagas
PDT

1 vaga
Miro Teixeira

José Maurício

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones:.318-755517063

PSSB

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)
Poroposlção: PL. 0846195
Autor: Socorro Gomes
Presidente: Alberto Silva (PMDB)
12 Vice-Presidente: Genesop Bemardino (PMDB)
22 Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
32 Vice-Presidente: Leonidas Cristino (PSDB)Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares

Pedro Valadares

Gervasio Oliveira

COMISSÃO ESPECIAL

Suplentes

PCdoB
Socorro Gomes

Jandira Feghali

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI
NR 1.151, DE 1995, QUE "DISCIPLINA A
UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO
SEXO E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS"
Proposição: PL 1.151195

Autora: Marta Supllcy

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Lindberg Farias (PedoB)
22 Vice-Presidente: Jorge Wilson (PPB)
32 Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB) .
Relator: Roberto Jefferson (PTB)

Bloco PFlJPTB
Chico da Princesa
José Carlos Aleluia
José Carlos Coutinho
José Carlos Vieira
Lael Varella
Philemon Rodrigues
Sergio Barcellos

Eliseu Moura
João lesen (PPB)
Magno Bacelar
Mauro Fecury
Mauro Lopes (PMDB)
Rubem Medina
1 vaga

Bloco (PFlJPTB)

Bloco (PMOBIPSOIPSL)
Antonio Brasil
zaire Rezende
4 vagas

Lindberg Farias (PedoB)
Maria Elvira
1 vaga

Femando Gabeira (PV)
Lídia Quinan
1 vaga

Bloco (PPBlPL)
Amaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti
Wagner Salustiano

A1zira Ewerton (PSDB)
Jorge Wilson
1 vaga

Bloco' PPB,lPL
Benedito Guimarães
Fausto Martello
Fetter Junior
Francisco Silva
Jair Bolsonaro
José Egydio

PSOB
Cunha Lima
Eujacio Simões
João Pizzolatti
Laprovita Vieira
Ushitaro Kamia
1: vaga

Osmânio Pereira
Philemon Rodrigues (PTB)
1 vaga

Celso Russomanno
Salvador Zimbaldi
Tuga Angerami
PT

José Genoíno
Marta Suplicy

Jair Meneguelli
Nilmário Miranda

PSOB
Leonidas Cristino

Femando Gonçalves
Magno Bacelar
Ursicino Queiroz
1 vaga

Marilu Guimarães
Roberto Jefferson
Zila Bezerra
2 vagas

Bloco PMOBIPSOIPSL
Alberto Silva
Genesio Bemardino
João Thome Mestrinho
José Pinotti
Mario Martins
Moreira Franco

Suplentes

Titulares

POT
Koyu lha

Sérgio Cameiro

Vicente André Gomes

1 vaga

PSB

Femando Lyra

Raquel Capiberibe

Arlindo Vargas

Philemon Rodrigues

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-68741706617067

PSB

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI NR 1.673,
DE 1996, QUE "AUTORIZA O DEPARTAMENTO
NACIONAL DE OBRAS CONTRA
A SECA - DNOCS - A DOAR A ESTADOS,
MUNiCípIOS E OUTRAS ENTIDADES
PÚBLICAS, OS AÇUDES QUE ESPECIFICA"
Proposição: PL 1.673195

PTB

Autor: Poder Executivo

Presidente: B. Sá (PSDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)
22 Vice-Presidente: Paulo Lustosa (PMDB)
32 Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
Relator: José Unhares (PPB)

Nilson Gibson
Gonzaga Patriota
Secretária: Edla Bispo
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A EXAMINAR TODAS AS
MATÉRIAS, EM TRÂMITE NESTA CASA,
QUE VERSAM SOBRE AS ELEIÇãES DE 1998
E, ESPECIALMENTE, O PROJETO DE LEI
N2 2.695, DE 1997, DO SENHOR DEPUTADO
EDINHO ARAÚJO, QUE "ESTABELECE
NORMAS PARA AS ELEiÇÕES
DE 3 DE OUTUBRO DE 1998
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
(ELEiÇÕES DE 1998)
Proposição: PL 2.695/97

Titulares

Suplentes

PFL
Batinho Rosado
César Bandeira
José Rocha
Júlio César
Mussa Demes
Roberto Pessoa

Adauto Pereira
Antônio dos Santos
Osvaldo Coelho
Talvane Albuquerque
2 vagas
Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Alberto Silva
Ivandro Cunha Uma
José Aldemir
Paulo Lustosa
saraiva Felipe
Silvio Pessoa

João Henrique
Pinheiro Landim
Roberto Paulino
3 vagas

PSDB

Adelson Ribeiro
B.Sá
João Leão
Leônidas Cristino
2 vagas

Ceci Cunha
Luiz Piauhylino
Márcia Marinho
Roberto santos
Vicente Arruda
1 vaga
Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Alcides Modesto
Coriolano Sales
Femando Ferro
Inácio Arruda
José Pimentel

Haroldo Uma
Humberto Costa
Jaques Wagner
Marcelo Deda
Wolney Queiroz
PPB

Enivaldo Ribeiro
José Unhares
José Teles
Wagner do Nascimento

5 vagas

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)
Suplentes

TItulares
PFL

ÁJvaro Gaudênio Neto
Osmir Uma
SsmeyFilho
Valdomiro Meger
VilmarRocha
1 vaga

Affonso Camargo
Benedito de Lira
Corauci Sobrinho
Mendonça Filho
Ney Lopes
Saulo Queiroz

Bloco (PMDBlPSDlPSL)

Carlos Apolinário
Edinho Araújo
Femando Diniz
Pedro lrujo
Wagner Rossi
1 vaga

Djalma de Almeida César
Marçal Filho
Robson Tuma
zaire Rezende
2 vagas
PSDB

Adelson Ribeiro
Ademir Lucas
Emerson Olavo Pires
Nícias Ribeiro
Paulo Mourão
1 vaga

Jayme Santana
Nelson Marchezan
Pimentel Gomes
Roberto santos
Silvio Torres
1 vaga

Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Aldo Rebelo
João Almeida (PMDB)
Padre Roque
sandra Starling
Silvio Abreu

Haroldo Uma
João Paulo
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marta Suplicy
1 vaga

PPB

Severiano Alves

Benedito Domingos
Bonifácio de Andrada
Gerson Peres
Laprovita Vieira
Prisco Viana

José Janene
4 vagas

PTB
Leopoldo Bessone

João Paulo
PPB
Arnaldo Faria de Sá
4 vagas

Aécio de Borba
Eurico Miranda
Nelson Meurer
Pedro Yves
Romel Anízio
PTB

Israel Pinheiro
Leopoldo Bessone

PSB

VIcente casclone
PSB

Fernando Lyra

Pedro Valadares

Alexandre Cardoso

Álvaro Ribeiro
PL

PL
Valdemar Costa Neto

Luiz Buaiz

Pedro Canedo

Wellnton Fagundes

Secretária: Rejane Marques
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefones: 318·68741318-7052

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR O PROJETO DE LEI
N2 3.633/97, DO PODER EXECUTIVO,
QUE "INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE
DESPORTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

DESTINADA A PROFERIR PARECER AO
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO
DE LEI NIl 3.710193 QUE -INSTITUI
O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO-

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

Suplentes

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
12 Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
22 Vice·Presidente:
32 Vice-Presidente: Pedro Henry (PSDB)
Relator: Ary Kara (PMDB)

TItulares

carlos Magno
José Egydio
Júlio Cesar
Murilo Pinheiro
Ursicino Queiroz
1 vaga

Antônio Geraldo
Ciro Nogueira
Corauci Sobrinho
Jaime Martins
José Rocha
Vanessa Felippe
Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Freire Júnior
$araiva Felipe
4 vagas

Darcísio Perondi
Germano Rigotto
Marquinho Chedid
Mauro Lopes
Sandro Mabel
Snvio Pessoa
PSDB

Adroaldo Streck
Marconi Perillo
Narcio Rodrigues
Paulo Feijó
Raimundo Gomes de Matos
Zulaiê Cobra

Bloco (PT, PDT, PCdoB)
Carlos Santana
Jaques Wagner
Ricardo Gomyde
Sandra Starling

Suplentes
Bloco (PFLIPTB)

PFL

Ademir Lucas
Jovair Arantes
Marcus Vicente
Renato Johnsson
Ronaldo César Coelho
Wilson Campos

Autor: Poder executivo

Proposição: PL-3.710193

FemandÕ'LQpes
Jair Meneguelli,

Luiz Braga
Maria VaJadão
OsórIo Adriano

1 vaga

Bloco (PMDB/PSDIPSL)

carlos Nelson
Fernando Gabelra (PV)
João Thomé MestrInho

Adelson Salvador
Ary Kara
Barbosa Neto
Mário Martins
Max Rosenmann
1 vaga

Nair xavier Lobo'
Paulo Rltzel
Rubens Cosac
Bloco (PPB/PL)
Amaldo Faria de Sá
Cleonâncio Fonseca
Cunha Bueno
Cunha Lima
José Rezende
Pedro Canedo

Jarbas Lima
João Ribeiro
Roberto Balestra
Salatiel Carvalho
Welinton Fagundes
Wigberto Tartuce
PSDB

Aldo Rebelo
Arlin~hinaglia

AntOnio dos santos
Arolde de OIlvelra
João carlos Bacelar

A1dir cabral
Carlos Alberto Campista
Claudio Chaves
Chico da Princesa
José Carlos Vieira
Paulo Gouvêa
Z1la Bezerra

Antônio Feijão
Jovair Arantes
Leônidas Cristino

Ademir Lucas
Celso Russomanno
João Leão

Mário N~,gromonte
Pedrc, Henty

Paulo Feij6
Simão Sessim

POT
Eurípedes Miranda

Fernando Lopes

PT

Bloco (PUPSOIPSC)

Arlindo Chinaglia
Gi:ney Viana
Paulo B:;mardo

Carlos Santana
Nilmário Miranda
Pedro Wilson

PCdoB
Aldo Arantes

POT
Fernando Zuppo
PSB
PCdoB
Aldo Rebelo

eecrE'Or,',,: Erjlçl Bispo
LecEI: 130'\" Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
TeIE'í'on'3s: 313-706217061

COMISSÃO ESPECIAL
!DE~)TINJiDA A

PROFERIR PARECER SOBRE O
PFtO,JETO DE LEI NR 4.376193, DO POI)ER
E)(EC~JTIVtO, QUE "REGULA A FALÊNCIA,
CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRES~S QUE
EXEFIClEM ATIVIDADE ECONOMICA
:R~C.,IDA PELAS LEIS COMERCIAIS
~ In,;t~ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposl,do: IfllL nll 4.376J93

Autor: Poder Executivo

Presidente: .José Luiz Clerot (PMOB)
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Muda/en (PPB)
22 Vice-Presidente:
32 Vrce-Pre!si::lente: Jarbas Lima (PPB)
.Flolator: Ofi\iHldo Biolchi (PTB)
Suplentes

Titu'al'es
Bloco (PFLlPTB)

AugUS"'.i '/[v,io:,s

Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha
Paulo Cordeiro
Roberto Pessoa

().3Valclo Bicú:hi

FlilU: E'eoffrn
1 V03QE'

PMOB
Di!";I) rJllé f1tho
j'"V'W" rJlud<:len (PPB)
,lcosl~' Lui::: ('1<"01

Fernando Diniz
GilvEln Frelire
Oscar Goldoni

.krJ€'

PPB
Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta
Raimijlldo Santos (PFL)
PSDB
Herculano Anghinetli (PPB)
Nelson Otoch

Aldo Rebelo

Secretária: Rejane Marques
Local: Serv. de Com. Esp. -Anexo li, 5aJa 169-B
Telefones: 318·687417067

Nilson Gibson

1Jm lo (j'2 Castro
lé,,,:;ir /,;··)nt,s

Francisco Rodrigues (PPB)

De Velasco

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI
N2 4.425/94, DO SENADO FEDERAL, QUE
"PRoíBE A EXCLUSÃO DE COBERTURA DE
DESPESAS COM TRATAMENTO DE
DETERMINADAS DOENÇAS EM CONTRATOS
QUE ASSEGURAM ATENDIMENTO MÉDICOHOSPITALAR 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

Suplentes

Titulares
Bloco (PFL, PTB)
Euler Ribeiro
Lirna Netto
Roberto Jefferson
Silvemani Santos
Ursicino Queiroz
Vanessa Felippe
1 vaga

Elton Rohnelt
José Rocha
Laura Carneiro
Luciano Pizzatto
Osvaldo Biolchi
Rogério Silva
1 vaga
Bloco (PMOB, PSO, PSL)

Darcísio Perondi
Genésio Bernardino
José Pinotti (PSS)
Moreira Franco
Pinheiro Landim
Saraiva Felipe

Germano Rigotto
José Aldemir
José Luiz Clerot
Marcos Vinícius de Campos (PFL)
Paulo Lustosa
1 vaga
Bloco (PPB, PL)

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
José Egydio (PFL)
José Linhares
Pedro Corrêa
Pedro Luís Albuquerque (PFL)

PT

",1-"'11 ~lJendes
hn :11'0: Starling

Autor: lram saraiva

Presidente: Euler Ribeiro (PFL)
1Q Vice-Presidente: Pedro Luís Albuquerque (PFL)
Relator: Pinheiro Landim (PMDB)

Eurico Miranda
Jofran Frejat
Luiz Buaiz
Moacyr Andrade
Nilton Baiano
1 vaga

PSDB
Miguel Hossetto
Waldomiro Fioravante

Antônio Carlos Pannunzio
Ceci Cunha

Márcia Marinho
Osmânio Pereira

Elias Murad
Jovair Arantes
1 vaga

Pimentel Gomes (PPS)
Rommel Feijó
Tuga Angerami

Bloco (PT, PDT, PCdc,EJI;
Chico Vigilante
Jandira Feghali
José Genoíno
Mal1a Suplicy
Severiano Alves

PT
Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Humberto Costa

Jaques Wagner
Sandra Starling
Sérgio Arouca (PPS)

Paulo Fil)::ha
Rie-arc\<> Gcmlfl1s
Velc1(Ccí Oli'falüa

Augusto Farias
Bonifácio de Andrada
Eraldo Trindade
Francisco Silva
Wigberto Tartuce

Fernando Ribas Carli (PPB)
PSB

Ricardo Heráclio

:. 'I"~.:::

PPB

PDT
Vicente André Gomes (PSB)

t~

'~uL! <t;, ,; 'í1 1pli

Gonzaga Patriota

Arnaldo F8Jia de Sá
i3erson Peres
03'/a~do Reis
Prlsro Viana
1 vaga
PTB

PCdoB
Agnelo Queiroz

Rodrigues Palma

Jandira Feghali

,José Borba
PSB

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11 Sala 168-B
Telefone: 318-7061/318-7062

Ricardo Heráclio

Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-8
TelefonE's: 318-706617052

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI Nl! 5.430,
DE 1990, QUE "ALTERA, ATUALIZA E
CONSOLIDA A LEGISLAÇAO SOBRE
DIREITOS AUTORAIS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" E A SEUS APENSADOS
Proposição: PL 5430190

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFOR(liUiS
pOlíTICAS, DEVENDO PROPOR, rnE;ITrr~tE
ESTAS, A ATUALlZAÇfiO DO CÓiflir(lf) ~f~r;:]TO'
RA,L E MODIFlCAÇOES NA LEGlif~lWlo(l~i~O
ELIEITORAL-PARTIDÁRIA, INCU]3m~ lHS
NECESSÁRIAS ALTERAç{:n:1fj
CONSTITUiÇÃO FEDERj 3.t

Autor: senado Federal

Presidente: Roberto Brant (PSDB)
22 Vice-Presidente: Jandira Feghali (PedoB)
32 Vice-Presidente: Eraldo Trindade (PPB)
Relator:
Titulares

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
22 Vice-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
3º Vice-Presidente: A1zira Ewerton (PSDB)
Relator: João Almeida (PMDB)

Suplentes

Titulares

PFL
Arolde de Oliveira
Marilu Guimarães
Osmir Lima
Paes Landim
Paulo Gouvea
Vic Pires Franco

Bloco (PFLlPTB)

Antônio Geraldo
Antônio Ueno
Augusto Viveiros
Cláudio Chaves
Roberto Fontes
Zila Bezerra

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada (PPB)
Corauci Sobrinho
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Paulo Gouvea
Vicente Cascione

Bloco (PMDB, PSD, PSL)
Carlos Nelson
Hermes Parcianello
Moreira Franco
Paulo Ritzel
2 vagas

P'3áro Val.aclarGs

PMDB

Edinho Araújo
José Luiz Clerot
Pinheiro Landim
3 vagas

B3.i:(M'll N(~to

João Almeida
Marcelo Barbleri
Nicias Ribeiro (PSDB)
Roberto Valadão
2 vagas

~Ilmi ,k d.~F21flO

tJlau(c!,1) RJquiãl)
TE~tri,~i 3'3.v~wra

:z vog?!8

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira
Arnaldo Madeira
Marcus Vicente
Pimentel Gomes
Roberto Brant
1 vaga

Fernando Tom.?::"
Feu Ros""
Flávio !\mfi
Leônidas CÚ.;1!i\1!;;
Marc:or:i P~:'!I!o
'I vaga

Paes Landim
Pedrinho Abr€lo
Ricardo Barros
Roneno Pessoa
RodriguSos P'nlma
IJiI;"D1ar ROGIIEl
'1 vana

,
; i\:; ii'~.i E','!3r!on
,-,J"':88 L'ma

.Jan!?f1e
!I. J,:,;é
Prls'.';{) Viana
i

ROmEJI Anízio

PPB
Arnaldo Faria d3 Sá
Cunha 2U8nQ
Jm::é U,flar33
Ricardo Izar
i vaga

---------------~~,

,

PPB

PSOB

Aécio Neves

FeuRosa
Jayme Santana
Roberto Santos
Silvio Torres

3 vagas

PT
José Genoino
Padre Roque
Waldomiro Fioravante

João Paulo
Paulo Delgado
Sandra Starling
POT
Coriolano sales
Matheus SChmidt

Enio Bacci
Eurípedes Miranda

Marquinho Chedid
Bloco (PSBlPMN)

Fernando Lyra

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
Laprovita Vieira
Márcio Reinaldo Moreira
Roberto Campos
PSDB

Finno de Castro
Luiz Carlos Hauly
Marconi Perillo
Veda Crusius

Antônio Feijão
Fernando Torres
2 vagas

PT

Bloco (PLlPSD/PSC)
Valdemar Costa Neto

Delfim Netto
Fetter Júnior
Francisco Dornelles
José Janene
Osmar Leitão

José Pimentel
Luiz Gushiken
Vânio dos Santos

Pedro Valadares
PCdoB
Haroldo Uma

Aldo Arantes

João Coser
Maria Conceição Tavares
Nedson Mlcheleti
PDT

Coriolano Sales
Femando Lopes

Márcia Cibilis Viana
Paulo Bernardo (PT)
Bloco (PLlPSD/PSC)

Secretária: BrooIkJe LMero carvalho de Moraes
Local:
Com. EspecIaIs-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706716874

serv.

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE
LEI, EM TRAMITE NESTA CASA,
QUE VERSAM SOBRE MATÉRIAS RELATIVAS
AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,
REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL
Presidente: Gonzaga Mota (PMDB)
111 Vice-Presidente: Edlnho Bez (PMDB)
211 Vice-PresIdente: Marconl Perillo (PSDB)
311 Vice-Presidente: ViJmar Rocha (PFL)
Relator: saulo QueIroz (PFL)

1 vaga

Eujácio Simões
Bloco (PSBlPMN)

Alexandre Cardoso

1 vaga

PCdoB
Ségio Miranda

Milton Temer (PT)

Secretário: SíMo Sousa da Silva
Local: servo Com. Especiais-Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706117052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA AO ESTUDO DAS MEDIDAS
LEGISLATIVAS QUE VISEM IMPLEMENTAR,
NO BRASIL, AS DECISÕES DA IV
CONFERÊNCIA MUNDIAL DA MULHER
Presidente: Rita camata (PMD8)

TItula,..

Suplentes

Bloco (PFLlPTB)
Benito Gama
Félix Mendonça
Manoel castro
Ney Lopes
Paes Landim
Saulo Queiroz
VilmarAocha

Augusto Viveiros
Carlos Me!les
Jonival Lucas
José Coimbra
Lima Netto
Osório Adriano
Roberto Pessoa
PMDB

Edinho Bez
Gennano Rigotto
Gonzaga Mota
Pedro Novais
SUas Brasileiro
1 vaga

Antônio do Valle
Marcos Lima
Paulo Ritze!
3 vagas

111 Vice-Presidente: Fátima Pelaes (PSDB)
2l! Vice-Presidente: Marta Suplicy (PT)
311 Vice-Presidente: DoIores Nunes (PPB)
Relatora: Marilu Guimarães (PFL)
Ttltulares

Suplentes

PFL
Célia Mendes
Fernando Gabeira
Maria Valadão
Marilu Guimarães
Ursicino Queiroz
Zila Bezerra

Carlos Magno
Costa Ferreira
Euler Ribeiro
Vanessa Felippe
2 vagas
Bloco (PMDBIPSD/PSL)

Darcísio Perondi
Elcíone Barbalho
Nair Xavier Lobo
Regina Uno

Pedro Novais
Simara Ellery

4va,gas

Rita Camata
Tetê Bezerra

Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
Nair xavier Lobo
Silas Brasileiro

PSDB
Ceci Cunha
Dalila Figueiredo
Fátima Pelaes
Marcia Marinho
Marinha Raupp
Zulaiê Cobra

Feu Rosa
Veda Crusius
4 vagas

Bloco (PTIPDTIPCdoB)
Eduardo Jorge
Jandira Feghali
Marta Suplicy
Sérgio Carneiro
Teima de Souza

Esther Grossi
Humberto Costa
Marcia Cibilis Viana
Sandra Starling
Socorro Gomes
PPB

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Alzlra Ewarton
Dotores Nunes
Herculuano Anghinetti

Orcino Gonçalves
Valdir CoIatto
Zaire Rezende
1 vaga
PSDB

Amon Bezerra
Feu Rosa
Jovair Arantes
Luiz Piauhylino
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra

Adelson Ribeiro
Alzira Ewerton
Renato Johnsson
Roberto Rocha
2 vagas
Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Euripedes Miranda
Hélio Bicudo
José Genoíno
Luiz Alberto
Ricardo Gomyde

5 vagas

PTB

Etevalda Grassi de Menezes

José Coimbra

PPB
Adylson Motta
carlos Airton
Jair Bolsonaro
Mário cavallazzi
1 vaga

Adhemar de Barros Filho
Jarbas Lima
João Pízzolatti
VadãoGomes
Wigberto Tartuce
PTB

PSB
Raquel capiberibe

Pedro Valadares

Secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067n066 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A EXAMINAR A QUESTÃO DA
SEGURANÇA PÚBLICA NO PAís, COM A
FACULDADE DE, AO FINAL, OFERECER
PROPOSiÇÕES VERSANDO SOBRE O
ASSUNTO, PARA TRAMITAÇÃO NO ÂMBITO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO
CONGRESSO NACIONAL
Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
12 Vice-Presidente: Carlos Melles (PFL)
2l! Vice-Presidente: Nair Xavier Lobo' (PMDB)
32 VICe-Presidente: Hélio Bicudo (PT)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)

TItulares

Nelson Marquezelli
PSB

Gonzaga Patriota

Nilson Gibson
PL

Pedro Canedo

Luiz Buaiz

Secretária: Brunilde LMero 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

TItulares

Ciro Nogueira
Hugo Rodrigues da Cúnha
Roberto Fontes
Roberto Pessoa
Vanessa Felippe
1 vaga

De Velasco (PRONA)
Mauro Lopes

Suplentes
PFL

Suplentes

Bloco (PMDB, PSD, PSL)
Antônio do Valle
Hélio Rosas

Vicente Caseione

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
Relator: Francisco Horta (PFL)

PFL
Abelardo Lupion
Aldir Cabral
Benedito de Lira
Carlos Melles
Luiz Moreira
1 vaga

Chico Vigilante
Fernando Ferro
Fernando Zuppo
José Pimentel
Luiz Eduardo Greenhalgh

José Lourenço
Paulo Bornhausen
2 vaga

Lima Netto
Paulo Gouvêa
Rogério Silva
Werner Wanderer
Bloco PMDB, PSD, PSL

Germano Rigotto
Paulo Lustosa
1 vaga

José Chaves
Neuto de Conto
1 vaga
PSDB

José Aníbal

Amon Bezerra

Marcus Vicente
Nelson Marchezan

Feu Rosa
José Thomaz Nonõ
Bloco PT, PDT, PCdoB

Aldo Rebelo
Cat10s Cardinal
Luiz Gushiken

Pinheiro

PPB
Fernando Ribas Carli
José Teles
Ushitaro Kamia
PTB
At1indo Vargas

Paulo Cordeiro

Secretário: Mário Brausio Coutinho
Local: Servo de Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-706617067
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL

Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, sala 169-B
Telefone: 318-7555/318-7063 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL
CONSELHO DE ALTOS ESTUDOS E
AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA
Presidente: Nelson Trad (PTB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente:
3 2 Vice-Presidente:
Titulares

Suplentes

PFL
João Mellão Neto
Samey Filho

Leur Lomanto
Lima Netto
Bloco (PMDB, PSD, PSL)

DESTtNADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N2 14-A,
DE 1995, QUE "DISPÕE SOBRE O
PERfoDO DE FUNCIONAMENTO DO
CONGRESSO NACIONAL"

Hélio Rosas
Odacir Klein

Djalma de Almeida Cesar
1 vaga
PSDB

Alberto Goldman
Roberto Santos

Antonio Carlos Pannunzio
Elias Murad
Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Proposlçio:PEC 14195

Autor: Adylson Motta

Presidente: Carlos Alberto (PSDB)
12 Vice-Presidente: Salvador Zimbak:li (PSDB)
22 VICe-Presidente: De Velasco (PRONA)
3 2 Vice-Presidente: Chico Vigilante (PT)
Relator: José Thomaz Nonõ (PSDB)
Titulares

PTB
Israel Pinheiro
NelsonTrad

José Borba

Secretário: Flávio Fraitas Faria (Dir. Ass. Leg.)
Local: Assessoria Legislativa
Telefones: 318-6722/318-6716

COMISSÃO EXTERNA
Asdrúbal Bentes
Femando Diniz
Nair Xavier Lobo

PSDB
Max Rosenmann
2 vagas

Bloco (PT, PDT, PCdoB)
Chico Vigilante
Padre Roque
Severiano Albes

Jorge Tadeu Mudalen
Roberto Balestra

Suplentes

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Carlos Alberto
José Thomaz NonO
Salvador Zimbaldi

1 vaga

Roberto Campos
1 vaga

Antônio Ueno
Arolde de Oliveira
Ayres da Cunha
Cat1osMagno

Barbosa Neto
De Velasco (PRONA)
Ivandro Cunha lima

Inácio Arruda

Ivan Valente
Sandra Starling
PPB

PFL
Aroldo Cedraz
Benedito de Lira
Corauci Sobrinho
Jaime Martins

Eurfpedes Miranda
João Coser
José Augusto (PPS)
PPB

Adhemar de Barros Filho
João Mendes
Prisco Viana

Philemon Rodrigues

SF etária: Maria do Amparo Bezerra da Silva

Geraldo Pastana
Haroldo Lima
Maria da Conceição Tavares

Delfim Netto
2 vagas

PTB
Isrd~1

José Teles
Silvemani santos (PFL)
1 vaga

DESTINADA A TRATAR DA QUESTÃO
PORTUÁRIA NACIONAL COM A FINALIDADE
DE VISITAR PORTOS BRASILEIROS,
EM PARTICULAR SANTOS E VITÓRIA
Presidente: Edinho Bez (PMDB)
12 Vice-Presidente: João Henrique (PMDB)
2 2 Vice-Presidente: Koyu lha (PSDB)
32 Vice-Presidente: Vicente Cascione (PTB)
Relator: Lima Netto (PFL)
Titulares

Suplentes

PFL
José Carlos Aleluia
Lima Netto

Augusto Viveiros
Carlos Alberto Campista
Bloco (PMDB, PSD,PSL)

EdinhoBez
João Henrique

Hermes Parcianello
Mário Martins

PSDB
Koyu lha
Marcus Vicente

Féu Rosa
1 vaga

Bloco (PT, PDT, PCdoB)
Carlos Santaria
Teima de Souza

Carlos Alberto (PSDB)
Cunha Bueno (PPB)

Simara EI/ery (PMDB)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro

Serviço de Comissões Especiais - Anexo I, Sala 169·B
Nedson Micheleti
Paulo Delgado

Telefones: 318-7061n062

PPB

COMISSÃO EXTERNA

Lamartine Posella
Nilton Baiano

José Janene
1 vaga

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serviço de Com. Temp., Anexo li, Sala 169·B
Telefone: 318·7061

DESTINADA A ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS RELATIVOS À DEMARCAÇÃO DAS
TERRAS INDfGENAS E ÀS QUESTÕES
DECORRENTES DESTE PROCESSO

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)

Coordenador:
Benedito Guimarães (PPB)
Carlos Airton (PPB)
Francisco Coelho (PFL)

Secretária: Edla Calheiros Bispo

Gilney Viana (PT)
Salomão Cruz (PSDB)
Silas BI"asileiro (PMDB)
2 vaga
"

Serviço de Comissões Especiais - Anexo li, Sala 169-B

Titulares

Suplentes

Telefones: 318-706217061

PFL
Francisco Rodrigues
Vic Pires Franco

Cláudio Chaves
Murilo Pinheiro

Bloco PMDB, PSD, PSL
Confúcio Moura
José Priante

Pinheiro Landim
Regina Uno

PSDB
Antônio Feijão
Salomão Cruz .

A1zira Ewerton
Moisés Bennesby

Bloco PT, PDT, PCdoB
Gilney Viana
Socorro Gomes

Aldo Rebelo
Matheus Schmidt

COMISSÃO EXTERNA
SEM ÔNUS PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS,
PARA EXAMINAR, OS TERMOS E AS
CONDiÇÕES 9ERAIS DO PROCESSO DE
DESESTATIZAÇAO DA COMPANHIA VALE DO
RIO DOCE - CVRD, INCLUSIVE OIS DADOS E
DOCUMENTOS DISPONfvEIS NA CENTRAL DE
INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA,
DESIGNADA OFICIALMENTE
"SALA DE INFORMAÇÕES"

PPB
JoãoTota
Valdenor Guedes

Carlos Airton
Lurs Barbosa

PTB
José Coimbra

Proposição:

Autor: Presidência

Coordenador: Miro Teixeira (PDT)
1 vaga

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira .
Local: Servo Comissões Espec. - Anexo 11, Salà 169-B
Telefones: 318-7067n052

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS
OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL
Coordenador: Deputado Carlos Alberto (PSDB)
Aroldo Cedraz (PFL)
Fernando Ferro (PT)

Titulares
Antônio Brasil (PMDB)
Jair Bolsonaro (PPB)
H~roldo Sabóia (PT)
JOão Fassarella (pn

Suplentes
Miro Teixeira (PDT)
Belém (PFL)
Socorro Gomes (PCdoB)
Tuga Angerami (PSDB)

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO
COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS -1997/1998
LEGISLAÇÃO ELEITORAL

ISBN: ISBN 85-7365-039-7

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASII,.EIRO

ISBN: ISBN 83-7365-038-9

R$1,32

R$ 2,20

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL (1988)

DíVIDA EXTERNA: A EXPERIÊNCIA
BRASILEIRA

ISBN: ISBN 85-7365-036-2
R$1,21

ASSESSORIA LEGISLATIVA; ASSESSORIA
DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA

REPERTÓRIO BIBLIOGRÁFICO:
DEPUTADOS BRASILEIROS: soa
LEGISLATURA,1995-1999

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO
COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS -1997/1998
AGRICULTURA: QUESTÕES DO
ABASTECIMENTO INTERNO

CASO VALE DO JEQUITINHONHA, O.
SISTEMA DE CONTROLE DO EXECUTIVO, O
•.

•"'';''_l'.I...

ISBN: ISBN 85-7365-018-4

r:

"

fíil

11-.,._ _

•

1'7~ .. ~t\"........::-,. ....... , ................

ISBN: ISBN 85-7365-017-6

R$ 11,11

R$ 2,97

VISÃO DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES SOBRE A pOLíTICA EXTERNA
DO BRASIL, A

PERFIL PARLAMENTAR ULYSSES
GUIMARÃES
J'r:RI"C: I'.'-Rl .•

\""",,,'1."'(1," oU

ULYSSES GUIMARÃES

f!t

(J._"4'......-.t~~~....-.ns
t;f""""->;.ú'u.."41...:;.I'W.1.C....~(s·

A

v.a.o

•

DA cOM.a.AD Da::

KC~::::~t::~;~::~
.:xTlIi:aNA DO • •a . I L

ISBN: ISBN 85-7365-012-5
ISBN: ISBN 85-7365-015-X

R$ 9,90

R$1,98

PREVIDÊNCIA SOCIAL: O SUS E A
'COMPANHIA VALE DO RIO DOCE

. ALERTA: O QUE HÁ DE NOVO NA
BIBLIOTECA

ALERTA:

o aUIe UA PE noup
nA BIBLIOTECA

.IlJ.""v·IIO/1lH

ISBN: ISBN 85-7365-009-5

R$ 3,96

ISSN: 1415-5885
Distribuição gratuita

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865.

SENADO
FEDERAL

SECRETARIA
ESPECIAL
DE EDITORAÇÃO
E PUBLlCAÇOES

I

EDiÇÃO DE HOJE: 408 PÁGINAS

I

