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CÂMARA DOS DEPUTADOS
RESOLUÇÃO N9 7, DE 1999
Denomina "Plenário Deputado Franco Montoro" a sala de reuniões da
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.
Faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução:
Art. 1º Fica denominada "Plenário Deputado Franco Montoro" a sala de reuniões de número três do
Departamento de Comissões.
Art. 212 A Mesa "da Câmara dos Deputados adotará as providências necessárias à implementação
desta Resolução.
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara dos Deputados, 13 de outubro de 1999. - Michel Temer, Presidente.
RESOLUÇÃO N2 8, DE 1999
,'Dá nova redação ao art. 22 da Resolução nº 5, de 15 de setembro de 1999, que
"Cria Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar o reajuste de preços e
a falsificação de medicamentos, materiais hospitalares e insumos de'laboratórios".
Faço saber que a Câmara'dos Deputados aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução:
Art. 112 O art. 2º da Resolução nº 5, de 15 de setembro de 1999, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 2º A Comissão será constituída 'por dezessete membros e igual número de suplentes, com
prazo de cento e vinte dias, prorrogável até a metade" para a conclusão de seus trabalhos."
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara dos Deputados, 13 de outubro de 1999. - Michel Temer, Presidente.
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MENSAGEM
NI1 1.459/99 - Do Poder Executivo,
submetendo à elevada deliberação dos Membros
do Congresso Nacional, o texto do PLP que
"Altera dispositivo da Lei nº 5.172 de 25-10-96 Código Tributário Nacional". (PLP nº 77/99 na
Câmara dos Deputados).........................................
OFíCIOS
Nº 1.595199 - Do Senhor Deputado Inocêncio
Oliveira, Líder do PFL, informando que o Deputado
Aldir Cabral deixou a CPI destinada a investigar o

48326

avanço e a impunidade do narcotráfico,· e assumindo o Deputado Eber Silva.

48330

Nº 1.618/99 - Do Senhor Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do PFL, indicando o Deputado Moroni Torgan para integrar a Comissão
Especial destinada a apreciar e proferir parecer à
PEC nº 85/99.

48330

NQ 1.055/99 - Do Senhor Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB, encaminhando a relação dos Deputados do referido partido que integrarão a Comissão Especial destinada a apreciar
e proferir parecer à PEC nQ85/99.

48330

N!! 1.056/99 - Do Senhor Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB, encaminhando a relação dos Deputados do referido partido que integrarão a Comissão Especial destinada a apreciar
e proferir parecer à PEC n!! 33/99.
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Nll 593/99 - Do ?enhor Deputado José
Genoíno, Líder do PT, indicando os Deputados
do referido Partido para integrarem a Comis-
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são Especial destinada a proferir parecer à
PDC nº 272199, apreciado pela referida Comis48331
são.
48333
PEC nº 33/99.
Nº 747/99 - Do Senhor Deputado Odelmo
Leão, Líder do PPB, indicando os Deputados do
referido Partido para integrarem a Comissão
Especial destinada a proferir parecer à PEC
nº 85/99.
Nº 331/99 - Do Senhor Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT, indicando os Deputados do
referido Partido para integrarem a Comissão
Especial destinada a proferir parecer à PEC
nº 85199.
Nº 332/99 - Do Senhor Deputado Miro
Teixeira, Líder do PDT, indicando o Deputado
Fernando Coruja para integrar a Comissão Especial destinada a proferir parecer à PEC nº 33/99..
Nº 126/99 - Do Senhor Aldo Rebelo, Líder
do Bloco PSB/PCdoB, indicando os Deputados
do referido Bloco para integrarem a Comissão
Especial destinada a proferir parecer à PEC
nº 85/99.
Nº 326/99 - Do Senhor Deputado Luiz
Piauhylino, Presidente da Comissão de Ciência e
Tecnologia e Informática e Comunicação, comunicando que a referida Comissão apreciou o PL
nº 2.514/96 e apensados.
NQ 878/99 - Do Senhor Deputado José
Carlos Aleluia, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, comunicando que a
referida Comissão apreciou o PL nº 3.179-A/97. .....
Nº 892/99 - Do Senhor Deputado José
Carlos Aleluia, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, encaminhando o
PDC nº 175/99, apreciado pela referida Comissão..
Nº 893/99 - Do Senhor Deputado José
Carlos Aleluia, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, encaminhando o
PDC nº 208199 apreciado pela referida Comissão. ..
Nº 894/99 - Do Senhor Deputado José
Carlos Aleluia, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, encaminhando o
PDC nº 209/99, apreciado pela referida Comissão.
Nº 895/99 :.... Do Senhor Deputado José
Carlos Aleluia, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, encaminhando o
PDC nº 257/99, apreciado pela referida Comissão.
Nº 896/99 - Do Senhor Deputado José
Carlos Aleluia, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, encaminhando o
PDC nº 259/99, apreciado pela referida Comissão. .
Nº 897/99 - Do Senhor Deputado José
Carlos Aleluia, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, encaminhando o
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Nº 907/99 - Do Senhor Deputado José
Carlos Aleluia, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, encaminhando o
PDC nº 135/99, apreciado pela referida Comissão..
Nº 908/99 - Do Senhor Deputado José
Carlos Aleluia, Presidente da.Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, encaminhando o
PDC nº 136/99, apreciado pela referida Comissão..
Nº 909/99 _ Do Senhor Deputado José
Carlos Aleluia, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, encaminhando o
PDC nº 200/99, apreciado pela referida Comissão.
Nº 910/99 _ Do Senhor Deputado José
Carlos Aleluia, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, encaminhando o
PDC nº 230/99, apreciado pela referida Comissão. .
Nº 911/99 _ Do Senhor Deputado José
Carlos Aleluia, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, encaminhando o
PDC nº 273/99, apreciado pela referida Comissão. .
Nº 912/99 _ Do Senhor Deputado José
Carlos Aleluia, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, encaminhando o
PDC nº 277/99, apreciado pela referida Comissão..
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. Nº 299/99 .:... Da Senhora Deputada Veda
Crusius, Presidente da Comissão de Finanças e
Tributação, comunicando que a referida Comissão
concluiu pela adequação financeira e orçamentária
e, no mérito pela rejeição do PL nº 4.745/98.
Nº 302/99 _ Da Senhora Deputada Veda
Crusius, Presidente da Comissão de Finanças e
Tributação, comunicando que a referida
Comissão concluiu, no mérito pela rejeição do PL
nº 3.469/97.
Nº 247/99 _ Do Senhor Deputado Jair9
Carneiro, Presidente da Comissão Especiál
destinada a proferir parecer à PEC nº 96-A/92
(estrutura do Poder Judiciário), solicitando
prorrogação do prazo para conclusão dos
trabalhos.
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Nº 843/99 - Do Senhor Deputado José de
Abreu, comunicando seu desligamento do PSDB,
e sua filiação no PTN.
. INDICAÇÕES
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Indicação nº 469, de 1999 (Do Sr. Rubens
Bueno) _ Sugere ao Poder Executivo a adoção
de providências junto à base parlamentar situacionista, no sentido de rejeitar a Propostá de
Emenda Constitucional que pretende instituir
"Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza",
com recursos provenientes de majoração de im-
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postos, e que o Poder Executivo não encaminhe
proposição que institua ou aumente impostos. .....
Indicação nº 470, de 1999 (Do Sr. Marçal
Filho) - Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Fazenda, a adoção de medidas para a redução das taxas de juros cobradas
aos consumidores.

48336

48337

Indicação nº 472, de 1999 (Do Sr. Damião
Feliciano) - Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, que s.eja alterado o dispositivo de abertura dos recipierves de
refrigerantes, cervejas e outras bebidas enlatadas.........................................................................

48337

Indicação n 473, de 1999 (Do Sr. Babá) Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do
Ministério da Integração Nacional, a adoção de
providências visando evitar a redução do quadro
de pessoal da Sudam.

48338

Indicação nº 474, de 1999 (Do Sr. Babá)Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do
Ministério Extraordinário de Política Fundiária, a
adoção de providências frente à recusa de cumprimento por parte do Superintendente do Incra MarabálPA de repassar os créditos de implantação nos novos valores estabelecidos pelo Incra Brasília.

48339

Q

Indicação nº 482, de 1999 (Do Sr. Deusdeth
Pantoja) - Sugere ao Poder Executivo a instalação
de agência da Caixa Econômica Federal no Município de Curralinho, Estado do Pará, voltada
para o atendimento da população da região das
ilhas paraenses (Ilha de Marajó) com ênfase ao
atendimento do pequeno poupador, pagamento
de benefícios previdenciários e demais serviços
bancários.
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de agosto de 1999, que autoriza o Govemo do
Estado do Acre, por intermédio da Fundação de
Cultura e Comunicação Elias Mansour, a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Brasiléia, Estado do Acre.
Mensagem nQ 1.292, de 1999 (Do Poder
Executivo) - Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nQ 131, de 26
de agosto de 1999, que autoriza o Governo do
Estado do Acre, por intermédio da Fundação de
Cultura e Comunicação Elias Mansour, a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Rio Branco, Estado do
Acre........................................................................
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Mensagem nº 1.293, de 1999 (Do Poder
Executivo) - Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nQ 132, de 26
de agosto de 1999, que autoriza o Governo do
Estado do Acre, por intermédio da Fundação de
Cultura e Comunicação Elias Mansour, a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Cruzeiro do Sul, Estado do
Acre.
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Mensagem n 1.294, de 1999 (Do Poder
Executivo) - Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 133, de 26
de agosto de 1999, que autoriza o Governo do
Estado do Acre, por intermédio da Fundação de
Cultura e Comunicação Elias Mansour, a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Tarauacá, Estado do
Acre.

48350

48351

Q
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Indicação n 517, de 1999 (Da srª Marinha
Raupp) - Sugere ao Poder Executivo, por intermédio da Secretaria Especial de Desenvolvimento
Urbano, a extensão da aplicação do PAR - Programa de Arrendamento Residencial, a outras cidades, nos termos que menciona.

48341

MENSAGENS
Mensagem nº 1.287, de 1999 (Do Poder
Executivo) - Submete à consideração do Congresso Nacional o texto do "Acordo de Cooperação entre Instituições de Ensino Superior dos Países-Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa", celebrado pelo Governo da República Federativa do Brasil no âmbito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, em Praia,
Cabo Verde, em 17 de julho de 1998.

Mensagem nQ 1.295, de 1999 (Do Poder
Executivo) - Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 134, de 26
de agosto de 1999, que autoriza o Governo do
Estado do Acre, por intermédio da Fundação de
Cultura e Comunicação Elias Mansour, a executar,
pejo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Xapuri, Estado do
Acre.

48345

Mensagem nQ 1.296, de 1999 (Do Poder
Executivo) - Submete à apreciação do Congresso

Q

Mensagem nQ 1.291, de 1999 (Do Poder
Executivo) - sliomete à apreciação do Congresso
Nacional o ato ebnstante da Portaria nQ 130, de 26

48347

Nacional o ato constante da Portaria nQ 135, de 26
de agosto de 1999, que autoriza o Governo do
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Estado do Acre, por intermédio da Fundação de
Cultura e Comunicação Elias Mansour, a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Sena Madureira, Estado do
Acre
:.....................
48352
2
Mensagem n 1.297, de 1999 (Do Poder
Executivo) - Submete à apreciação do
C0n gresso Naci~nal o ato constante da Portaria
n2 79, de 12 de J~lho de 1999,. qu~ renova, por
dez ~no_s, a partir de 24 de Janeiro de 1997,
p~r~lssao a TV Ser~a ~~urada. Ltda.,
9n~ln~lmente outorgada a Radlo Mu.sl~al de
GOiânia Ltda., para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Goiânia,
Estado de Goiás..................................................... 48353
Mensagem n2 1.301, de 1999 (Do Poder
Executivo) - Subemete à apreciação do
Congresso Nacional o ato constante do Decreto
de 13 de setembro de 1999, que "Outorga
concessão à Fundação José Paiva Netto, para
executar serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão), COm fins exclusivamente.
educativos, na localidade de São José dos Cam48354
pos, Estado de São Paulo'~ .
Mensagem n2 1.324, de 1998 (Do Poder
Executivo) - Solicita a retirada do Projeto de Lei

~~m~~e:::~u~~;~ 5~a~: ~;9;;0~~:~~~s~:~n~~:

gração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público _ PIS/PASEP, e sobre a contribuição para o Financiamento da Seguridade Soeiai - COFINS", enviado à Câmara dos Deputados
com a Mensagem n2 1.516, de 1997......................
PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Proposta de Emenda à Constituição n2 82,
de 1999 (Do Sr. Valdeci Oliveira e outros) _ Dá
nova redação ao art. 173 da Constituição Federal..
Proposta de Emenda à Constituição n2 86,
de 1999 (Do Sr. Evilásio Farias e outros) - Dá
nova redação ao inciso I do art. 60 da Constituiç.ão Federal, alterando o número mínimo para
apresentação de Proposta de Emenda à Constituição.
Proposta de Emenda à Constituição n2 87,
de 1999 (Do Sr. Wanderley Martins e outros) Dá nova redação ao art. 144, substituindo as
Guardas Municipais por Polícias Municipais, nas
condições que especifica.
Proposta de Emenda à Constituição n2 90,
de 1999 (Do Sr. Luciano Pizzatto e outros) - Dá
nova redação à alínea b do inciso X do art. 155
da Constituição Federal.........................................

48354.

48355
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Proposta de Emenda à Constituição n2 94,
de 1999 (Do Sr. Ricardo Berzoini e outros) Acrescenta § 62 ao art. 153 da Constituição Fe·
deral, dispondo sobre dedutibilidade de gastos
com educação para efeito de fixação de base de
cálculo do imposto sobre renda e proventos. ........
Proposta de Emenda à Constituição n2 96,
de 1999 (Do Sr. Márcio Bittar e outros) - Dá nova
redação ao art. 188 da Constituição FederaL......
Proposta de Emenda à Constituição n2 97,
de 1999 (Do Sr. Márcio Bittar e outros) _
Acrescenta o § 72 ao art. 225 da Constituição
Federal, dispondo sobre a definição, criação e
demarcação de áreas protegidas por um colégio
de representantes da União Estado e Município..
'
Proposta de Emenda à Constituição n2 99,
de 1999 (Do Sr.lnaldo Leitão e outros) - Dá nova
2
redação aos §§ 52 e 6 do art. 14 da Constituição
Federal..

48368

48372

48375

48379

n2

Proposta de Emenda à Constituição
100,
de 1999 (Do Sr. Zezé Perrella e outros) - Acrescenta parágrafo ao art. 217 da Constituição Federal.......
Proposta de Emenda à Constituição n2 102,
de 1999 (Do Sr. Max Rosenmann e outros) - Dá
nova redação ao art. 28, caput; 29, 11 e 111; 77,
- FederaI
caput ; e 82 da Const't'
I ulÇao
.

48382

48385

Proposta de Emenda à Constituição n2 113,
de 1999 (Do Sr. Luciano Bivar e outros) - Dispõe
sobre a consulta popular, mediante o referendo de
que trata o art. 14, 11, da Constituição Federal,
para a adoção temporária da pena de morte, prevista na alínea a do inciso XLVII do art. 52..............
PROJETOS Â IMPRiiv1IR
Projeto de Lei n2 1.597-B, de 1996 (Do Sr.
Oscar Andrade) - Dispõe sobre a repactuação de
dívidas contraídas por trabalhadores autônomos e
pessoas jurídicas que exercem a atividade de
prestação de serviço de transporte de qualquer
natureza, e dá outras providências.

48388

48394

2

48358

48361

48365

Projeto de Lei n 2.713-A, de 1997 (Do Sr.
Paulo Paim) - Protege, na forma da lei, o doador
de órgãos e o trabalhador submetido a
transplante de órgãos.
Projeto de Lei n2 3.469-A, de 1997 (Do Sr.
Pedro Canedo) - Dispõe sobre a compensação
da diferença não aplicada, em 1996, dos recursos
destinados à manutenção e desenvolvimento do
ensino pelos municípios; tendo parecer da Comissão de Finanças e Tributação pela não implicação
da matéria com aumento ou diminuição da receita
ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto a adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição...........

48398

48400
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Projeto de Lei nº 3.844-C, de 1997 da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, que
Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei
"Institui normas gerais sobre desportos e dá
n2 3.844·B, de 1997, que "Dispõe sobre
outras providências"
..
educação em direitos humanos e institui a
Projeto de Lei nº 1.548, de 1999 (Do Sr.
política nacional de educação em direitos
Alberto Mourão) - Dispõe sobre o transporte
humanos para o ensino fundamental e médio"..... 48403
ferroviário de passageiros
:
.
Projeto de Lei n2 4.745-A, de 1998 (Do Sr.
Projeto de Lei nº 1.549, de 1999 (Do Sr.
Arnaldo Faria de Sá) - Dispõe sobre a regularizaJorge Pinheiro) - Dispõe sobre o comércio de
ção fiscal de veículos e bens de procedência esprodutos agropecuários nacionais e importados e
trangeira, em situação ilegal no Território Nacional
dá outras providências
.
e dá outras providências; tendo parecer da ComisProjeto de Lei nº 1.550, de 1999 (Do Sr.
são de Finanças e Tributação pela adequação fi·
Gustavo Fruet) - Dispõe sobre incentivo fiscal
nanceira e orçamentária, e no mérito pela rejeiem prol de idosos e aposentados
..
ção......................................................................... 48407

PROJETOS APRESENTADOS
Projeto de Resolução nº 39, de 1999 (Do
Sr. Jorge Tadeu Mudaren) - Cria o Grupo
Parlamentar Brasil - Iraque.
Projeto de Lei nº 1.461, de 1999 (Do Sr.
Luiz Bittencourt) - Dispõe sobre a reserva de
assentos para pessoas obesas nos sistemas de
transporte público coletivo rodoviário urbano e
interestadual.

48409

48410

Projeto de Lei nº 1.462, de 1999 (Do Sr.
Agnelo Queiroz) - Acrescenta inciso VI e altera o
§ 49 do art. 69 da Lei n9 9.615, de 24 de março de
1998
..

48411

Projeto de Lei nº 1.471, de 1999 (Do Sr.
Júlio Redecker) ..:.. Acrescenta parágrafo ao art.
36 da L.ei nº 9.615, de 24 de março de 1998, que
"Institui normas gerais sobre desporto e dá
outras providências"
.

48412

Projeto de Lei nº 1.4'77, de 1999 (Do Sr.
Antônio Carlos Konder Reis, e outros) - Dispõe
sobre o Programa Grande Fronteira do Mercosul.
Projeto de Lei nº 1.478, de 1999 (Do ,~r.
Nilmário Miranda)- Autoriza a União a indenizar
ou pagar pensões às vítimas que sofrteram
violência e tortura por terem participacfo de
atividades políticas, no período que especifica, e
:
.!...........
dá outras providências

48413

48414
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Projeto de Lei n 1.481, de 1999 (Do Sr.
Roberto Jefferson) - Isenta do Imposto de
Importação e do Imposto sobre Produtos
Industrializados os equipamentos e materiais
desportivos, sem similar nacional, importados por
desportista ou por entidade desportiva.
Projeto de Lei nº 1.487 de 1999 (Do Sr.
Rubens Bueno) - Dispõe sobre o pagamento de
salário-família aos trabalhadores com filhos
inválidos......J.;.........................................................

Projet6i~e Lei n 1.488, de 1999 (Do Sr.
Wilson Santos) - Acrescenta parágrafo ao art. 27
2

48415

48416

48315

48417

48417

48418

484~8

Projeto de Lei nº 1.552, de 1999 (Do Sr.
Marcos de Jesus) - Institui a Casa da Mãe
Solteira em todas as capitais brasileiras e dá
outras providências
.

48419

Projeto de Lei nº 1.553, de 1999 (Do Sr.
. Olavo Calheiros) - Modifica o art. 50 da Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da
Criança e do Adolescente - para instituir
Cadastro Nacional que viabilize consultas para
adoção de crianças e adolescentes por pessoas
que preencham as condições para tal.
.

48419

Projeto de Lei n9 1.554, de 1999 (Do Sr.
Fernando Zuppo) - Acrescenta dispositivo ao art.
20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, para
permitir ao trabalhador com sessenta anos ou
mais a movimentação de sua conta vinculada no
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS
.

48420

n9

Projeto de Lei
1.556, de 1999 (Do Sr.
Ricardo Ferraço) - Veda a realização de operação
de crédito entre a União e os entes da Federação,
incluindo administração indireta, autarquias, fundações e empresas estatais, para fins de novação
e refinanciamento da dívida.

48421

Projeto de Lei nº 1.557, de 1999 (Do Sr.
Lincoln Portela) - Dá nova redação ao § 4º do
art. 99 da Lei n2 9.610, de 19 de fevereiro de
1998, que "Altera, atualiza e consolida a
legislação sobre direitos autorais e dá outras
providências".

48421

Projeto de Lei nº 1.560, de 1999 (Do Sr. Dr.
Hélio) - Assegura e estabelece critérios para a
concessão de cadeira de rodas, aparelhos ou
equipamentos de órtese e prótese à pessoa
portadora de deficiência.

48423

Projeto de Lei nº 1.562, de 1999 (Do
Senado Federal) PLS nº 178/99 - Altera a Lei n9
4.737, de 15 de julho de 1965, que institui o
Código Eleitoral, e a Lei n9 9.504, de 30 de
setembro de 1997 que "Estabelece normas para
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as eleições", a fim de proibir coligações nas
Projeto de Lei nº 1.616, de 1999 (Do Poder
eleições proporcionais.
48423
Executivo) Mensagem nº 1.269/99 - Dispõe
sobre a gestão administrativa e a organização
Projeto de Lei nº 1.563, de 1999 (Do Sr.
do
Sistema
Nacional
de
institucional
Alceu Colla.res) - Altera a Lei nº 8.036, de 11· de
Gerenciamento de Recursos Hídricos previsto no
maio de 1990, a fim de permitir a movimentação
inciso XIX do art. 21 da Constituição, e criado
da conta vinculada no Fundo de Garantia do
pela Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e dá
Tempo de Serviço pelos portadores de
outras providências................................................ 48438
osteomielite crônica
. 48427
Projeto de Lei nº 1.617, de 1999 (Do Poder
Projeto de Lei nº 1.569, de 1999 (Do Sr.
Executivo) Mensagem nº 1.270/99 - Dispõe
Coronel Garcia) - Acrescenta parágrafos ao art.
sobre a criação da Agência Nacional de Águas 257 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
ANA, entidade federal de coordenação e apoio
que institui o Código de Trânsito Brasileiro.
48430
do Sistema Nacional de .Gerenciamento de
Recursos Hídricos, e dá outras providências. ....... 48443
Projeto de Lei nº 1.572, de 1999 (Do Sr.
Pedró Férnandes) - Dá nova redação ao inciso 11
Projeto de Lei nº 1.618, de 1999 (Do Sr.
do art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
Eduardo Barbosa) - Altera a Lei nQ 8.742, de 7
1996, para permitir que estudantes do ensino
de dezembro de 1993............................................ 48450
médio possam participar de processo seletivo
para ingresso em Instituição de Ensino Superior,
Projeto de Lei nQ 1.620, de 1999 (Do Sr.
e dá outras providências........................................ 48431
José Pimentel) - Altera o § 2º do art. 5Q da Lei nº
8.112, de 1990, que dispõe sobre o Regime
Projeto de Lei nº 1.576, de 1999 (Do Sr.
Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União,
Wilson Santos) - Cria o Programa Nacional de
das autarquias e das fundações públicas
Reservas para a Preservação Ambiental e dá
federais. .
48450
outras providências................................................ 48432
Projeto de Lei nº 1.621, de 1999 (Do Sr.
Projeto de Lei nº 1.588, de 1999 (Do Sr.
Gilberto Kassab) - Dispõe sobre a identificação
Luiz Sérgio) - Declara feriado nacional o "Dia da
dos alimentos oferecidos ao consumo nos
Consciência Negra" a ser celebrado, anualmente,
estabelecimentos que especifica........................... 48452
na data de 20 de novembro, em alusão à morte
do líder Zumbi dos Palmares.
48434
Projeto de Lei nº 1.637, de 1999 (Da Sra.
Esther Grossi) - Dispõe sobre a colocação
Projeto de Lei nº 1.592, de 1999 (Do Sr.
obrigatória de obras de arte em edificações do
Enio Bacci) - Institui a substituição gradual do
poder público federal.
48452
papel branqueado a cloro pelo tipo não clorado
nos órgãos da administração pública direta ou
Projeto de Lei nQ 1.698, de 1999 (Do Poder
indireta do Governo Federal e dá outras
Executivo) Mensagem nº 1.305199 - Altera o art. 16
providências.
48434
da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, que
regulamenta o art. 236 da Constituição Federal. ....... 48453
Projeto de Lei nº 1.595, de 1999 (Do Sr.
Augusto Nardes) - Dispõe sobre anistia de
Projeto de Lei nº 1.700, de 1999 (Do Poder
multas aplicadas pela Superintendência Nacional
Executivo) Mensagem nº 1.313/99 - Altera a Lei
de Abastecimento - SUNAB.................................. 48435
nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, dispondo
sobre a capacitação e competitividade do setor
Projeto de Lei nº 1.603, de 1999 (Do Sr.
de tecnologia da informação.................................. 48455
Coronel Garcia) - Altera o art. 329 da Lei nQ
9.503, de 1997, que institui o Código de Trânsito
Projeto de Lei nº 1.702, de 1999 (Do Sr.
Brasileiro.
48436
Gonzaga Patriota) - Denomina "Aeroporto
Internacional do Vale do São Francisco", o
Projeto de Lei nº 1.611, de 1999 (Do Sr.
aeroporto do município de Petrolina, Estado de
Marcos Rolim) - Acrescenta artigo à ConsolidaPernambuco.
48459
ção das Leis do Trabalho - CLT, para conceder licença remunerada à empregada adotante ou com
Projeto de Lei nº 1.734, de 1999 (Do
guarda judicial de menor.
48436
Senado Federal) PLS nº 329/99 - Altera
dispositivo da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de
Projeto de Lei nº 1.614, de 1999 (Do Sr.
1997, que dispõe sobre a política energética
Wagner Salustiano) - Dispõe sobre a liquidação
nacional.
48460
de sinistros, pela Sociedade Seguradora,
referente a danos e avarias sofridos por veículo
Projeto de Lei nº 1.736, de 1999 (Do
segurado.
48437
Senado Federal). PLS nº 473/99 - Dispõe sobre o
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uso do-Serviço 0900 nos terminais de telefonia
fixa.

48461

SESSÃO ORDINÁRIA DE 13-10-99
IV - Pequeno Expediente
JOSÉ LOURENÇO (PFL - BA) - Solicitação à Assessoria Legislativa da Câmara dos
Deputados para elaboração de projeto de lei proibitivo da demissão de trabalhadores frentistas de
postos de venda de combustíveis. Solidariedade
ao Deputado Aldo Rebelo pela iniciativa tomada
com relação ao tema. Protesto contra a anunciada concessão, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, de empréstimo a empresas internacionais para compra
da Companhia Energética de São Paulo - CESP.

48462

PRESIDENTE (Nelson Trad) - Leitura de
Atos da Presidência sobre constituição de Comissões Especiais destinadas a proferir parecer às
Propostas de Emenda à Constituição nº 33, de
1999, do Senado Federal, que altera dispositivos
constitucionais pertinentes à representação classista na Justiça do Trabalho, e nº 85-A, de 1999,
do Poder Executivo, que acrescenta o art. 76 ao
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
referente ao Fundo de Estabilização Fiscal - FEF..

48462

SEVERINO CAVALCANTI (PPB - PE) Necrológio do economista e advogado Nelson
..
Ranieri de Carvalho

48464

PHILEMON RODRIGUES (PMDB - MG) Repúdio às declarações do Presidente do Banco
Central, Sr. Arminio Fraga, contrárias à
realização de investimentos estrangeiros no
Estado de Minas Gerais
..

48465

RICARDO BARROS (PPB - PR) - Êxito da
visita do Grupo Parlamentar Brasil-Ucrânia ao
país eslavo
.

48466

MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS) Defesa de aprovação de requerimento de
urgência para apreciação de projeto de lei, de
autoria do orador, referente à ampliação do prazo
concedido pela Lei Pelé para transformação de
..
clubes de futebol nacionais em empresas

48467

PRESIDENTE (Caio Riela) - Saudação
aos alunos do Colégio Mário Borelli Tomaz, de
Porto Ferreira, Estado de São Paulo, em visita à
Câmara dos Deputados
..

48468

NILSON MOURÃO (PT - AC) - Transcurso
do Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira
do Brasil- 12 de Outubro. Necessidade de maior
progresso econômico e social para o povo
brasileiro
.
GEOVAN FREITAS (PMDB - GO) - Atuação da Frente. Parlamentar em Defesa da Univer-

48468
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sidade Pública. Importância da universidade pública na estrutura do ensino superior do País. Defesa de sua autonomia
.

48468

SIMÃO SESSIM (PPB - RJ) - Potencialidade do Porto de Sepetiba, no Município de ltaguaÍ,
Estado do Rio de Janeiro, como fator de desenvolvimento econômico do País. Necessidade de urgente construção de viaduto no trevo de acesso
da BR-101 ao Porto de Sepetiba e" de acelera..
mento das obras da BR-109, no Estado

48469

MARCIO FORTES (PSDB - RJ) Lançamento, pelo Governo Federal, do programa
Construgiro, destinado à capitalização de
empresas de construção civil. Importância do
programa como fator de geração de emprego......

48470

MARISA SERRANO (PSDB - MS) - Lançamento, pelo Governo Federal, do programa Construgiro, visando à capitalização das empresas de
construção civil para reativação do setor habitacional e geração de empregos no País. Tramitação na Casa da Proposta de Emenda à Constituição nº 601, de 1998, garantidora do direito à mo: .
radia a todo cidadão brasileiro

48470

JOSÉ UNHARES (PPB - CE) - Críticas à
não-liberação, pela Caixa Econômica Federal, de
recursos destinados às Santas Casas de
Misericórdia no País; e à inviabilização do Projeto
Farol do Desenvolvimento, de ajuda tecnológica
e financeira a pequenos agricultores, no Estado
do Ceará
.

48471

ARM~NDO ABíuo (PMDB - PB) - Realização da convenção municipal do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB no Município de João Pessoa, Estado da Paraíba. Aplauso ao desempenho do Prefeito Cícero Lucena Filho. Necessidaqe de acordo entre a equipe econômica do Governo e representantes da Casa para
aprovação de emenda constitucional asseguradora de recursos para a área de saúde pública no
País
.

48472

ANTONIO PALOCCI (PT - SP) - Matéria
publicada na Gazeta Mercantil sobre vinculação
da produção de grãos e da agroindústria
brasileira ao capital estrangeiro. Importância dos
debates em torno da proposta de reforma
tributária para adoção de política de distribuição
de renda e desenvolvimento no País
.

48472

CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO) Correspondência recebida do empresário José
Carlos de Moura Lopes, do Estado de Rondônia,
sobre a situação econômica brasileira e o
descaso do Banco do Brasil no atendimento aos
pleitos das pequenas empresas do País
.

48473
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MARINHA RAUPP (PSGI? - RO. Pela oro
dem.) - Encaminhamento de indicação à
Presidência da República para distribuição de
recursos do Programa de Arrendamento
Residencial, instituído pela Caixa Econômica
Federal, de acordo com a renda per capita dos
Estados e regiões..................................................

48474

EDINHO BEZ (PMDB - SC) - Concessão
de cartas e cartões de crédito e estabelecimento
de parceria' com associações de classe,
Governos Municipais e Estaduais, pela Caixa
Econômica Federal, para construção e aquisição
da casa própria. Reciclagem de ativos
imobiliários pelo órgão. Lançamento do programa
..
Carta de Crédito Caixa

48474

JOSÉ CARLOS ELIAS (PTB - ES) Implementação do Plano Emergencial para a
Cacauicultura do Espírito Santo, elaborado pela
Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira - CEPLAC
..

48475

PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ) - Elogio ao
programa de redução de juros anunciado pelo Governo Fernandb Henrique Cardoso. Apoiamento
dos Parlamentares da Casa aos projetos de reforma tributária e ajuste fiscal. Ações governamentais benéficas à região norte do Estado do Rio de
Janeiro em decorrência da flexibilização do monopólio estatal do petróleo
.
PAULO PAIM (PT - RS) - Estudos realizados pelo Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada - IPEA, demonstradores da importância da elevação do valor do salário mínimo para
melhor distribuição de renda e combate à pobre..
za no País

48476

48477

DR. HELENO (PSDB _ RJ) _ Preocupação
do Ministro José Serra, da Saúde, com a questão
da sexualidade na adolescência. Louvor ao
trabalho desenvolvido em Duque de Caxias,
Estado do Rio de Janeiro, pelo Centro de
Assistência à Mulher - CAM, com o apoio da
Schering do Brasil.
..

48479 .

EURípEDES MIRANDA (PDT - RO) Manifesto dos Bispos do Estado de Rondônia em
face do julgamento dos policiais militares
acusados de participação no chamado "Massa..
cre de Corumbiara"

48480

JOSÉ MACHADO (PT - SP} - Transcurso
do 102 aniversário do Consórcio Intermunicipal
das Bacias Hicfrográficas dos Rios Piracicaba e
Capivari, Estado de São Paulo - 13 de outubro..
ROBERTO PESSOA (PFL - CE) Transcurso do 259 aniversário da primeira
cirurgia cardíaca realizada na Casa de Saúde
São Raimundo, em Fortaleza, Estado do Ceará.

48481
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Homenagem prestada pelo jornal O Povo, de
Fortaleza, ao Dia da Criança.

48483

VICENTE CAROPRESO (PSDB - SC) Urgente instalação de Comissão Parlamentar de
Inquérito sobre aumento abusivo do preço e
falsificação de medicamentos. Apoio ao
posicionamento do Ministro José Serra, da
Saúde, em face de campanha contra a Lei dos
Genéricos promovida pela Associação Brasileira
da Indústria Farmacêutica
ABIFARMA.
Solicitação de reinclusão em pauta da Medida
Provisória n9 169, de 1993, sobre financiamento
do setor Saúde
..

48483

SÉRGIO CARVALHO (PSDB - RO) Necessidade de revisão, pelo Governo do Estado
de Rondônia, dos baixos salários pagos aos
integrantes da Polícia Militar estadual. Descontos
abusivos verificados nos contracheques. pos
membros da corporação
.

48484

PI)
WELLlNGTON DIAS (PT
Requerimentos para acompanhamento das
investigações sobre o crime organizado no
Estado do Piauí pelo Tribunal de Contas da
União e pela Comissão de Direitos Humanos da
Casa
.

48485

INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE) Manifestação de pesar pelo falecimento do poeta
João Cabral de Mello Neto
.

48485

FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ) Transcurso do Dia do Professor - 15 de outubro.
Reestruturação
do
sistema
educacional
brasileiro
.

48486

HERMES I?ARCIANELLO (PMDB - PR)
- Apelo ao Ministério da Agricultura e do
Abastecimento para adoção de providências
quanto ao abastecimento de milho aos produtores de suínos, frangos e ovos do Estado do
Paraná
.

48487

PEDRO WILSON (PT - GO) - Desrespeito
aos direitos de crianças e adolescentes infratores
brasileiros exemplificado nas condições de
funcionamento das Unidades Imigrantes de
Tatuapé, da Fundação Estadual do Bem-Estar do
Menor FEBEM, no Estado de São Paulo.
Cumprimento de dispositivos legais para
combate à violência infanto-juvenil pratiGada no
País
.

48488

AGNALDO MUNIZ (PDT - RO) Conveniência de adoção, pelo Governo Federal,
de tarifa antidumping sobre as importações de
leite em pó da Argentina. Principais decisões do
2º Encontro de Dirigentes de Associações de
Produtores de Leite do Mercosul, realize,d9 em
Montevidéu, Uruguai. Manutenção da e.~utura
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dos Tribunais Regionais do Trabalho no
Relatório d~ Comissão Especial de reforma do
Poder Judiciário.
NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP) Apelo ao Presidente da Caixa Econômica Federal,
Emnio Carazzai, para promoção de diálogo com
concessionários de casas lotéricas sobre apostas
via Internet.
.

48490

48491

JOAQUIM FRANCISCO (PFL - PE) Promoção, pelos meios' de comunicação, de
modalidades esportivas alheias ao contexto cultural do País em detrimento da divulgação de
outras com elevado número de adeptos no Brasil.
48492
PAULO ROCHA (PT - PA) - Realização do
Grito dos Excluídos da América Latina.
Desrespeito aos direitos da criança no País
.

48493

JOÃO MAGNO (PT - MG) - Transcurso do
Dia da Criança e do Dia de Nossa Senhora
Aparecida, Padroeira do Brasil - 12 de outubro...

48493

ARTHUR VIRGíLIO (PSDB - AM) - Apoio
à realização de investimentos na cultura da
..
borracha natural na Amazônia

48494

V - Grande Expediente
RONALDO CAIADO (PFL - GO) Desatendimento das reivindicações do setor
produtivo rural com edição de medida provisória
sobre renegociação da dívida agrícola. Dados
sobre critérios adotados pelo Banco do Brasil
para cálculos relativos a financiamentos rurais.
Críticas ao descrédito e desprestígio do
Congresso Nacional junto à opinião pública em
decorrência da abusiva e inoportuna edição de
medidas provisórias
. 48495
LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO) Dificuldades
enfrentadas
pela
agricultura
brasileira em decorrência da política neoliberal
adotada pelo Governo Fernando Henrique
Cardoso. Estabelecimento de agenda mínima
..
para o setor agrícola
EDUARDO PAES (PTB - RJ. Pela ordem.)
- Contrariedade ao aumento de impostos em decorrência das medidas anunciadas pelo Governo
Federal após decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade da cobrança de
contribuição previdenciária aos servidores inativos e do aumento da contribuição dos servidores
ativos
.
CARLlTO MERSS (PT - SC. Pela orde,m.)
- Críticas à proposta do Ministério da
Previdência e Assistência Social e do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada IPEA sobre
nova fórmL!la de'repartição das receitas federais

48499

48502
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oriundas do Fundo Nacional de Assistência Social.

48503

CLEMENTINO COELHO (PPS - PE. Pela
ordem.)
Manifestação de pesar pelo
falecimento do poeta João Cabral de Melo Neto...

48504

GERALDO SIMÕES (pT - BA. Pela ordem.) - Discriminação, na distribuição de verbas
do Orçamento da União, da região cacaueira do
Estado da Bahia. Cobrança ao Ministro dos
Transportes da promessa de recuperação de
trecho da rodovia BR-101 no referido Estado.......

48505

NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela ordem.) - Prejuízos causados aos trabalhadores
brasileiroc; pela aprovação, na Casa, de projeto
reformulador do sistema previdenciário no País.
Expectativa de introdução de mudanças na
proposta pelo Senado Federal.
.

48506

ALDO REBELO (Bloco/PCdoB - SP. Como
Líder.) - Importância da realização da Marcha
Popular pelo Brasil, promovida pelo Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST, e do
Grito dos Excluídos da América Latina
..

48507

WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela ordem.) - Inconveniência da tramitação em regime
de urgência constitucional da proposta de
criação de agência governamental para o
..
controle da utilização de recursos hídricos

48507

JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Como Líder.) Saudações ao Comando Militar da Amazônia
pela cordialidade na condução de comitiva de
Deputados Federais em visita à Amazônia
brasileira. Importância do papel do Exército no
apoio aos habitantes e na defesa da região,
diante da inexistência de órgãos governamentais
no local. Implementação de projeto de âmbito
nacional de defesa da região. .
.

48508

PEDRO WILSON (PT - GO. Pela ordem.) Transcurso do Dia da Criança - 12 de outubro.
Críticas ao contingenciamento de recursos
destinados a políticas públicas de apoio à
criança e ao adolescente brasileiros
~
..

48508

PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicitação
de comparecimento dos Srs. Deputados ao
plenário para início da Ordem do Dia
~:
..

48510

PAULO PAIM (PT - RS. Pela ordem.) - Recomendação do Fundo Monetário Internacional
- FMI aos países em desenvolvimento no sentido
de maior atenção à questão social. Defesa de
emenda de autoria do orador no sentido de participação dos sindicatos de classe nas comissões
de conciliação entre empregado e empregador
propostas pelo Poder Executivo
.

48510
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EVILÁSIO FARIAS (Bloco/PSB - SP. Pela
ordem.) - Oportunidade de reflexões sobre a
violência praticada contra as crianças e jovens
brasileiros ao ensejo do transcurso do Dia da Criança - 12 de outubro.
PRESIDENTE (Michel Temer) - Convocação dos Deputados ao plenário para início da
Ordem do Dia.
ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP. Pela
ordem.) - Cumprimentos ao Delegado Sylvio
Balangio Júnior, do 3012 Distrito Policial da cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, pela adoção
de medidas contra abusos praticados por
guardadores de carros. Resposta às críticas contra posicionamento do orador na votação de
matéria sobre previdência social, formuladas em
editorial do jornal O Estado de S. Paulo.
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem.) - Apoio à decisão do Presidente Michel
Temer sobre realização 'de esforço concentrado
para votação de matérias de interesse nacional...
PRESIDENTE (Michel Temer) - Convocação de reunião de Líderes para a próxima terça-feira, às 11 h, destinada à elaboração da pauta
de votações............................................................
VALDEMAR COSTA NETO (PL - SP.
Como Líder.) - Repúdio ao apelo formulado pelo
Presidente Fernando Henrique Cardoso à
sociedade brasileira, para resolução do déficit da
Previdência Social.
VI - Ordem do Dia
PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
de requerimento de inversão da pauta, passando
os itens 4, 5 e 6 a serem apreciados como itens
1,2 e 3, respectivamente.

48511

48511

48511

48519

Usaram da palavra para orientação das resSrs.
Deputados
pectivas
bancadas
os
FERNANDO GABEIRA, REGIS CAVALCANTE,
BISPO WANDERVAL, ALDO REBELO, DA.
HÉLIO, CELSO GIGLlO, ARNALDO FARIA DE
SÁ, JOSÉ GENOíNO, EDINHO ARAÚJO, JORGE
ALBERTO, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO,
INOCÊNCIO OLIVEIRA, RICARDO BARROS.......

48521

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
aprovação do projeto, da emenda de redação e
da redação final.
.

48523

..

48523

JOSÉ GENOíNO (Pela ordem.) - Consulta
à Presidência sobre possibilidade de elevação do
número de integrantes da CPI dos Medicamentos.
PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
ao Sr. Deputado José Genoíno
.

48524

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem.) Cumprimento à Presidência pela sugestão ao
Deputado José Genoíno de apresentação de
projeto de resolução modificativo do número de
..
integrantes da CPI dos Medicamentos

48524

PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão,
em turno único, do Projeto de Lei nº 3.939-A, de
1997, que institui o Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telécomunicações - FDTT e
..
dá outras providências

48524

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Finanças
e Tributação, o Sr. Deputado CUSTÓDIO
MATTOS
.

48524

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, o Sr.
Deputado OSMAR SERRAGLlO
..

48525

48518

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado ALDO REBELO
.

48526

48518

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerramento da discussão
.

48526

Votação de requerimento para adiamento,
por duas sessões, da votação do Projeto de Lei
nº 3.939, de 1997
:.~
.

48526

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados INOCÊNCIO OLIVEIRA" ALDO
REBELO, INOCÊNCIO OLIVEIRA.
.

48527

48513

48513

48517

48517

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

48518

Existência de parecer da Mesa pela
aprovação do projeto, com emenda de redação. ..

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados ALOIZIO
MERCADANTE, ARTHUR VIRGíLIO.

48524

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados WALTER PINHEIRO, INOCÊNCIO
OLIVEIRA.

PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão,
em turno único, do Projeto de Resolução nº 38,
de 1999, que denomina a sala de reuniões da
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional "Plenário Franco Montoro"......................

48519

Promulgação da resolução

48513

Outubro de 1999

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerramento da discussão.

lJsou da palavra para proferir parecer ao
projéto, em substituição à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, o Sr. Deputado
SALVADOR ZIMBALDI.

48518

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado EVILÁSIO FARIAS........................

48519
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CUNHA BUENO (Pela ordem.) - Solicitação
ALDO REBELO (Pela ordem.) - Solicitação
de retirada do requerimento de adiamento da
à Presidência de retirada do projeto da Ordem do
votação da matéria.
48527
Dia
. 48539
PRESIDENTE (Michel Temer) - AcolhimenPRESIDENTE (Michel Temer) - Acolhimento
to do pedido do Deputado Aldo Rebelo.
48527
do pedido do Deputado Cunha Bueno
.. 48540
Usou da palavra para encaminhamento da
PRESIDENTE (Michel Temer) - Indagação
votação o Sr. Deputado WALTER PiNHEIRO........ 48527
aos Srs. Líderes sobre existência de acordo rela.
_
tivamente à urgência do Projeto de Lei nº 3.808,
P~ESIDENT~ (~Ichel Tem~r)_- Vota?ao ,e
de 1997 sobre instituição do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações..... 48540
aprovaçao .do substitutivo da Comlssao de Clencla
e Tecnologia, Comunicação e Informática.
48528
_
. .. .
Usou da palavra pela ordem o Sr.
. . . I Dedclaraçao dde preJludlc lahd~dde do projeto
Deputado ALDO REBELO
. 48540
IniCia e as emen as a e e oferecl as.
48530
_
_
_ ,
PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
.
Votaçao e aprovaçao da redaçao fmal. ........ 48530
de requerimento para tramitação em regime de
Encaminhamento da matéria ao Senado
urgência de Projeto de Resolução nº 47, de
FederaL........
48532
1999, sobre alteração do número de Deputados
integrantes
da CPI dos Medicamentos
.. 48540
Usou da palevfa pela ordem o Sr.
Deputado LUIZ MOREIRA.
. 48532
Usou da palavra pela ordem o Sr.
Deputado
INOCÊNCIO OLIVEIRA.
. 48540
PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão,
Temer)
Aprovação
PRESIDENTE
(Michel
em turno único, do Projeto de Lei nº 121-B, de
do requerimento
. 48540
1999, que proíbe a reprodução e a importação
de cães das raças rotweiller e pit buli, puros ou
Discussão, em turno único, do Projeto de
mestiços, e dá outras providências
.. 48532
Resolução nº 47, de 1999, que dispõe sobre a
elevação
do número de integrantes da CP·I dos
Usou da palavra para proferir parecer ao
Medicamentos
'"
v •••••••
48541
projeto, em substituição à Comissão de Relações
Usou da palavra para proferir parecer ao
Exteriores e de Defesa Nacional, o Sr. Deputado
projeto, em substituição à Comissão de SeguriANTONIO CARLOS PANNUNZIO
. 48533
dade
Social e Família; o Sr. Deputado WA;LTER
Usaram da palavra para discussão da matéPINHEIRO
. 48541
ria os Srs. Deputados FERNANDO CORUJA,
Usou da palavra para proferir parecer ao
EDUARDO PAES, POMPEO DE MATTOS,
projeto, em substituição à Comissão de
ARNALDO FARIA DE SÁ.
. 48533
Constituição e Justiça e de Redação, o Sr.
PRESIDENTE (Michel Temer) - Anúncio
Deputado SIMÃO SESSIM
. 48541
.. 48536
da existência de emenda ao projeto
Usou da palavra para proferir parecer às
PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) . 48541
Encerramento da discussão. .
emendas de plenário, em substituição à Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
.. 48541
Votação e aprovação do projeto
Minorias, o Sr. Deputado FERNANDO GABEIRA. 48537
Usou da palavra pela ordem o Sr.
Usou da palavra para proferir parecer às
Deputado JOSÉ GENOíNO
.. 48541
emendas de plenário, em substituição à ComisPRESIDENTE (Severino Cavalcanti) são de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o
Votação e aprovação da redação final.
.. 48541
Sr. Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO... 48537
Usou da palavra pela ordem o Sr.
Promulgação da resolução
.. 48542
Deputado FERNANDO GABEIRA.
.. 48537
PEDRO EUGÊNIO (Pela ordem.) - ComUsou da palavra para proferir parecer às
promisso da Mesa com a votação da solicitaemendas de plenário, em substituição à Comissão
ção de urgência para tramitação do Projeto de
de Constituição e Justiça e de Redação, o Sr.
Decreto Legislativo nº 233, de 1999, sobre susDeputado EDUARDO PAES
. 48538
tação dos efeitos do voto do Conselho Monetário Nacional nº 84 e do Comunicado nº 6.883,
PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
do
Banco Central do Brasil.
. 48542
do substitutivo da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação. .
. 48538
PRESIDENTE (Severino Cavalcanti)
Anúncio de inclusão da matéria referida pelo
Usou da palavra para orientação da respectiva bancada o Sr. Deputado INOCÊNCIO
Deputado Pedro Eugênio na pauta da próxima
OLIVEIRA
. 48539
semana
. 48542
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ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem.) Dificuldades para inclusão da matéria na pauta
das sessões da próxima semana.
PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Transferência, de ofício, dos demais itens da
pauta para a semana seguinte.
POMPEO DE MATTOS (Pela ordem.) Apresentação de projeto de lei sobre isenção do
pagamento de Imposto sobre Produtos Industrializados na aquisição de motocicletas por motota·
xistas autônomos.
HAROLDO LIMA (Pela ordem.) - Realização, às 10h do dia 14 de outubro, de sessão
solene da Casa em comemoração do 50Q
aniversário da proclamação da República Popular
da China.

48542

48543

48543

48543

TELMA DE SOUZA (Pela ordem) - Anúncio da realização de debates pelos setores interessados na amenização da problemática do desemprego no setor portuário
:.....................

48544

LUIZ ANTONIO FLEURY (Pela ordem.) Apresentação de requerimento para realização
pela Câmara dos Deputados de sessão solene
em homenagem póstuma ao Sr. João Jorge
Saad, Presidente da Rede Bandeirante de Rádio
e Televisão.

48544

CLEMENTINO COELHO (Pela ordem.) Urgente inclusão na pauta do Projeto de Lei nQ
829, sobre definição de critérios para privatização da Companhia Hidro-Elétrica do São Francisco - CHESF.......................................................

48544

CUNHA BUENO - Questão de ordem sobre
a tramitação do Projeto de Lei n2 121, de 1999. ......

48545

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Resposta à questão de ordem suscitada pelo
Deputado Cunha Bueno.

48545

VANESSA GRAZZIOTIN (Pela ordem.) Decisão do Govemo Federal acerca do processo de
privatização do setor elétrico nacional. Contrariedade
à pretendida privatização: da Eletronorte. Anúncio da
realização de audiência da bancada parlamentar da
Amazônia com o Pr~dente Fernando Henrique
Cardoso para discussãb sobre a problemática do
setor energético da regijo.

48545

LUIZ SÉRGIO (~ela ordem.) - Apresentação
de projeto de lei sobre/alteração do art. 32 da Lei n2
9.472, de 1997, relati~ aos direitos dos usuários
dos serviços de telecomunicação.

48545

REGIS CAVALCANTE (Pela ordem.) Dificuldades impostas pelo Ministério das
Comunicações, por intermédio da Anatel, para a
regulamentação do funcionamento das rádios
comunitárias.

48546

Outubro de 1999

ROBERTO PESSOA (Pela ordem.) Inclusão do Projeto de Transposição de Águas do
Rio São Francisco no Plano Plurianual.
Competência do Exército brasileiro para a
execução das obras.
EDINHO ARAÚJO (Pela ordem.) - Anúncio,
pelo Governador Mário Covas, do Estado de São
Paulo, de duplicação da Rodovia Euclides da Cunha.
VIRGíLIO GUIMARÃES (Pela ordem.) Acerto da decisão do Governador Itamar Franco, do
Estado de Minas Gerais, de treinamento da Polícia
Militar na região de Furnas. Apresentação de projeto
de decreto legislativo sobre a obrigatoriedade da realização de plebiscito nacional acerca da privatização do setor hidrelétrico...........................................

48546

48547

48547

GERALDO· SIMÕES (Pela ordem.) Lançamento, pelo jornalista e escritor Ramiro
Aquino, -do livro liDe Tabocas a Itabuna - Cem
Anos de Imprensa".
SALATIEL CARVALHO (Pela ordem.) Sanção, pelo Presidente Fernando Henrique
Cardoso, do Estatuto da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte. Elogios ao Deputado
Severino Cavalcanti por sua atuação em defesa
da pequena e da microempresa. Lançamento,
pelo Governo Federal, do Programa Brasil
Empreendedor. Presença, em plenário, dos Deputados Estaduais pernambucanos Manoel Ferreira e Bruno Rodrigues e do Prefeito do Município de Quipapá, Padre Djalma Corrêa.

48548

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Agradecimento ao Deputado Salatiel Carvalho
pelos elogios. Manifestação de boas-vindas aos
políticos pernambucanos.

48549

DA. HELENO (Pela ordem.) - Excelência do
desempenho do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO.
Protesto contra a pretendida transferência do Centro Tecnológico de Xerém, em Duque de Caxias,
Rio de Janeiro, para o Governo Estadual.

48549

NELSON PELLEGRINO (Pela ordem.) Encaminhamento à Secretaria da Receita Federal
de consulta sobre a devolução do Imposto de
Renda Retido na Fonte dos ex-empregados da
Petrobras participantes do Programa de Demissão Voluntária.
RONALDO CEZAR COELHO (Pela ordem.) - Apresentação ao Ministro Francisco Weffort, da Cultura, de pleito para reconhecimento
da Baía de Guanabara, pela Unesco, comopatrimônio urbanístico da humanidade
::..........
Apresentação de proposições: GILMAR
MACHADO
E
OUTROS;
CLEMENTINO·
COELHO; RICARDO BERZOINI; MARINHA
RAUPP; RUBENS BUENO; ROBERTO PBSSOA;

48548

48549

48550

Outubro de 1999
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DINO FERNANDES; ALMEIDA DE JESUS;
BISPO RODRIGUES; VIRGíLIO GUIMARÃES E
OUTROS; EUNíCIO OLIVEIRA; RICARDO IZAR
E OUTROS; SÉRGIO CARVALHO; JANDIRA
FEGHALI; NELSON MARCHEZAN E OUTROS;
PEDRO WILSON; ARTHUR VIRGíLIO; ANTONIO
CARLOS PANNUNZIO E OUTROS; ANTONIO
CARLOS PANNUNZIO; LUIZ ANTONIO FLEURY
E SRS. LíDERES; POMPEO DE MATTOS, JOSÉ
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c) Nomeação: Ana Carolina Sousa Campos, Jaime Correia Neto, Jeane Monteiro Lima
Calazans, Maria Angélica Lopes Carvalho, Maria
Antônia Pimentel, Rita de Cassia Cena de Rezende, Rosana Trevisani Toigo.
COMISSÕES
3 - ATA DA COMISSÃO
. .
a) Comlssa?_ de Agricultura e Pohtlca Rural, termo de reumao, em 13-10-99.
4 _ DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

48606

o •

o

GENOINO.

48550

VII - Encerramento
2 - ATOS DO PRESIDENTE
a) Apostila: Mozart Medeiros do Carmo. ....
b) Exoneração: Adriana Maria Vasconcelos Moreira: Ana Cris~ina Landim Filho, Eduardo
Marge, Fablola Speraflco......................

48605

48605

a) Comissão de Finanças e Tributação nº
'
29, em 13-10-99.
5 _ MESA
6 _ LíDERES E VICE-LíDERES
7 _ DEPUTADOS EM EXERCíCIO
8 _ COMISSÕES

48607

48607

Ata da 180ª Sessão, em 13 de outubro de 1999
Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente; Severino Cavalcanti,
2 12 Vice-Presidente; Nelson Trad, 2 12 Secretário; Caio Riela, Luiz Sérgio,
§ 2 12 do art. 18 do Regimento Interno
ÀS
14
SENHORES:

HORAS

COMPARECEM

OS

AMAZONAS

Michel Temer
Ubiratan Aguiar
Nelson Trad
Partido

José Melo
PFL
Presentes do Amazonas: 1
Bloco

RORAIMA
Airton Cascavel
Alceste Almeida
Almir Sá
Robério Araújo
Presentes de Roraima: 4

PPS
PMDB
PPB
PL

PUPST/PSL

RONDÔNIA
Confúcio Moura
Eurípedes Miranda
Marinha Raupp
Nilton Capixaba ,
Sérgio Carvalho
Presentes de Rondônia:

PMDB
PDT
PSDB
PTB
PSDB

5

ACRE

AMAPÁ
PSDB
Badu Picanço
PFL
Dr. Benedito Dias
Presentes do Amapá: 2
PARÁ
Babá
Deusdeth Pantoja
Jorge Costa ,
Nilson Pinto ,
Renildo Leal::~
Vic Pires Frar:lco

. Presentes do Pará: 6

PT
PFL
PMDB
PSDB
PTB
PFL

IIdefonço Cordeiro
Nilson Mourão
Zila Bezerra
Presentes do Acre: 3

PFL
PT
PFL

MARANHÃO
Antonio Joaquim AraújO
Gastão Vieira
José Antonio
Nice Lobão
Pedro Fernandes

PPB
PMDBPSB
PFL
PFL

PSB/PCdoB
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Sebastião Madeira
PSDB
Presentes do Maranhão: 6
CEARÁ
Almeida de Jesus
PL
PUPST/PSL
Eunícío Oliveira
PMDB
José Linhares ~
PPB
José Pimentel
PT
Léo Alcântara
PSDB
Manoel Salviano
PSDB
Moroni Torgan
PFL
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Presentes do Ceará: 8
PIAuí
PSDB
Átila Lira
PSDB
B.Sá
Gessivaldo Isaias
PMDB
Themístocles Sampaio
PMDB
Wellington Dias
PT
Presentes do Piauí: 5
RIO GRANDE DO NORTE
Iberê Ferreira
PPB
Múcio Sá
PMDB
Presentes do Rio Grande do Norte: 2
PARAíBA

Armando Abílio
Damião Feliciano
Domiciano Cabral
Enivaldo Ribeiro
Inaldo Leitão
Presentes da Paraíba: 5

PMDB
PMDB
PMDB
PPB
PSDB

PERNAMBUCO

Carlos Batata
PSDB
Clementino Coelho
PPS
Fernando Ferro
PT
Inocêncio Oliveira
PFL
João Colaço
PMDB
Joaquim Francisco
PFL
José Múcio Monteiro
PFL
Pedro Eugênio
PPS
Ricardo Fiuza
PFL
Sérgio Guerra
PSDB
Presentes de Pernambuco: 10
SERGIPE

Augusto Franco
Jorge Alberto

PSDB
PMDB
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Marcelo Déda
PT
Presentes de Sergipe: 3
BAHIA

Geraldo Simões
Gerson Gabrielli
Haroldo Lima
Jonival Lucas Júnior
José Ronaldo
Jutahy Junior
Luiz Moreira
Mário Negromonte
Paulo Magalhães
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Waldir Pires
Presentes da Bahia: 12

PT
PFL
PCdoB
PPB
PFL
PSDB
PFL
PSDB
PFL
PSDB
PFL
PT

PSB/PCdoB

MINAS GERAIS

Ademir Lucas
PSDB
Aracely de Paula
PFL
Bonifácio de Andrada
PSDB
PL
Cabo Júlio
Carlos Melles
PFL
Carlos Mosconi
PSDB
Cleuber Carneiro
PFL
Custódio Mattos
PSDB
Gilmar Machado
PT
Ibrahim Abi-Ackel
PPB
João Fassarella
PT
José Mílitão
PSDB
Júlio Delgado
PMDB
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Maria do Carmo Lara
PT
Olímpio Pires
PDT
Philemon Rodrigues
PMDB
Rafael Guerra
PSDB
Romeu Queiroz
PSDB
Ronaldo Vasconcellos
PFL
Virgílio Guimarães
PT
Zaire Rezende
PMDB
Presentes de Minas Gerais: 22
EspíRITO SANTO

Aloízio Santos
PSDB
José Carlos Elias
PTB
Magno Malta
PTB
Nilton Baiano
PPB
Presentes do Espírito Santo: 4

PUPST/PSL
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RIO DE JANEIRO
Almerinda de Carvalho
PFL
Antonio Carlos Biscaia
PT
Bispo Rodrigues
PL
Dr. Heleno
PSDB
POT
Eber Silva
Eduardo Paes
PTB
PV
Fernando Gabeira
Fernando Gonçalves
PTB
Francisco Silva
PPB
Jair Bolsonaro
PPB
Jorge Wilson
PMDB
Luiz Sérgio
PT
Pastor Valdeci Paiva
PST
Paulo Feijó
PSDB
Ricardo Maranhão
PSB
Ronaldo Cezar Coelho
PSOB
Simão Sessim
PPB
Wanderley Martins
POT
Presentes do Rio de Janeiro: 18

Rubens Furlan

PSOB
PCdoB
PT
PSOB
PSOB
PT
PPB
PSDB
PL
PTB
PSOB
PFL
POT
PPS
PPS
PSB
PFL
PT
PSOB
PT
PT
PSDB
PFL
PSOB
PT
PT

PPS
PSOB
Sampaio Oória
PSOB
Silvio Torres
PSOB
Wagner Salustiano
PPB
Presentes de São Paulo: 31
Salvador Zimbaldi

PUPST/PSL

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro
PFL
Teté Bezerra
PMOB
Presentes do Mato Grosso: 2
DISTRITO FEDERAL
PUPST/PSL
PSB/PCdoB

SÃO PAULO
Alberto Goldaman
Aldo Rebelo
Aloizio Mercadante
André Benassi
Antonio Carlos Pannunzio
Arlindo Chinaglia
Arnaldo Faria de Sá
Arnaldo Madeira
Bispo Wanderval
Celso Giglio
Clovis Volpi
Corauci Sobrinho
Or. Hélio
Edinho Araújo
Emerson Kapaz
Evilásio Farias
Gilberto Kassab
Jair Meneguelli
José de Abreu
José Genoíno
José Machado
Julio Semeghini
Medeiros
Paulo Kobayashi
Professor Luizinho
Ricardo Berzoini

Quinta-feira 14 48325

Agnelo Queiroz
PCdoB
Alberto Fraga
PMDB
Geraldo Magela
PT
Jorge Pinheiro
PMOB
Maria Abadia
PSOB
Pedro Celso
PT
Ricardo Noronha
PMOB
Presentes do Distrito Federal: 7

PSB/PCdoB

GOIÁS
PSB/PCdoB

PUPST/PSL

Geovan Freitas

Luiz Bittencourt
Norberto Teixeira
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha
Presentes de Goiás: 8

PMOB
PMOB
PMOB
PMOB
PT
PPB
PFL
PFL

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira
PT
Marisa Serrano
PSOB
Presentes do Mato Grosso do Sul: 2
PSB/PCdoB

PARANÁ
Affonso Camargo
Alex Canziani
Basílio Villani
Oilceu Sperafico
Gustavo Fruet
ivanio Guerra
José Borba
Márcio Mattos
Moacir Micheletto

PFL
PSOB
PSDB
PPB
PMDB
PFL
PMDB
PT
PMOB
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Nelson Meurer
PPB
Osmar Serraglio
PMDB
Ricardo Barros
PPB
Rubens Bueno
PPS
Santos Filho
PFL
Werner Wanderer
PFL
Presentes do Paraná: 15
SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss
PT
Edinho Bez
PMDB
Fernando Coruja
POT
Luci Choinacki
PT
Raimundo Colombo
PFL
Renato Vianna
PMDB
Vicente Caropreso
PSDB
Presentes de Santa Catarina: 8
RIO GRANDE DO SUL
Alceu Collares
PDT
Caio Riela
PTB
Darcísio Perondi
PMDB
Fernando Marroni
PT
Fetter Júnior
PPB
Germano Rigotto
PMDB
Luis Carlos Heinze
PPB
Marcos Rolim
PT
Mendes Ribeiro Filho
PMDB
Nelson Marchezan
PSDB
Osvaldo Biolchi
PMDB
Paulo Paim
PT
Roberto Argenta
PHDBS
Valdeci Oliveira
PT
Presentes do Rio de Grande do Sul: 14

I - ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - A lista de
presença registra o comparecimento de 206
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.

11 - LEITURA DA ATA
O SR. CAIO RIELA, servindo como 22
Secretário, procede à leitura da ata da sessão
antecedente, a qüal é, sem observações, aprovada.

Outubro de 1999

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Passa-se
à leitura do expediente.
O SR. LUIZ SÉRGIO, servindo como 1º
Secretário, procede à leitura do seguinte

111 - .EXPEDIENTE
.
MENSAGEM
Do Poder Executivo, nos seguintes termos
MENSAGEM Nl! 1.459
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 64, § 1º, da Constituição
Federal, submeto à elevada deliberação de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, o texto
do projeto de lei complementar que "Altera dispositivos da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1996 - Código Tributário Nacional".
Brasília, 7 de outubro de 1999. - Fernando
Henrique Cardoso, Presidente.
EM Nº 820/MF
Brasília, 6 de outubro de 1999
Excelentíssimo
Senhor
Presidente
da
República,
Tenho a honra de submeter à apreciação de
Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei
Complementar, que "altera dispositivos da Lei nº
5.172, de 25 de outubro de 1996 (Código Tributário
Nacional).
2) Preliminarmente, cumpre esclarecer que não
se cogita, no presente momento, de promover uma
reestruturação completa do referido Código, sendo
que as alterações propostas, constantes do art. 1º do
mencionado
Projeto,
objetivam
atribuir,
à
Administração Tributária, condições mais adequadas
ao cumprimento de suas funções institucionais,
naquilo que se entende mais urgente.
3) Nesse sentido, a redação proposta para a
alínea c do inciso I do art. 9º do CTN visa, tão
somente, adaptá-Ia ao que consta da alínea c do
inciso VI do art. 150 da Constituição Federal, que
dispõe sobre as limitações do poder de tributar,
relativamente ao patrimônio, à renda e aos serviços
dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores e das
instituições de educação e de assistência social, sem
fins lucrativos, haja vista as alterações sugeridas para
o art. 14, conforme se esclarece no item seguinte.
4) Quanto ao art. 14, as alterações buscam
estabelecer as condições a serem atendidas pelas
instituições referidas no item precedente, para fins de
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gozo da imunidade tributária, dando-lhe formação
mais consentânea com os princípios indutores dessa
prerrogativa Gonstitucional.
5) A nova redação dos arts. 43 e 44, que tratam
do imposto sobre a renda, adota como base primária
de incidência a renda em seu conceito bruto, assim
entendido a receita ou o rendimento, possibilitando,
assim, a instituição, por meio de lei ordinária, de um
imposto de renda mínimo.
6) A inclusão do parágrafo único ao art. 116
faz-se necessária para estabelecer, no âmbito da
legislação brasileira, norma que permita à autoridade
tributária desconsiderar atos ou negócios jurídicos
pr<;iticad.os.com finalidade de elisão, constituindo-se,
'dessa forma, em instrumento eficaz para o combate
aos procedimentos de planejamento tributário
praticados com abuso de forma ou de direito.
7) Para o art. 151, propõe-se um ordenamento
jurídico que minimize as possibilidades de demandas
judiciais de caráter meramente protelatório,
estabelecendo-se limites para as hipóteses de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Tal
proposta visa a um maior equilíbrio entre os direitos
individuais do contribuinte e os interesses da
coletividade.
8) Por outro lado, a inclusão do art. 155-A
deve-se à necessidade de se estabelecer, com maior
precisão e clareza, o instituto do parcelamento de
débitos fiscais, distinguindo-o, de forma definitiva, da
moratória.
9) Com a inclusão do inciso XI do art. 156, cria-se
a hipótese de extinção do crédito tributário mediante a
dação em pagamento em bens imóveis, nos termos e
condições a serem estabelecidos em lei.
10) o art. 170-A, proposto, veda a compensação
de tributo objeto de contestação judicial, antes d()
trânsito em julgado da respectiva decisão judicial, de
sorte que tal procedimento somente seja admitido
quando o direito tornar-se líquido e certo.
11) o ajuste relativo ao art. 173, correspondente
ao acréscimo do,. inciso ..III; estabelece novo marco
para o início da contagem doprazo decadencial, para
os casos em que haja suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, evitando,dessa forma, que os
interesses da Fazenda Pública sejam obstruídos por
medidas judiciais protelatórias.
12) o §âº ao art. 195 delimita, com maior
precisão, a competência para o exercício. da atividade
de fiscalização tributária.
13) o objetivo das alterações propostas para o
art. 198 é a 'flexibilização do sigilo fiscal', retirando de
seu âmbito ~s~uações em ;que tal restrição não se
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justifica, inclusive nos casos de intercâmbio de
informações no âmbito da Administração Pública,
bem assim nas situações de representações fiscais
para fins penais, inscrição na Dívida da Fazenda
Pública e parcelamento concedidos, onde a
transparência da ação do Poder Público se sobrepõe
aos interesses individuais.
14) o parágrafo único do art. 199, proposto, visa
pacificar o entendimento quanto à possibilidade de
intercâmbio
de
informações
com
Estados
estrangeiros, com base em tratados, acordos ou
convênios.
15) Por último, a proposta da inclusão do art.
21 O-A visa ao necessário equilíbrio nas relações entre Administração Pública e administrados. Assim,
nos casos de constituição de ofício do crédito
tributário, fixa-se o prazo de um ano tanto para a
eficácia de medidas liminares ou de tutela
antecipada, sem exigência de depósito, conforme
consta da alínea a do § 2º do art. 151, como para a
conclusão, no âmbito da Administração, do
correspondente processo administrativo. Ademais, a
adoção dessa medida pela via de lei complementar
justifica-se pelo fato de ser necessária a vinculação
das unidades federadas e dos municípios.
Respeitosamente, - Pedro Malan, Ministro de
Estado da Fazenda.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nl! 77/99
Altera dispositivos da Lei nl! 5.172,
de 25 de outu.bro de 1996 - Código
Tributário Nacional.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1996
- Código Tributário Nacional, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
.. "Art. 9º

..

IV - instituir imposto sobre:
c) o patrimônio, a renda ou serviços
dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos
trabalhadores, das instituições de educação
e de assistência social, sem fins lucrativos,
observados os requisitos fixados na Seção
11 deste Capítulo;
"Art. 14
.
I - não distribuir qualquer de seu
patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título; ,
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11 - aplicar integralmente, no País, os
seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
111 - manter escrituração de suas
receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua
exatidão;
IV - conservar em boa ordem, pelo
prazo de cinco anos, os documentos que
comprovem a origem de suas receitas e a
afetivação de suas despesas ou de
quaisquer outros atos ou operações que
modifiquem sua situação patrimonial;
V - assegurar, no caso de extinção ou
de cisão parcial, a qualquer título, a
destinação de seu patrimônio a outra
instituição que goze de imunidade na forma
deste artigo ou a órgão ,?U entidade pública;
VI _ prestar serviços gratuitamente,
ressalvados os casos previstos em lei;
VII - destinar, integralmente, à
manutenção e ao desenvolvimento dos seus
objetivos institucionais, o superávit ocorri~o
em suas contas, em determinado exercício;
VIII - não praticar nem contribuir, de
qualquer forma, para o exercício de ato que
constitua infração à legislação tributária; e
IX - observar o disposto no § 1º do art. 9º.
§ 12 Os serviç()s a que se refere a
alínea "c" do inciso IV do art. 9º são
exclusivamente os diret~ente relacionados
com os objetivos institucionais das
entidades de que trata este artigo, previstos
nos
respectivos estatutos ou
atos
constitutivos.
§ 22 As entidades de educação e de
assistência social, além do disposto nos
incisos I a VIII, deverão ainda colocar os
seus serviços à disposição da população
em geral." (NR)
"Art. 43. O imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza tem como
fato gerador a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de receita ou de
rendimento proveniente, a qualquer título,
do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos.
§ 12 Constituem também fato gerador
do imposto de que trata o caput, os
acréscimos patrimoniais, de qualquer
natureza.
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§ 2º O imposto não incidirá sobre os
acréscimos patrimoniais de que trata o
parágrafo
anterior,
quando
forem
decorrentes de receita ou de rendimento
sujeitos à tributação nos termos do caput.
§ 3º A incidência do imposto
independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção.
§ 4º Na hipótese de receita ou de
rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins
de incidência do imposto referido neste
artigo. li (NR)
"Art. 44. A base de cálculo do imposto
é o montante:
I - da receita ou do rendimento, ou da
soma de ambos, deduzidos os valores
admitidos em lei, observados os limites por
ela fixados em função da atividade
econômica; e \
11 _ do acréscimo patrimonial, de
qualquer natureza.
§ 1º A lei especificará as hipóteses e
as condições em que se admitirá seja a
base de cálculo do imposto determinado de
forma presumida ou arbitrada.
§ 2º A base de cálculo presumida não
poderá ser superior ao valor apurado na
forma do caput, determinado em função
dos limites ali referidos." (NR)
"Art. 116
..
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de
dissimUlar a ocorrência do fato gerador do
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação 'tributária, observados
os procedimentos estabelecidos em leL"
(NR)
"Art. 151
.
·IV - a concessão de medida liminar ou
cautelar
em
ações
diretas
de
inconstitucionalidade;
·V - a concessão de medida liminar ou
de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial;
VI - o parcelamento.
,§ 1º O disposto neste artigo não
dispensa o cumprimento d.as obrigações
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acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
conseqüentes.
§ 2º As medidas referidas no inciso V:
I - perderão automaticamente a eficácia, decorrido o prazo de um ano, contado
da data da concessão, no caso em que a
exigência tenha por base lançamento de ofício, exceto se efetuado o depósito, em espécie, do montante integral do crédito exigido;
.
11 - quando não se tratar de exigência
formulada com base em lançamento de
ofício, somente suspenderão do crédito
de
tributário
quando
acompanhadas
depósito, em espécie, do montante integral
do crédito tributário objeto da ação.
§ 3º Os depósitos a que se referem o
parágrafo e o inciso 11 do caput, serão
efetuados em instituição financeira indicada
pela respectiva Fazenda Pública e para esta
repassado, na forma da lei.
§ 4º Na hipótese do § 2º e do inciso 11
do caput, a Fazenda Pública será intimada,
para que, em trinta dias, se pronuncie sobre
a integralidade do depósito, necessária à
suspensão da exigibilidade.
§ 5º Nas ações coletivas, requeridas
por entidades representativas de categoria
econômica
ou
profissional,
a
responsabilidade pelo depósito será dos
representados ou, quando for o caso, do
responsável tributário." (NR)
"Art. 155-A. O parcelamento será
na
forma
e
condição
concedido
estabelecidas em lei específica.
§ 1º Salvo disposição de lei em
contrário, o parcelamento do crédito
tributário não exclui a incidência. de juros e
multas.
§ 2º Aplicam-se, subsidiariamente, ao
parcelamento as disposições desta lei,
relativas à moratória." (NR)
"Art. 156. Extinguem o crédito
tributário:
•••••••••••••••••••• i ••••••••••••••••-.'

.

XI - a dação em pagamento em bens
na. forma
e
condições
imóveis,
estabelecidas em lei'.
................. ;...'

_

.

':jfMrt. 170-AÉ vedada a compensação
mediante o aproveitamento de tributo,
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objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial." (NR)
"Art. 173. .
.
..
111 - da data em que cessada a causa
suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.
"Art. 195
.
§ 1º Os livros obrigatórios de escrituração comercial P, fiscal e os comprovantes
dos lançamentos neles efetuados serão
conservados até que ocorra a prescrição
dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
§ 2º As atividades de fiscalização, inclusive em relação à competência para efetuar, de ofício, o lançamento de crédito tributário; serão exercidas exclusivamente por
,servidor da administração tributária, em
nome desta, na forma da leL" (NR)
"Art. 198. Sem prejuízo do disposto na
legislação criminal, é vedada a divulgação,
por parte qa Fazenda Pública ou de seus
servidores, d~ informação obtida em razão
dq pUcio, so.t:ire a situação econômica ou financeira do suspeito passivo ou de terceiros
e{ sobre a 'nâturezá e o estado de seus negócios ouativídades.
. § 1º,E)'{çétuam-se do disposto neste
artigo, aléitlé:los casos previstos no art. 199,
·os seguintes:
I -:'req'uisição de autoridade judiciária
no interé~sê da justiça;
11 - solicitações de autoridade administrativa no interesse da Administração Pública; desdeqíJe seja comprovada a instauraçãô de processo administrativo, no órgão ou
naentida'de respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere a
informação, por prática de infração adminis.trativa. ,..
§ 2º O intercâmbio de informação sigi, losa, no âmbito da Administração Pública,
será realizado mediante processo regular'mente instauradó; "e' a entrega será feita
pessoalmente à autoridad~ solicitante, mediante. recibo, que, formalize a transferência
e assegure a presetvação do sigilo.
§ 3º Não é vedada a divulgação de informações relativas a:
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I - representações fiscais para fins penais;
" - inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública;
111- parcelamento ou moratória." (NR)
..
"Art. 199
Parágrafo único. A Fazenda Pública da
União, na forma estabelecida em tratados,
acordos ou convênios, poderá permutar informações com Estados estrangeiros no interesse da arrecadação e da fiscalização de
tributos." (NR)
"Art. 21 O-A. Extingue-se o processo
administrativo fiscal, instaurado com base
em lançamento, após decorrido o prazo de
um ano da data de conclusão da fase
instrutória, conforme estabelecido em lei,
se, neste prazo, não for proferida decisão
definitiva, assim considerada aquela contra
a qual não caiba recurso no âmbito
administrativo.

§ 1º Extinto o processo, na situação prevista no caput, será observado o seguinte:
I
o sujeito passivo poderá,
espontaneamente, no prazo de trinta dias,
efetuar o pagamento do débito em questão,
nas condições do art. 138;

11 - caso o sujeito passivo não
efetue o pagamento, a autoridade
administrativa poderá proceder a novo
lançamento, enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública de declarar o
crédito correspondente, com base nos
mesmos
fatos
geradores
que
fundamentaram a exigência contida no
processo anterior.
§ 2º A lei definirá as peças do
processo
extinto
que
poderão
ser
aproveitadas. em caso de instauração de
novo processo." (NR)
"Art. 210-8. Não cabe ação civil
pública em matéria de natureza tributária e
previdenciária." (NR)
Art. 2º O prazo a que se refere o caput do art.
210-A é acrescido de um ano no caso de processo
administrativo fiscal instaurado antes da vigência desta Lei Complementar, contado a partir da sua vigência.
Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Brasília,
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AVISO Nº 1.726 - C. CIVIL
Brasília, 7 de outubro de 1999
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
relativa ao projeto de lei complementar que "Altera
dispositivos da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1996
- Código Tributário Nacional".
Atenciosamente, - Silvano Giani, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República, Interino.

OFíCIOS
Do Sr. Deputado Inocêncio Oliveira, Líder
do PFL, nos seguintes termos:
OFíCIO Nº 1.595-L-PFU99
Brasília, 6 de outubro de 1999
Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência que o Deputado Aldir
Cabral deixa de fazer parte, como membro titular, da
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar
o avanço e a impunidade do narcotráfico (CPI nº 1/99),
assumindo sua vaga o Deputado Eber Silva (PDr - RJ).
Atenciosamente,
Deputado Inocêncio
Oliveira, Líder do PFL.
Defiro.
Em 13-10-99.
Presidente

-

Michel

Temer,

Do Sr. Deputado Inocêncio Oliveira, Líder
do PFL, nos seguintes termos:
OFíCIO Nº 1.618-L-PFU99
Brasília, 13 de outubro de 1999
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Moroni
Torgan, como membro titular, da Comissão Especial
destinada a apreciar e proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição nº 85, de 1999, do Poder
Executivo, que "Acrescenta o art. 76 no Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias" - FEF, em
substituição ao Deputado Paulo Magalhães.
Atenciosamente, ";"" Deputado Inocêncip
Oliveira, Líder do PFL.
Defiro.
Em 13-10-99. - Michel Temer, Presidente
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Do Sr. Deputado Geddel Vieira Lima, Líder
do PMDB, nos seguintes termos:

OFíCIO Nº 593/PT

OF.lGAB.lIINº 1.055

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
a fim de indicar os deputados Marcelo Déda (PT/SE),
Avenzor Arruda (PT/PB), Ricardo Berzoini (PT/SP) e
Jair Menegueli (PT/SP), como titulares, e os
deputados Paulo Rocha (PT/PA) e Fernando Ferro
(PT/PE), como suplentes, para integrarem a
Comissão Especial destinada a proferir parecer à
Proposta de Emenda à Constituição nº 33, de 1999,
do Senado Federal, que "Altera dispositivos da
Constituição Federal pertinentes à representação
classista na Justiça do Trabalho".
Atenciosamente - Deputado José Genoíno,
Líder do PT

Brasília, 11 de outubro de 1999.
Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM/P nº 1.072/99,
encaminho a Vossa Excelência a relação dos
nomes dos Deputados do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro - PMDB, que comporão
a Comissão Especial destinada a apreciar e
proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição nº 85, de 1999, que "Acrescenta o
art. 76 no Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias" - FEF.
Titulares
Fernando Diniz
João Colaço
João Henrique
José Borba
Pinheiro Landim
Salatiel Carvalho
Outrossim, informo que as demais vagas serão
preenchidas oportunamente. - Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB.
OF.lGAB.lI/Nº 1.056
Brasília, 11 de outubro de 1999
Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM/P nº 1.052/99,
encaminho a Vossa Excelência a relação dos nomes
dos Deputados do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro - PMDB, que comporão a
Comissão Especial destinada a apreciar e proferir
parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 33,
de 1999, que "Altera dispositivos da Constituição Federal pertinentes à representação classista na Justiça
do Trabalho".
Titulares
Alberto Mourão
Cezar Schirmer
Gustavo Fruet
Jorge Tadeu Mudalen
José Chaves
Múcio Sá
Outrossim, informo que as demais vagas serão
preenchidas oportunamente. - Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB.
Do Sr. Deputado José Genoíno, Líder do
PT, nos segúintes termos:

Brasília, 7 de outubro de 1999

Do Sr. Deputado Odelmo Leão, Líder do
PDT, nos seguintes termos:
OFíCIO Nº 747/99
Brasília, 5 de outubro de 1999
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, os
Deputados Iberê Ferreira, Herculano Anghinetti e Luiz
Fernando corno titulares e os Deputados Simão Sessim,
Eliseu Moura e Márcio Reinaldo Moreira como suplentes,
da Comissão Especial destinada a proferir parecer à PEC
nº 85/99, que "acrescenta o art. 76 no Ato da Disposições
Constitucionais Transitóriâs" - FEF.
Atenciosamente - Deputado OdeImo Leão,
Líder do PPB.
Do Sr. Deputado Miro Teixeira, Líder do
PDT, nos seguinte~ termos:
OFíCIO Nº 331/99- PDT
Brasília, 6 de outubro de 1999
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa
Excelência os Senhores Deputados Pompeo de
Matos
e
Celso
Jacob
para
integrarem,
respectivamente, como membros Titular e Suplente,
a Comissão Especial destinada a proferir parecer à
Proposta de Emenda à Constituição nº 85, de 1999,
do Poder Executivo, que "Acrescenta o art. 76 no
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias" FEF. '
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência
protestos de consideração e apreço - Deputado
Miro Teixeira, Líder do PDT.
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OFíCIO NQ 332/99 - PDT
Brasília, 6 de outubro de 1999
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa
Excelência o Senhor Deputado Fernando Coruja para
integrar, como membro Titular, a Comissão Especial
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição nQ33, de 1999, do Senado Federal, que
"altera dispositivos da Constituição Federal
pertinentes à representação classista a Justiça do
Trabalho".
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de consideração e apreço - Deputado Miro Teixeira,
Líder do PDT.

Do Sr. Deputado Aldo Rebelo, Líder do
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB, nos seguintes
termos:
Brasília, 6 de outubro de 1999
OFíCIO NQ 126/99
Senhor Presidente,
Indico, nos termos regimentais, o Deputado
Sérgio Miranda como membro titular e o Deputado
Eduardo Campos como suplente da Comissão Especial destinada a apreciar e proferir parecer à Proposta
de Emenda à Constituição nQ 85, de 1999, que
"Acrescenta o art. 76 no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias" - FEF.
Ao ensejo renovo a Vossa Excelência protestos
de elevada estima - Deputado Aldo Rebelo, Líder do
Bloco PCdoB/PSB.

Do

Sr.
Deputado
Luiz
Piauhylino,
da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática, nos
seguintes termos:
Pre~idente

OFíCIO CCTCI-P/NQ 326/99
Brasília, 5 de outubro de 1999
Senhor Presidente,
Comunico
a
Vossa
Excelência,
em
cumprimento ao dispositivo no art. 58, do Regimento
Interno, a apreciação por este Órgão Técnico do
Projeto de Lei nº 2.514, de 1966 (Apensos os PL nºs
4.593/98,342/99 e 1.700/99).
Solicito a Vossa Excelência autorizar a
publicação do referido avulso e do parecer a ele
oferecido.
Atenciosamente - Deputado Luiz Piauhylino,
Presidente.

Outubro de 1999

Do Sr. Deputado José Carlos Aleluia,
Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, nos seguintes termos:
OFíCIO 878/99 - CCJR
Brasília, 22 de setembro de 1999
Senhor Presidente:
Comunico
a
Vpssa
Excelência,
em
cumprimento ao art. 58, do Regimento Interno, a
apreciação por este Órgão Técnico, nesta data, do
Projeto de Lei nQ3.179-A/97.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a
publicação do referido projeto e parecer a ele
oferecido.
.
Cordialmente - Deputado José Carlos Aleluia,
Presidente.
OFíCIO NQ 892-P/99 - CCJR
Brasília, 4 de outubro de 1999
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as
providências regimentais cabíveis, o Projeto de
Decreto Legislativo nQ 175/99, apreciado por este
Órgão Técnico em 30 de outubro do corrente.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência protestos de elevada estima e distinta
consideração - Deputado José Carlos Aleluia,
Presidente.
OFíCIO NQ 893-P/99 - CCJR
Brasília, 4 de outubro de 1999
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as
providências regimentais cabíveis, o Projeto de
Decreto Legislativo nQ 208/99, apreciado por este
Órgão Técnico em 30 de outubro do corrente.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência protestos de elevada estima e distinta
consideração - Deputado José Carlos de Aleluia,
Presidente.
OFíCIO NQ 894-P/99 - CCJR
Brasília, 4 de outubro de 1999
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as
providências regimentais cabíveis, o Projeto de
Decreto Legislativo nº 209/99, apreciado por este
Órgão Técnico em 30 de outubro do corrente.
Aproveito o, ensejo para reiferar a Vossa
Excelência protestos de elevada estil1'1a e distinta
consideração - Deputado José Carlos Aleluia,
Presidente.
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OFíCIO Nº 895-P/99 - CCJR

Brasília, 4 de outubro de 1999
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as
providências regimentais cabíveis, o Projeto de
Decreto Legislativo nº 257/99, apreciado por
este Órgão Técnico em 30 de outubro do
corrente.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência protestos de elevada estima e distinta
consideração - Deputado José Carlos Aleluia,
Presidente;
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OF. Nº 908-P/99 - CCJR

Brasília, 6 de outubro de 1999
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as
providências regimentais cabíveis, o Projeto de
Decreto Legislativo nº 136/99, apreciado por este
Órgão Técnico nesta data.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência protestos de elevada estima e distinta
consideração. - DeputÇl.do José Carlos Aleluia,
Presidente.
OF. Nº 909-P/99 - CCJR

OFíCIO Nº 896-P/99 - CCJR

Brasília, 4 de outubro de 1999
Senhor Presidente,

Brasília, 6 de outubro de 1999
Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para as
providências regimentais cabíveis, o Projeto de
Decreto .Legislativo nº 259/99, apreciado por este
Órgão Técnico em 30 de outubro do corrente.

Encaminho a Vossa Excelência, para as
providências regimentais cabíveis, o Projeto de
Decreto Legislativo nº 200/99, apreciado por este
Órgão Técnico nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência protestos de elevada estima e distinta
consideração - Deputado José Carlos Aleluia,
Presidente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência protestos de elevada estima e distinta
consideração. - Deputado José Carlos Aleluia,
Presidente.

OF. Nº 897-P/99 - CCJR

Brasília, 4 de outubro de 1999
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as
providências regimentais cabíveis, o Projeto de
Decreto Legislativo nº 272/99, apreciado por
este Órgão Técnico em 30 de outubro do
corrente.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência protestos de elevada estima e distinta
consideração. - Deputado José Carlos Aleluia,
Presidente.
OF. Nº 907-P/99 - CCJR

Brasília, 6 de outubro de 1999
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as
providências regimentais cabíveis, o Projeto de
Decreto Legislativo nº 135/99, apreciado' por este
Órgão Técnico nesta data.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência protestos de elevada estima e distinta
consideração'. ''- Deputado José Carlos Aleluia,
Presidente.

OF. Nº 91 0-P/99 - CCJR

Brasília, 6 de outubro de 1999
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as
providências regimentais cabíveis, o Projeto de
Decreto Legislativo nº 230/99, apreciado por este
Órgão Técnico nesta data.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência protestos de elevada estima e distinta
consideração. - Deputado José Carlos Aleluia,
Presidente.
OF. Nº 911-P/99 - CCJR

Brasília, 6 de outubro de 1999
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as
providências regimentais cabíveis, o Projeto de
Decreto Legislativo nº 273/99, apreciado por este
Órgão Técnico nesta data.
Aploveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência protestos de elevada estima e distinta
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consideração. - Deputado José Carlos Aleluia,
Presidente.
OF. Nº 912-P/99 - CCJR
Brasília, 6 de outubro de 1999
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as
providências regimentais cabíveis, o Projeto de
Decreto Legislativo nº 277/99, apreciado por este
Órgão Técnico nesta data.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa
Excelência protestos de elevada estima e distinta
consideração. - Deputado José Carlos Aleluia,
Presidente.
Da Srl! Deputada Veda Crusius, Presidente
da Comissão de Finanças e Tributação, nos
seguintes termos:
OF.P-Nº 299/99
Brasília, 22 de setembro de 1999
Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex!!, em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, que esta
Comissão concluiu pela adequação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela rejeição do Projeto de Lei nl! 4.745/98, do Sr. Arnaldo Faria de
Sá.
Cordiais Saudações, - Deputada Veda Crusius,
Presidente.
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
OF.P-Nº 302/99
Brasília, 22 de setembro de 1999
Senhor Presidente,
Comunico a y. Exª, em cumprimento ao disposto
no art. 58 do Regimento Intemo, que esta Comissão
concluiu pela não implicação da matéria com aumento
ou diminuição daireceita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto a adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição do Projeto
de Lei nº 3.469/97, do Sr. Pedro Canedo.
Cordiais saudações, - Deputada Veda Crusius,
Presidente.
Do Sr. Deputado Jairo Carneiro, Presidente
da Comissão Especial destinada a proferir parecer a Proposta de Emenda à Constituição n2
96-A, de 1992, que "Introduz modificações na estrutura do Poder Judiciário" e apensadas. (Estrutura do Poder Judiciário), nos seguintes termos:

Outubro de 1999

OF. Nº 247/99-Pres.
Brasília, 6 de outubro de 1999
Senhor Presidente,
Ao cumprimentar V. Ex!!, cumpre-me informá-lo
que esta Comissão dará início ao processo de votação do parecer da Relatora-Geral, Deputada Zulaiê
Cobra no próximo dia 13 de outubro, razão pela
qual solicito a V. Ex!! a prorrogação do prazo para a
conclusão dos seus trabalhos.
Ao ensejo, renovo a V. Ex!! votos de alta estima e consideração.
Atenciosamente, - Deputado Jairo Carneiro,
Presidente.
Defiro até 10-11-99.
Em 13-10-99. - Michel Temer, Presidente.
Do Sr. Deputado José de Abreu, nos
'seguintes termos:
OF. GAB. CD. Nº 843/99
Brasília, 13 de outubro de 1999
Exmº Sr.
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Tomo a liberdade de comunicar a Vossa
Excelência meu desligamento do PSDB, como
comprova cópia do ofício ao Presidente do, Partido,
bem como cópia do AR enviado ao TRE/SP.
E aproveito a oportunidade para comunicar
minha filiação no PTN - Partido Trabalhista Nacional
a partir do dia 28 de setembro pp. conforme ficha de
filiação anexa.
Atenciosamente, - José de Abreu, Deputado
Federal.
Defiro.
Em 13-9-99.
Presidente.

Michel

Temer,

OF. Nº 840/99 - GAB. - CD
Brasília, 28 de setembro de 1999
Ao
PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira
Att.: Antonio Carlos Mendes Thame '
Presidente Regional do PSDB/SP
São Paulo - SP
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Prezado Companheiro,
Tem o presente a finalidade de solicitar meu
desligamento do partido nesta data.
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Segue anexo a este, cópia onde informo a
Presidência Nacional.
Continuo à disposição do prezado companheiro.
Um forte abraço. - José de Abreu, Deputado

Ao
TRE - Tribunal Regional Eleitoral
Att.: Dr. Luiz Doloza Neto
Juiz 246Q Zona Eleitoral
São Paulo - SP
Excelentíssimo Senhor,
José MasCi de Abreu, brasileiro, casado,
Deputado Federal, domiciliado à Rua Barbosa Lopes
nQ 64, Granja Julieta, Título de Eleitor nQ

·077671100141, 246ª zona, vem respeitosamente
informar a Vossa Excelência seu pedido de
desligamento do PSDB
Partido da Social
Democracia Brasileira, que para tanto junta a este
cópia protocolada e AR postal da solicitação de seu
desligamento.
Termos em que pede deferimento,
Brasília, 28 de setembro de 1999. - José de
Abreu, Deputado Federal.
Oct. 13 1999 o:;: llPl

48336 Quinta-feira 14

DIÁRIO DA cÂMARA OOS DEPUTADOS

CF. GAB. N!! 839/99 - CD
Brasília, 28 de setembro de 1999
Ao .
PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira
Att.: Senador Teotônio Vilela Filho
Presidente Nacional
Prezado Companheiro,

Outubro de 1999

Tem o presente a finalidade de solicitar meu
desligamento do partido nesta data.
Mesmo tomando rumos diferentes, espero
manter com o amigo a amizade que sempre me
distinguiu.
Com um forte abraço, Deputado Federal.

José de Abreu,

INDICACÃO N° 469. DE 1999
(DO SR. RUBENS BUENO)
Sugere ao Poder Executivo aa~oção de providências junto à base parlamentar
situacionista. no sentido de rejeitar' a Proposta de Emenda Constitucional que pretende
Instituir "Fundo de Combate e Erradicação da Probreza". com recursos provementes de
majoração de impostos. e que o Poder Executivo não encaminhe proposição que institua
ou aumente Impostos.
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentissimo Senhor Presidente da República.
A "Carta aberta ao Presidente". publicada na imprensa
por Cláudio Slaviero~ Vice-Presidente cla Associação Comercial do Paraná.
motiva-me a sugerir a V. Excia. a adoção de. providências junto à base
parlamentar situacionista. no sentido de rejeitar a Proposta de Emenda
Constitucional que pretende instituir "Fundo de Combate e Erradicação da
Pobreza". com recursos provenientes de m~joração de impostos. e que o
Poder Executivo não encaminhe ao Congresso Nacional proposição que
institua ou aumente impostos.
Sala das Sessões. eml'ldê :./ ""i de 1 999.
'.'

I

DepU{ado.~
REQllERIMENTO
(Do Sr. Rubens .Bueno)
Requer o envio de Indicação ao Sr.
Presidente .da República, relativa a
providências no sentido de nào serem
!~stit!lidos novos impostos ou majorad()s os
ja eXIstentes.
Senhor ~re~if,lentc:
Requeiro á V. Exa., nos termos do àrt. 113. inciso I, e §
1°. do Regimento Interno. seja encaniinhado ao Sr. Presidente da Repúblicá a
Indicacão anexa. sugerindo providências no sentido da rejeição da Emenda
Constitucional que pretende instituir "Fundo de Combale e Erradicação da
Pobreza". e que o Poder Executivo não encwninhe ao Congresso Nacional
propostas que visem a instituir ou aumentar impostos.
Sala das Sessões. eml'lde

v)

de 1999.

Dcpulad~
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"LEGISLAÇÃO CITADA ASEXADA PELA
COORDE!'IAÇÃO DE ESTl'DOS LEGISLATIVOS - CeDI"

• DE 1l11l9

REQUERIMENTO NO

(Do Sr. Marçal Filho)

REGIMENTO INTERNO
DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
RESOLUÇÃO
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Requer o envio de Indicaçio ao Ministerio da
Fazenda. sugenndo a adoçio de medidas para
rBduzir as taxas de juros cobradas _
consumidores.

N" 17 DE 1989

APROVA O REGIME]\,1 0 INTERNO DA cA:-.V\R..<\ DOS DEPUTADOS

Senhor Presidente:
RequeirO a V. Exa.. nos termos do art. 113. inciso I e § 1°. do
RegImento Interno. seja encamInhada ao Sr. Ministro aa FazenClll a Indiclçio em
anexo. sugerindo a adoção de medias para redUZIr as taxas de juros cobradas _
consumidores.

Titulo IV

DAS PROPOSiÇÕES

Sela das Sessões. em

Capitulo JI]

DAS J]\,UICAÇÕES

de

.''1''-I.
.
li

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

\

de llltt.

J' :;,.(\'I .

..
(

.

.."

l \ "\.

'-

-'De"pm-ado Marçal' Filho-

I - sugere a Outro Podcr a adoção de pro\ id~nc:". a realização de ato
administram o ou de gcstão. ou o envio de projeto sobre a maténa de sua iniciativa
exclusiva:
11 - sugere a manifestação de uma ou mais ComIssões acerca de determinado
assunto. \ isando a elaboração de projeto sobre materia de Iniciam a da Câmara.
§ lONa hIpótese do inCISO I a indIcação sera objeto de requerimento escrito.
despachado pelo Presidente e publ icado no DiáriO do Congresso .\aclOnal.

"LEGISLAÇÃO CITADA A;';EXAllA PEI.A
COORllE~A('ÃO DE ESTI DOS LEGISI.ATI\'O~ -

<:em"

REGIMENTO INTERNO
DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

INDICAÇÃO NO 470, DE 1999
(DO SR. MARÇAL FILHO)

,

Sugere ao Poder Executivo. por intermédio do Ministério da Fazenda a adocão de medidas
para a redução das taxas de jUros cobradas aos'consumidores.

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

APROVA O REGI:'vlE]\,IO r.-:TER!'O DA CA~lAR..'" DOS DEPL'TADOS

Exmo. Sr, Ministro da Fazenda

Titulo IV

A sociedade brasileira está clamando por redução das taxas de juros.
Apesar do declínio gradual da taxa do Banco Central. observado nos úijimos
meses. as taxas cobradas por bancos, financeiras e lojas nos empréstimos e 'nas
vendas a crédito têm-se mantido em niveis extremamente elevados. não
acompanhando a trajetória de queda da taxa básica.
Pesquisa recentemente divulgada pela Associação Nacional dos
Executivos em Finanças e Contabilidade (ANEFAC) mostra que, em' agosto úijimo;
a taxa média cobrada pelo comércio era de 8,38%. Em março. quando o Comftê
de Política Monetária eievou a taxa básica para 45% ao ano. a média referida era
de 9,04%. Ou seja, enquanto a taxa básica básica reduziu-se em 56,67%. a
redução na ponta foi de apenas 10,8%.
A razão freqüentemente apontada, pelas instituições financeiras. para'"
prática de juros tão elevados seria uma grande inadimplência. Entretanto, a
pesquisa acima citada reveia que a inadimplência é apenas 4,5% para os banCOÍl
e de aproximadamente 3% para as administradoras de cartão de crédfto.

DAS PROPOSiÇÕES
Capitulo 111
DAS [\U!CAÇÕES

Art. J 13. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
I - sugere a outro Poder a adoção de providéncia. a realização de ato
administrati\ o ou de. geslão. ou o em'io de projew sobre a matéria de sua iniciatÍ\a
exclUSIva.
.
1I- sugere a manifestação de uma ali mais Comissões acerca de determinad"
aSSUntl>. \ isandl\ a elahoração d~ projeto sobre maleria de imclUma da Câmara.
10 l'\a hipótes~ do inciso I a indicação serú objeto de requerimento escrito.
despachado pelo Presidente e publicado Ol) DiárIO .I" Congresso .\aclOnal.

*

Por outro lado, observa-se a prática de taxas rTlUito·· próximas entre
instituições financeiras de tamanhos distintos e. possivelmente: 'com estrutura de
custos muito diferentes.
Desta forma alem da reducão dOS recolhimentos comoiJI~onos saDre os
deoosltas a Vista f' P. araZ0 ocomOB recentement.l2 '} aul7' louvamos neste
momento. torna-se necessana a adoção oe medloas complementares. que
gostaríamos de sugem
a) análise da planliha de custos oas instituições financeiras de forma a
Identificar as causas dos elevados spreads:

c) aplicação de oenalldades. no casa· de Identificação de cartellzação no
setor bancâno
Aguardamos a adoção das medidas aCima sugeridas, e de outras. que
resultem na Imediata redução das taxas de Juros para os tomadores de crédfto.

• f

>'
•

Sugere ao Poder Executivo. por intermédio do Ministério da Saúde. que seja lIIlerado o
diSPOSitIVO de. abertura dos reciDlentes de refrigerantes. cervejas e outras bebidas
enlatadas.
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SEI

b) estímulo á competição entre as insli\uiçôes financelras~

Sala das Sessões, em' -' de

INDICACÃO N° 472. DE 1999
(DO SR. DAMIÃO FELlCIANO)

de 1999'

Excelentissimo Senhor Ministro:

Dirijo-me a V.Exa para expor c reIvindicar

o

c' seguinte:

consumo de refrigerantes. cerveja e :nesmo OUtrllS

bebidas enlatas atinge milhões c milhões de brasileiros. em ,raticamcnte
todas as localidades de nosso Pais.
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. ~rW4,,-;JFI,·t"

o uso desta modalidade de embalagem ota. ponanto.
presente na vida da grande maIOria de nossa população. Seja r.05 bares. nos
restaurantes. nas festas públicas e centenas de outras ocasiões a ofena das
denominadas latinhas é constante.
. Ressalve-se. entretanto. que quase sempre as condições
de annazenamento são precárias. nOladamente quanto aos ,~Idados com
higiene. Essas latas têm contato com todo tipo de sujeira De.wos de ratos.
baratas e uma gama de outras situações que exigiriam urna séne de cuidados
para que o consumidor. ao beber o líquido contido nestes ree:pientes. não
corresse o risco de uma séria contaminação.
Lamentavelmente. não t! o que acontece..~.; tampinhas.
quando da aberrura destas latas. são mexplicavclmente remetidili para dentro
do recipIente Jogando toda sujeira externa para o interior. cont::uninando o
líquido a ser mgerido.
Assim. por entendermos ser uma medi<i! de higiene
indispensavel para a prevenção de possiveis males ir sailde dos consumidores.
requeremos que V.Exa. tome as medidas cabiveis para que os produtores ':e
bebidas enlatadas adotem novo processo de abertura desses rmplentes. ':e
forma que se elimine o risco para a saúde da população brasileira.

Título IV
DAS PROPOSiÇÕES
Capitulo lI1
DAS INDICAÇÕES
An. J13. Indicação e a proposição através da qual o Deputado:
I - sugere a outro Poder a adoção de providência a realização de ato
administrativo OU de gestão. ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva:
II - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de determinado
assunto. visando a elaboração de projetô sobre matéria de iniciativa da Câmara.
§ lONa hipótese do inciso I a indicação seni objeto de requerimento escrito.
despachado pelo Presidente e publicado no DiáriO do Congresso Nacional.

INDICAÇÃÇl JII' 473. DE 1999
(DO SR. BABA)
Sugere ao poder Executivo. por Intennédio do Ministéno da Integra<;ão NaClorial. a adoção
de prOVidênCias VisandO eVitar a redu<;ão do quadro de pessoal da SUDAM

15(CCJ/~
&e t999 .

.(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.,

Sala das Sessões. em· de

~:-- ~

Excelenlínimo Senhor Ministro de fntegraçio Nacional: Fernando Bezerra

·_ _ ._1'

Deputado Damião Feliciano

.. '
Qu.e~ ,~bescrevr• .Deputado Federal do E!5t..do do Pará. Babá. se dirige" v.
Ex para expor e relvmdlcar o 5t~UlDte:
I • Que tem rece.bido i~tormaçóes atr~ves da imprensa. que seu Ministerio estaria preparando
mlJdanças nos orgaos regionais que levanam a reàuzir em ate 50° o o quadro de pe~sual da SUDAM

REQUERIMENTO

(Do 5>r. Damiio FeJiciano)

~

Requer o em'lO de Indicação ao
Ministério da Saúde. relativa a necessidade
de se alterar o disp.0slllvo de abertUra dos
recipientes de refrigerantes. cervejas e
outras bebidas enlatadãs.

pa~e

com;l~xa

:.
Que a SUDAM faz
da
estrutura federal e amazônica de solução das
deSigualdades..e. por ~ssa razao. a sua estrutura or~anizacional não devem ~er feitas de forma
acodada. mas .Sl~. m~dlante o d~bate com os atores regIOnais Interessados no exito da missào e do
novo mod~lo institUCional a surg~r do processo de mudanças. e medianle instrumentos leaais como
a necessana regulamentação do citado artigo 43 da ConStituição federal

~ ~ Que as desigualdades inter e íntrar~g.ionais. impõem que a SUDAM permaneça eXistindo como
~m braço do Govem~ Fe.deral. na região, trabalhando em parceria com 05 Governos Estaduais e
I,;om OUtros atores regIOnaiS, para a superação dessas desigualdades
·4 ~,Que finalmente: frente ao dra~a~ico ~uadro social do paiS. onde o desemprego e um dos seus
mal.ores fl~g~los. nao pode esse MmlSteTlo contribuir com mais demissões a aprofundar a Ir,;, ed'
SOCial brasileira
g la

Senhor Presidente:

Sala da Senões.]!) de setembro de 1999

Nos termos do art. 113. inciso I e § 1°. do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados. requeiro a V. Ex". seja encaminhada ao Poder
Executivo a Indicação em anexo. sugerindo alterar o dispositivo de abertura
dos recipientes de refrigerantes. cervejas e outras bebidas enlatadas.

Sala das Sessões. em .I':J de
/

.

C9

/1 :I",.1rCúc IA,
pUlado Babá I
PT/PA
I

de 1999.
REQUÉRIMEN,O
(Do Sr. Deputado Babá)

.J,r..~f

LV'.---,.j:5:.[· -- ~

Deputado Damião Fdiciano
Requrr o I.'nvio de- indicadio

:IO

I\linilõtro dI."

Integrado Nacional Relativa á necessidade de

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTlIDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

evitar

redução, do quadro de pessoal da

SUDAM.

Srnhor prrsidrnte:

REGIMENTO INTERNO
DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

"\los termos dn art I D: inciso I e ~ 1°, do Regimento Inlemo da Câmara dos
Deputados. requeiro

ri \' Ex~

se.la encaminhado ao Minislro da IntegraÇão Nacional a Jndlcaçào em
'.'.)

anex.o, sugerindo a necessidade de evitar a redução do quadro de pessoal da SUDAM
j-

- Sala das S~!Jões ..... ~

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989
APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

j.

de settmbro

i

,;UJJh úU I 'v
D/pUlado Babá!
PTIPA
.

Id~,,,999

., t'í·
~'("'J;':
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LEGISLArÃO rITAOA~"'EXAOA PELA
rOOROENACAO OE ESTUDOS LEGISLATIVOS. r.ol

INDICACÃO N° 474. DE 1999
(DO SR. BABÁ)

CONSTITUIÇÃO

Sugere ao Poder Executivo. por Intennédio do Ministério ExtraordJnsno de Política
Fundiina. a adoÇão de providênCias frente ir recusa de cumpnmenlo por parte do
Supenntendente dolNCRA·MARABNPA de repassar os créd~os de Implantação nos
novos valores estaOOlec,dPS pelo INCRA·BRASILiA.

DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

(PUBLiQUE·SE. ENCAMINHE-SE)

1988

TÍTULO 111
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

Excrlrntillimo Sr Ministro Extraordinário de Política Fundiária:

Quem suhscrr\'r.. Deputado Federal do Estado do P:lr:i..João Batista dr

CAPÍTULO VII
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Araújo. 8abi.. 1t' diri~r a \'. Ex·. Para expor e reivindicar o seguinlt-:

Que recebemos atra\'es da Federação dos Tra.balhadores na Ag.ricultura do

ParaeFETAGRI) a denúncia de que em reunião desta entidade. sindicatos de

Seçio IV
Das Re~iões

trabalhadores rurais c associações de pro1etos de assentamentos com a
Supennlendencia do INCRA·MARABAJPA para estabelec.r o repass.s dos

An. -13. PlITa efeitos administrativos. a União poderá articular sua
ação em um mesmo complexo geoeconômico e social. vIsando a seu
desenvolvimento e á redução das desigualdades regionais.
§ I ° Lei complementar disporá sobre:
I - as condições para integração de regiões em desenvolvimento:
11 - a composição dos organismos regionais que executarão, na
forma da lei. os planos regionais. integrantes dos planos nacionais de
desenvolvimento econômico e social. aprovados juntamente com estes.
§ 2° Os incentivos regionais compreenderão. além de outros. na
forma da lei:
I - igualdade de tarifas. fretes, seguros e outros itens de custos e
preços de responsabilidade do Poder Público;
11 - juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias;
111 - isenções. reduções ou diferimento temporário de tributos
federais devidos por pessoas fisicas ou juridicas;
IV - prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e
das massas de água represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda.
sujeitas a secas periódicas.
~ 3· Nas áreas a que se tefere o § 12. IV. a União incentivará a
recuperação de terras áridas e cooperará com os pequenos e médios
propflclarios rurais para o estahclecimento. em smb glehas. de luntes de agua
e de pequcna Irngaçào

creditas de implantação reajustados para R$ :! 500.00 para habitação e

RS1.400.00 para alimcmação e fomemo. estabelecido pelo INCRA
SACIONAL. recebeu a atirmação do Superintendente Sr Vitor Hugo da

Paixão de Melo que continuaria a repassar apenas os antigos tetos.
respectivamente. RS 1.800.00 e RS?OO.OO ate que. segundo suas palavras.
"Brasma aumentasse o orçamento da Superintendência:'

Entendemos ser necessãrío a adoção urgente de medidas deste Ministerio.

para que se faça

cumprir por parte da Superintendência do lNCRA..

\fARABA o pagamento dos creditos nos valores reajustado

SI),. das Reuniões.

rm1 S""de Selrmbro de 1999

~dkO-tI yJ

Deputado Bab:i • PTIPA

IIE()t' EIlIME:lõTO
(00 Sr. O.polado Oabá)

Requer o envio de Indicação ao Ministério
EJ:tr:lordimirio dl' Polilir:. Fundiárill. rclati\!n

REGIMENTO INTERNO
DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

:1

necttlidadr de lomar providências (rente à denúncia
dr

recusa

do

Superintendente

do

INCRA-

MARABÂlPA. Sr•.vitor Hugo da Paixão d. M.lo .m
repaJsnr os novos valorts dos trto!: de crédito!li de

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

implan..ção ....b.I.tidos pelo INCRA-BRASíLlA.
conforme publicação no Diario Oficial de 28/08/99.

APROVI. O REGIMENTO INTERNO DA CÃMARA DOS DEPUTADOS

......................................................................................................................................
Título IV
DAS PROPOSiÇÕES

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

Senhor Prrllidrnlt:

.
Capitulo 1\1
DAS INDICAÇÕES

Nos lermos du nn 1H. mciso I c

~ )1'1.

do Regirncnlo Inlerno da Câmara do!.

Deputados. requeiro a V· E~ se.ia encaminhada ao Minislerio Extraordinãrio de Política Fundiária a

Indicação em anexo. sugerindu a neceSSidade dI! tomar providência!> urgente freme aO não respeito a
este reajuste estabelecido em instància supenor

Art. I J3. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
I - sugere a outro Poder a adoção qe providência, a realização de ato
administrativo ou de gestão. ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva:
11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de determinado
assunto, visando a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.
§ 1° Na hipótese do inciso 1 a indicação será objeto de requerimemo escrito.
despachado pelo Presidente e publicado no Diário do Congresso Nacional.

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

Sala das Senões. emJ

Çdt Setembro de J999
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"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTI'DOS LEGISLATlVOS- cem-

Em que pese este quantitativo habitaCional, aliado ao potencial
econômico da região. a Caixa Econômica Federal não está presente na região.
causa de transtornos para a população, que necessita deslocar-se atê Belêm
para realizar negócios atravês da mesma, dentre outros a recepção de segurodesemprego e levantamento de FGTS, atribuições exclusivas dessa Instituição.
dispendendo de 06 a 15 horas de viagem. em embarcação fluvial. em detnmento
da produção e do trabalho.

REGIMENTO INTERNO
DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989
APROVA0 REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

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

,

.

,

TilulolV

DAS PROPOSIÇÕES

...... ,

.

,

CapItulo 111

DAS INDICAÇÕES
An. 113. Indlcaçâo e a proposição através da qual o Deputado:
I - sugere a outro Poder a adoção de providência. a realização de ato
administrativo ou de gestão. ou o envio de projelO sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva:
11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de determinado
assunto. visando a elaboração de projelO sohre matéria de iniciativa da Câmara.
lONa hipótese dll inciso I a mdicação ser~ ohjeto de requerimento escrito.
'despachado pelo Presidente e publicado no D/ária do Congresso NaCIOnal.

*

INDICACÃO NO 482. DE 1999
DO SR. DEUSDETH PANTOJA
Sugere ao Poder Execuavo a Instalacão de agência da Caixa Econômica Federal no
mUOlcipio de Currallnho. Estado do Para. voltada para.o atendimento da populacão da
regl~o das Ilhas oaraenses IIIha do MaraJó) com ênfase ao atendimento do pequeno
poupaoor. pagamento ae beneficIos preVidenCiários ,e demaiS serviçoS bancanas
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentlsslmo Senhor Pr~idente da República:
A região Amazônica,apres~ntaurrr vasto elenco de opções para
o crescímento do País. sobresS8Jndo-se comO elementos promissores o universo
de cutturas natIVas da área. a psicultura, a fruticultura. a agropecuária bovina e
bubalina, os recursos mineraiS e f1orestaís. sobressaíndo·se nestas atividades o
Estado do Pará. mais especificamente a região formada peio arqUlpêlago do
Ma.rajô, conhecido como região das Ilhas paraense.
Essa região. que forma a maior ilha fluvial do mundo, com mais
de 50 mil quilômetros quadrados de área, situada na foz do rio Amazonas,
possui densidade populaCIOnal elevada. hoje da ordem de 400.000 habitantes,
com economia voltada pnnclpalmente para as atividades de pecuária bovina e
bubalina. cultura do açai (polpa e pálmito). PSlcultura. pesca artesanal e
exploração racional de madeira, alêm da forte presença do artesanato
marajoara,. '

é constituida a região oor 16 mUOlcíplos. com pooulação aSSIm
dl5tnbUlda. ,fegunoo o últlm? cerisQ realizado pelo IBGE. em 1996

Outubro de 1999

Os bancos oficiais, por representarem os prinCipais entes
govemamentais de incentivo à produção e ao desenvolVimento sócio-econômico
do BraSIl. hão de estar prasentes em todas as regiões do Pais, pnnclpaimente .
naquelas em que a presença do Estado amda justifica-se. como na AmazôOla.
atê por questões estratêgicas, como o caso da região das ilhas paraense. em
que a presença da Caixa Econômica Federal. por ser o ente pagador dos frutos
do trabaiho. toma Imprescindivel a sua presença. além de "er a Instituição
bancária federal que mais se aproxima do . povo.. devldo ao seu· fim
eminentemente social.
'
Efetivamente. a Instalação de uma agênCia da Caixa Econômica
Federal. naquela região. representará aliVIO para um quantitativo elevado da
população, pnnclpalmente para aqueles que necessitam fazer uso frequente
dessa InstitUição. seja para recebimento de aposentadonas, finanCiamentos.
poupança. seguro-desemprego, FGTS, seguro-pescador e outros produtos da
CEF.
.
Por outro la·do. a agênCia ora sugerida concentrará elevada
movimentação financeira. representando para a Instituição Importante polo de
captação de recursos. aliando. assim, sua meta de geração de lucro, com sua
finalidade social.
A ilha do Marajó possui peculiariedades heterogêneas do ponto
de vista geográfico e populacional. razão para se fazer a sugestão dOs
Municípios de CURRALlNHO, por questões estratégicas. eis representar a
localidade o elo de ligação entre a malona dos municipios do arquipéiago, ou o
Municipio de BREVES. por ser o detentor da maior população e econômla mais
arregimentada. para sediar a Instaiação da agênCIa ora sugerida.
Certos do elevado espírito público de Vossa ExcelênCIa. estamos
convencidos que a deflagração da autorização para a mstalação de uma agênCia
da Caixa Econômica Federal. na Ilha do Marajó, reverterá em Importante ação
do Govemo Federal, propiciando elevado retomo social e financeiro à Caixa
Econômica Federal, que assIm estará prestando Importante serviço a milhares
de brasileiros. hoje desmunidos de qualquer ação neste sentido.
Sala das Sessões, em

,o!.} de

<::: ( ;

-

de 1999
'.- I

'~jJ.( ~

Deputado DEUSDETH PANTOJA:

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deusdeth Pantoja)

Requer o envio de Indicação ao
Excelentissimo

Senhor

Presidente

da

República. relativa à instalação de agência da
Caixa Económlca Federal no mUOlcípio de
Curralinho. no Estado do Pará, voltada para o
atendimento da popuiação da região das Ilhas

MUNICIPIO
Afuá .
Anajás
'Bagre
. Breves
Cachoeira do Aran
. Chaves
Curralinho
Gurupá
Melgaço
Muana
Ponta de Pedras
Portei
Salvaterra
,Santa Cruz do Aran
São Sebastião da Boa Vista
·Soure
TOTAL

POPULAÇAO
24.674
15.611
10.563
75,163 :

15.345'
17.627
20.286:
15.280'
23.462
17.405;
34.103
13.615
4.8751
15.804'
19.195
340.201 :

paraense (Ilha do Marajó), com ênfase ao
atendimento

do

pequeno

poupador.

pagamento de benefícios previdenciários e
demaIS serviços bancários.
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113. inciso I e § 1°. do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados. requeiro a Vossa ExcelênCia seja encaminhada ao
Pnesidente da República a Indicação em anexo, concernente á instalação de
agência da Caixa Econômica Federal na região das Ilhas paraense (Ilha do
Marajá), no município de Curralinho. no Estado do Pará.
Sala das Sessões. em/6 de

,-1:.7

_:;

,2e 1999.
J-

_,;,J,,!lt.<....-.

Deputado DEUSDETH PANTOJII
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Secretaria de Desenvolvimento Urbana a Indicação anexa, sugerindo que o
Programa de Arrendamento Residencial seja estendido às "Cidades Brasileiras
com Centralidades mais .Expressivas" identificadas pelo IBGE, mais as
cidades de Cruzeiro do Sul, no Acre e Santana, no Macapá, através de
inclusão expressa em Instrução Nonnativa.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇ ÃO DE ESTl DOS LEGISLATIVOS - CeDI"

REGIMENTO INTERNO
DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sala das Sessões, em

..

JOI,o
1 'I-

ÀJ:.~

~
.~
/.' ~.'::1',
:).~;
, .

RJ,úpp

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

Deputada MAiriNHÃ

APROV A O REGIME~TO l:':TERNO DA CAMARA DOS DEPL1TADOS

Tirulo IV
DAS PROPOSIÇÕES
Brasília. 29 de Setembro de 1999
Capírulo III
DAS I?-JDICAÇÕES

Senhor Secretario-Geral.

!

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado'
I - su!!ere a outro Poder a adoção de providência. a realIzação de ato
00 de gestão. ou o envio de projeto sobre a matéria de sua inicIativa
exclusiva:
li - su!!ere a manifestacão de uma ou mais ComIssões acerca de determinado
assumo. vis;ndo a elaboraçã~ de projeto sobre materia de iniciauva da Câmara.
S lONa hIpótese do mciso I a indIcação será objeto de requerimento escrito.
despachado pelo Presidente e publIcado no Dláno do Congresso .\'aClonal

adminis{rati~o

o Presidente ~a República instituiu o PAR - Programa de Arrendamento
Residencial atraves da Medida Provisóna 1864. de 1999;
No Art 5' daquela MP delegou é Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Urbano o estabelecimento de diretrizes para aplicação dos recursos
alocados ao Programa. especialmente quanto às áreas de atuação...
A Resolução n' 314. de 29.04.99. do Conselho Curador do FGTS e que
criou o Programa de Aplicação dos recursos, em seu subitem b-1. em seus objetivos,
discerre sobre a produção dos empreendimentos em grandes centros urbanos,
espeCIalmente regiões metropolitanas e aglomerados urbanos.

A SEDU emitiu a Instrução Nonnativa n· 03, de 09.07.99, prevendo em
seu artigo 2 D que a Caixa Econômica Federal baixará aB normas necessárias à
impiantação do Programa; e no Anexo daqoela IN. no item 1.1. prevê que as áreas de
atoação para fins de atendimento do PAR serão aquelas inseridas em aglomeraçõH

INDICAÇÃO N° 517, DE 1999
(DA SRA MARINHA RAUPP)

urbanas. nas regiões metropolitanas e nos centros urbanos de grande porte. incluindo

Sugere ao Poder Execoltvo, por intennédlo da Secretaria Especlai de Desenvoivlmento
Urbano, a extensão da aplicação do PAR - Programa de Arrendamento Residencial a

todas as capitais estaduais:

outras Cidades, nos termos que mencIona

Por sua vez a Caixa Económica Federai emite, em 15.07.99 sua Circular
n' 173, dispondo sobre o. PAR. sendo que em seu ítem 1 mza que "O Programa de
A"endamento Residencial visa ao atendimento exclusivo da necessidade de
moradia da população de baixa renda, que residam em áreas enquadráveis como

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

de atuação do PAR definidas pela SEDU... "

Senhor Secretário de Desenvolvimento Urbano
Doutor Ovídio de Angelis,

Finalmente. em 23 de juiho da Caixa Ecenómlca Federai editou a Circular
175, fazendo a distriboição dos recursos. assunto que abordarei mais adiante.
Faço esse resumo a Vossa Excelência para posicionar os fatos

Dirijo-me a Vossa Excelência para expor e propor que o
Programa de Arrendamento Residencial seja estendido às "Cidades Brasileiras
com Centralidades mais Expressivas" identificadas pelo IBGE e outras de
grande importância estadual, nos termos exatos do OF 327/99/GDMR, anexo.

relacionados ao assunto até o momento, facilitando a compreensão.

Em audiência na SEDU. há algumas semanas, tomamos cenhecimento de
que na Região Norte provàvelmente o PAR sena aplicado apenas nas Capitais.
E ontem. em audíência na Caixa Econômica Federal. tivemos essa

Sala das Sessões, em

..

....

;5c(;;q-li f

~
...iJA/'.i

Deputada MA

.

.

PP

REQUERIMENTO
(Da Sra. Deputada MARINHA RAUPP)

informação confirmada. Mais amda. Senam atendidas cidades cem a partir de 100.000
habitantes.
sôbre o caso,

E é nessa dlreçâo que venho a V.Excia. apresentar minhas Impressões

Penso que a descentralização dos recursos deve ser perseguida pelo
Govemo. Mais ainda. E fato que as capitais e grandes regiões metropolitanas padecem
de grandes males. provocados pelo fluxo megratóno do intenor. É necessano. portanto.
o estimulo e InvestImentos em Infraestrutura no Intenor para fixar o cidadão no mesmo;
é Importante que se inVista nas grandes cidades do interior dos estados para

alavancar o desenvolvimento regional e maximizar a aplicação dos recursos. O IBGE
poSSUi interessante trabalho, pulicado em seu anuáno. denominado IlCidades
Brasileiras com CentraJidades mais Expressivas" , que identifica as Cidades que tem
papel polanzador e cenvergente nos estados. além das próprias capitais. São cidades,
é mais potencializado até que os nas
capitais. Por exemplo. em !l-ondóniJ estão as cidades de Ji-paraná e Cacoal; no
Tocantins, Araguaina e Gurupi; no Parà. Ananindeua, Santarém e Marabá
Excelência, que o investimento nas mesmas

Requer o envjo de Indicação à Secrrtari2 de
Desenvolvimento Urbano. relativa à área de
atuaçlo
do
PAR-Programa
de
Arrendamento Residencial

Por outro lado. as próprias normas citadas anteriormente rezam a

aplicação dos recursos nas aglomerações urbanas... • Nenhuma referêrycia a 100 ou
200 mil habitantes, ou limitação para aplicação apenas nas capitais ou regiões
metropolitanas.
Senhor Presidente:

Nos termos do art. 113, Inciso I e Parágrafo I, do Regimento
. Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V.Excia. seja encaminhada à

Nesse senltdo é que venho propor a Vossa ExcelênCia que o Governo
faça om leve ajuste. ajuste este que terá forte repercussão para os Estados da Região
Norte. Centroeste e Nordeste:
1) Incluir em Medida Provisória· ou na próxima reedição da MP 1864 artigo destinando como área de atuação do PAR, expressamente, também aquelas
Cidades definidas pelo IBGE como ·Cidades BraSileiras cem Grandes Centralidades";

I

I
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2) Considerar também. para fins de atuação do PAR, as segundas
maiores cidades de cada estado. desde que com mais de 50.000 habrtanles. São
cidades com forte influêncIa em seus estados. as quais podem auxiliar no processo de
descentralização demográfico;
3) Recomendar que a SEDU tome a mesma medida. consignando através
de Instrução Nonnativa o solicitado nos itens anteriores;
Tenha a certeza. Senhor Secretário. de que a adoção das medidas aqui
propostas consistir·se·áo em expressivo gasto do Governo Fernando Henrique na
.direção do desenvoivimento dos Estados. especialmente na Amazônia.

Outubro de 1999

V - não são passiveis de execução por quaisquer credores da CEF.
por mais privilegiados que possam ser:
VI - não podem ser constituidos quaisquer ônus reais sobre os
imóveís.
§ 4º No titulo aquisitivo, a CEF fará constar as restrições
enumeradas nos incisos I a VI e destacará que o bem adquirido constitui
patrimônio do fundo a que se refere o caput.

§ 5" No registro de imóveis. serão averbadas as rcsirições e o
destaque referido no parágrafo anterior.

Atencío~a~~

MAR~}»

§ 6" A CEF Iica dispensada da apresentação de certidão negativa de
débitos. expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. e da
Certidão Negativa de Tributos e Contribuições administradas pela Secretaria
da Receita Federal. quando alienar imóveis integrantes do patrimônio do
fundo a que se refere o caput.

Deputada Federal
PSDB-RO

Ao Excelentissimo Senhor
Deputado ALOYSIO NUNES FERREIRA
Secrelario-Geral da Presldéncla da República

§ 7º A alienação dos imóveis perte.neentes ao património do fundo a
que se refere o caput será efetivada diretamente pela CEF. constituindo o
instrumento' de alienação documento hábil para cancelamento, perante o
Canório de Registro de Imóveis. das averbações pertinentes às restrições e
destaque de que tratam os §§ 3º e 4".

LEGISLACÃO CITADA ANEXADA
PELA CooRDENACÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS. CEDI

MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.864-6, DE 22 DE SETEMBRO DE 1999.
CRIA O PROGRAMA DE ARRENDAMENTO
RESIDENCIAL. INSTITUI O ARRENDAMENTO
RESIDENCIAL COM OpçÃO DE COMPRA E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 3" Para atendimento exclusivo às fmalidades do Programa
instituído nesta Medida Provisória. fica a CEF. autorizada a:
I - utilizar os saldos disponiveis dos seguintes Fundos c Programa
em extinção:
a) Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS. criado pela
Lei nº 6.168. de 9 de dezembro de 1974:
bl I'undo de lnvesumento ~oc131 - FlNSOCIAL. cnado pelo
Decreto-Lei nº 1.940. de 25 de maio de 1982:

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição. adota a seguinte Medida Provisória. com
força de lei:
•

cl Programa de Difusão Tecnológica para Construçào de Ilabnação
de Baixo Custo - PROTECH. criado por Decreto de 28 de julho de 1993: e

CAPÍTULO I

d) Fundo de Desenvolvimento Social - l'DS. a que se refere o
Decreto nº \03. de 22 de abril de 1991;

DAS DISPOSiÇÕES GERAIS

Art. I" Fica instituido () Programa de Arrendamento Residencial
para atendimento exclusivo da necessidade de moradia da população de baixa
renda, sob a forma de arrendamento residencial com opção de compra.
Parágrafo único. A Caixa Econômica Feçieral - CEF
gestor do Programa.

s.erá o agente

Art. 2" Para a operacionalização do Programa instituido nesta
Medida Provisória fica a CEF autorizada a criar um fundo fmanceiro com o
fim exclusivo de segregação patrimonial ~ contábil dos haveres financeiros e
imobiliários destinados ao Programa.
§ I" O fundo a que se refere o caput ficará subordinado à

fiscalização do Banco Central do Brasil. devendo sua contabilidade sujeitar-se
às normas do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional
-COSIF.
§ 2" O patrimônio do fundo a que se refere o caput será constituído
pelos bens e direitos adquiridos pela CEF no âmbito do Programa instituído
nesta Medida Provisória.
§ 3" Os bens e direitos integrantes do patrimônio do fundo a que se
refer,e o capul. em especial os bens imóveis mantidos sob a propriedade
fiduciária da CEF. bem como seus frutos c rendimentos. não se comunicam
com o patrimônio desta observadas. quanto a tais bens e direitos. as seguintes
restrições:

I - não mtegram o auvo da CEF:
11 - não respondem dIreta ou mdiretamente por qualquer ohrigaçãt1
daCEI'.

Il - contratar operação de crédito junto ao Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço· FGTS. até o limite de RS 2.450.000.000.00 (dois bilhões.
quatrocentos c cinqÜenta milhões de reais), na forma e condiçlj~
estabelecidas pelo Conselho Curador do FGTS.
§ 1" Do saldo relativo ao FOS será deduzido o valor necessário ao
provisionamento. na CEF. das exígibilidades de responsabilidade do Fundo
existentes na data de publicação desta Medida Provisória.
§ 2"' A CEF promoverá o pagamento. nas épocas próprias. das
obrigações de responsabilidade do FDS.
§ 3º As receitas provenientes das operações de arrendamento e das
aplicações de recursos destinados ao Programa instituído nesta Medida
Provis.ória ._emo. deduzidas as despesas de administração. utilizadas para
amortização da operação de crédito a que se refere o inciso li.
.
§ 4° O saldo positivo existente ao final do Programa será
integralmente revertido à União.
§ 5" A aquisição de imóveis para atendimento dos objetivos do
Programa instituído nesta Medida Provisória limitar-se-á ao valor de RS
3.000.000.000,00 (trés bilhões de reais).

Art. 4" Compete à CEF:
I - criar o fundo financeiro a que se refere o art. 2";

li - alocar os· recursos previstos no art. 3"

inciso

Il

responsabil~ando-se pelo r~tomo dos recursos ao FGTS. na fo~a do § 12 d~
art. 9" da LeI n" 8.036. de 11. de maio de 1990:

III - expedir os atos necessários à operacionalização do Programa:

III - não compõem a lista de bens e direitos da CEF. para efeito de
liqüidação judicial ou extrajudiciaL

IV • delimr os cntenos tecmeos a serem observados na aquisição e
no arrendamento com opção de compra dos imoveis destinados ao Programa:

IV • não podem ser dados em garantia de débito de operação tia

V - assegurar que os resultados das aplicações sejam revertidos para
o fundo e que as operações de aquisição de imóveis sujeitar-se-ão aos critérios
teenteos detimdos para o Programa:

CEF:
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VI • representar o arrendador ativa e passivamente, judicial e
extrajudicialmente:
VII • promover, em nome do ,arrendador; o registro dos imóveis
adquiridos,
Parágrafo único, As operações de aquisição. arrendamento e venda
de imóveis observarão os critérios estabelecidos pela CEF, respeitados os
principios da legalidade. finalidade. razoabilidade. moralidade administrativa.
interesse público e eficiência. ficando dispensada da observância das
disposições especificas da lei geral de licitação.
Art. 5" Compete á Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano
da Presidência da República:
. .
1 - estabelecer diretrizes para a aplicação dos recursos alocados ao
Programa. especialmente quanto às áreas' de atuaçllo, público-alvo e valor
máximo de aquisição da unidade a ser objeto de arrendamento:
11 - fixar a remuneração do agente gestor:
111 - acompanhar e avaliar o desempenho do Programa quanto ao
atingimento ,dos seus objetivo~.
"

CAPÍTULO 11
DO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL
Art. 6" Considera-se arrendamento residencial a operação realizada
no âmbito do Programa instituido nesta Medida Provisória., que tenha por
objeto o arrendamento com opção de compra de bens imóveis adquiridos para
esse fim especifico.
Parágrafo único. Para os fms desta Medida Provisória. considera-se
arrendatária a pessoa fisica que. atendidos os requisitos estabelecidos pelo
Ministério da Fazenda e pela Secretaria Especial de Desenvolvimento
Urbano. seja habilitada ao arrendamento,
Art, 7" \ h contratos de arrendamento reSidencial contel"do.
obngatoriamente. as seguintes disposições
I - prazo do contrato.
li - valor da contraprestação e critérios dc atualização:

111 - opção de compra:
IV - preço para opção de compra ou critério para sua fixação.
Parágrafo único. Para o estabelecimento das condições a que se
refere o caput. deverllo ser observadas as diretrizes fixadas pelo Ministério da
Fazenda e pela Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano.
Art. 82 O contrato de aquisição de imóveis pelo arrendador. bem
como o de transferência do direito de propriedade ao arrendatário, serão
celebrados por instrumento particular com força de escritura pública e
registrados no Cartório de Registro de Imóveis competente.
Art. 9" Na hipótese de inadimplemento no arrendamento. fmdo o
prazo da notificação ou interpelação. sem pagamento dos encargos em atraso.
fica configurado o esbulho possessório que autoriza o arrendador a propor a
competente ação de reintegração de posse.
Art. 10. Aplica-se ao arrendamento residencial. no que couber. a
legislação pertinente ao arrendamento mercantil.
Art, 11. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida
Provisória nO 1.864-5. de 25 de agosto de 1999.
Art. 12. Esta Medida Provisória entra, em vigor na data de sua
publicação.
Brasília. 22 de setembro de 1999; 1782 da Independência c 111 2 da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan "
FranCISco Dornelles
MarlUs TavareS,'
Pedro Paremé' o
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RESOLUÇÃO N! 314, DE 29 DE ABRIL DE 1999
Cria Programa de Aplicação destinado a
viabilizar o direito à moradia. para a população de menor renda.
O CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA
DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. na forma do art. 5! • Inciso I. da
Lei N! 8.036, de I I de maio de 1990, e do artigo 64, Inciso I do
Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto N°
99.684. de OS de novembro de 1990;
Considerando a determinação do Governo Federal de alocar
recursos da União em contrapartida aos do FGTS para atendimento a
famílias com renda de até 6 salários ITÚnimos, provenientes dos Fundos de Apoio ao Desenvolvimento Social-FAS. de Desenvolvimento
Social-FDS, de Investimento Social·FINSOClAL e Programa de Difusão Tecnológica-PROTECH para implementação deste Programa:
Considerando a necessidade de garantir o acesso à moradia
às fanulias de menor renda, que residem nos grandes centros urbanos.
as quais não estão sendo adequadamente atendidas pelos Programas
Habitacionais com recursos do FGTS;
Considerando o contingenciamento de recursos ao Setor PÚblico. por força de Resolução 'no 2.521198. do Conselho Monetário
Nacional;
Considerando que a aplicação dos recursos neste Programa
pôssibilitará a geração de novos empregos. mediante a construção da
ordem de 200 mil unidades habitacionais;
Considerando a necessidade de reduzir o custo de acesso à
moradia às populações de menor renda, resolve:
I - Criar Programa de Aplicação destinado a viabilizar o
direito à moradia. com os seguintes objetivos:
a)atendimento à população de menor renda;
b)ocupação das unidades através de instrumento que garanta
a opção de compra futura;
c)produção de novas unidades habitacionais e recuperacão de
•
empreendimentos em grandes centros urbanos.
I - Estabelecer que para alcançar os objeti vos do Programa
serão obse1"Vadas as seguintes diretrizes. quanto:
a )Aos beneficiários finais:
a-I - renda familiar máxima de 6,0 (seis) salários-mínimos
para produção de novas unidades;
a-2 - nos casos de recuperação de empreendimentos, poderão
participar farrulias com renda familiar superior a 6(seis) saláriosITÚnimos. desde que constituam minoria;
,
a-3 - não ser proprietários ou promitentes compradores de
imóvel residencial no local de domicílio nem onde pretendam fixá-lo.
ou detentores de financiamento no âmbito do Sistema Financeiro da
Habitação;
a-4 - vedação de novo acesso ao Programa à farrulia que
descumprir o contrato;
~-5 - acesso à moradia mediante instrumento de ocupação
com opçao de compra.
b )Ao imóvel:
. ,.~-I - projetos ~cstinados a produção de novas unidades habJt~<:lP~als e r~.cuperac;ao de eII!l2reendimento~ em grandcs centros
urb.mos. especl.l!mente em .ReglOes MetropolItanas e anlomerado"
urbanos;
e
"

b-2 - valor de aquisição unitário limitado a RS 20.000.00
(vinte mil reais) ou valor dc mercado. o que for menor. assim considerando valor de terreno, custo de obras inclusive Bônus de Des.
pesas Indiretas. despesas de lelZalização e seguros;
b-3 - não ter sido objeto de financiamento com recursos do
FGTS, mesmo que quitado.
3 - Autorizar o Agente Operador. após a intcl!ralizacão de
contrapartida mínima de R$ 550.000.000,00 (quinhentos e cinqüenta
milhões) oriundos da União. a alocar ao Programa até
RS2,450.000.ooo.00 (dois bilhõe~. quatrocentos e cin~üenta milhões
de reais) provenientes de recursos apropriados como disponibilidades
do FGTS.
3.1 - Deverá ser definido mecanismo especial que garanta a
segregação contábil. financeira e administrativa dos recursos destinados ao Programa.
4 - Determinar que os recursos alocados serão aplicados. nas
seguintes condições:
a)Desembolso:
a- I - parcela única;
b)Retorno:
b.I • Taxa de juros nominal de 4% a.a;
b.2 - Prazo de carência de 36 meses para início de retorno do
principal;
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b.3 - Prazo de amortização de até 240 meses;
b.4 - Pagamentos mensais de juros e atualização monetária;
com acréscimo, a panir do 37° mês, de quota de amonização equivalente a 0,025% do valor do empréstimo, nos primeiros 12 meses,
com incremento mínimo de 0,06190 I % a cada ano;
b.5 - Atualização do saldo devedor com base no índice de
remuneração básica das contas vinculadas do FGTS;
0.6 - Garantias previstas na legislação do FGTS.
5 - Definir que não se aplicam aos recursos desúnados a este
Programa, as condições 'previstas na Resolução 289, de 30 de junho
de 1998, e suas alteraçoes, prevalecendo as regras previstas nesta
Resolução.
6 - Determinar que:
a) o Gestor da Aplicação e o Agente Operador regulamentem
esta Resolução, no âmbito de suas competências, previamente à alocação dos recursos;
b)até o 12° mês deverá estar contratado, no mínimo, 30%
(trinta por cento) do total; do 13° ao 24° mês mais, no mínimo, 30%
(trinta por cento) do total e do 25° ao 36° mês os remanescentes 40%
(quarenta por cento);
c)os recursos não contratados nos prazos estabelecidos deverão retomar ao FGTS remunerados às mesmas taxas aplicadas às
suas disponibilidades;
d) o Gestor da Aelicação e o Agente Operador deverão
buscar parcerias com os órgaos de Estados e Municlpios e entidades
da SOCiedade civil organizadas, da área de habitação e desenvolvimento urbano, para li consecução tios objetivos do Programa.
. _ 7 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua pubhcaçao.
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EMÍLIO HUMBERTO CARAZZAI SOBRINHO
Presidente da Caixa Econômica Federal
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FRANÇISCQ DORNELLES
PreSidente do Conselho
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ANEXO
PROGRMtU DE

ARRENDAME~TO RE~tDESCtAL - PAR

DI) CONTRATO DE ARRENDAMENTO
D' DEnNIÇÃO E SELEÇÃO D'S ÁREAS DE ATUAÇÃO

RESm~NClAL
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mllumos. lsol~ ou eomunJ:t.mtnlc
ai
Insct?o naln.:llha wU1n:t.
bl
C\lstenCI:I ~ mtrJ-esU'UturJ roslQ IJg'J:I, soluç:lo d: esgotJmento 5.1ll1t.mO. t:ncrgta clctncl. ,'Ias dc :lCCSSO .:
tr:1nSpOnes públlco~ I.
cI
tnSCrçâo em projetoS d: n='o1t:lh1.:lç;10 de c:x:ntrOs urbanos
di
fae:thd:1d:: d: 3CC1~ a paios ger.1dorcs d:: emprego e n::ndJ
el
\1:1b1h~ li: :Ipro\'elt~mcnto dI: tem:nos pubhcos. em t:m:ct:ll ..quclcs rem.:mcsc:ntcs d: lerrenoS
&:s.:lpro~dos ao longo d:1s 1lnh.l5 di: meuõ unhas de u:ltI5POnt !errO\1.:ano ou rodDn..no
fi
e~t1:j3m em p'oc:csso de reorpntuÇ:l1) funCIOnai e/ou mUCÍ1rIr;:l de U!iO.
~l
la... orec;am:lrccup::(;lÇ:1o d=:u-...asdl: ns.co e:unblatt.lt

S I 1 O indtce de rr.:JJustmlCmo t,!U:l penodicld:Jd: d: apliQÇtla, ccnsuzues do COnlr;lla de am:l"IdmtenJa
n:stdeno::Ll. serio submendos a p"=\1a aUlonz;:t.ç::io dJ::ro Secrc:uru d: ESt:ldo c1e Dcsen\'Ol\1memo Urbano c1l
Pres1dénCla tb Reptlbhc:l e do MuuSlena dJ F:rzl:naJ
DA ALOCAÇÃO DOS RECURSOS DO PAR

61
A CEF 3loc::::llõ1 oç t'mU"SOS do PAR. mclwl\'c aqueles de que 'tr:lU o tnClSO I. do :utlgo J•• d:1 Mt:dJda
PrO\150na n° I 8o.-1~3 _em luntJo da dcm:mda efeu\'amentc C:lr.lClau.ad.:l rt:l.S. J.tC,:1S de ~ sdO:lO-n3d:l1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
'MATRIZ
ÁREA DE PRODUTOS SOCIAIS DO GOVERNO
Circular n. 173 de 15 de julho de 1999
D.O.·135de 16-,-1999 pá~. 12

Dispõe sobre a aplicação dos recursos do FGTS no Programa de Arrendamento Residencial - PAR.
A Caixa Econômica Federal, no uso das atribuições que lhe conferem o art. "j~.
inciso lI, da Lei n. 8.036 d ), de 11 de maio de 1990, e o art. 67, inciso lI, do Anexo ao
Decreto n. 99.684(2J, de 8 de nO\'embro de 1990. com a redação dada pelo Decreto n.
1.522!31, de 13 de junho de 1995. e em cumprimento às disposições da Medida Pro\'i~
sórla n. 1.864-3"" de 29 de junho de 1999, da Resolução do Conselho Curador do FGTS
n. 314"', de 29 de abril de 1999, e da Instrução Normativa n. 3, de 9 de julho de 1999,
da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República SEDU, baixa esta Circular.
1 O Programa de Arrendamento Residencial visa ao atendimento exclusivo da
ne:es~ídade de moradi~ da população ~e baixa renda, que residam em áreas enqua.
drave!s como de .atu:,çao. do PAR ~efimdas pela SEDU, por intermédio da ocupação
de umdades habitaciOnaIs formahzada por Instrumento contratual com garantia de
opção de compra futura.
LI A Caixa Econõmica Federal, na condição de Agente Gestor do PAR, deve observar as diretnzes e condições estabelecidas na Medida Provisória n. -1.864-3/99, na
Resolução CCFGTS n. 314/99, e na Instrução Normativa SEDUIPR n. 3/99 e suas alterações e aditamentos, especialmente as disposições relati....as ao enquadramento dOE
beneficiários finais das unidades a serem arrendadas.
2 O valor de empréstimo da Caixa Econômica Federal, na condição de Agente
Operador do FGTS, ao Agente Gestor do PAR. será de RS 2.400.000.000.00 (doís bilhões e quatrocentos milhões de reais). liberado em parcela única na data da forma.
lização do contrato de empréstimo.
2.10 Agente Gestor do PAR retornará os reCUrsos ao FGTS. por intermédio do
Agente Operador, nas condições estabelecidas na Resolução n. 314/99 e n35 suas alterações e aditamentos.
2.2 O empréstimo terá como garantia a \'inculação das receitas oriundas do arr~ndan;e~~o das unidades habítacionais do PAR e da remuneração daS' aplicações das
dlspomblhdades do Fundo de Arrendamento Resídencial - FAR.
2.3 O Agente Operador cobrará. no dia l' de cada mês. do Agente Gestor do PAR.'
prêmio de risco de credito correspondente à taxa de O.03333e:t (equivalente a 0.4% ao
anal incidente sobre o saldo devedor vigente no dia 12 do mês imediatamente anterior.
3 O Agente Gestor do PAR deverá efetuar a análise de viabilidade dos projetos
destinados ã produção de navas unidades e à recuperação de unidades degradadas,
inclusive quanto aos a~pectos de risco a ele~ relacionados.
4 Objeth'ando possibilitar o acompanhamento da aplicação do:::: recurso:; do FGTS
no PAR, o Agente Gestor deverá encaminhar, mensalmente, ao Agente Operador, as
informações relativas às contratações, por Unidade da Federação. na forma abaixo
discriminada:
a) quantidade de municípios atendidos;
b) quantidade de contratações realizadas no mês de referência e cumulativamente até o mês de referência, inclusive;
c) valor médio das contratações realizadas no mês e cumulativamente até o mês
de referência, inclusive;
d) valor do desembolso no mês de referência e cumulativamente até o mês de
referência. inclusive;
e J quantidade de unidades em produção;
n quantidade de unidades arrendadas e de unidades não arrendadas;
g) índice de inadimplência das unidades arrendadas, calculado pela razão entre o montante dos ~tal0re5 efetiva.mente recebidos de arrendamento no mê$ e o montante prevísto para o mês;
hl montante dos valores recebidos de arrendamento no mês; e
i) montante de ingresso de recursos no FAR correspondentes a rendimentos originârios da aplicação de suas disponibilidades.
5 Os casos omissos serào dirimidos pelo Agente Operador. no âmbito de sua competêncía.
6 Esta Circular entra em vigor na data de sua publicação. - ANECIR SCHERRE, Diretor. Em exercício
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Capitulo 111
DAS INDICAÇ'ÓES

Art. 113. Indicação é a propOSição através da qual o Dcputado.
I - sugcrc a outro Podcr a adução dc providênCIa. a rcalização dc ato
administrativo ou dc gcstão. ou o cnvio dc proJClO sobrc a matéria dc sua iniciativa
exclusiva:
\I - sugerc a mamli.:stação dc uma ou mais ConllSSõcs accrca dc dctcmlinado
assumo. visando a c1aboração dc proJcto sobrc matéria dc iniciativa da Câmara.
§ I U Na hipótcsc do mciso I a indicação scrà objclo dc rcquerimclllo cscrito.
despachado pclo Prcsidclllc Cpublicado no D/lÍrIO do Congresso l\"aClOna/.

MENSAGEM N° 1.:57 DE 199[0
,DO PODER EXECUTIVO,

Submete a consloeracáo ao Congresso NaCional o texto ao "Acorco de Coooeracào entre
InstJ1UICões ae EnSino Suoenor aos Palses-Memoros aa Comumaaae aos Palses De llngua
Portuguesa'· celeoraco Dela Governo da Recubllca Federattva ao Brasn no âmbito da
Comunlcaoe cos Palses oe Lingua Portuguesa. em Praia. Cabo Veroe. em 17 de JulhO de
1995
(AS COMISSÕES DE RELACÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; DE
EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO. E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇÃO (ART. 54»)
Senhores Membros do Congresso NaCIonal.

De conrortmdade com o disposto no antgo 84. inCISO VIIl. da Conslltulçào Federal.
submeto a ele\'aaa consíderação de Vossas Exce\enclas. l1companhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores. o

texto do "Acordo de

Cooperi1Ç~o

entre

institulcões de EnSInO ~uperior dos Palses-Membros da Comunidade dos Paises de Lingua

Portuguesa". celebrado pelo Governo da Republica Federativa do Brasil no ámbito da Comunidade
dos Paises de Lmgua Ponut!uesa. em Praia. Cabo \- erde. em 1'7 de .iulho de 1998.

BrasllHl.

:..; de: setetr'.bro de 1999

LEGISL,\CÃO C1T,\D,\ ,\NEX,\DA PELA
C'OORDENACÃO DE EST\-DOS LEGISLATIVOS -CeDI

CONSTITUIÇAo
DA
REPÚBLICAFEDERATlVA DO BRASIL
1988
TITL"LU IV

Da ürganlzação úos Poderes
CAPITCLO I
Do Poder Lcglslauvo

Seção 11
()as Atribuitões do Cunj!resso Nadonal

REGIMENTO INTERNO
DA
CÂMARA DOS DEPlJTADOS
RESOLUÇ7l.0 NU 17 DE t?89

Art. -19 E da competência exclUSiva do Congresso NaCIOnal:
I - resolver deliniuvamente sobre tratados. acordos ou atOS mtemaClOnalS
que acarretem encllfgos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacIOnal.

APROVA II REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS lJEPUIADOS

11 - aUlOnzar o PreSidente da Republica a declarar guerra. a celebrar a paz.
a pennnir que forças estrangeiras Iransnem pelo terrilOrio naCIOnal ou nele
pennaneçam temporariameme. ressalvados os casos previste» em lei
complementar:

Titulo IV
DAS PROPOSIÇÓES

III - Jutorizar (1 Preslúente C (1 Vice-Presldentc da Republica a se
aUSentllfem do Pais. 4uando a ausencla cxceàer a qumzc dias;

Outubro de 1999
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CAPIITLO II
Do Poder Executivo

5.

po(iar

Com vistas 21.0 enczuninh&Jlen'to do assun'eo

Leqislativo I

canstituicão

Seção li
Das .-\tribui~ões do Presidente da República

Mensagem

ao

conforme

Federal,

subme't.D

=:ongresso

a

reza o inciso VIII do
a Vossa

NaClonal.

Excelência

junt:amente

apreclaçio

artigo
o

com

da

projeto

de

as

copias

autan'ticadas do Acordo.

Art. X~ Compete pnvativamente ao Presidente da Republica:
1- nomear e exonerar os Mintstros de Estado:

Respei tosamente,

!I - excrcer. com o auxlilo dos .\1inistros de Estaoo. a direcào sUDerior da
'
admlnlstraçào federal.

III - Intciar o processo legisiativlJ. na forma c nos casos previstos nesta
Conslltuição:

r--->

(

!'(~2..

LUIZ~

FELIPE/UH;REIA

Hinlz-cro ae F.st:aao Cias Relac;:6es

Exter~ores

IV - "anclOnar. promulgar c fazer publicar as leis. bem como expedir

decretos c rcgulamento" nara slIa lic! cwcução:
V - vetar proJetos de lei. total ou parcialmente:
VI - dispor sobre a organização e () limcionamento da administração
tederal. na torma da lei:
VII - manter relações com Estados estrangeiros c acreditar seus
representantes diplomaticos:
VIII - celehrar tratados. convenções c atos internacionais. sujeitos a
referendo do Congresso Nacional:
IX - decretar o estado de defesa c o estado de sitio:

ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE INSTITUIÇÕES DE ENS!N0'
SUPERIOR DOS PAíSES-MEMBROS DA COMUNIDADE DOS PAISES DE
LÍNGUA PORTUGUESA

Os Governos da República de ·Anco1a, da República Federativa do Brasil, do
República de Cabo Verde, da República da Guiné-Bissau, da ReplÍblica de
Moçambique, da ReplÍblica Portupeu, e da República Democrática de Slo Tomé
ePrincipe,
Considerando os princlpios e objetivo! enunciados nOS Estatutos e na Declaraçio
Constitutiva da Comunidade dos Paises de Linaua Portuptla (CPLP), anlnados
em 17 de Julho de 1996,
Cientes de que a cooperaçio entre instituições de ensino superior constitui
instrumento essencial na cODsolidaçlo de uma comunidade cODsciente da
importincia da educaçio e do valor da Iingua comum,

EM N°

:'):

/MREo

Brasilia, em .i;

de

de 1999 •

agosto

Convictos de que o intercimbio entre instituições de easino superior é uma das
formas mais proficuas de estimulo ao desenvolvimestto cielltlflco, tccnoJó&ico e
cultural dos Estados-Membros,
Desejosos de dinominr a cooperaçlo entre as instituiçlies de ensino superior, com
vista à valorizaçlo dos recunos humanos nos Estados-Membros,

E><celentfssimo Senhor presidente da República,

Tenho a honra àe

Excelência

o

Instituições
dos

anexo

subme~er

texto

do

Vossa

IIAcordo

entre

de

Cooperação

Ensino superior dos Países-Membros

de

Tendo em atençlo as conclusões da I' Conferencia dos Ministros da Educaçio da
Comunidade dos PaiseJ: de Língua Portuguesa (CPLP), realizada em Lisboa, a 24 e
25 de Novembro de 1997,

a elevada consideração de

Países de Língua Portuguesa", feito e assinado e. 17

julho
de

Governo da comunidade dos Pa1ses de L1nqUa Portuquesa, realizada

em

1998,

por ocasião da II Conferência de Chefes de

de

e

de

Decidiram entre si a implementaçio do presente Acordo:
Artigo I'

Comunidade

da

Estado

Os Estados-Membros promoverio a cooperaçlo entre instituições de ensino
superior mediante atividades de apoio à educaçlo e cultura, i pesquisa e ao
de.envolvimento científico e tecnológico. Para tanto, cada país nomeará um óllllo
executor no máximo 60 (sessenta) dias após sua entrada em vilor.

praia, Cabo Veràe.
o

Brasil

portuguesa

profissionais,

por

aos Paises Africanos de

pres~a

tradicional

para

apoio

L1nqua

formação

a

Oficial
quadros

de

intermédio da ofertá anual de amplo

n~ro

vagas gratuitas em cursos de graduação e de pós-graduação, bem

de
co.a

de bolsas de estudo.

o

3.

Superior
Portuguesa
docentes

Acordo

dos

busca
e

de Cooperação

Paises-Membros

entre

InstituiÇÕes

da Comunidade dos

promover

a

formação

e

pesquisadores,

o

intercâmbio

o
de

de

Ensino

Pa1ses 'de

Língua

aperfeiçoamento
informações

e

da

Nessas

impor~ante

educação,

da

uma vez que

cooperação

de

constituir-se-ã

aproximação multilateral

con1:.ribu~ra

educacional,

°

%. Os objetivos acima enumerados 'serio Implementado. Medlanle conv~níos
celebrados entre instituições cie ensino superior dos Estados-Membros.

Artia03'

condições, o presente Acordo

instrumento

Oi

aI A formaçlo e o aperfeiçoamento de docentes e jiesquisadores;
bl intercimbio de inronlllçõu e esperíh<:iu;
oI
Interclmbio de produçlies cientificas, de dK1lmefttaçio
llpeelalbada o do publleoçl..;
dI O planejamento, implementaçio e desenvolvi_to de projectos
comuns;
.1 O conhecimento mútuo dos sistemas de ensino superior;

o

desenvolvimento de projetos comuns.
4.

1. O presente Acordo tem por objetivos:

nào apenas para o

como

possibilitarà

multilateral das questões de interesse comum.

no

campo

em
da

aprofunda:aento

o

tr.ta••nt~

do

84

1. Vbaftdo atingir os objetivos do Artigo anterior, os Estados-Membros da CPLP
promoverlo U leluiDtes otividades:
aI Intercimbio de docentes e pesquisadores para a realizaçio de cunos
de pãs-graduaçio em instituiçlies de ensino superior;
bl Intercimbio de missões de ensino e pesquisa, de docentes e
peJ:quisadores, de curta ou IonCa duraçio, com vista ao
d...nvOlvbneoto do ensino de pãs-araduj,çioi '

Outubro de 1999
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o) Troca de documentação e publicáÇiio do. re.ultado. das pesqui.a.
realizadas conjuntamente;
d) Elaboração e execução conjunta de projetos de pesquisa;

2. Tais atividades poderão ser executadas por universidades, centros de pesquiU5
ou outras instituições de ensino superior, observadas as disposições legais
vigente. em cada E.tado-Membro e .. diretrizes ..tabelecid.. pelo Con.elho de
Mini.tro. da CPLP.
Pelo Governo
Artigo 4'
05 Estado!i-1\1emhros en\'idarão esforços no sentido de facilitar o reconhecimento
mútuo, pelas instituições de ensino superior, de títulos, diplomas e certificados, de
acordo com as leis vigentes em cada país.

f

,
~epu Iica Portugu..a

4li-~

Pelo GQvemo da República Democrática de São Tomé e Príncipe

_______çJ?1a~~~J--..:~=:::=--=-~1 HARC6uN6Moco
.~ < ' )
Secretario E)(."cu~vo

Artigo Sn
05 Estados-1\tembros estimulnriioa assinatura de .convênios entre instituições de

ensino superior, no sentido de~faciIitar a equivalência dos diplomas emítidos por
estas, de acordo com ai leis vigentes em cada país.
Aviso n(' 1.497 - C. Civil.
Artigo 6'
Cada Estado-Membro deverá informar os demais· Estados de quaisquer
modificações verifitadas em seu sistema de ensino superior;
Artigo 7'
Os programas e projetos de caráter multilateral, dt!$envolvidos no âmbito do
presente Acordo, serão aprovados pela Conferência de Ministros. da Educação da
CPLP.

Em 14

de setenbro

de 1999.

Senhor Primeiro Secretário.
Encaminho a essa Secrecaria Mensagem do Excelentissimo Senhor Presidente da
República relativa ao texto do "Acordo de Cooperação entre Instituições de Ensino Superior dos

Países-Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa". celebrado pelo Governo da
República Federativa do Brasil no ãmbito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

Artigo 8'
Atenciosamente.

1. As divergências relacionadas com a interpretação ou implementaçio do
presente Acordo serio dirimidas entre os Ministros de Educação da.CPLP.

2~

2. Caso não seja possível dirimir quaisquer divergências por negociação, cada
Estado-Membro poderá solicitar que as mesmas sejam submetidas à decisão do
Con.elho de Mini.tro. da CPLP.

PEDRO PARENTE
Chefe da Casa Civil

da Presidéncia da República

Artigo 9'

o presente Acordo poderá Ser revisto de comum acordo por proposta de 1jm dos
A Sua Excelência o Senhor

Estados-Membros.
Artigo 10'

Deputado UBIRATAN AGUIAR
PrimeÍ{o Secretário da Câmara dos Deputados
BRASILIA-DF.

1. O presente Acordo entrará em vigor, para os dois primeiros Estados-Membros
qüe o ratiliqu'em ou .provem, 30 (trinta) di•• após o depósito do .egondo
instrumento de ratificação.
MENSAGEM N° 1.291. DE 1999
(DO PODER EXECUTIVO/

2. Para os demais signatários, entr.l1rá em vigor no 3011 (trigésimo) dia .após o
depó5ito do respectivo instrumento de ratificação ou aprovaçlo.

Submete ã apreclacão do Congresso NaCIonal o ato constante da Portana nD 130. de 26 de
Artigo 11'
1. O Secretariado Executivo da CPLP será o depositário do presente Acordo, bem
como dos instrumentos de ratificação ou aprovaç.io.
Z. O Secretariado Executivo da CPLP notificará aos Governo. do. demais
Estados-Membros a data de entrada em vigor do pr..ente Acordo e a dltta de
dap61lto dOI inltrumlntol d. raUficaçlo ou .proY.~lo.

agosto de 1999. Que autonza o Governo do Estado do Acre. por IntermedlO da Fundação
de Cultura e Comumcacão Elias Mansour. a executar. ceIo prazo ae cez. anos, sem direito
de eXclUSIVidade. servIço de radiOdifusão sonora em freqíJêncla modulaoa na Cidade de

BrasHéla. Estado do Acre
(AS COMISSÕES DE CIÉNCIA E TECNOLOGIA COMUNICAÇÃO E INFORMATICA. E DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART 54»

Senhores Membros do Congresso :'<.aclonal.

Feito e ...inado na Praia, a 17 de Julho de 19!18.
Pelo Governo da República de Angola,

~m.-term05

dll am1io -10. mCIMI XII. combinadll com ('\

i.:: ~~

d() anlgo ::::3. da

Conslltuu;ão Federal. !IubmeltJ a apreCiação de \ essas E\celencias. acompanhado de E"POSIÇão de

~b"o

l}-:l.y .Ia, W~ "Lo ~

Pelo Governo da República Federativa do Bi'••i1,

Motivos do Senhor :\I1Olstro de Estado das (:omunicações. o ato constante do Ponana

n~'

130. de

:!6 de a.goStO de lono. que autonza o Governo do Estado do Acre. por intermedlo da Fundação de
Cultura e Comumcaçàu Elias ~Iansour.

J

e"ecutar. pelo prazo de dez anos. sem direno de

exclusividade. I\erVlço de radlOdlfusã(, ~onorJ em frcquenclJ modulada. na cI.dade de Brasileia.
E.stado do Acre

BraSlha. 15

tit.'

setenbro

de 19Q(1
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Aviso n·· 1.502 - C Civil
Brasilia. 26de aaooto

de 1999.

Em 15

de setenbro

de Iqgo

Exceleoussímo Senhor Presidente da República.

rr

Encaminho a Vossa Excelência. o Processo Administrativo 53600.ססOO2&199. em
que o Governo do Estado do Acre. por intennedio da Fundação de Cultura e Comuniclçio Elias
Mansour. requer autorização para executar servíço de radiodifusão sonora em frequcncia modulada.
na cidade de 8rasiléia. Estado do Acre

Senhor Primeiro Secretario.

Encaminho a essa' Secretana \Iensagcm rio Exccienllsslmo Sennor Presl(icmc
Repubitca na qual submete i1aoreclal;ào do ('<..mt-treSS(l '.:aclonal o ato constanlc da Ponann n'

De acordo com o ano 7'" p'aragratb uruca. do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão. aprovado pelo Decreto n' 52.795. de 31 de outubro de 1963. as pessoas juridicas de
direito publico Interno tem preferencla para a execução dos serviços de radiodifusio.

.,

3.

de :!6 de agosto de ICM)C). que auroriza () (ioverno do Estado do Acrc. por Intermedlo da Fundação
de Cuhura e Comumcaçào Elias i\'1anrour. a execuHlr SCT\-'IÇO de radlOditusào sonora em rrequénclã
modulada. na cidade de Brasiléia. Estado do Acre

Esclareço que o § 10 do ano 16 do mesmo Regulamento. com a rcdaçio do Decreto

n!l 2.108. de 24 de dezembro de 1996. estabelece que as outorgas a. Estados e Municipios serio
deferidas mediante atos de autorização pelo Presidente da Republica ou pelo Ministro de Estado
das Comunicações. coníQrme o caso. e serão formalizadas por meio de convenia a ser firmado entre
a União e a entidade interessada.

..\tenclOsamen~c.

.~

A Consultoria Jurídica deste ~1ínisteria manifestou-se pelo atendimento do pedido.
achando-o regularmente instruido. de acordo com a legislação aplicàvel. demonstrando possuir a
~ntidD.de as qualificações exigidas para a execução do serviço. I,) que me levou a autoriza-Ia. nos
termos da inclusa Portana,

4,

'- .... Chefe da Casa Civil
dit Presidência da Rep}Jblica

Esclareço que. de acordo com o § 3\! do 3nigo ~~3 da Constituição. o ato de outorga
5
somente produzirà efeitos legais apos deliberação do Congresso Nacional. para onde solicito seja
encaminhado o referido ato. acompanhado do processo acima mencionado.

Respeitosamente.

~wl~Sil

~e ESla~

PORTARIA ;-';' 130

DE26

\ Sua ExcelênCia l) S~nhor
D","""do L'BIRATAlI: AGL:IAR
da Cámara d,)s
BRASII,(,\-DF

das com,cações

DE

acrosto

Primel~o ~L'CrClano

DE 1999

o MINISTRO DE ESTADO DAS COMUN1CACÕES. no uso da atribuiçio que lhe
confere o § 10 do art. 16 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusio. aprovado pelo Decrelo n'
S2.79S~ de J 1 de outubro de 1963. com a reda.çio que lhe foi dada peta Decreto nl 2. lOS. de 24 de
dezembro de 1996. considerando o disposto no o an "p. paragrafo unico. do citado Iteplamemo. c
tendo em vista o que consta do Processo Admininraüvo n!l 53600,ססOO28/99. resolve:
An. 111 Autorizar o Governo do Estado do Acre:. por intermedio da Fundaçio de Cultura
e Comunicação Elias Mansour. a executar. pelo prazo de dez anos. sem direito de exclusividade. serviço
de radiodifusio sonora em frequência modulada. na cidade de BruileiL Estado do Acre.

DeDutado~

MENSAGEM N° 1.292. DE 1999
(DO PODER EXECUTIVO)
Submete a apreclacão do Congresso N8clOllal o ato constante da Portana nO 131. de 26 de
agosto de 1999. que aUlOnza o Governo do Estado dO Acre. por IOlermed'O da Fundação
de Cultura e ComunlCaÇAo Elias Mansour. a exaeutar. pelo prazo de dez anos.•em direito
de eXdutllVldade. S8MÇO de radiOdifuslo sonora em freqOêncla modulada. na Cidade de
RiO Branco. Esllldo do I\l:;te.
(AS COMISSOES DE CI~NCIA E TECNOLOGIA. COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA: E DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54»

Paragratb úmco A autonzação reger-se·a pelo Código Brasíleíro de Telecomunicações.
leiS subsequentcs ~ seu!. regulam~tos
Art, Z':! Este ato somente produzira efeitos legais apos deliberaçio do Cong.resso
Nadonal. nos lermos do § 3v do Inlgo 223 da Constituiçio
Art,]1I. As obrigações decorrentes desta autorizaçio obedecerio as cliusulas
estabelecidas em convênio a ser firmado entre a Uniio. por intennedio do Ministmo das Comunicações.
e o Governo do EsLado do Acre. atraves da Fundaçio de Cultura e Comunicaçio EDu Mansour. no
prazo de sessenta dias. li contar da data de publicação da deliberação de que trata o anígo anterior. soh
pena de tomar-se nulo. de pleno direito. o ato de aUlonzaçio

An

4~

Esta Ponana entra em vigor na data de sua publicaçio

0=

I~n .

Senhores ~tembros do Congresso 1\acional.

....os lennoS do anigo ~tl. inCISO XII. ~ombmado com o ~ r~ do amgo ::3. da
ConsUlulção Federal. submero a aprec~ção de "ossas Excelências. acompanhado de Exposu;ào d~
MOII\'os do Senhor ~Iini'lro de Estado das Comumcaçõe~, o ato constante do Ponaria n-' 131. de
::!:6 de aJ!:oMD de 1CJ99. que autoriza o Governo do Estado do Acre. por mtennedio da Fundação de
Cuhura e Comunicaçio Elias M~r. a e:'(ecular. pelo prazo de dez anos. sem direito de
exelu~vid&de. ser..o\ço de radiodifusão sonora em frequenc.ia modu\lda. na cidade- de Rio Branco.
Est<ldo dn ACH.'

Brasllia.'· :5

de set:enbro

de 19Q Q

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Outubro de 1999
EMn' 153

/MC

Quinta-feira 14 48349

Aviso n' 1.503 - C Civil

Bruilia. 26 de

agosto

de 1999.

Em 15 de setenbro de 1999

Excelenussimo Senhor Presidente da Republica.
Senhor Primeíro Secretario.

Encaminhn

a Vossa Excelência o Processo Administrativo n" S3600.000026J99. em

que o Governo do Estado do Acre, por intennedio da Fundação de Cultura e Comunicação Elias

MansDur. requer autorização para executar serviço de radiodifusiQ sonora em frequincia moduladL
na cidade de Rio Branco. Estado do Acre
.

Encammho a essa Secrctana \fensagem do Exceientlssimo Senhor Presidente da
Republica na qual submete a apreciação do Congresso :':aclonal o ato constante da Ponaria n:! 131.

_.
De acordo com o art. 7' paragrato unico. do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão. aprovado pelo Decreto n\! 5:!.795. de 31 de outubro de 1963. as pessoujuridicas de
direito publico Interno tem preierencl3 para a execução dos serviços de radiodirusio.

de 26 de agosto de 1999. que autonza o Governo do Estado do Acre. por imennedio da Fundação
de Cultura e Comunicaçào Elias Mansour. a executar serviço de radiodifusão sonora em rrcquencia
modulada. na cidade de Rio Branco. Estado do Acre

J
Esclareço que o § IOdo ano 16 do mesmo Regulamento. com a redllÇio do Decreto
nll 2.108. de 24 de dezembro de 1996. estabelece que as outorgas a Estados e Municipios seria

Atenciosamente.

deferidas medii'U1tc atos de autorização pelo Presidente da Republica ou pelo Ministro de Estado
das Comunicações. cont'bnne o caso. e seria Ibnnalizadas por meio de convénio a ser firmado entre

/7

,J(j}(jj)/V

a União e a entidade interessada.

A Consultoria Juridica deste ~Iinisterio manifestou-se pelo atendimento do pedido.
a legislação aplicàvei. demonstrando possuir a
entidade as qualificações exigidas oara a execução do serviço. o que me levou a autoriza-Ia. n05
tennos da inclusa Ponana.

4

achando~o regularmente instnlldo. de acordo com

5
Esclareço que. de acordo com o § 3'-' do anigo .:!~3 da Constituição. o Ito de outorga
somente produzira efeitos legais apos deliberação do Congresso Nacional. para onde solicito seja
encaminhado o referido ato. acompanhado do processo acima mencionado.

,,\ Sua Excelência () Senhor
Deputado L13IRATA:-I AGUIAR
Primeiro Secretario da Câmara dos Deputados

BRASiLlA-DF

Respeitosamente.

.'

PEDRO PARE:-;TE
Chete da Casa Civil
da PresidênCia da Repubtica

h· I ./Z~j

MENSAGEM N' 1.293, DE 1999
(DO PODER EXECUTIVO)

~

PIMEl'IJfNDA V GA
Estado das Co ulUcaçõe.

~e

Submete il apreciação do Congresso NaCional o ato constante da POr1ana n' 132, de 26 de
agosto de 1999, que aulonza o governo do EstadO do Acre. por IntermédiO da Fundação de

Cuttura e Comunicação Elias Mansour. a executar. pelo prazo de dez anos. sem dIreito de
exclUSIVIdade. serviço de radiodifusão sonora em freqüênCia modulada. com fins

exclUSivamente educatiVOS. na CIdade de Cruzeiro do Sul. Estado do Acre,
(AS COMISSOES DE CII:NCIA E TECNOLOGIA. COMUNICAÇÃO E INFORMATICA, E DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54»

Senhores

PORTAlUA:-;"

131

DE 26 DE

agosto

~tembros

do Congresso >';acional.

DE 1999.

'os termm

o MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES. no uso da Itrilluiçio l)l!O Ih.

confere o 9 IOdo 1ft 16 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusio. aprovado pelo J>cçre:to n'l
52.795. de 31 de outubro de 1963. com a redaçio que lhe foi dada pelo Decmo n' 2.101, de 24 de
dezembro de 1996. comsiderando o disposto no o art 7'. par_srlro único. do citado R.egulamento. e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo rf 53600.000026199, resoive:

cltl

(onstitull;ào Federal. submeto

amgo
li

..jtl. tnCI~O

XII. combmado com

tl

~ ~.~

do amgo ::3. da

apreciação dI.: "ossas Excelêncli1s. Jcompanhado de Esposlção de

\1oll\'os do Senhor :\linislro de Estado das ( llmumcações. o ato constante do Ponarla n:: 13:. de
2b de agosto de 19Q9. que autoriza

o Governo do Estado do Acre. por imermedio da Fundação de

Cultura e Comunicação Elias Mansour. a executar. pelo prazo de dez anos. sem direito de
e~clu~i\'idadc. serviço de radiodifusão 50nora em trequencia modulada. com fins exclusivamente

An 1'1 Autorizar o Governo do Estado do Acre. por intennedio da fundação de Cultura
e Comunicação Elias Manrour. a executar. pelo prazo de dez anos. sem direito de exclusividade. servir;o
de ra.diodifusão sonora em frequência modulada. na cidade de Rio Branco. Estado do Acre.

cduc:JU\'U!>, na cidade de (ruzelro do Sul. Estaoo do Acre

Paragralo umco A autorização rc!.!er·l'>c~a pelo ('üdígo Brlsih~lro de Telecomunicações.
leiS subsequentes e seus regulamentos

15

Braslila.

de

aatenbro

de Iça0

Art:!\1 Este ato somente produzira eleitos Ic:~~s IpaS deliberal;lo do Congresso
Nacional. nos tennos do § 3\1 do anlgo 223 da Constituição
Art,311. As obrigações decorrentes desta autorizaçio obedeceria is cliusulu
estabelecidas em convêmo a ser firmado emre a Uniio. por intennedio do Ministerio du Comunicações.
e o Governo do Estado do Acre. atraves da Fundação de Culturl e Comunicaçio Elias Mamour. no
prazo de sessenta dias. a contar da data de publicação da deliberação, di: que trata o anigo anterior. sob
pena de tornar·se nulo. de pleno dIreito. o ato de autonzaçio
11

Art 4

EM n'

154

IMC
Brastlia. 26 de agosto

de 1999.

Esta Ponana entra em vigor na datl de sua p~,bi~~~çio

~~

I"'k:Dl\ VEI
P~N~!t

.."....-

\

I

\)'

\

A

Excelenussimo Senhor Presidente da Republica.

.

Encaminho a Vossa ExcelênCia o Processo Administrativo nl! 53600.000037/99. em
que o Governo do Estado do Acre. por intennedio da Fundação de Cultura e Comunicação Elias
Mam:our. requer autorização para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada.
com tins exclusivamente educativos. na cidade de Cruzeiro do Sul. Estado do Acre

Outubro de 1999

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

48350 Quinta-feira 14

.,
De acordo com o an -;'J paragralo uruco. do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão. aprovado pelo Decreto n~ 5: 795. de 31 de outubro de 1963. as pessoas juridicas de
direito publico interno tem preferência para a execução dos serviços de radiodifusão.

de Cultura e Comunicaçào Elias Mansour. a executar serviço de radiodifusão sonora em trequência

3.
Esclareço que o § 10 do art. 16 do mesmo Reb'Ulamento. com a redação do Decreto
n9 2.108, de 24 de dezembro de 1996. estabelece que as outorgas a Estados e Municípios serão

Atenciosamente.

modulada. na cidade de Cruzeiro do Sul. Estado do Acre

deferidas mediante atos de autorização pelo Presidente da Republica ou pelo Ministro de Estado

das Comurucações. conforme o caso, e serão formalizadas por meio de convênio a ser finnado entre
a União e a entidade interessada.

4.

A Consultoria lundica deste r-.finisterio manifestou-se pelo atendimento do pedido.

achando·o regularmente instruido. de acordo com a legislação aplicável. demonstrando possuir a
entidade as qualificações exigidas para a execução do serviço. o que me levou a autoriza-la. nos
tennos da inclusa Portaria
5
Esclareço que. de acordo com o § 311 do anlgo 223 da Constituição. o ato de outorga
somente produzirá efeitos legais apos deliberação do Congresso ~acional, para onde solicito seja
encaminhado o referido ato. acompanhado do processo acima mencíonado.
Respeitosamente,

\ Sua ExcelencHI o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primel~o Secretario da Câmara do!; Deputadoti
BRASILlA-DF

MENSAGEM N° 1.294. DE 1999
(DO PODER EXECUTIVO)
Submete à apreciação do Congresso NaCional o ato constante da Portana n° 133. de 26 de
agosto de 1999, que autonza o Governo do Estado do Acre, por Intermédio da Fundação
de Cultura e Comunicação Elias Mansour. a executar. pelo prazo de dez anos, sem dlrerto
de exclUSIvIdade. serviço de radlodlfusâo sonora em frequêncla modulada. na Cidade
Tarauacá. Estado do Acre.
(ÀS COMISSÕES DE Cl~NCIA E TECNOLOGIA. COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA, E DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART.

54».

PORTARIA N' 132

DE 26 DE

aqosto

.

DE 1999
Senhores Membros do Congresso Nacional

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES. no u'o da atribuição que lhe
confere o § lOdo art. 16 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão. aprovado pelo Decreto nll
52.795. de 31 de outubro de 1963. com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nl! 2.108. de 24 de
dezembro de 1996. considerando o disposto no o ar! 1'1. paragrafo unico. do citado Regulamento. e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nll 53600000037/99. resolve:
Art. III Autorizar o Governo do Estado do Acre. por intennédio da Fundaçio de Cultura
e Comunicação Elías Mansour. a executar, pelo prazo de dez anos. sem direito de exclusividade. serviço
de radiodifusão sonora em frcquência modulada. com fins e:<clusivameme educativos. na. cidade de
Cruzeiro do Sul. Estado do Acre
Paragrafo único. A autorização reger-se-a pelo Código Brasileiro de Telecomunicações.
leis subsequentes e seus regulamentos

~

. .," ..

Nos termos do artigo 49. inciso XlI. comb!Jõci.. com o §

3~

do artigo

~~J.

da

Constituição Federal submeto n apreciação de Vossas Exceléncms4 acompanhado de Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações.

lJ

ato~ constante do

Porraria

n~

133. de

26 de agosto de 1999. que autoriza o Governo do Estado do Acre. por intermédio da Fundaçio de
Cultura e Comunicação Elias Mansour. a executar. pelo prazo de dez anos. sem direito de
exclusividade. serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada. n:1 cidade de: T3I3.uaeâ.
Estado do Acre.

Art:!;\! Este ato somente produzira efeitos legaiS apos deliberação do Congresso
Nacional. nos termos do § 31l do anig.o 223 da ConsutuiC;io

de seteIrbro

de 1999.

Art. 32. As obrigações decorrentes desta autorização obedecerio às cláusulas
estabelecidas em convêmo a ser firmado entre a União. por intermedio do Ministeno das Comunícaçães.
e o Governo do Estado do Acre. atraves da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour. no
prazo de sessenta dias. a contar da data de publicação da deliberação de que trata. o artigo anterior. sob
pena de tomar-se nulo. de pleno direito. o ato de autorizaçio

An ..1'"' Esta Ponan3 entra em vigor na data de sua public:l.çào
EMn" 155

/MC
Brasilia. 26 de agos't:o

de 1999.

Excelentissimo Senhor Presidente da Republica.

AVISO n:" 1.504

~

Encaminho a Vossa Excelência o Processo Adrqínistrativo nl! 53600 000035/99. em
que o Governo do Estado do Acre. por intermedio da Fundação de Cultura e Comunica.ção Elias
Mansour. requer autorização para executar serv1ço de radiodifusão sonora em freqliênda modulada.
na cidade de Tarauaca. Estado do Acre

C Civil

Em 15

de setenbm

de 1999

Senhor Primeiro Secretario.

Encammhu a essa Secretaria \lenS3gem do E,celcnusslmo Senhor Presidente da
Republica n:l qual submete a apreclilçào do Congresso ~acionaí o ato constante da Ponana n~ 13:::'.
de 26 de agosto de IqC)C). que autonza o Governo do Estado do Acre. por Intermedio da Fundação

.,
De acordo com o ano [') para~aío uníco. do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão. aprovado pelo Decreto nl! 52.795. de 31 de outubro de 1963. as pessoas jundicas de:
direito público interno têm preterêncill para a execução dos semços de radiodifusão

3,
Esclareço que o § IOdo an 16 do mesmo Regulamento, com a redação do Decreto
nfl. 2.108. de 24 de dezembro de 1996. estabelece que as outorgas a Estados e Municípios serio
deferidas mediante atos de autonzaçâo pelo Presidente da Republica ou pelo Ministro de Estado
das Comunicações. conforme o caso. e serão formalizadas por meio de convênio a ser firmado entre
a União e a entidade interessada.
4
A Consultoria Jurídica deste Ministerio maIÚfestou-se p"elo atendimento do pedido.
achando-o regularmente instruido. de acordo com 3. legislação aplic3\'cl. demonstrando possuir a
~ntldade a5 qualificações eXIgidas para a execução do S~rvIÇu.-"O que me levou a autoriza-Ia. n05
tennos da inclusa Ponaria.

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Outubro de 1999

5.
Esclareço que. de acordo com o § 3\t do anigo 2~~ da Constituição. o ato de outorga
somente produzira efeitos legais apos deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja
encaminhado o referido ato. acompanhado 'do processo acima mencionado.
Respeitosamente.

Quinta-feira 14 48351

MENSAGEM N' 1.295. DE 1999
(00 PODER EXECUTIVO)
Submete á acreclac;:ão do Congresso NaCional o ato constante da Portana nO 134. de 26 de
agosto de 1999, que autonza o Governo do Estado do Acre. por IntermédIo da Fundação
de Cultura e Comunicação Elias Mansour. a executar. pelo prazo de dez anos. sem direito
de exclUSIvidade. serviço de radiodifusão sonora em frequêncla modulaaa. na Cidade ae

xaPUII. Estado do Acre.
(ÀS COMISS~ES DE CIr:NCIA E TECNOLÇlGIA COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA. E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTiÇA E DE REOAÇAO IART 54))

Senhores \Iembros do CO(lgresso

PORTARlA:\"

133

DE 26 DE acosto

o MINISTRO Di: tsTADO DAS COMUNICAÇÕES.

00

uso da allibuiçio que Ih,

confere o § 10 do an 16 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão. aprovado pelo Decreto n'
52.795. de 31 de oUlubro de 1963. com a redaçio que lhe foi dada pelo Oecrelo o' 2.108. de 24 d,
dezembro de 1996. considerando o disposto no o an TJ. paragrafo único. do citado Regulamento. t:
tendo em vista o que consta do Processo Administratívo nll 53600,ססOO35/99,resolve:

Art. l' AutoriZar o Governo do Estado do Acre. por intt:rmedio da Fundaçio de Cultura
e Comunicac;:io Elias Mlnsour. a ex.ecutar, pelo prazo de dez anos. sem direito de exclusividade. setvlço
de radiodilüsio sonora em frequêncla modulada. na cidade de Tarauaca. Estado do Acre
Para~ratb untCO :\ õlutonz.açãu
leiS !UDRquemes e seus reguJamentos

An.

~'!

reger·s~-a

~aclOnal.

DE 1999

'os termo!! do amgo 4\1,

mCI~1.1

XII. .:nmhmachl com

t) ~

F do

am~H1 ::~.

di!

Constituição Federal. submeto a aoreclaçào de "ossas L,ct:JénCI<l:.. dcompanhado dL' E\[lOSIt;ão Clc

Mouvos do Senhor \tinimo de ESlado das Comunicações, o ato constante do Ponam. n' I.~..\, dto'
\'lQC). que aUlonza ('I Governo do Estado d() Acre. por mtennedlO da Fundação de

:!6 de agosto de

Cuhura e Comunicação Elias

~lansour.

a c'<ecutar. pelo prazo de dez anos. sem direito dt:

exclusividade. serviço de radiodifusão sonora em tTcquencl3 modulada. na cidade de Xapun [stad0
du Acre

pelo Codigo Brasileiro de TelecomUnicações.

Braslll..1

Este ato somente prodU1Jra efeitos legais apos deliberação do Congresso

Nacional. nos termos do § )It do Inlgo :!:!3 da Constltuiçlo
An, 3'~ As obrigações decorrentes desta autorizaçào obedeceria as clàusulas
estabelecidas em convêmo a ser firmado entre a União. por mtermedio do Ministerio das Comunicações.
e o Governo do Enado do Acre. atraves da Fundação de Cultura e Comunicação J:lias Mansour. no
prazo de sessenta dias. a contar da data de publlcaçio da deliberação de que trata o anlgo amenor. .suo
pena de tomar-se nulo. de pleno direito. o ato de autonzaçio
An 40: Esta i)onana entra em vigor na data de sua publícação

EMo' 156

.'MC
Brasdia.: 5 de

agosto

de 1999

Excelcnusslmo Senhor PreSidente da Republica.
Encanúnho a Vossa ExcelênCia o Processo Adminístratlvo n'-' 53600000025199. em
que o Governo do Estado do Acre, por mtermedio da Fundação de Cultura e Comumcação Elias
Mansour. requer autorizaçào para executar seT\'tço de radIOdifusão sonora em rrequêncla modulada.
na cidade de Xapun. Estado do Acrc

Aviso o' 1.505 - (' Civil
Em

~5

de setenbro de 1999
.,
De acordo com (l an .... paragraro muco. do ReJ;.'Ulamemo dos SCr-.1ÇOS de
Radiodifusão. aprovado pelo Decreto n; )~ ?Cl5. de 31 de outubro áe )1)63, as pessoas Jundicas de
direito publico mterno tem preterencla para ti execução dos serviços de radiodifusão

Senhor Primeiro Secretario.

Encammho " essa ~ccretana \lensagem do E'\ceienn~slm() Sennor Prcslcieme da

Republica

n3 qual submete:lo

apreciação do Congrcs~o \'aclOnal o ato constante da POl1ana n: 1D.

Esclareço que o li 10 do an 16 do mesmo Re!:,'Ulamemo. com a redação do Decreto
3.
n!t ::! 108, de 24 de dezembro de 19 Q 6. ~stabelece que as outor23.S ti Estados e Municipíos serão
deteridas mediante atos de autonzaçao pl!lo Presídeme da Rcpubhca ou pelo ~linisuo de Estado
das Comumcações. contorme o caso. e serão lormaiizadas por meio de convemo J ser tirmado entre
a União e a entidade interessada.

de 26 d~ agosto de IQQQ. que autoriza () Governo do Estado do Acre. por lnIcrmedio da Fundação
de Cultura e Comunícaçào Elias ~'Iansour. a executar serviço de radiodifu!iào sonora em trcquéncia

modulada. na cidade de Tarauaca. Estado do Acre

A Consultona Jundica deste ~Imistcno manitestou-se pelo alCndlmento do pedido
4
achando-o regularmente mstruldo, dI! acordo com a leglslacão aplici1\ d, dcmonsuando possuir a
entidade as quaWicações exu!Jda!í paTa i1 execucân cln :=;CT\1ÇO o que me lcvou a autonza·1J, nos
termos da mciusa Ponana

'\lenclOsamemc.

1wN' /

~~I'ARE:\k
Chete da
Civil

5
Esclareço que. de acordo com o ~ 3': do amgo 2:3 da ("onstltulcào, I,) ato de outorga
somente prodUZira efeitos legaiS apos deliberação do Congresso SaclOnaJ. para onde $(}lIcito 'ieJa
encaminhado o reterido ato. acompanhado do processo actrna menCIOnado

Casa
da Presidência da Republica

Respeitosamente,

.;

A Sua ExcelênCia

(l

Deputado UBIRATA:\ AGUIAR

Primeí~o Secretario da Câmara cJO!i Dcoutados

IIRASILlA-OF

~

/\~.,

Scnhflr

.

[L,
C~'n\umcaçõcs
.

PIMBllilA iDA \ 'EIGA \

~StrQ de Estaco das
'~

PORTARIA
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DE 26 DE

aqosto

Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações. o llto constante do PenarIa n"·135. de:('I

DE 1999

de agosto de lqql:). que autoriza o Govemo du lstndo do Acn:. por mterrnédio ti.:!. Fundac50 de

o MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES. no uso da atribuiçio que lhe
confere o § lOdo ano 16 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão. aprovado pelo Decreto n

V

Cultura e Comumcação Elias Mansour. :l t:~ecutar. pelo prazo de dez anos. sem direito de
exclusividade. serviço d~ mdiodífusão sonora em freqüêm:la modulada. I.:om fins !.:'\cluslvamente
educativos. na cidade de Sena Madurelra. Estado do Acre.

52.795. de 31 de outubro de 1963, com a redaçio que lhe roi dada pelo Decreto n' 2.108, de 24 de
dezembro de 1996. considerando o disposto no o art. 7'. paragrafo único. da citado Regulamento. e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo Dl! 53600 00002$9, resolve:

Brasllta.

~~.~

Art. ll.' Autonzar o Governo do Estado do Acre. por Intermédio da Fundação de Cultura

e Comunicação Elias Mansour. a executar. pelo prazo de dez anos. sem direito de exclusividade. serviço
de radiodifusão sonora em frequêncla modulada. na cidade de Xapuri. Estado do Acre.
Paragraío

UnlCO ,.\

~'5

de seteIrbro

Jto: 1q9Q

autorização regerwsc-a pelo Código Brãsileiro de Telecomunicações.

leis subsequentes e seus regulamentos

Brasilia. 26 de aqosto

An.:!1! Este ato somente prodUZJra efeítos leglls apos deliberação do Congresso
NacionaL nos termos do § 31 do mlgo 223 da Constituiçio

Art. 30- As obrigaçôes decorrentes desta autonzação obedeceria as clausulas
estabelecídas em convênio a ser finnado entre a União. por intennedio do Ministerio das Comunícações.
e o Governo do Estado do Acre. atravcs da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour. no
prazo de sessenta dias. a contar da data de publicação da dclibcraçáo de que trata o anigo antenor. sob
pena de tornar·se nulo. de pleno direito. o ato de autonzaçio.

de 1999

Excelenussimo Senhor Presidente da Republica.
Encamínho a Vossa Excelência o Processo Admínístraüvo n'! 53600.000031/99. em
que o Governo do Estado do Acre. por íntennedio da Fundação de Cultura e Comunicação Elias
Mansour. requer autorização para. executar serviço de radiodifusão sonora em freqtiência modulada.
com fins exclusivamente educauvos. na cidade de Sena Madurelra. Estado do Acre
_.
De acordo com tl :m 7" paragrarb unico, do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão. aprovado pelo Decreto n'.! 5~,795. de 31 de outubro de 1963, as pessoasjuridicas de
direito publico mterno tém preterencl3 para a execução dos serviços de radiodifusão

An 4'.1 Esta Ponana entra em vIgor na data de !iua publicação

3.
Esclareço que o § IOdo art. 16 do mesmo Regulamento. com a redação do Decreto
nl.! 2.1 OS. de 24 de dezembro de 1996, estabelece, que as outorgas a Estados e Municípios serão
deferidas mediante atos de autonzação pelo Presidente da Republica ou pelo Ministro de Estado
das Comurucaçàes. conforme o caso. e serão fonnalizadas por meio de convênio a ser finnado entre
a Urúio e a entidade interessada.
4.

A Consultona Jundica. deste ~1inisterio manifestou-se pelo atendimento do pedido.

achando~o regularmente instruido. de acordo com a legislação aplicã,vel. demonstrando possuir a

entidade as qualificações exígidas Dara a execução do serviço. o que me levou a autorizá-Ia. n05
termos da inciusa Ponana
-\'VISO n' 1.506 - C Ch'i!

5
Em

15 de setenbro de 1999

Esclareço que. de acordo com o § 3!.! do amgo 223 da Constituição. o ato de outorga
somente produzirá efeitos legais apos deliberação do Congresso Nacional. para onde solicito seja
encaminhado o referido ato, acompanhado do processo acima mencionado,
Respeitosamente,

Senhor Pnrnciro Secretario.

4~~

Encammho a ~ssa Sccretana \Iensagem do Excelenusslmo Senhor Presidente da
Republlca na qual submele

a apreciação d(l Cungresso

~aclonal o alo constante da Ponana

u1 134.

de 26 de agosto de 1C}oC). que autonza o (ioverno do Estadu do Acre. por m:ermedio da Fundação
de Cultura e Comunicação Elias Mansour. a executar serviço de radiodifusão sonora em trequencia
~~I ~:l>Jdc d~

Xaouri. Estado do Acre
Atenciosamente.

PORTARIA N'

135 'DE 26 DE

aqosto

DE 1999.

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES. no uso d. atribuiçio que lhe
confere o § lO do an, \6 do Regulamento dos Serviços de Radiodifulio. aprovado pelo Decreto n"
52.795. de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo Deereto nll :UDS, de 24 de
dezembro de 1996. considerando o disposto no o ano .,.. pari.grafo unico. do citado Regulamento, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nll 53600,000031/99. resolve
Art. 11/ Autorizar o Governo do Estado do Acre. por imermêdio da Fundação de Cultura
e Comunicação Elias Mamour. a executar, pelo prazo de dez anos~ sem direito de exclusividade. serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada.. com fins exclusivamente educativos. na cidade de Scn&
Madureira. Estado do Acre

:\ Sua Excelência o Senhor
Deputado lJBIRATAl' AGUIAR
Primel~o Secretario da Câmara dos Deputados
BRASILIA-DF

Paragrafo ünico A autonzação reger-se-a pelo LQdigo Brasileiro de Telecomunícaçãe:s.
leIS subsequentes e seus regulamentos
MENSAGEM N' 1.296. DE 1999
(DO PODER EXECUTIVO)

Art.:2'1 Este ato somente produzira efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional. nos termos do § 3' do anigo 223 da Constituiçio

Submete à apreciação do Congresso NaCional o ato constante da Portan8 nD 135. de 26
de agosto de 1999. que autonza o Governo do Estado do Acre, por mterrnedlo da

Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour. a executar. pelo prazo de dez anos.
sem direIto de exclUSIVidade. serviço de radiodifusão sonora em freqLiéncla modulada.
com fins exctuslvarnente educat\Vos. na cldad.e de Sena Ma.durelra. Estaoo de Acre.
(ÀS COMISSÕES DE CI~NCIA E TECNOLOGIA. COMUNICAÇÃO E INFORMÀTICA; E
DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54))

Senhores Membros do Congresso Nacional.
Nos termos du anigo

~Q.

inciso XII. combinado com o

~

3\' do amgo :::'3. da

Constltuiçào Federal. submeto a apreciação de Vossas Excelencias. ncompanhado de Exposlcão dt:

An. 31. As obrigações decorrentes desta autorizaçio obedeceria as cliusulas
e.stlbelecidas em convênio a set fimado entre a União. por intermédio do Mininerio das Comunicações.
e o Governo do Estado do Acre. atraves da Fundaçio de Cultura e Comunicação Elias Mansour~ no
prazo de se!l.!enta. diM. a contar da data. de publica.ção da. de'i~raçio de que trata. o artigo lmtmor. sob
pena de tornar·se nulo. de pleno direito. o ato de autorizaçio
•
Art 4'.1 Esta Ponana entra em vigor na data de sua publicação

Aviso n' 1.507 -
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2

C. Civil.

Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram·sB sobre o pedido,

considerando-o instruido de acordo com a legislação aplicável, o que me levou a deferir o

requerimento de renovação..
Em 15

de setenbro

de 1999.

3.
Esclareço que, nos tennos do § 3' do art. 223 da Constituição, o ato de
renovação somente produzirá efeitos legaiS após deliberação do Congresso Nacional, para
onde solicito seia encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo Administrativo "11
53670.000248196, que lhe deu ongem.

Senhor Primeiro Secretario.

Respeitosamente,

Encammho a essa Secretaria ;'.;lensagem do Excelenussímo Senhor Presidente da
Republica na qual submete a apreciação do Congresso }.iacional o ato constante da Ponan3. n~ 135~
de 26 de agosto de J 99Q. que autoriza o Governo do Estado do Acre. por inrermedio da Fundação
de Cultora e Comlinicação Efia~

h.~iin'sour. a ex~tutar' serviçô de radiodifusão Sonora em freqúência

modulada. na cidade de Sena Madureira. Estado do Acre
Atenciosamente.

)~

~ROPARENT~

PORTARIA NO 79

Chefe da Casa Civil

,DE 12 DE

julho

DE 1999.

da Presidência da República

o

MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇOES. no uso de Sual atlibuiçõel,
confonne o disposto no 8rt e-, Inciso li, do Decreto nl 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em

A Sua Excelência o Senhor
DepUlado UBIRATA:-; AGlJlAR

vista o que consta do Processo Administrativo nl 53GiU.OOO248196, resolve:

PrimeIro Secretario da Câmara dos Deoutados
8RASiLlA-DF

.

Art. 1- Renovar, de acordo com o art. 33, § 31 , da Lei "I 4.117. de 27 de agosto de
1962, por dez anos, a partir de 24 de janeiro de 1997, a pennilsio para explorar, sIm dirtlito de
exclusividade. serviço de radiodifusão sonora em freqQência modulada, na cidad. de GoIênla. Eltado
de Goiás, originalmente outorgada ã Rádio Musical de Goiânia Ltda. pela Portaria nO. 48, de 1B de
janeiro de 1987, trensf.nda para a Ràdio Atividade Fm LIda. e delta para a TV Serra Dourada Ltda.•
confomul Portana n' 292, do 21 d. maio de 1997. publicada no Diário OficIal da Unllo om 11 do
dezembro do mesmo ano.

MENSAGEM N·1.297. DE 1999
(DO PODER EXECUTIVO)
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria n· 79, de 12 de
julho de 1999. que renova. por dez anos, a partir de 24 de janeiro de 1997, penniasão à lV
serra Dourada Lida., onginalmente outorgada à Ràdlo Musieal de GoiAnia Lida.. para
explorar. sem direito de exclUSiVidade. serviço de radiodifusão sonora em freqüênCia
modulada, na cidade de GoiAnia. Estado de Goiàs.

Art 21 A exploração do serviço de radiodifusão. ·:Uja outorga é renovada por esta
Portana, reger·se-a pelo Código BraSileiro de TelecomumcaTÕes. leis subseqüentes e seus
regulamentos.
Art 3' Este ato somente produzirá efeitos legaIS após deliberação do Congresso
Nacional, nos termos do § 31 do art. 223 da Constituição.
Art. 41 Esta Portana entra em Vigor na data de sua publicaçãO.

(ÀS COMISSOES DE CI~NCIA E TECNOLOGIA. COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA; E DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART.

54»

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos tennos do anigo 49, inciso XIl. combinado com o § 31 do artigo 223, da
CollJtituição Federal, submeto alpreciaçio de Vossas Excelênciss, scompsnlwlo de Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado dos Comunicsçlle" o 110 col15llJlte ds Portsria rf 79, de 12

Aviso

n' 1.50R - C. Civil.

dejulho de 1999, que retlOvs, por dez sno" I psrtir de 24 dejsneiro de 1997, pmníssio à TV Sem

Em

Dourada Ltda., originalmente outorgada à Rádio Musical de Goiânia Ltda., para explorar, sem
direito de eKclusividsde, serviço de rsdiodifuslo ",nora em frcqllência moduIsds, '111 cidade de
Gaiinis, Estado de Gaia..

Bruilis, 15

de

se_

de 1999

n' 161iMC
Brasília, aide setembro
Excel~ntíssimo Senhor Presidente da

de 1999.

Senhor Primeiro Secretàrio,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do ExceletuissiIno Senhor Presidente da,
República na qual submete â apreciação do Congresso Nacional o ato const3Ilte da Portaria rP 19?
de 12 dejulho de 1999, que renova permissão à TV Serra Dourada Lula. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada, na cidade de Goíâni" Estado de Goiás.

Atenci.osamente,
EM

15 de setenbro

de 1999

RepúbHca,

Submeto à apreciação de Vossa Exceléncia a inclusa Portaria nll 79
,
de12 de
julho
de19 99, pela qual renovei a permissão para explorar o serviço de
radiodifusão sonora em freqüênCIa modulada, na cídade de Goilmia, ~stado de Goiás,
originariamente outorgada ã Rádio Musical de Goiânía Ltda., conforme Portaria nll 46, de 18
de janeiro de 19n. publicada no Diário Oficial da União de...24 seguinte, transferida para a
Ràdio Atividade FM LIda. e desta para a TV Serra Dourada LIda., pela Portaria n' 292, de
21 de maIO de 1997, publicada BIT;' 11 de dezembro do mesmo ano.

~
Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

A Sua Excelência o Senhor
Deputadn UBIRATAN AGlJlAR
Primei~o Secretário da Câmara dos Deputados
DRASILlA-DF
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MENSAGEM N° 1.301. DE 1999
(DO PODER EXECUTIVO)

Outubro de 1999

DECRETA:

Submete ã apreciação do Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 13 de
setembro de 1999 que "Outorga concessão à Fundação José Paiva Netto, para executar
serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), com fins exciuslvamente educativoS.
na localidade de São José dos Campos. Estado de São Paulo".
(ÀS COMISSOES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA; E DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54))

Art. 1!l Fica outorgada concessão a Fundação Jose de Paiva Netto para executar. pelo
prazo de quH1ZI anos. sem diraito da exclusMdade. serviço de radiodifusão de sons • Imagens
(teIe\l'l'sio), com frns excluSivamente edUcativos. na Cidade de São Jose dos Campos, Estado de 5:10
PluIO.
Paritgrafo uniCO. A concessão ora outorgada rttgllr-se-a pelo CódigO BraSileIro de
TMcomunicaÇÕlis, IetSlubsequenms. regulamentos 8 Obngações assumidas pe~ outOfU~.
Art. 21! Este ato somente produzira efeitos
Necionel. nol lermos do § 3' do ar!. 223 de Constltulçio.

legaiS apôs

dehbelllÇio do Congresso

Art 3f O contrato decolTWlte delta concessio d8Y8r8 ser assmado dentro d. sessenta
dias, • aM'Itar da data da publk:açio da deliberação de que trata o arogo antenor. sob pena de tomarse n,u[o de eleno dlrello o ato de outorqa

Senhores Membros do Congresso Nacional.

Art. 411 Este Decreto entra em vrgor na data de sua publicação

Nos termos do artigo 49. inciso XII. combinado com o § 32 do artigo 2:!3. da
Constituição Federal. submeto à apreéiação c.~ Vossas Excelências. acompanhado de Exposíção de

8rasltI8.':':

ao set:eJtnrc

as 1999 178'': da Inaepenaenc13 e 111" da Reoubllea

Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações. o ato constante do Decreto de 13 de
setembro de 1999. que "Outorga concessio à Fundação José de Paiva Netto. para executar serviço

'

de radiodifusão de sons e imagens (televisão), com fins exclusivamente educativos. na localidade

.....~ \''''"'--,-'-

de São José dos Campos. Estado de São Paulou,

Brasília.

16

de

setenbro

de 1999.

Aviso oI! 1.512 - C. Civil.
Em
EM

n' 162

16 de

IMe
Bra5ilia.

O1

de setembro

seteI1bro

de

1999.

Senhor Primeiro Secretario.

d. 1999.

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Exceleou5simo Senhor Presidente da

exce-.tíssimO Senhor PrelKlllnte da RepUbhca,

República na qual submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Decreto de 13
de setembro de 1999. que outorga concessão á Fundação Jose de P::liV3 Netto. para executar serviço
Submeto iI apreCiaÇão de VOSA ExcelênCla o incluso projeto de dtertto. que outorga
conceslio â Fundaçio JOH de PllÍva Netto. para executar S8l'V1ÇQ de radiodtfuúo de IOns e imagens
(televisão). com fins exclusivamente educatIVOs, na adade de Sio Jose dos campos, .Estado de Sio
Paulo.

de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade de São José dos Campos. Estado de São

De acordo com o art. 13. § 1~. do Regulamento dos Sel'Vlços de Rad)Odifusão. aprovado
pelo D&<:rl\o n" 52.795, de 31 de outubrO de 1963. com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n'
2.10B. da 24 di dezembro de 1996. nia dapendeni de edital a outorga pera lxecuçio do s'!VIço d.
radkxiifusão com fins exctUllV8lTlente educabvOs.

Atenciosamente.

Paulo,

2.

Cumpre ressaltar que o pedido encontra-sl deVida menta instruído. t3 acordo com _
legisleçlo apliclivel, demonstrondo polSU" a entidade ai quelificações llJOlIidal pila a I~O do
ser,;ço.

3.

4.
Esclareço quo. nOI lannos do § 3' do ar!. 223 da Conltituiçio. o l1D di oulOrga oomenle
pn>duzirB lfailol ilgeil apó. deliblraçio do COf1\IrallO NldOnal, para onde solicito soja oncamlnhldo
o m-ndo ato. acompanhado do ProcelSO Administrativo n!! 53000.009552197. que lhe deu ongam,
A Sua Excelêncía o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretario da Câmara dos Deputados

Respeitosamente,

BRASILlA-DF.

[ .<17
VÍ!lGl~

. PI_iAvA
istro~e ESEdo aas COmlJ11caçóes

~\

\\
MENSAGEM NO 1. 324, DE 199B
(DO PODER EXECUTIVO)

DECRETO DE 13 DE

SE:l'E!'Bl<l

DE DE 1999,

Outorga concessio â Fundação Jose de Paiva Netto.
panI
executar
seMÇO da radiodifuslo de sons li
imagens (teleVisão). com fins exclusívamente educativos.
na localidade de São Jose dos Campos. En.oo de São
Paulo

Solicita a retirada do Projeto de Leí Complementar n Q 21::", de
1997, que "Dispõe sobre as contribuições para os Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - PIS/PASEP e sobre a c.:ontr~buiçau paro o Financiamento
da Sequridade Social - CQ.FINS", enviado à Câmara dos Deputados
com a Mensagem n2 1.516, de 1997.

(SUBMETA-SE AO PLENARIO)

.
O PRESIDENTE DA REPúBUCA. no UIO das atnbuições, que lhe confiram os arts. 84.
InCiso IV, e 223. caput. da Constrtulção. conslderanOo o diSpOsto no art. 14. § 2\!. da Decrwto-Iel n:l 236.
de 28 de feVlHluro de 1967 e no § 12 do art. 13 do Regulamento dos SeMÇOs de Radoolfusio.
aprollBdo pelo Dlcreto n' 52.795, de 31 de outubro de 1963. com a redação que lha foi dado pelo
Decreto n2 2,108, de 24 de dezembro de 1996, e tendo em VIsta o que consta do Processo
AdminiStrativo n" 53000.009552197

Senhores Membros t;lo Congresso Nacional.
Solicito a

Vos~;a~

Excdcnclas. UI! cnnfomlidadc com a Exposíção de t\loll\'oS do

Senhor Ministro de Estado da Fazenda. a retirada do Projeto de: b:i Complementar n!! 215. de 1997.

que "Dispõe sobre

35

contrihuições para us Progrounas de Jntcgração Social c de Fonnação do
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PatrimOnio do Servidor Público - PIS/PASEP e sobre a Contribuição para o Financiamento da

Seguridade Social - COFINS", enviado à Câmara dos Deputados com a Mensagem n' 1.516, de
1997.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N! 82, DE 1999
(Do Sr. Valdeci Oliveira e outros)

& ..
I

_

'

Brasília. 29 de outubro de 1998.

1c"-À

Dá nova redação ao art 173 da Constituição Federal.

(À COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO)

As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal nos
termos do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao
texto constitucional:

o Artigo 173 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido
dos seguintes parágrafos:

EM nU 673-A /MF
Brasília. 29

de outubro de 1998.

Excelemissimo Senhor Presidente da República.
Tenho a honra de submeter á elevada consideração de Vossa ExcelêncIa
sugestão no sentido de retirar de tramitação no Congresso Nacional o Projeto de Lei
Complementar n° 215, de 1997, que "dispõe sobre as contribuições para os Programas de
Inteb'I'ação Social e de Fonnação do Patrimõnio do Servidor Público .. PIS/PASEP c
sobre a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social .. COFINS-, tendo em
vista a edição da Medida Provisória n° 1.724. de 29 de oumbro de 1998, que "Altera a
Legislação Tributária Federal-.

§ 7° - Para dar cumprimento ao disposto no parágrafo anterior a
União criará o ente paraestatal composto por representantes do Estado, dos
autores e dos titulares dos direitos conexos.
§ 8° - A lei disporá sobre as atribuições e competência do ente
paraestatal e a fonna de seleção e contratação dos fiscais e auditores
responsáveis pela arrecadação e distribuição dos direitos autorais, obedecendo
os seguintes critérios:
I - os fiscais, auditores e demais funCIOnários públicos deverão
ser contratados mediante concurso público de provas e titulas;
. II - para todos os efeitos, os empregados e diretores serão
consiiierados servidores públicos;
1I1 - Os recursos para cr pagamento dos servidores serãc
provenientes de parte das receltas alferidas pelo ente paraestatal.

Respeitosameme.
I---'-~'

§ 6° - À arrecadação e distribuição dos direitos relativos á
execução pública das obras musicais e litero musicais de Fonogramas,
inclusive por meio da radiodifusão, transmissão por qualquer modalidade, da
exibição de obras audiovisuais é considerada atividade de interesse público,
cabendo à União regular sua execução.

í- . _ - \

IV - o Ministério Público e Tribunal de Contas deverão
acompanhar e fiscalizar as ativ:dades e funcionamento do ente estatal de que
trata este parágrafo.

PEDRO SAMPAIO MALAN
Ministro de Estado da Fazenda

JUSTIFICATIVA

Aviso n' 1.465 - SUPARlC. Civil,
Em 29 de outubro de 1998

Senhor Primeiro Secrctàrio.

Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual o Excelcntíssimo Senhor Presidente
da República solicita a retirada do Projeto de Lei Complementar ol! 215. de 1997.

Atenciosamente.

C=c=::~
CLOVtS DE BARROS CARVALHO

Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da PrcliÍdência da República

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
llrimeiro Secretario da. Câmara dos Deputados

DBASILlA-PF.

A proteção dos bens culturais da população brasileira
materializados através de suas manifestações artisticas, como a música, dança,
pintura, cinema é prerrogativa do Estado. Da mesma fonna, entendemos que a
proteção dos direitos autorais advindos destas obras devam estar sob esta
mesma proteção.
A medida que a produção e consumo de obras artisticas envolvem
dois pólos, de um lado os artistas e de outro a comunidade, torna-se necessário
que a esta relação seja mediada por um ente paraestatal .
Atualmente a fiscalização e distribuição dos direitos são feitos por um
Escritório(ECAD), com estatuto próprio, pouco transparente e distante da
realidade das milhares de comunidades espalhadas pelo Pais.
De um lado temos os autores de obras artísticas que não recebem
dignamente por suas produções. De outro, a comunidade muitas vezes
obrigada a arcar com valores correspondentes a direitos autorais que fogem a
.,
sua realidade e de sua possibilidade financeira.·;
O que parece-nos estranho é a diferfillça smtre o que é cobrado da
população e o que efetivamente é repassado ao~ artístas. Mesmo que parte
destes recursos sejam repassados para associações de artístas, ainda assim o
que um autor recebe quase sempre está distante do que efetivamente deveria
perceber por seu trabalho.
Tais distorções já haviam sido apontadas pela Comissão
Parlamentar de Inquérito que durante meses nesta Casa debruçou-se sobre a
questão. A CPI escutou artistas, gravadoras, associações de músicos e
enlidades da sociedade civil. Esta Comissão elaborou um brilhante relatório
apontando todas as irregularidades existentes no setor que infelizmente
persistem até hoje.
É no sentido de corrigir .estas distorções que apresentamos esta
Proposta de Emenda a Constituição. Num primeiro momento, queremos criar
mecanismos que possibilitem que a sociedade efetivamente exerça o conrrole
desta instância. Num segundo. tal iniciatIva abre uma série de instrumentos
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'í~gaJS para que se fiscalize os atos relatIvos a arrecadação e distribuição de
direitos autorais. Entre estes. o controle dos tribunais de contas e do Ministério
Público, o que perrnmra uma melhor fiscalização do socIedade brasileIra e
seus autores.
A observància dos dispositivos do parágrafo 8' garantirá que o
Estado normatize esta situação além de extinguir o Escritório Central de
Direitos Autorais (ECAD).
Por acreditarmos que esta proposta possa corrigir as distorções do
setor é que apresentamos aos nobres pares na expectativa que mais uma vez
esta Casa coloque-se ao lado da Cultura e da Sociedade brasileira.

Sala das Sessões. em 04 de Agosto de 1999

It". ,2::

1~íOfl~ '\

r-~q~i4t '/2?ú/1À(.<t.-?- ~

ífe'putado Valdeci OliveÍra
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PEC
V ALDECI OLNEIRA

Data de Apre.entaçio: 12/08/99
Ementa:
Dá Nova redação ao art. 173 da Constituição Federal .
Possui Assinaturas Suficientes: SIM
Totais de Assinaturas:

Confirmadas
Não Conferem

LIcenCiados
Repetidas
Ilegíveis

176
026·
001'
004,
000

Assinaturas Confirmadas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ADÃO PRETTO
AFFONSO CAMARGO
AIRTON CASCAVEL
AIRTON ROVEDA
ALBÉRICO CORDEIRO
ALBERTO MOURÃO
ALMERINDA DE CARVALHO
ALOIZIO MERCADANTE
AN\BAL GOMES
ÃNTONIO CAMBRAIA
ANTONIO CARLOS BISCAIA
ANTONIO DO VALLE
ANTÕNIO GERALDO
ANTONIO KANDIR
ANTONIO PALOCCI
ARLINDO CHINAGLiA
ARNON BEZERRA
AROLDE DE OLIVEIRA
ÁTILA LINS
AUGUSTO NARDES
AVENZOAR ARRUDA
AYRTONXER~

BABÁ
BADU PICANÇO
BEN-HUR FERREIRA
BETINHO ROSADO
CABO JÚLIO
CAIO RIELA

PT
PFL
PPS
PFL
PTB
PMDB
PFL
PT
PMDB
PMDB
PT
PMDB
PFL
PSDB

PT
PT
PSDB
PFL
PFL
PPB
PT
PSDB
PT
PSDB
PT
PFL
PL
PTB
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RJ
MG
PE
SP
SP
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CE
RJ
AM
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PB
RJ
PA
AP
MS
RN
MG
RS

29
30
31
32
33
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CARLITO MERSS
CARLOS BATATA
CARLOSCURY
CARLOS MOSCONI
CARLOS SANTANA
34 CELSO GIGLlO
35 CEZAR SCHIRMER
36 CHICO DA PRINCESA
37 CLEONÂNCIO FONSECA
38 CLEUBER CARNEIRO
39 CLOVIS VOLPI
40 CONFÚCIO MOURA
41 CORAUCI SOBRINHO
42 CUSTÓDIO MATTOS
43 DARCI COELHO
44 DE VELASCO
45 DELFIM NETTO
46 DEUSDETH PANTOJA
47 DJALMAPAES
48 DOMICIANO CABRAL
49 DR. HÉLIO
50 DR. ROSINHA
51 DUILIO PISANESCHI
52 EDINHO BEZ
53 EDUARDO CAMPOS
54 EDUARDO JORGE
55 EDUARDO PAES
56 EDUARDO SEABRA
57 ELCIONE BARBALHO
58 ENIOBACCI
59 EUNíCIO OLIVEIRA
60 EURipEDES MIRANDA
61 EVILÁSIO FARIAS
62 EXPEDITO JÚNIOR
63 FERNANDO FERRO
64 FERNANDO GABEIRA
65 FERNANDO GONÇALVES
66 FERNANDO MARRONI
67 FERNANDO ZUPPO
68 FETTER JÚNIOR
69 FLÁVIOARNS
70 GERALDO MAGELA
71 GERALDO SIMÕES
72 GERVÁSIO SILVA
73 GILMAR MACHADO
74 HELENILDO RIBEIRO
75 HENRIQUE FONTANA
76 IBERJ: FERREIRA

PT
PSDB
PPB
PSDB
PT
PTB
PMDB
PSDB
PPB
PFL
PSDB
PMDB
PFL
PSDB
PFL
PST
PPB
PFL
PSB
PMDB
PDT
PT
PTB
PMDB
PSB
PT
PFL
PTB
PMDB
PDT
PMDB
PDT
PSB
PFL
PT
PV
PTB
PT
PDT
PPB
PSDB
PT
PT
PFL
PT
PSDB
PT
PPB

SC
PE
RO
MG
RJ
SP
RS
PR
SE
MG
SP
RO
SP
MG
TO
SP
SP
PA
PE
PB
SP
PR

77

PPB
PMDB
PMDB
PPB
PT
PFL
PT
PMDB
PT
PT
PT
PMD8
PMDB
PFL
PPB

MG

IBRAHIM ABI-ACKEL
lÉDlO ROSA
IGOR AVELlNO
JAIR BOLSONARO
JAIR MENEGUELLI
JAIROAZI
JAQUES WAGNER
84 JOÃOCOLAÇO
85 JOÃO COSER
86 JOÃO FASSARELLA
87 JOÃO GRANDÃO
88 JOÃO HENRIQUE
89 JOÃO MATOS
90 JOÃO RIBEIRO
91 JOÃO TOTA

78
79
80
81
82
83

$P
SC
PE
SP
RJ
AP
PA
RS
CE
RO
SP
RO
PE

RJ
RJ
RS
SP
RS
PR
DF
BA
SC
MG
AL
RS
RN

RJ
TO
RJ
SP
BA
BA
PE
ES
MG
MS
PI
SC
TO
AC
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101
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105
106
107
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110
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112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

JOAQUIM FRANCISCO
JOSÉ BORBA
JOSÉ CARLOS ALELUIA
JOSÉ CARLOS VIEIRA
JOSÉ DIRCEU
JOSÉ L1NHARES
JOSÉ LOURENÇO
JOSÉ MACHADO
JOSÉ PIMENTEL
JOSÉ RONALDO
JOSÉ THOMAZ NONÔ
JOSUÉ BENGTSON
LEUR LOMANTO
L1DIA QUINAN
LUCIANO PIZZATTO
LUIS CARLOS HEINZE
LUIZ CARLOS HAULY
LUIZ MAINARDI
LUIZ SÉRGIO
MAGNO MALTA
MANOEL CASTRO
MARCELO DÉDA
MÁRCIO MATOS
MARCOS AFONSO
MARCOS LIMA
MARCOS ROLlM
MARIA DO CARMO LARA
MENDES RIBEIRO FILHO
MILTON TEMER
MIRIAMREID
MORONI TORGAN
MÚCIOSÁ
NELSON MARQUEZELLI

PFL
PMDB
PFL
PFL

PE
PR
BA
SC

PT
PPB
PFL
PT
PT
PFL
PFL
PTB
PFL
PSDB
PFL
PPB
PSDB
PT
PT
PTB
PFL
PT
PT
PT
PMDB
PT
PT
PMDB
PT
PDT
PSDB
PMDB
PTB

SP
CE
BA
SP
CE
BA
AL
PA
BA
GO
PR
RS
'PR
RS
RJ
ES
BA
SE
PR
AC
MG
RS
MG
RS

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

NELSON MEURER
NELSON PELLEGRINO
NEUTON LIMA
NILMÁRIO MIRANDA
NILSON PINTO
NILTON CAPIXABA
NORBERTO TEIXEIRA
ODiLlO BALBINOTTI
OLIVEIRA FILHO
PADRE ROQUE
PASTOR VALDECI PAIVA
PAULO JOSÉ GOUV~
PAULO KOBAYASHI
PAULO OCTÁVIO
PAULO PAIM
PAULO ROCHA
PEDRO CELSO
PEDRO CHAVES
PEDRO CORRÊA

PPB
PT
PFL
PT
PSDB
PTB
PMDB
PSDB
PPB
PT
PST
PST
PSDB
PFL
PT
PT
PT
PMDB
PPB

PR
BA
SP
MG
PA
RO
GO
PR
PR
PR

PMDB
PT
PMDB
PDT
PT
PFL
PMDB
PFL
PPB
PFL
PFL

MA
GO
MG
RS
SP
SC
SP
RS
GO
CE

144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

PEDRO NOVAIS
PEDRO WILSON
PHILEMON RODRIGUES
POMPEO DE MATTOS
PROFESSOR LUIZINHO
RAIMUNDO COLOMBO
RICARDO IZAR
ROBERTO ARGENTA
ROBERTO BALESTRA
ROBERTO PESSOA
RODRIGO MAIA

RJ
RJ
CE
RN
SP

RJ
RS
SP
DF
RS
PA
DF
GO
PE

RJ
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155
156
157
156
159
160
161
162
163
164
165
166
167
166
169
170
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174
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176

ROLAND LAVIGNE
ROMEU QUEIROZ
RONALDO VASCONCELLOS
RUBENS FURLAN
SEBASTIÃO MADEIRA
SÉRGIO BARROS
SÉRGIO NOVAIS
SILVIO TORRES
TELMA DE SOUZA
URSICINO QUEIROZ
VALDECIOLlVEIRA
VALDIR GANZER
VICENTE ARRUDA
VIRGíLIO GUIMARÃES
VIVALDO BARBOSA
WALDEMIR MOKA
WALFRIDO MARES GUIA
WALTER PINHEIRO
WELLlNGTON DIAS
WERNER WANDERER
WILSON BRAGA
YVONILTON GONÇALVES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ALBÉRICO FILHO
ALBERTO FRAGA
ARNALDO FARIA DE SÃ
DR. HELENO
EMERSON KAPAZ
ESTHER GROSSI
GLYCON TERRA PINTO
GONZAGA PATRIOTA
IARA BERNARDI
INALDO LEITÃO
JOÃO MAGNO
JOSÉ GENOíNO
LAIRE ROSADO
LUIZ SALOMÃO
MARCONDES GADELHA
MARIA ABADIA
MATTOS NASCIMENTO
MILTON MONTI
NICE LOBÃO
OllMPIO PIRES
OSVALDO BIOLCHI
PASTOR AMARILDO
PAULO LIMA
RICARDO MARANHÃO
SÉRGIO CARVALHO
ZÉ GOMES DA ROCHA
ZÉ íNDIO
ZILA BEZERRA

PFL
PSDB
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PSB
PSDB
PT
PFL
PT
PT
PSDB
PT
PDT
PMDB
PTB
PT
PT
PFL
PFL
PPB

BA
MG
MG
SP
MA
AC
CE
SP
SP
BA
RS
PA
CE
MG
RJ
MS
MG
BA
PI
PR
PB
BA

Assinaturas que Não Conferem
PMDB
PMDB
PPB
PSDB
PSDB
PT
PMDB
PSB
PT
PMDB
PT
PT
PMDB
PDT
PFL
PSDB
PMDB
PMDB
PFL
PDT
PMDB
PPB
PMDB
PSB
PSDB
PMDB
PMDB
PFL

MA
DF
SP
RJ
SP
RS
MG
PE
SP
PB
MG
SP
RN
RJ
PB
DF
RJ
SP
MA
MG
RS
TO
SP
RJ
RO
GO
SP
.AC

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)
MARCELO CASTRO

PMDB

PI

Assinaturas Repetidas
1
2
3
4

FLÁVIOARNS
LUIZ SÉRGIO
RAIMUNDO COLOMBO
VALDECIOLlVEIRA

PSDB
PT
PFL
PT

PR
RJ
SC
RS
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§ Z!' A proposta sem discutida e votada em cada Casa do Congresso
Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, tr!s
quintos dos votos dos respectivos membros.
§ 3° A emenda á Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.

SECRETARIA·GERAL DA MESA
Seção de Registro e Controle e de Analise de Proposição
Ofício nOJ65'99
Brasília, 25 de agosto de 1999.

§ 4° Nlio será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a
abolir:

Senhor Secretario-Geral,

I • a fonoa federativa de Esllldot'

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Constituição do Senhor VALDECI OLIVEIRA e outros, que "dá nova redação ao art.
173 da Constituição Federal", contém número suficiente de signatários, constando a
referida proposição de:
176 assinaturas válidas;
028 assinaturas que não conferem;
001 assinatura de deputado licenciado;
004 assinaturas repetidas.

II - o voto direto, secreto, universal e periódico;
1II • a separação dos Pàderes;

IV - os direitos e ganmtias individuais.
§ SO A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por

p~judicada nio pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

....................................................................................................................................
TÍTULo VIl
Da Ordem Econômica e Finlll1ceira
CAPÍTIlLOI
Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica

Atenciosamente,

~Lzl~~~-;L
NE~
CLAUDIA

C. DE SO

Chefe

~

A Sua Senhoria o Senhor

Or. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretârio-Geral da Mesa

NESTA

....................................................................................................................................
An. 173. Ressalvados os casos prevlslos nesl. Consl1luição.• exploração
direta de atividade econômica pelo Estado so sera penmúda quando necessaria aos
Imperativos da segurança nacIOnal ou a relevanle mleresse coietlvo. confonne
defmídos em lei.
§ lO A lei estabelecera o estatuto jurídico da empresa pública. da
sociedade de economia misla e de suas subsidiarias que explorem atividade
econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços,
dispondo sobre:
• § ,"C"", redação dtJdap</a E...ntiaC"nslltllClonaJ"" 19. d<ONHH998.

I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela

sociedade;
• /ncl.'iU I acrescido pc/a Emenda Comllluclona/ nO 19. de 0-1'06.11998.

\I - a SUjeição ao regtnle jurídico próprio das empresas privadas. inclusive
quanto aos di~itos e obrigações civis. comerciaiS, trabalhistas e tributários;
.. InCISO 11 acr~scldo pela Emenda Consmucrona/ n" 19. dI! 00106 /998 .

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA nLA
COORDENAÇÃO DE ESTIJDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA 'FEDERATIVA DO BRASIL

1988

III • licitação e contratação de obras, serviços, compras e a1ienaÇÕC5,
observados os pnncipios da administraÇão publica;
* lncuoJl/ acrucldo ptla ErrttndaCotutllUClonaJ n" 19. d6 ().I106I/998 .
IV - a consútuição e o funciooamenlo dos conselhos de administração e
fiscal, com a panicipação de acionistas minoritários;
* IncISO IV acr~scrdo pe/a Emrnda CV1UrtlUCrona/ n 19. de 001 06 1998,
V - OS mandatos. a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos
administradores.
lJ

• Incuo V acre.,cuJo pcla Enwndo COIUIIIUClonai n· 19. de 04 06."1998 .
0

TÍTULo IV
Da Organização dos Poderes

§ 2 As empresas ptiblícas e as sociedades de economia mista não
poderão gozar de privilégios fiscais não eXlensivos às do setor privado.
D
§ 3 A lei regulamentara as relações da empresa publica com o Estado e a
socíedade.

CAPÍTULo I

§ 4° A lei reprimirã o abuso do poder ecOD6mico que vise à dominaçio
dos mercados. a eliminação da concorrência e ao awnento arbitrário dos lucros.

Do Poder Legislativo
SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo
SLJ~~"'.ii.o ]]
Da Eme Ja á L. onsUtulcilo

§ SO A lei. sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da
pessoa jUT!dica. estabelecera a responsabilidade desta. sujeítando-a às l'IIDÍÇÕC5
compauvels com sua natureza. nos atos praticados contra a ordem econômica e
fmanceira e contra a econom.a popular.

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

.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N2 86, DE 1999
(Do Sr. Evilásio Faria e outros)

Art. 60. A Constituição podem ser emendada mediante proposta:
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou
do Senado Federal:
II - do Presidente da República;
III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da
Federaç!o, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus

membros.
§ I ° A Constituição não podem ser emendada na vigência de intervençlio
federa\, de estado de defesa ou tie estado de sitio.

Dá nova redação ao Il1CtSD Ido art. 60 da ConstrtUl<;ão Federal. alterando o numero rtl1mmo
para apresentação de Proposta de Emenda a ConsbtUlção
(Ã COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO)

As Mesas da Câmara dos Depulados e do Senado Federal. nos

lennos do ano 60 da Constituição Federal. promulgam a s~gUlme emenda ao
texto constitucional:
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o inciso I do art. 60 da Constituição Federal passa a vigorar

Art. 10

com a seguinte redação:
··Art. 60

.

I - de um quinto, no minimo. dos membros da Câmara dos

Depr'ados ou do Senado Federa1:'CNRl

Art. ~o Esta Emenda' Constitucional en'tr~ em.' VIgor mi datà de sua
publicação.
Sala das Sessões. em

de maio de 1999.

Assinaturas Confirmadas
1
2
3
4

5
6
7
8
·9
10
11
12
13
14
15

Dep. Evilásio Faria

JUSTIFICATlVA

A Proposta que ora apresento tem como objetivo principal facilitar a
iniciativa parlamentar nos casos de emendamemo á Constituição. Hoje, o
Parlamentar que se empenha em modificar dispositivos constitucionais
precisa reunir um terço dos membros de sua Casa que concordem em ser coautores da proposta: ou seja, 171 assinaturas. Muitas vezes, esse processo
dificulta e toma ainda mais lenta a apresentação da proposta.
Por outro lado, o quorum qualificado exigido para a aprovação,
estabelecido no parágrafo 20 do mesmo art. 60, permanece o mesmo, ou
seja, três quintos dos votos em cada Casa, em dois turnos. Assim,
facilitaríamos a iniciativa do Deputado, mas continuaríamos garantindo a
maioria de 308 votos para que a Constituição seja alterada.
Acreditamos que, dessa forma, a

iniciativa parlamentar seja

flexibilizada , sem, contudo, comprometer a legitimidade da representação
nos casos de alteração da Carta Magna.
I

Dep. Evilásio Faria

16
17
18

25

34

35
36
37
38
39
40
41
42

45

46
47
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PEL'

Auior da Proposição:

EVILASIO FARJAS E OeTROS
Proposta de emenda à Constltuiçào que da nova redaçào ao
inciso I do art. 60. alterando o número mínimo para apresentação
de proposta de emenda à Constituição. ~:'~

Possui Assinaturas Suficientes: SIM
Totais de Assinaturas:

53
54

Data de Apresenlação: 24/08/99

Ementa:

48

49
50
51
52

Tipo da Proposição:

Confinnadas
Nao Confere~ní
LicenCIados
R~

lIeg'l'iijls

171
--- 009
001

025
000

ANDRE BENASSI
ANGELA GUADAGNIN
ANTONIO CA,ry1SRAIA:
ANTbNIO CARLOS BISCAIA
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO JORGE
ARLINDO CHINAGLlA
ARMANDO ABiLlO
ARNON BEZERRA
AVENZOAR ARRUDA
B. SÁ
BABÁ

CARLOS SANTANA

26 CELSO JACOB
27 CHICO DA PRINCESA
28 CIRO NOGUEIRA
29 CLEMENTINO COELHO
30 COSTA FERREIRA
31 CUSTÓDIO MAlTOS
32 DANILO DE CASTRO
33 DARCI COELHO

43

Conferência de Assinaturas

AGNALDO MUNIZ
AGNELO QUEIROZ
AIRTON CASCAVEL
AIRTON DIPP
ALCIONE ATHAYDE
ALOizlO SANTOS

19 BEN-HUR FERREIRA
20 BISPO RODRIGUES
21 BISPO WANDERVAL
22 BONIFÁCIO DE ANDRADA
23 CAIO RIELA
24 CARLlTO MERSS

44
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55
56
57
58
59
60

61
62
63

DE VELASCO
DEUSDETH PANTOJA
DILCEU SPERAFICO
DINO FERNANDES
DOMICIANO CABRAL
DR. HELENO
DR. HELIO
DR. ROSINHA
EDINHO ARAUJO
EDUARDO BARBOSA
EDUARDO JORGE
ELlSEU RESENDE
ENIO BACCI
ENIVALDO RIBEIRO
EURICO MIRANDA
EURipEDES MIRANDA
EVANDRO MILHOMEN
EVILASIO FARIAS'
EXPEDITO JÚNIOR
FÁTIMA PELAES
FERNANDO FERRO
FERNANDO GABEIRA
FERNANDO GONÇALVES
FERNANDO MARRONI
FERNANDO ZUPPO
FEU ROSA
FLAVIO ARNS
GERALDO MAGELA
GILBERTO KASSAB
GILMAR MACHADO

PDT
PCdoB
PPS

RO
DF
RR

PDT
PPB

RS
RJ
ES

PSDB
PSDB
PT
·PMDB
PT
PMDB
PFL
PT
PMDB
PSDB
PT
PSDB
PT
PT
PL
PL
PSDB
PTB
PT
PT
PDT
PSDB
PFL
PPS
PFL
PSDB
PSDB
?FL
PST
PFL
PPB
PSDB
PMDB
PSDB
PDT
PT
PMDB
PSDB
PT
PFL
PDT
PPB
PPB
PDT
PSB
PSB
PFL
PSDB
PT
PV
PTB
PT
PDT
PSDB
PSDB
PT
PFL
PT

SP

SI='
CE
RJ
MG
TO
SP
PB
CE
PB
PI
PA
MS
RJ
SP
MG
RS

se
RJ
RJ
PR
PI
PE
MA
MG
MG
TO
SP
PA
PR
RJ
PB
RJ
SP
PR
SP
MG
SP
MG
RS
PB
RJ
RO
AP
SP
RO
AP
PE
RJ
RJ
RS
SP
ES
PR
DF
SP
MG
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64 GIVALDO CARIMBÃO
65
66
67

68
69
70
71
72
73
74
75
76

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
'116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

HENRIQUE FONTANA
HERMES PARCIANELLO
HILDEBRANDO PASCOAL
IÉDIOROSA
IGOR AVELlNO
INALDO LEITÃO
JAIME MARTINS
JAIR BOLSONARO
JAI~ MENEGUELLI
JANDIRA FEGHALI
JOÃO ALMEIDA
JOÃO CALDAS
JOÃO COSER
JOÃO HENRIQUE
JOÃO MAGNO
JOÃO PAULO
JOÃO plZZOLATTI
JOÃO RIBEIRO
JOÃO TOTA
JORGE ALBERTO
JORGE PINHEIRO
JOSE ANTONIO
JOSE CARLOS ELIAS
JOSÉ LOURENÇO
JOSÉ MACHADO
JOSE PIMENTEL
JOSE PRIANTE
JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
JURANDIL JUAREZ
LAIRE ROSADO
LEUR LOMANTO
LIDIA QUINAN
LINCOLN pORTELA
LUis EDUARDO
LUIZ ANTONIO FLEURY
LUIZ FERNANDO
LUIZ SALOMÃO
LUIZ SÉRGIO
MANOEL SALVIANO
MARÇAL FILHO
MARCOS CINTRA
MARCOS ROLIM
MARIA ABADIA
MARIA DO CARMO LARA
MÁRIO NEGROMONTE
MEDEIROS
MENDES RIBEIRO FILHO
MILTON MONTI
NELSON MEURER
NEUTON LIMA
NILSON MOURÃO
NILTON CAPiXABA
OLIVEIRA FILHO
OSMÁNIO PEREIRA
PADRE ROQUE
pASTORAMARILDO
PAULOBALTAZAR
PAULO JOSE GOUVÉA
PAULO KOBAYASHl
PAULO PAIM
PEDRO CELSO
PEDRO EUGENIO
PEDRO VALADARES

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS.
pSB
PT
PMDB
PFL
pMDB
PMDB
pMDB
pFL
pPB
pT
PCdeB
PSDB
PMN
PT
PMDB
PT
PT
PPB
PFL
ppB
PMDB
pMDB
pSB
PTB
PFL
pT
pT
PMDB
PDT
PMDB
pMDB
PFL
pSDB
PST
pSDB
pTB
PPB
PDT
PT
PSDB
PMOB
PL
PT
PSOB
PT
PSOB
PFL
PMOB
pMDB
PpB
PFL
pT
PTB
ppB
pMOB
pT
ppB
pSB
PST
PSOB
PT
PT
PPS
PSB

AL
RS
PR
AC
RJ
TO
PB
MG
RJ
SI"
RJ
BA
AL
ES
1"1
MG
SI"
SC
TO
AC
SE
DF
MA
ES
BA
SI"
CE
PA
SI"
AI"
RN
BA
GC
MG
RJ
SI"
AM
RJ
RJ
CE
MS
SI"
RS
DF
MG
BA
SI"
RS
SI"
PR
SI"
AC
RO
pR .
MG
pR
TO
RJ
RS
SI"
RS
DF
pE
SE

128
129
130
131
132
133
134
135
136
1137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

PEDRO WILSON
PHILEMON RODRIGUES
POMPEO DE MATTOS
PROFESSOR LUIZINHO
RAIMUNDO SANTOS
REGINALDO GERMANO
REGIS CAVALCANTE
REMI TRINTA
RENILDO LEAL
RICARDO BERZOINI
RICARDO IZAR
RICARDO MARANHÃO
RICARDO NORONHA
ROBERTO PESSOA
ROLAND LAVIGNE
RONALDO CAIADO
RONALDO VASCONCELLOS
RUBENS BUENO
RUBENS FURLAN
SAMPAIO DORIA
SANTOS FILHO
SAULO PEDROSA
SERAFIM VENZON
SÉRGIO CARVALHO
SÉRGIO MIRANDA
SÉRGIO NOVAIS
SÉRGIO REIS
SEVERINO CAVALCANTI
SILAS BRASILEIRO
SYNVAL GUAZZELLI
THEMlsTOCLES SAMPAIO
VADÃO GOMES
VALDOMIRO MEGER
VANESSAGRAZZIOTIN
VIRGíLIO GUIMARÃEs
VIVALDO BARBOSA
WALDIR PIRES
WALDIR SCHMIDT
WELLlNGTON DIAS
WERNER WANDERER
YEDACRUSIUS
YVONILTON GONÇALVES
ZÉ íNDIO
ZILA BEZERRA

Outubro de 1999
PT
PMDB
PDT
PT
PFL
PFL
PPS
PL
pTB
PT
PMDB
PSB
PMDB
PFL
PFL
PFL
PFL
PPS
PFL
PSDB
PFL
pSDB
PDT
PSDB
PCdeB
PSB
pSDB
PPB
PMDB
pMDB
PMDB
PpB
pFL
PCdeB
pT
pDT
PT
PMDB
PT
PFL
PSDB
PPB
PMDB
PFL

GO
MG
RS
SI"
pA
BA
AL
MA
pA
SI"
SI"
RJ
DF
CE
BA
GO
MG
PR
SI"
SI"
PR
BA
SC
RO
MG
CE
SE
PE
MG
RS
1"1
SI"
pR
AM
MG
RJ
BA
RS
1"1
PR
RS
BA
SI"
AC

Assinaturas que Não Conferem
1
2
3
4
5
6
7
8
9

CARLOS DUNGA
CELCITA PINHEIRO
DAMIÃO FELlCIANO
IARA BERNARDI
INÁCIO ARRUDA
LUIZ RIBEIRO
MÁRCIO MATOS
MARCONDES G~DELHA
SILAS CÃMARA

PMDB
PFL
PMDB
PT
PCdeB
PSDB
PT
PFL
PFL

PB
MT
PB
SI"
CE
RJ
PR
pB
AM

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)
MARIA LÚCIA

pMDB

MG

Assinaturas Repetidas
1
2

AGNALDO MUNIZ
AIRTONDIPP

por
PDT

RO
RS

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS
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3

ALOizlO SANTOS
AVENZOAR ARRUDA
CAIO RIELA
CARLOS SANTANA
DR. HÉLIO
DR. HÉLIO
JAIR BOlSONARO
JAIR MENEGUElLl
JOÃO COSER
JOÃO PIZZOLATTI
JOSÉ ANTONIO
JOSÉ PIMENTEL
MARCOS ROLlM
OLIVEIRA FILHO
PASTORAMARllOO
PAULO BAlTAZAR
PAULO KOBAYASHI
RICARDO MARANHÃO
ROLAND LAVIGNE
RUBENS FURLAN
SAULO PEOROSA
WALDIR SCHMIDT
ZE INDIO

4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21.
22
23
24
25

PSOB
PT

Seção VIII
Do Processo Legislativo

ES
PB
RS

PTB

Subseção 11
Da Emenda à Constituição

RJ

PT
POT
POT
PPB
PT
PT
PPB
PSB
PT
PT
PPB
PPB
PSB
PSOB
PSB
PFl
PFl
PSOB
PMOB
PMOB

SP
SP
RJ
SP
ES

se
MA
CE
RS
PR
TO
RJ
SP
RJ
BA
SP
BA
RS
SP

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Registro e Controle e de Anâilse de Proposição

OflciodM'/99
Brasllia. 31 de agosto de 1999

Quinta-feira 14 48361

An. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados
ou do Senado Federal;
11 - do Presidente da República;
I\J - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades
da Federação. manifestando-se. cada uma delas. pela maioria relativa de seus
membros.
§ 1° A Constituição não poderá ser emendada na vigência de
intervenção federal, de eslado de defesa ou de estado de sitio.
§ 2° A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso
Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos,
três quintos dos votos dos respectivos membros.
§ 3° A emenda á Constituição será promulgada pelas Mesas da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de
ordem.
§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente
a abolir:
I - a forma federativa de Estado;

11 - o voto direto. secreto. universal e periódico:
III ··a separação dos Poderes:
IV - os direitos e garantias individuais.,
§ 5° A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida
por prejudicada nao pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão
legislativa.
,

Senhor Secretário-Geral,

ComuniCo a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda â
Constituição do Senhor Evilãslo Fanas e outros. que "di nova Maçio ao Inciso I do
art. 60. alterando o número mínimo para apresenlllçio de proposta de emenda à
Constlluição". contém número sufiCiente de signatários. constando a referida
proposição de:

171 assinaturas válidas;
009 assinaturas que não conferem:
001 assinatura de deputado licenciado;
025 assinaturas repetidas.

-.

(A COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO)
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

~//

i/'-;"

nos termos do art 60 da ConstitUição Federal. promulgam a seguInte emenda ao
texto constitucional:

~;S C. DE ~ZA ~
Chefe

(Do Sr. Wanderley Martins e ontros)

Dá nova redação ao art. 144. substituindo as Guardas MunICIpaIS Por Policias MUniCIpais.

~_ ~~. ;':i(A;1'..ft~
CLAUDIA

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N~ 87, DE 1999

na. condições que especlfica

Atenciosamente.

An. ,,, InClua-se no ~ do art 144'0 seguinte InCISO VI'

~

VI - poliCIas mUOlClpSIS.

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

Art. 20 O

paràgrafo oitavo do anlgo 144 passa a vigorar

com a seguinte redação'

"§ 8' O Dislnlo Federal. os Munlciplos que sediem as

capitaIS estaduaIS e os MUOIcipíos com populaçáo supenor a

LEGISLAÇÃO crrADA ,\:-;EXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTnlOS LEGISLATIVOS - CeDI

um milhão de habitantes poderão constitUIr PolíCias

MUOlClpals destinadas â proteção de Seus bens. serviços e

CONSTITUIÇÃO

Instalações. conforme dispuserem 8S leiS orgânicas dos

DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

..........

"

'"

~

TiTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES
CAPiTULO I
DO PODER LEGISLATIVO

respectiVO,"; entes ft'iderados"

JUSTIFICAÇÃO

.

.

,

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

No decurso dos ultimos onze anos. aesde a promulgação
. da Constituição Federal a SOCiedade braSileira testemunnou a progressIVa
detenoráção oa capaCidade dos órgãos InstlluClonalS de segurança publica em
promover a efetiva prevenção e repressãp de uma cnmlnahdade que cresce de
forma desconlrolada. o que demonstra a desatuallza.;ão precoce do texto
constrtUCIonal no que se refere à reserva das Guardas MuniCipaiS para a
eXClUSiva finalidade ae proteger os bens e Instalações muniCipaiS

.

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS
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Premidos pelas clrCUnstlmClBs e até por InlClatlVB prcpna,
mUitos prefeitos vem reClesenhando o papel inlCIBlmente previsto para aquelas
InStituu;óes, aplicando-as cada vez mais em tarefas de seg'"nça públiCa, aSSIm
complementando as atnbUlções dos destacamentos locaiS das PoliCiaS Müita1es
ou substitUindo-as Inteiramente, nos CllSOS frequentes dos mumcíplos que estio
~sslstidospelo poliCIamento ostensIVo estaclual.
Um fato que, em nosso entendunento, milita deCISIvamente
em favor de nossa pretensão é o recente encaminhamento pelo Poder Executivo
do Proleto de Lei que versa sobre restr1çôes a comerCialização de armas de fogo,
Em seu anlgo pnmelro a proposição assim se expressa: 'Art. ,. Fica prOIbida a
venda de arma de fogo e mumção em todo o TemtÔflO Náê.onal. salvo para: (... );
11 - OS órgáos de segurança pública federaiS e estaduals. as !l\!ardis muOlCIDll! e
o órgão de InteligênCIa federa!:".
A proposição. elaborada com o objMivo espeeilico de
reltr1nglr a quantidade de armas em poder da população. buscando com Isto
rllCluZ1r os indlces de cnminalidlde a nivels competi,..l. com as llXigllnCias da
SOCIedade. deixa claro que ao COTICtIder a autonzação legal da pene da arma da
fogo as Guardas MuniCIpaiS, estendendo-lhel UlTlll prerroglIIiVa que a leglllaçlo
vigente considera -inerente aos policiais federais. policiail ciViS. policiaiS mililarlls
e bombeiros mlÍ1tares' - ano 28 del ~CTetll n·. 2.222197. o Podar ExecutiW
reconhece tacitamente a eqUIparação funCIonai dessas InstltUlçóes mUniCIpaiS
80ll demaiS órgâos ela estrutura pOliciai dos Estados e da Uniio.

No entamo. acautejando-nos conIrll eventu81S abusos
praticados em mUnlciplos cujas estruturas organlZ8ClOrlllls 8l!lda não se mo5trem1
compatíveIs com o gerenciamento de um órgio policiei. nossa pTOIlOSlÇio aulOlimita a dlSOOSlçáo constitUCional restnnglndD-a ao Distnto Federal. aos
mUnicípIOS que sedlem as caplt81S estaduaiS e àqueles cUJa população SfIjIIlgual
ou supenor a um milhão de habitantes.
ConVictOS da convenieTlCla e da oponunodacle de nossa
iniCIativa para o aperfeiçoamento do texto constitUCIonal vJgeOlR. esperamos
poder contar com o valioso apoIo dos nobres Plll'es em favor de sua aprowção.
Sala das Sessões.

em~~de

a:. ~

r

de 1999.

~~ú

Deputado WANDERLEY" MARTINS
Primelfo slgnaláno

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

46
47

CÂMARA DOS DEF'UTADOS
SGM - SECAP (7503)

Coaferêlcia de Auia.turo

48

PiPa: 001

49

0110919916:38:30

50
,Tipo d. PropDJiçlo:

51

PEC

A.tor d. ProJlDllçlo: WANDERLEY MARTINS E OUTROS
D.II d. Apr....laçlo: 25/08199

Emea..:

Dá nova red>çio 10 ano 144, subttituin<!o as Guardas Municipais
por Policias Municipsis. nu condiç6e& que eopecifiCl.

P_.I As.IIl.l1Iru Sullclellt.., SIM

Tollil d. As.ill.l1Iru:

1711
0071

0001
0321

59

0001

60
61
62
63

Assinaturas Confirmadàs
,

2
3

AOqLFO MARINHO
AFFONSO CAMARGO
ALBERICO CORDEIRO

52
53
54
55
56
57
58

PSOB
PFL
PTB

CE
PR
AL

64

65
66
67

ALBÉRICO FILHO
ALBERTO GOLDMAN
ALBERTO MOURÃO
ALCEU COLLARES
ALCIONE ATHAVOE
ALDIR CABRAL
ALMERINDA DE CARVALHO
ALMIRSÁ
ANA CATARINA
ANGELA GUAOAGNIN
ANTONIO CAMBRAIA
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO FEIJÃO
ANTONIO JORGE
ARTHUR VIRGILlO
AUGUSTO FARIAS
AVENZOAR ARRUDA
AYRTON XERez
BISPO RODRIGUES
BONIFÁCIO DE ANDRADA
CASO JÚLIO
CARLOS MELLES
CARLOS MOSCONI
CELCITA PINHEIRO
CELSO JACOB
CLEMENTINO COELHO
CLEUBER CARNEIRO
CLOVIS VOLPI
CORIOLANO SALES
COSTA FERREIRA
DARCI COELHO
DARClslO PERONDI
DEUSDETH PANTOJA
DILCEU SPERAFICO
DINO FERNANDES
DOMICIANO CABRAL
DR. BENEDITO DIAS
DR. HÉLIO
EBER SILVA
EDINHO ARAÚJO
EDINHO BEZ
EDISON ANDRINO
EDUARDO JORGE
EDUARDO PAES
EFRAIM MORAIS
ELCIONE BARBALHO
ELTON ROHNELT
EUJÁCIO SIMOES
EURlpEDES MIRANDA
EVANDRO MILHOMEN
EVILÁSIO FARIAS
EXPEDITO JÚNIOR
FÁTIMA PELAES
FÉLIX MENDONÇA
FERNANDO CORUJA
FERNANDO ZUPPO
FREIRE JÚNIOR
GERSON GABRIELLI
GIOVANNI QUEIROZ
GONZAGA PAtRIOTA
HÉLIO COSTA
HENRIQUE FONTANA
HERÁCLITO FORTES
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PMDB
PSDB
PMDB
PDT
PPB
PFL
PFL
PPB
PMDB
PT
PMDB
PSDB
PMDB
PSDB
PFL
PSDB
PPB
PT
PSDB
PL
PSDB
PL
PFL
PSDB
PFL
PDT
PPS
PFL
PSDB
PDT
PFL
PFL
PMDB
PFL
PPB
PSDB
PMDB
PFL
PDT
PDT
PMDB
PMDB
PMDB
PT

MA
SP
SP
RS

RJ
RJ
RJ
RR
RN
SP
CE
SP
MG
AP
TO
AM
AL
PB

RJ
RJ
MG
MG
MG
MG
MT
RJ
PE
MG
SP
BA
MA
TO
RS
PA
PR

RJ
PB

AP
SP

RJ
SP
SC
SC
SP

PTB

RJ

PFL
PMOB
PFL

PB
PA
RR

PL
PDT
PSB
PSB
PFL
PSDB
PTB
PDT
PDT
PMDB
PFL
PDT
PSB
PMDB
PT
PFL

BA
RO
AP
SP
RO
AP
BA
SC
SP
TO
BA
PA
PE
MG
RS
PI
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68 'BER!: FERREIRA
69 ILDEFONÇO CORDEIRO
70 INALDO LEITÃO
71 INOC!:NCIO OLIVEIRA
72 IRISSIMOES
73 IVAN PAIXÃO
74 JAIME FERNANDES
75 JAIR BOLSONARO
76 JAIROAZI
77 JANDIRA FEGHALI
78 JOÃO ALMEIDA
79 JOÃO CASTELO
80 JOÃO GRANDÃO
81 JOÃO MAGALHÃES
82 JOÃO MENDES
83 JOÃO PAULO
84 JOEL DE HOLLANDA
85 JORGE ALBERTO
86 JORGE COSTA
87 JORGE KHOURY
88 JOSÉ BORBA
89 JOSÉ CARLOS ALELUIA
90 JOSÉ LOURENÇO
91 JOSÉ MELO
92 JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
93 JOSÉ ROCHA
94 JOSÉ THOMAZ NONO
95 JOVAIR ARANTES
96 JURANDIL JUAREZ
97 JUTAHY JUNIOR
98 LAURA CARNEIRO
99 LÉO ALCÁNTARA
100 LEUR LOMANTO
101 L1NO ROSSI
102 LUCIANO CASTRO
103 LUIS CARLOS HEINZE
104 Luis EDUARDO
105 LUIZ BITIENCOURT
106 LUIZ FERNANDO
107 MAGNO MALTA
108 MALULY NETIO
109 MARCELO TEIXEIRA
110 MÁRCIO MATOS
111 MARCONDES GADELHA
112 MARCOS CINTRA
113 MARCOS LIMA
114 MARIA ABADIA
115 MÁRIO NEGROMONTE
116 MARISA SERRANO
117 MATIOS NASCIMENTO
118 MEDEIROS
119 MORONI TORGAN
120 MUSSA DEMES
121 NEIVA MOREIRA
122 NELSON MARQUEZELLI
123 NELSON MEURER
124 NEUTON LIMA
125 NILSON MOURÃO
126 NILTON BAIANO
127 OLlMPIO PIRES
128 OSMÃNIO PEREIRA
129 OSVALDO REIS
130 PAULO BRAGA
131 PAULO FEIJÓ
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PPB
PFL
. PMDB
PFL
PTB
PPS
PFL
PPB
PFL
'POdaB
PSDB
PSDB
PT
PMDB
PMDB
PT
PFL
PMDB
PMDB
PFL
PMDB
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PSDB
PMDB
PSDB
PFL
PSDB
PFL
PSDB
PSDB
PPB
PSDB
PMDB
PPB
PTB
PFL
PMDB
PT
PFL
PL
PMDB
PSDB
PSDB
PSDB
PMDB
PFL
PSDB
PFL
PDT
PTB
PPB
PFL
PT
PPB
PDT
PMDB
PMDB
PFL
PSDB

RN
AC
PB
PE
PR
SE
BA

RJ
BA

RJ
BA
MA
MS
MG
RJ
SP
PE
SE
PA
BA
PR
BA
BA
AM
PE
BA
AL
GO
AP
BA

RJ
CE
BA
MT
RR
RS

RJ
GO

AM
ES
SP
CE
PR
PB
SP
MG
DF
BA
MS
RJ
SP
CE
PI
MA
SP
PR
SP
AC
ES
MG
MG
TO
BA
RJ

132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

PAULO KOBAYASHI
PAULO MAGALHÃES
PAULO OCTÁVIO
PEDRO BITIENCOURT
PEDRO PEDROSSIAN
PHILEMON RODRIGUES
POMPEO DE MATIOS
RAFAEL GUERRA
RAIMUNDO SANTOS
REGINALDO GERMANO
RICARDO FIUZA
RICARDO MARANHÃO
RICARDO NORONHA
ROBERTO ARGENTA
ROBERTO BALESTRA
ROBERTO BRANT
ROBERTO JEFFERSON
RODRIGO MAIA
ROMEU QUEIROZ
RONALDO CAIADO
RUBENS BUENO
RUBENS FURLAN
SALATIEL CARVALHO
SAI,JLO PEDROSA
SERAFIM VENZON
SÉRGIO BARCELLOS
SÉRGIO BARROS
SÉRGIO CARVALHO
SllAS CÂMARA
SILVIO TORRE:S
SIMÃO SESSIM
URSICINO QUEIROZ
VALDECIOLlVElRA
VIC PIRES FRANCO
VICENTE CAROPRESO
VIVALDO BARBOSA ,
WAGNERSAlUSTIANO
WALDIR SCHMIDT
WELlNTON FAGUNDES
ZÉ INOIO

1
2
3
4
5
6
7

ARNALDO FARIA DE SÁ
DR. HE:LENO
FERNANDO FERRO
FETIER JÚNIOR
LÚCIAVÃNIA
MENDES RIBEIRO FILHO
ROBSON TUMA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ALBÉRICO CORDEIRO
ALBÉRICO CORDEIRO
ANGELA GUADAGNIN
ANTONIO CAMBRAIA
ANTONIO JORGE
CABO JÚLIO
DARClslO PERONDI
DINO FERNANDES
EBERSILVA
EDISON ANDRINO
EDISON ANDRINO
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PSDB
PFL
PFL
PFL
PFL
PMDB
PDT
PSDB
PFL
PFL
PFL
PSB
PMDB
PFL
PPB
PFL
PTB
PTB
PSDB
PFL
PPS
S.PART.
PMDB
PSDB
PDT
PFL
PSDB
PSDB
PFL
PSDB
PPB
PFL
PT
PFL
PSDB
PDT
PPB
PMDB
PSDB
PMOB

SP
BA
DF
SC
MS
MG
RS
MG
PA
BA
PE
RJ
DF
RS
GO
MG

RJ
RJ
MG
GO
PR
SP
PE
BA
se

AP
AC
RO

AM
SP

RJ
BA
RS
PA
SC
RJ
SP
RS
MT
SP

Assinaturas que Não Conferem
PPB
PSDB
PT
PPB
PSDB
PMDB
PFL

SP
RJ
PE
RS
GO
RS
SP

Assinaturas Repetidas
PTB
PTB
PT
PMDB
PFL
PL
PMOB
PSDB
POT
PMOB
PMOB

AL
AL
SP
CE
TO
MG
RS
RJ
RJ
SC
SC

12

13
14
15
15
17
16

19
20
21

22
23
24
25
25
27
28
29
30
31
32
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EDUARDO PAES
EURlpEDES MIRANDA
FERNANDO CORUJA
INAlDO LEITÃO
JORGE AlBERTO
JOSE BORBA
JOVAIRARANTES
L1NOROSSI
MARCOS LIMA
MEDEIROS
NEIVA MOREIRA
NEUTON LIMA
PEDRO BITTENCOURT
PHILEMON RODRIGUES
RAFAEL GUERRA
RAIMUNDO SANTOS
RODRIGO MAIA
RONALDO CAIADO
SALATIEL CARVALHO
SILAS CÂMARA
SIMÃO SESSIM

PTB

RJ

PDT
PDT
PMDB
PMDB
PMDB
PSDB
PSDB
PMDB
PFL
PDT
PFL
PFL
PMDB
PSDB
PFL

RO
SC
PB
SE
PR

Subseçio fi
Da Emenda à Constituiçio
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

, - de um terço. no minimo. dos membros da Câmara dos Deputados
ou do Senado Federal:
11 - do Presidente da República:
1II - de mais da metade das Assembléias Legislativas das Illlidades
da Federação, manifestando-se. cada mna delas, pela maioria relativa de seus
membros.
§
A Constituição 'I,lão poderá ser emendada na vigência de
intervenção federal. de estado de defesa ou de estado de sitio.
§ 2° A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso
Nacional. em dOIS turnos. considerando-se aprovada se obtiver. em ambos.
três quintos dos votos dos respectivos membros.
§ 3° A emenda á Constituição será promulgada pelas Mesas da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de
ordem.
§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente
a abolir:
I - a fonua federativa de Estado:
11 • o voto direto. secreto. universal e periódico:
1II - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5° A matéria constanle de proposta de emenda rejeitada ou havida
por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão
legislativa

GO
MT
MG
SP
MA
SP
SC
MG
MG
PA

PTB

RJ

PFL
PMDB
PFL
PPB

GO
PE

'0

AM

RJ
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.
TITULO V
DA DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS

Senhor Secretario-Geral.

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Constituição do Senhor WANDERLEY MARTINS e outros. que "Dá nova redaçio
ao aft. 144, substituindo as Guardas Municlpais por Policias munlclpals, nas
condições que especlflca", contém número suficiente d\J signatários. constando a
referida proposição de:
171 assinaturas válidas;
007 assinaturas que não conferem;
032 assinaturas repetidas.
Atenciosamente.

~,Ll;2aj/Y
éLAUDIA rkVES C. DE ~PO

CAPíTULO III
DA SEGURANÇA PúBLICA
Art. 144. A segurança pública. dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos. é exercida para a preservação da ordem pública e
da incolumidade das pessoas e do patrimônio. através dos seguintes órgãos:
I - policia federal;
11 - policia rodoviária federal:
1II - policia ferroviária federal:
IV - policias civis:
V - policias militares e corpos de bombeiros militares.
§ I° A policia federal, instituida por lei como órgão pennanente,
organizado e mantido pela União e estruturado em carreira destina-se a:
• § I" com redação dada pela 1~·meruilJ ('unsllluclDnaJ ntJ JI). de

(J-I

06 1998.

L.

Chefe

•

§ 8° Os Mllllicipios poderão constituir guardas mwúcipais
destinadas á proteção de seus bens. serviços e instalações. confonue dispuser
alei.
§ 9" A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos
relacionados neste anigo será fixada na fonoa do § 4° do an.39.
.. § 9D acreSCido peja Emenda ConstitUCIonal n D 19. de O-lIlJ6, 1998.

ASua Senhoria o Senhor
Qr. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

DECRETO N° 2.222, DE 08 DE MAIO DE 1997.

LEGISLAÇÃO CrrADA ANExAoA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTIJDOS LEGISLATIVOS· CeDI

CONSTITUIÇÃO

REGULAMENTA A LEI N° 9.437. DE 20 DE
FEVEREIRO DE 1997. QUE "INSTITUI O
SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
SINARM.
ESTABELECE
CONDIÇÕES
PARA O REGISTRO E PARA O PORTE DE
ARMA DE FOGO, DEFINE CRIMES E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988 .
TíTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES
CAPíTULO I
DO PODER LEGISLATIVO

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

CAPíTULO 111
DO PORTE

Seção \111
....

....................... "

,.~

.,'- ::,;.';c-_~

Ler.i~hdivo

.

Art. 28. O porte de anDa de fogo é inerente aos policiais federais,
policiais Civis. policiais militares e bombeirOS militares.

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS
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§ 10 Os policiais civis e militares e os bombeiros militares, quando
no exercicio de suas atividades ou em trânsito. poderão portar arma de fogo
em todo o território nacional, desde que expressamente autorizados pela
autoridade responsável pela ação policial no âmbito da respectiva unidade
federada. (NR)
.
• § 1° com redação dada pdo Decreto nO 2.532. de 30/03 1998.

§ 20 Os servidores referidos neste artigo sujeitar.se.ão. naquilo que
lhes for peculiar, ás normas, deveres e restrições constantes dos estatutos ou
dos atos normativos a eles aplicáveis.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N2 90, DE 1999
(Do Sr. Luciano Pizzatio e outros)
Dá

nova redação á alínea "b" do InCISO X do art. 155 da Constituição Federal.

(APENSE·SE À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N' 234. DE 1995)

Assinaturas Confirmadas
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, nos termos do art. 60 da Constituição Federal. promulgam a seguinte
emenda ao texto constitucional:
Anigo único. A alínea "b" do inciso X do art. ISS da
Constituição Federal passa a viger com a seguinte redl\Ç&}:
"An.155

..

X·
..
b) sobre operações que destinem a outros
Estados petróleo, inclusive lubrificantes, e
combustíveis liquidos e gasosos dele derivados."
JUSTIFICAÇÃO

A Proposta de Emenda Constitucional que submeto à
apreciação do Congresso Nacional tem por fmalidade alterar a incidência do
Imposto sobre Circulação de Mercadonas e Serviços sobre operações que
destinem energia eléUlca de um Estado para OUIr?
A atual redação do texto consutucional prejudica os
Estados produtores de energia elétrica, pois determina que o Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços não incidirá sobre operações que
destinem o mencionado produto a outros Estados
Impõe·se, portanto. o aperfeiçoamento do sistema
tributàrio nacional, de forma a as3egurar aos Estados produtores de energia
elétrica competência para tributà·la. inclusive em operações que a destinem
para consumo no território de outro Estado.
Em face da relevância da matéria, estamos certO$ de que
contaremos com o voto favorável dos membros do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, em de

d I 99\5"

~

.'. c;,

~g(~~
.

Deputado Luciano P zzatto

CÃMARA ]])03 ]])EPUTA]])OS
Pagma; 001

Tipo da Proposiçio:

PEC

Autor da Proposiçio:

LUCIANO PIZZATTO E OUTROS

21

22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

32
33
34

35
36

37
38

39
40
41

42
43
44

45
46
47
48

Proposta de emenda à Constituição que dá nova redaçi\o à alínea
b do inciso X do art. ISS.

55
56
57
58

POIlui Assinaturas Suficientes: SIM

Confinnadas

52
53
54

Data d. Apres.n.laçio: 25/08/99

Totais de AIJinatuns:

20

51

02109199 15:52:11

Ementa:

17
18
19

49
50

SGM • SECAP (7503)

187

59

016

60

Ucenciados
Repetidas

000

61

lleglveis

001

NIo Conferem - - -

041
I, I i.
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62

ADEMIR LUCAS
AFFONSO CAMARGO
AGNALDO MUNIZ
AGNELO QUEIROZ
ALBÉRICO CORDEIRO
ALBÉRICO FILHO
ALBERTO FRAGA
ALBERTO MOURÃO
ALCESTE ALMEIDA
ALDIR CABRAL
ALMEIDA DE JESUS
ANGELA GUADAGNIN
ANIBAL GOMES
ANTONIO CAMBRAIA
ANTONIO CARLOS BISCAIA
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO FEIJÃO
ANTONIO GERALDO
ANTONIO JORGE
ARNON BEZERRA
AROLDO CEDRAZ
ARYKARA
ÁTILA LINS
AUGUSTO FRANCO
AUGUSTO NARDES
B.SÁ
BISPO RODRIGUES
BISPO WANDERVAL
BONIFÁCIO DE ANDRADA
CABO JÚLIO
CAIORIELA
CARLOS MELLES
CARLOS SANTANA
CELCITA PINHEIRO
CELSOJACOB
CHICO DA PRINCESA
CLEUBER CARNEIRO
CONFÚCIO MOURA
COSTA FERREIRA
DARCI COELHO
DE VELASCO
DILCEU SPERAFICO
DINO FERNANDES
DR. HÉLIO
EBERSILVA
EDINHOBEZ
EDISON ANDRINO
EDMAR MOREIRA
EDUARDO BARBOSA
EDUARDO CAMPOS
EDUARDO JORGE
EDUARDO PAES,
EULER MORAIS
EURipEDES MIRANDA
EVANDRO MILHOMEN·
EVILÃSIO FARIAS
EXPEDITO JÚNIOR
FÉLIX MENDONÇA
FERNANDO CORUJA
FERNANDO FERRO
FERNANDO GONÇALVES
FEU ROSA

PSDB

~FL

PDT
PCdoB

PTB
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PFL
PL
PT
PMDB
PMDB
PT
PMDB
PSDB
PFL
PFL
PSOB
PFl
PPB
PFL
PSOB
PPB
PSOB
PL
PL
PSOB
PL

PTB
PFL
PT
PFL
PDT
PSOB
PFL
PMOB
PFL
PFL
PST
PPB
PSDB
POT
PDT
PMOB
PMOB
PPB
PSDB
IPSB
PT
PTB
PMDB
PDT
PSB
PSB
PFL
PTB
PDT
PT
PTB
PSOB

MG
PR
RO

DF
AL
MA

·DF
SP
RR
RJ
CE
SP
CE
CE
RJ
MG
AP
PE
TO
CE
BA
SP
AM
SE
RS
PI
RJ
SP
MG
MG
RS
MG
RJ
MT
RJ
PR
MG
RO
MA
TO
SP
PR
RJ
SP
RJ
SC

se
MG
MG
PE
SP
RJ
GO
RO
AP
SP
RO

BA

se
PE
RJ
ES
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63 FLÁVIOARNS
64 FLÁVIO DERZI
65 FRANCISCO GARCIA
66 FREIRE JÚN "R
67 GEOVAN FREITAS
68 GERALDO SIMOES.
.69 GERVÁSIO SILVA
70 GILBERTO KASSAB
71 GIVALDO CARIMBÃO
72 GONZAGA PATRIOTA
73 GUSTAVO FRUET
74 HAROLDO LIMA
75 HÉLIO COSTA
76 HERMES PARCIANELLO
77 HUGO BIEHL
78 IÉDIOROSA
79 INALDO LEITÃO
80 IRISSIMOES
81 IVAN PAIXÃO
82 IVANIO GUERRA
83 JAIR BOLSONARO
84 JAIR MENEGUELLI
85 JOÃO CALDAS
86 JOÃO FASSARELLA
87 JOÃO HENRIQUE
88 JOÃO HERRMANN NETO
89 JOÃO LEÃO
90 JOÃO RIBEIRO
91 JOÃO TOTA
92 JORGE ALBERTO
93 JOSE BORBA
94 JOSÉJANENE
95 JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
96 JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
97 JOSE THOMAZ NONÔ
98 JOSUE BENGTSON
99 JÚLIO REDECKER
100 JUQUINHA
101 LAIRE ROSADO
102 LAURA CARNEIRO
103 LEUR LOMANTO
104 L1NO ROSSI
105 LÚCIAVÂNIA
106 LUCIANO CASTRO
107 LUCIANO PIZZATTO
108 LUIS BARBOSA
109 LUIS CARLOS HEINZE
110 luis EDUARDO
111 LUIZ ANTONIO FLEURY
112 LUIZ BITTENCOURT
113 LUIZ CARLOS HAULY
,114 LUIZ FERNANDO
115 MALULY NETTO
116 MANOEL CASTRO
117 MANOEL SALVIANO
118 MARCELO BARBIERI
119 MÁRCIO BITIAR
120 MARCIO FORTES
121 MÁRCIO MATOS
122 MARCONDES GADELHA
123 MARCOS DE JESUS
124 MARCOS LIMA
125 MARIA ABADIA
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PSDB
PMDB
PFL
PMDB
PMDB
PT
PFL
PFI:
PSB
PSB
PMDB
PCdoB
PMDB
PMDB
PPB
PMDB
PMDB
PTB
PPS
PFL
PPB
PT
PMN
PT
PMDB
PPS
PSDB
PFL
PPB
. PMDB
PMDB
PPB
PFL
PDT
PFL
PTB
PPB
PSDB
PMDB
PFL
PFL
PSDB
PSOB
PSOB
PFL
PFL
PPB
PSDB
PTB
PMDB
PSDB
PPB
PFL
PFL
PSDB
PMDB
PPS
PSDB
PT
PFL
PST
PMOB
PSDB

PR
MS
AM
TO
GO
BA
SC
SP
AL
PE
PR
BA
MG
PR
SC
RJ
PB
PR
SE
PR
RJ
SP
AL
MG
PI
SP
BA
TO
AC
SE
PR
PR
PE
SP
AL
PA
RS
GO
RN
RJ
BA
MT
GO
RR
PR
RR
RS

RJ
SP
GO
PR
AM
SP
BA
CE
SP
AC

RJ
PR
PB
PE
MG
DF

126 MÁRIO DE OLIVEIRA
127 MAX MAURO
128 MOACIR MICHELETTO
129 MURILO DOMINGOS
130 MUSSA DEMES
131 NELSON MARQUEZELLI
132 NELSON MEURER
133 NELSON OTOCH
134 NEUTON LIMA
135 NILSON MOURÃO
136 NILTON BAIANO
137 OLIMPIO PIRES
138 OSMÃNIO PEREIRA
139 OSMAR SERRAGLIO
140 OSVALDO BIOLCHI
141 OSVALDO REIS
142 PADRE ROQUE
143 PAES LANDIM
144 PAULO BALTAZAR
145 PAULO FEIJÓ
146 PAULO JOSE GOUV~A
147 PAULO LIMA
148 PAULO PAIM
149 PAULO ROCHA
150 PEDRO FERNANDES
151 PEDRO WILSON
152 PINHEIRO LANDIM
153 POMPEO DE MATTOS
154 PROFESSOR LUIZINHO
155 RAFAEL GUERRA
156 RAIMUNDO GOMES DE MATOS
157 REMI TRINTA
158 RENATO VIANNA
159 RICARDO NORONHA
160 ROBÉRIO ARAÚJO
161 ROBERTO BALESTRA
162 ROBERTO ROCHA
163 ROLAND LAVIGNE
164 ROMMEL FEIJÓ
165 RONALDO VASCONCELLOS
166 RUBENS FURLAN
167 SALATIEL CARVALHO
168 . SALVADOR ZIMBALDI
169 SANTOS FILHO
170 SARAIVA FELIPE
171 SAULO PEDROSA
172 SEBASTIÃO MADEIRA
173 SÉRGIO BARROS
174 SÉRGIO CARVALHO
175 SEVERINO CAVALCANTI
176 SILAS BRASILEIRO
177 SYNVAL GUAZZELLI
178 VALDEMAR COSTA NETO
179 VILMAR ROCHA
180 VITTORIO MEDIOll
181 WALDIR SCHMIDT
182 WERNER WANDERER
183 WILSON BRAGA
184 YEDA CRUSIU$
185 ZAIRE REZENDE
186 ZÉ GOMES DA ROCHA
187 ZENALDO COUTINHO
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PMDB
PTB
PMDB
PTB
PFL
PTB
PPB
PSDB
PFL
PT
PPB
PDT
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PT
PFL
PSB
PSDB
PST
PMDB
PT
PT
PFL
PT
PMDB
PDT
PT
PSDB
PSDB
PL
PMDB
PMDB
PL
PPB
PSDB
PFL
PSDB
PFL
S. PART.
PMDB
PSOB
PFL
PMDB
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PPB
PMDB
PMDB
PL
PFL
PSDB
PMDB
PFL
PFL
PSDB
PMDB
PMDB
PSDB

MG
ES
PR
MT
PI
SP
PR
CE
SP
AC
ES
MG
MG
PR
RS
TO
PR
PI
RJ
RJ
RS
SP
RS
PA
MA
GO
CE
RS
SP
MG
CE
MA
SC
DF
RR
GO
MA
BA
CE
MG
SP
PE
SP
PR
MG
BA
MA
AC
RO
PE
MG
RS
SP
GO
MG
RS
PR
PB
RS
MG
GO
PA

Assinaturas que Não Conferem
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
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ALOIzIO SANTOS
CUNHA BUENO
DARCIS\O PERONDI
DR. BENEDITO DIAS
ENIVALDO RIBEIRO
FATIMA PELAES
FRANCISCO COELHO
IARA BERNARDI
JOEL DE HOLlANDA
JORGE COSTA
NELSON MARCHEZAN
NELSONTRAD
PAULO MARINHO
RAIMUNDO SANTOS
VICENTE CAROPRESO
ZEZÉ PERRELLA

PSDB
PPB
PMDB
PFL
PPB
PSDB
PFl
PT
PFL
PMDB
PSDB
PTB
PFL
PFL
PSDB
PFL

·SECRETARIA·GERAL DA MESA
Seção de Registro e Controle e de Analise de Proposição

ES
SP
RS

Oficio n".11J 199
Bmsllia. 02 de setembro de 1999

AP
PB
AP
MA
SP
PE
PA
RS
MS
MA
PA
SC
MG

Senhor Secrelário-Geral.
Comunico a VO!lSa Senhoria que a Proposta de Emenda à
ConstKuiçAo do Senhor Luciano Pizzallo e outros. que "dá nova redaçio à alin.a "b"
do Inelao X do art. 155", contém número sufICiente de signatários. constando a
referida proposiçAo de:

187 assinaturas válidas:
016 assinaturas que não conferem:
041 assinaturas repetidas:
001 assinatura i1eglvel.
Atenciosamente,

. . --;/ ll' /J~ /2?

{, -If...L .
CLAUDI

Assinaturas Repetidas

'C -/~..c/.

EVES C.
Chefe

D~:&I
.

A Sua Senhoria o Senhor
~.MOZARTV~NNADEPAWA

ALBÉRICO CORDEIRO
2 AlCESTE ALMEIDA
3 ANTONIO JORGE
4 ANTONIO JORGE
5 ARYKARA
6 B.sA
7 BISPO RODRIGUES
8 BONIFAclO DE ANDRADA
9 CAIORIELA
10 DARCI COELHO
11 DR. BENEDITO DIAS
12 DR. HÉLIO
13 EBERSILVA
14 EDUARDO CAMPOS
15 EVANDRO MILHOMEN
16 EVILÀSIO FARIAS
17 EXPEDITO JÚNIOR
18 FÉLIX MENDONÇA
19 FERNANDO CORUJA
20 GUSTAVO FRUET
21 HERMES PARCIANELLO
22 INALDO LEITÃO
23 JAIR BOLSONARO
24 JOÃO CALDAS
25 JOSÉJANENE
26 JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
27 LUIS BARBOSA
28 LUIS CARLOS HEINZE
29 LUIS CARLOS HEINZE
30 LUIZ FERNANDO
31 MARCIO MATOS
32 MARCONDES GADELHA
33 MOACIR MICHELETTO
34 PAES LANDIM
35 RONALDO VASCONCELLOS
36 SAULO PEDROSA
37 SYNVAL GUAZZELLI
38 WALDIR SCHMIDT
39 WALDIR SCHMIDT
40 WERNER WANDERER
41 ZE GOMES DA ROCHA
1

PTB
PMDB
PFL
PFL
PPB
PSDB
PL
PSDB
PTB
PFL
PFL
PDT
PDT
PSB
PSB
PSB
PFL
PTB
POT
PMDB
PMDB
PMDB
PPB
PMN
PPB
PFL
PFL
PPB
PPB
PPB
PT
PFL
PMDB
PFL
PFL
PSDB
PMDB
P~DB

PMDB
PFL
PMDB

AL
RR
TO
TO
SP
Pl

RJ
MG
RS
TO
AP
SP

RJ
PE

AP
SP
RO
BA
SC
PR
PR
PB

RJ
AL
PR
PE
RR
RS
RS
AM
PR
PB
PR
PI
MG
BA
RS
RS
RS
PR
GO

Secrelário-Geral d'a Mesa
NESTA

LEGISLAçÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - C,DI

.

CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
TÍTULOlV
Da Organização dos Poderes
CAPiTULO I
Do Poder Legislativo

Seçiovm
Do Procmo Legislativo

Subscçio 11
Da Emenda à Constituiçio
Art. 60. A Constituição poderà ser emendada mediante proposta:
I - de UInlerço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do

Senado Federal;
11· do Presidente da República;
.. i,
III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da
Federação. manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.
§ \0 A CODStituiçlo nIo poderá ser emendada na vi~ia de intervençlo
federal, de estado de defesa ou de estado de sitio.
§ 2" A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso
Nacional, em dois turnos, COIISiderando-se aprovada se obtiver, em ambos, tres
quintos dos votos dos respectivos membros.
§ 3· A emenda • Constituição será promulgada pelas Mesas da CAmara dos
Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.
§ 4° NIo sera objeto de deliberaçlio a proposta de emenda tendente a
abolir:
I - a forma federativa de Estado;
'11 • o VOIO direto, secreto, Wliversa1 e periódico;
1lI - a separaçio dos Poderes;

IV • os direilos e garantias individuaIS.
§ 5· A materia constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por
prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.j

.............................................................................................................···············..t······
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TITULO VI
Da Tributação e do Orçamento

CAPÍTIJLOI
Do Sistema Tributário Nacional
Srçio IV
Dos Impostos dos Estados e do Distrito Federal

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos
sobre:
I· transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos;
II . operações relativas a circulação de mercadorias e sobre prestações de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainQa que 115

operações e as prestações se iniciem no exterior;
!lI . propriedade de veiculos automotores.
• Art. 155 com redaçilo dada pela Emenda Con.rll/uc/ona/ n' 3. de 1703 '1993.
§ \0 O imposto previsto no inciso \:
• § I', "capu,". com redação dado pela Emenda Con.rIl/UClOna/.n' 3, de 17'03.'1993.

I . relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado
da situação do bem, ou ao Distrito Federal;
II • relativamente a bens móveis, titulos e créditos, compete ao Estado onde
se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito
Federal;
UI • tem a compel!ncia para sua instituição regulada por lei complementlr:
,a) se o doador tiver domicílio ou residência 110 exterior; ,
b) se o "de cujus" possuia bens, era residente ou domiciliado ou teve o leU
inventário processado no exterior;
,
IV • tem suas aliquotas máximas fIXadas pelo ;'ienadO Federal.
§ 2° O imposto previsto no inciso II atendera '00'seguinte:
• § 2~ "coput", com redação dado pela Emendo ConstItucional n' 3. dit 1710311993.

I . sem não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada
operação relativa a circulação de mercadorias ou prestaçfio de serviços com o
montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito
Federal; ,
•

Ú - a isenção ou não-incidência, salvo determinação em Contrário da
legislação:
a) não implicara crédito para compensaçÃo com o montante devido nas
operações 'ou prestações seguintes:
'
b) acarretara a anulação do crédito relativo às operações anteriores;
m. podem ser seletivo, em função da essencialidade das mercadoi1aS e
dos serviços:
IV· resolução do Senado Federal, de iniciativa do PTesid~te da República
ou de um 'terço dos Senadores, aprovada pela maioria absoluta de séljs membros,
estabelecera as aliquotas aplicaveis às operações e prestações, interesiáduais e de
exportação;'
,
,
V • é facultado ao Senado Federal:
a) estabelecer a1iquotas minimas nas operações, internas, mediante
resolução de iniciativa de um terço e aprovada pela maioria absOluta de seus
membros:
' ,
'
b) fIXar a1iquotas máximas nas mesmas operações plll1l,rl:solver coofIitO
específico que envolva interesse de Estados, medíante resoluçlo' déiniciativa da
maioria absoluta e aprovada por dois terços de seus membros;'
VI • salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, DOS
termos dó disposto no inciso XII, "g", as allquotas interuas, llIJ opcnIÇ6cs rdaliVlli
circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, nIo pOderIo lei' inferiores ..
previstas para as operações interestaduais;
VIl - em relação às operações e prestações que destinem bens e serviÇOl a
consumidor fmallocalizado em outro Estado, adotar-se·á:
a) a aliquota interestadual, quando o destinatário for" COIltribu~ do
imposto;,
b) a aliquota interna, quando o destinatário nIo for contribuinte dele;
VIl! • na hipótese da a1inea "a" do inciso anterior, caberá ao Estado da
localização do destinatàrió o imposto correspondente à diferença 'entre a 1liqIIcÚ"
interna e a interestadual;
,
IX • incídirá também:
,a) sobre a entrada ele mercadoria importada do exterior, aiDda qUIIIdo l i
tratar de bem destinado' a consumo ou ativo fixo do estabelecinlcnto, lIIim comO
sobre serviço prestado '00 exterior, cabendo o imposto ao EItado onde '1lItiver
situado o estabelecimento destinatário da mercadoria ou do serviço;
b) sobre o valor total da operação, quando mercadotiu forem fomecidll
com serviços nllo compreendidos na compet!ncia tributária dos Municlpios;'
X • não incidirá:
a) sobre operações, que destinem ao exterior produtos industria1iZ11do1,
excluidos os semí-elaborados definidos em lei complementar;
.
b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, incluIive
lubrificantes, combustiveis líquidos e gasosos dele derivlldoa, e eneI'I\Í& elétrica;

c) sobre o ouro. naS lúPóteses definidas 110 art. 153, § 5°;
XI • não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do imposto
sobre produtos industrializados. quando a operaçãd. realizada entre contribuintes e
relativa a produto destinado á industrialização ou à' comercialização, configure fato
gerador dos dois impostos:
XII • cabe à lei complementar:
a) defmir seus contribuintes:
b) dispor sobre substituiçlo tributária:
c) disciplinar o regime de compensação do imposto:
d) flXllf, para efeito de sua cobrança e defmição do estabelecimento
responsável. o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das
prestações de serviços:
.
e) excluir da incidéncia do imposto, nas exportações para o exterior,
serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso X. "a";
t) prever casos de manutenção de crédito. relativamente a remessa para
outro Estado e exportaçlIo para o exterior, de serviços e de mercadorias:
g) regu1Ir a forma COItlO, mediante deliberação dos Estados e do Distrito
Federal, i~. incentivos e beneficios fiscais serão concedidos e revogados.
.
§ 3" A exceçllo dos impostos de que tratam o inciso lI. do "caput" deste
-Ugo e o art 153, I e lI, nenhwn outro tributo poderá incidir sobre operações
relativas a enefBÍ& elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de pelIóleo,
combustíveis e minerais do País.
"§ 3'COIfI ndaçàadQdape/a Emendo Con.'lItuc,onal n' 3. Ih 1703:1993.

~oV1

Da Repartiçio das Receitas Tributárias

Art. IS8. Pertencem aos Municipios:
I . o produto da arrecadaçlIo do imposto da UnilIo sobre renda e proventos
de qullquer natureza, incidente na fome, sobre rendimentos pagos, a qualquer titulo,
por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituirem e mantiverem;
II • cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União
sobre a propriedade territorial rura1, relativamente aos imóveis neles situados;
111 • cinq1lenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado
sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios;
IV • vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do ímposto do
Estado sobre operações relativas à circu\açllo de mercadorias e sobre prestações de
serviços de transporte interestadual e intermunicípal e de comunicação.
ParíIlrafo único. AI. parcelas de receita pertencentes aos Municípios,
11ICIlCÍOlIDdIS no inciso IV, serão creditadas conforme os seguintes critérios:
I . ~s quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas
operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços.
realizadas em seus territórios:
..
,
II • até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou. no caso
dos Territóríos, lei federal.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N! 94, DE 1999
(Do Sr. Ricardo Bcrzolni e outros)

5 ~ ao lIlt 153 da Cons\iIUlÇllo Federal. dispondo !IObre dedulibilidade de
gMiIa com ecIuCaÇlIo pera eIeüo de lixaçáo de base de cálculo do imposto soble renda e

Acr--.ta

proventaa.
(Ã COMI88AO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO)

AI Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos
do parágrafo 3D do art. 60 da Constituição Federal,
promulpm a seguinte emenda ao texto constitucional:

tennos

Art. 1-, Acrcsccnte-se ao artigo 153 da CF o seguinte
pIripIfo 68 : "

"PtlJ'ágrqfo

6~

Para ,jei,o d« definição da base de cálculo

para incidlncia do imposto a que se refere o inciso 111 do

CIPUt Mil' artigo, a Mdutibili_ dos gastos com educação
do cmtJriblliltle JHuoo j1&ica urá)nt«gral, sem prejuízo de a
lIi assegurar o mesmo tratamillto para gastos de outra
1ttJtII1'WZa'~;

-
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AssI.aturas.Co.nrmadu

Art. 2°. Esta emenda constitucionaLentra em vigor na data de
sua publicação.

PT

RS

2 AFFONSO CAMARGO

1

PFl

PR

3
4

AGNAlDO MUNIZ

POT

RO

AGNaO QUEIROZ
ALmICO CORDEIRO
ALmlcO FII.HO
ALBERTO MOURÃO

PCdOIl
P1lI

DF

PMOB

MA
SP

5
6

A proposta ora apresentada pretende, assegurar, em IÚVel
constitucional, para efeito de definição dI!:' base de cálculo do
imposto de renda da pessoa fisica, a dedutibilidade integral dos
gastos com educação.
". ,.
A atual legislação fixa o limite de R$ 1.700,00 (um mil e
setecentos reais) para tais gastos; .o>que 'a 'nosso ver ê
extremamente injusto para o contribuinte.
A Constituição Federal, em seus artigos 6°, 205, 206 e
208, já estabelece que a educação gratuita,'CQíIlo direito social e
dever do estado" é garantida a todos os'brasi}eiros.

l!: incompreensivel e absolutamente mdefensável que as
deduções com os gastos com a educação sejam submetidos a
qualquer limite, sobretudo depois que essa área fundamental foi
praticamente abandonada pelo poder público, fato lastimável
que resultou em carência de vagas e de qualidade educacional e
que acabou por empurrar parte expressiva da sociedade para o
ensino particular.
Aliás, a tese que sustentamos na presente proposta de
emenda já está sendo reconhecida pelo Poder Judiciário que,
em inúmeras decisões, tem reconhecido que a .fixação de limites
para a dedutibilidade dos gastos, com.' educação ê
inconstitucional, exatamente com base nos argumentos citados
aqui. Em São Paulo, por exemplo, o Sindicato dos Bancários
tem reiteradamente conseguido, junto á· Justiça, a abolição
desse limite para seu uIÚVerso de sindicalizados.

o cidadão que compromete parte de sua renda para auprir
uma deficiência do Estado não pode ver limitada sua dedução

de despesas do Imposto de Renda pelo mesmo governo que não
cumpre as normas constitucionais.
No entanto, como o Executivo Federal insiste em fixar um
texto para tais gastos, pretendemos com esta proposta de
emenda alterar a Constituição Federal, de modo a não p~,a.
menor dúvida quanto á dedutibilidade plena de todl!S 'os
gastos efetuados pelo contribuinte, para si ou seus
dependentes.
Sala das Sessões, em 25 de agosto de 1999.
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Acrescenta parágrafo 6' .0 migo 153 da CF, dispondo sobre
dedutibilidade de gutos com educaçivp'"!,& efeito de fixaçIo de
base de cálculo do imposto sobre renda e plOvenlol.
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7

NlÃo PRElTO

8
9
10
11
. 12
13
14
15
16

ALCESTE'ALMEIDA
ALCIONE ATHAYDE
ALDIR CABRAL
ALMEIDA DE JESUS
ALMERINDA DE CARVALHO
ALOIZlO MERCADANTE
ANGELA GUADAGNIN
ANTONIO CAMBRAIA
ANTONIO CARLOS BISCAlA
11 ANTONIO GERALDO
18 ANTONIO PALOCCI
19 ARYKARA
20 ATILALlNS
21 AVENZOAR ARRUDA
22 B.SÁ
23 BABA
24 BEN-HUR FERREIRA
25 BETlNHO ROSADO
26 BISPO RODRIGUES
21 BONIFÁCIO DE ANDRADA
28 CABO JÚLIO
29 CARLITO MERSS
30 CARLOS SANTANA
31 CELCITA PINHEIRO
32 caso JACOB
33 CLAUDIO CAJADO
34 CORAUCI SOBRINHO
35 CORIOLANO SALES
36 DARCI COELHO
31 DE VELASCO
38 DEUSDETH PANTOJA
39 DINO FERNANDES
40 ,DJALMÁ PAES
41 DOMICIANO CABRAL
42 DR. HÉLIO
43 DR. ROSINHA
44 EBER SILVA
45. EDINHO BEZ
46 EDUARDO BARBOSA
41 EDUARDO JORGE
48 EDUARDO PAES
49 ESTHER GROSSI
50 EUJÁCIO SIMOES
51 EURlpEDES MIRANDA
52 EVANDRO MILHOMEN
53 EVILÁSIO FARIAS
54 EXPEDITO JÚNIOR
55 FELIX MENDONÇA
Si) FERNANDO CORWA
51 FERNANDO FERRO
58 FERNANDO MARRONI

59 FLAvIo ARNS

60

FRANCISTONIO PINTO
FREIRE JÚNIOR
62 GERALDO MAGELA
63 GERALDO SIMOES
64 GILBERTO KASSAS
85GIVALDO CARIMBÃO
66 GONZAGA PATRIOTA
67 HELENILDO RIBEIRO
61

PMOB

PMDB
PPB
PFL
PL
PFL
PT
PT
PMDB
PT
PFL

PT
PPB
PFL
PT
PSDB
PT
PT
PFL
PL
PSDB
PL
PT
PT
PFL
PDT
PFL
PFL
PDT
PFL
PST
PFL
PSDB
PSB
PMDB
PDT
PT
PDT
PMDB
PSDB
PT
PTB
PT
PL
PDT
PSB
PSB
PFL
PTB
PDT
PT
PT
PSDB
PMDB
PMDB
PT
PT
PFL
PSB
PSB
PSDB

~

RR
RJ
RJ
CE
RJ
SP
SP
CE
RJ
PE
SP
SP
AM
PB
PI
PA
MS
RN

RJ
MG
MG
SC

RJ
MT
RJ
BA
SP
BA
TO
SP
PA

RJ
PE
PB
SP
PR

RJ
SC
MG
SP

RJ
RS

BA
RO
AI>
SP
RO
BA
SC
PE
RS
PR

BA
TO
DF
BA
SP
AL
PE
AL

48370 Quinta-feira 14
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

HÉLIO COSTA
HENRIQUE FONTANA
HERMES PARCIANELLO
IBER~ FERREIRA
IÉDIOROSA
IGORAVELINO

INALOO LEITÃO
IVAN PAIXÃO
JAIR BOLSONARO
JAIR MENEGUELLI
JAIRO CARNEIRO
JOÃO COSER
JOÃO GRANDÃO
JOÃO HERRMANN NETO
JOÃO LEÃO
JOÃO MAGALHÃES
JOÃOMENOES
JOÃO PAULO
JORGE ALBERTO
JORGE PINHEIRO
JOSÉ ANTONIO
JOSÉOIRCEU
90 JOSÉ MACHADO
91 JOSÉ PIMENTEL
92 JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
93 JOSÉ THOMAZ NONO
94 JÚLIO REOECKER
95 LAURA CARNEIRO
96 L1NOROSSI
97 LUCI CHOINACKI
98 LUCIANO CASTRO
99 LUIS BARBOSA
100 Luis EOUARDO
101 • LUIZ ANTONIO FLEURY
102 LUIZ CARLOS HAULY
103 LUIZ FERNANCO
104 LUIZ MAINARDI
,105 LUIZ PIAUHYLlNO
106 LUIZ RIBEIRO
107 LUIZ SALOMÃO
108 LUIZ SÉRGIO
109 MANoa CASTRO
110 MARcELO DÉDA
111 MARCIO FORTES
112 MARCia MATOS
113 MARCQSAFONSO
114 MARCOS CINTRA
115 MARCOS LIMA
116 MARCOS ROLlM
117 MARIA CO CARMO LARA
118 MENOES RIBEIRO FILHO
119 MILTON TEMER
120 MOACIR MicHELETTO
121 NELSON MARQUEZELLJ
122 NELSON PELLEGRINO
123 NILSON MOURÃO
124 NILSON PINTO
125 OLIMPIO PIRES
126 OSMÃNIO PEREIRA
127 OSVALCO BIOLCHI
128 OSVALDO REIS
129 PADRE ROOUE
130 PAULO DE ALMEIDA
131 PAULO DELGADO
132 PAULO KOBAYASHI
133 PAULO MAGAUlÃES

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS'.
PMDB
PT
PMDB
PPB
PMDB
PMDB

MG
RS
PR
RN
RJ

TO

PMOB
PPS
PPB
PT
PFL

PB
SE

PT

ES
MS
SP
BA
MG

PT
PPS
PSDB
PMDB
PMDB
PT
PMDB
PMDB
PSB
PT
PT

PT
POT
PFL
PPB
PFL
PSOB
PT

PSOB
PFL
PSDB
PTB
PSOB
PPB

RJ

SP

BA

RJ

SP
SE
DF
MA
SP
SP
CE
SP
AL
~S

RJ

MT
SC
RR
RR
RJ

SP
PR
AM

PT

RS

PSOB
PSDB
POT

PE

PT

PFL
PT

RJ
RJ
RJ

BA
SE

PSDB

RJ

PT
PT

PR
.AC,
SP
MG
RS
MG
RS

PL
PMDB
PT

PT

PMD~
PT
PMOB
PTB
PT
PT

PSOB
POT
PMOB
PMOB
PMOB
PT

PPB
PT
PSDB
PFL

RJ

134 PAULO PAIM
135 PAULO ROCHA ",.'"
1$ PEDROBITTENCOU~T
137 PEDRO CELSO
138 PEDRO CHAVES "',
139 PEDRO WILSON
140 PHILEMON RODRIGUES
141 PROFESSOR LUIZ/NHÇ
142 RAFAEL GUERRA
143 RAIMUNDO GOMES DE MATOS
144 REGINALDO GERMANO
145 RENATO VIANNA
146 RENILDO LEAL
147 RICARDO BERZOINI
146 RICARDO-MAAANHÃo
149 RICARDO N0RONHA '
150 ROBERTO EW.~~~'
151 ROBERTO PliSSOA
152 RODRlGO MAIA
153 RONALDO VASCONcaLOS
154 RUBENS BUENO
155 RUBENS FURLAN
156 SALATIEL CARVALHO
157 SANTOS FILHO
158 SAULO PEOROSA
159 SÉRGIO BARROS
160 SIMÃO SESSIM ,
161 SYNVAL GUAZZaLl
162 TELMA DE SOUZA
163 VALDECI OLNElRA
164 VALDEMAR COSTA NETO
165 VICENTE CAROPRESO
166 VIVALDO BARBOSA
167 WAGNER SALUSTIANO
168 WALDIR PIRES
169 WALDIR SCHMIOT
170 WALDOMIRO FIORAVANTE
171 WALTER PINHEIRO
172 WANDERLEY MARTINS
173 waLlNGTON DIAS
174 WILSON SANTOS
175 ZÉINOJO
176 ZENALDO COUTINHO
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PT
PT

PFL
PT
PMDB
PT
PMOB
PT
PSDB
PSDB
PFL
PMDB
PTB
PT
PSB
PMOB
PPB
PFL
PTB
PFL
PPS
S.PART.
PMOB
PFL
PSOS
PSDB
PPB
PMDB
PT

PT
PL
PSOB
POT
PPB
PT
PMOB
PT
PT

RS
PA
SC
DF
GO
GO
MG
SP
MG
CE
BA

se
PA
SP
RJ

OF
GO
CE
RJ

MG
PR
SP
PE
PR

BA
AC
RJ
RS

SP
RS

SP
SC
RJ

SP

BA
RS
RS

BA

PCT

RJ

PT

PI

PMCB
PMOB
PSOB

SP
PA

MT

Assinaturas que Não Conferem
1
2
3
4
5
6·

PR
SP

1
BA
AC
PA'
MG
1
MG
2
RS
3
TO
4
PR
5
'RJ
6
MG
7
SP
8
BA

DARClslO PERONOI
DR.HELENO
JOEL DE HOLLANDA
LUIZ MOREIRA
NEIVA MOREIRA ,
SILAS CÂMARA

PMCB

psca
PFL
PFL
PDT
PFL

RS

RJ
PE
BA
MA
AM

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)
JOÃO SAMPAIO

PCT

RI

ASsinaturas Repetidas
ALBERTO MOURÃO
ANGELA GUADAGNIN
ANTONIO CARLOS BISCAIA
BISPO RODRIGÜES
CELSOJACOB
EBERSILVA
EwAclO SIMOES
FERNANOÔ K4ÃRRONI
'

PMDB
PT
PT

PL
PCT
PDT
PL
PT

SP
SP
RJ
RJ

RJ
RJ

BA
RS
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9 Luis EDUAROO

PSllll

10 LUIZ SALOMAo
11 PAULO DE ALMEIDA
12 PAUl.O DELGADO

PDT

§ 30 A emenda à Coostituição. scrà promulgada pelas Mesas da Câmara dos
Deputados e do Senado. Federal, com o respectivo número de ordem.

PFS

RJ
RJ
RJ

P'Í"

MG

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

13 PEDRO W1UlOH

PT

ao

14 RICARDO MARAHHAo

PSB

RJ

15 WALOOMIRO FIORAVANTE:

PT

RS

TiTULo VI
Da Tnoutação e do Orçamento
CAPÍTULo I
Do Sistema Tributário Nacional

~ECRETARIA-GERAI. DA MESA
8eçIo de Registro e ConlroIe e de Análise de PlD\lOiiçIO

.........................................................................................:

OfIcio n·je~199

.

SEÇÃOlll

Dos Impostos da União

Brasllia. 10 de setembro de 1999

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobte:

Senhor 8ecrelário-Geral.

III - renda e proventos de qualquer natureza;

ColOOnIco a Vossa Senhoria que a Propoala de Emenda il
ConllliluiçAo d9 Senhor RICARDO BERZOINI e outros. que"actll_nta par6grafo I·

ao artigo 153 da CF, dlapondo aobre dedutibilidade de gaatoa com ~
para efeito de f1xaçio de base de cálculo do lmpoalo aobre renda e proventoa",

§ 5° O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instnunento
cambial. sujeita-se exclusivamente à incidência do imposto de que trata o inciso V do
"caput" deste artigo. devido na operação de origem; a alíquota mínima scrà de um por
cento, assegurada a transferência do montante da arrecadação nos seguintes tcnnos:
I . trinta por cento para o Estado. o Distrito Federal ou o Território

contém ntlmero sullciente de signatários. constando a raferida proposlçio de:

176 assinaturas válidas;
015 assinaturas repelidas;
001 asslnatura de daputado licenciado;
006 assinaturas que nlo conferem.

coofonnc a o r i g e m : '

•

11· setenta por cenro para o Município de origem.
Art. 154. A União pedem institui!:
I - ?1ediantc lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior,
desde qllC SCJlITD nIo-cumuIativos e não tenham fato gerndor ou base de cálculo
próprios dos discriminados Desta Constituição;
I~ - na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários,
~dos ou não em sua competência tributária. os quais scrio suprimidos.
gtlIdativamcnte, cessadas as causas de sua criaçllo.

Atenciosamente.

TiTULovm
A Sua Senhoria o Senhor

Da Otdem Social

Oro MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Meu

NESTA

CAPÍTULo III
Da Educaçllo, da Cultuta e do Desporto
"LEGISLAÇÃO errADA ANEXADA Pl:LA
COORDENAÇÃO DE rsnmos LI:GISLATlVOS- C.DI"

SEÇÃO I

Da Educação

CONSTITUIÇÃO
DA
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da familia, será
promovida e incentivada com a colabornção da sociedade. visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercicio da cidadania e sua
qualificaçio para o trabalho.
.

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

Art. 206.0 ensino será ministrado com base nos seguintes principios:
I - igualdade de coodiçõcs para o acesso e permanência na escola;

TITULOU
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .H

n -libcrQade de aptcnder, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a ll1lC

••••••••••••••• • •••••••

eosabcr.

CAPÍTULO 11
Dos Direitos Sociais
Art. 6° Silo direitos sociais a cdw:açio, a saíJdc. o trabalho, o Jazer, a
scgutlllÇl, a prcvid!nçja social, • protcçio à maemidadc e à infincia, • assistênçia desamparados. na forma desta Constiroição.

m• plutalismo de idéillS e de concepções pedagógicas. e coexistência de
instiroiçl\es públicas e privadas de CllSino;
IV - gIllIUidadc do cosino público em estabelecimentos oficiais;
V - valorização dos profissionais do ensino. garantidos. na forma da lei.
p!allos de carreira pata o magistério público, com piso salarial profissiooa1 e ingresso
exclusivamente por concurso público de provas e tirolos:

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

• /rrcuo V COlft ,.aoçõodot/a pela Emmda COIlSlltuctOlJtl1 n /9. de 04/06//998•
VI· gestlio'democrática do cosino público. na fonn8 da lei;
VII - garantia de padrão de qualidade.
D

TÍTUtOIV

Da 0rganizaçI0 dos Poderes
CAPÍTULo I
Do Poder Legislativo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- . ••••••••- .....- .•• n •••••••••••• n d •••••••••••••• ••••• •• ••••••••••• •••••••••••••••••••

SEÇÃOVllI

Do Processo Legislativo
......................................................................................................... ~':..!

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

.

.<-,

mcdiante~~
.
.........................................................................................................................................
Art. 60. A ConstituiçIo poderá ser emendada

"

.'\.~

Art. 208. O deve: do Estado com a educação será efetivado mediante a
gatat\ti8 de:
.
I • ensino fundamental, obrigatório e gratuito. asscgurnda, inclusive, sua
oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade propria;
• Inciro 1c"'" redação dot/a pela EIltOIda Comtil"'*"'<Jl nD l4. de 121119/1996,
fi - progressiva uni\lcrsa1izaçio do ensino médio gratuito~
• /rrciro li COIItmloçõodot/apela E..-daCOIUIilJlclDnol n· U. de 121rJ9/1996•
III - atendimento educacional especia1izado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de cosino;
IV - atendimento em cn:che e p1é-cscoia às ctianças de zero a seis anos de

idade;
V • llI:CSSO aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criaçlIo
artistica, scgundo a capacidade de cada mn;
.
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VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;
VII - atendimento ao educando, no ensino fundamenta!, através de
programas suplementares de material didático-escolar, transpOrte, alimentação e

Conferência de Assinaturas I

,SGM - SECAP (7503)

Pigma: OOt

tOlO9/9914:29:50

assistência á saúde.

§ 1° O acesso ao ensino obrigatóritr e gratuito é direito público subjetivo.
§ 2" O não-ofcrccimcnto do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua
oferta irregular, impona re~abilidade da mnoridadc competente.
§ 3° Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino
fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, jlll1to aos pais ou responsáveis, pela
freqüência á escola

Tipo da Proposiçio:

PEC

A.tor da Proposlçlo: MARCIO BmAR E OUTROS
Data de Apr..entaçio: 30106199
Eme.ta:
Dá nov.redaçio ao aI!. 188 daConstitição Federal.'

Possui Assinaturas Suficientes: SIM
Totais de Assinaturas:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITmçÃO
N~ 96, DE 1999
(Do Sr. Marcia Bittar e outros)

Confirmadas
'Não Conferem
'l.icenciados
,Repelidas
Ilegíveis

0111
002!
0491
0001

Dá nova redação ao art. 188 da Constituição Federal.
(À COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO.)

As Meses da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. nOll
termos do art. 60 da Constituição Federal. promulgam a segUinte emenda ao texto
constttuClonal:

Artigo único. O caput do art. 188 da Constituição Federal passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 188.

A destinação de terras públicas e devolutas será
compatibilizada com a política agricola com a política ambiental e
com o plano naCIonal de reforma agrána.

JUSTIFICAÇÃO

Ao disciplinar a destinação das terras públicas e· ~volutas, a Constituição Federal

de 1988. em seu art.188. teve em foco apenas:os aspectos inEll"entes à politica
agrícola e à reforma agrária. o que bastava diante das possibilipadils existentes
naquela data. Tratava-se então de assegurar que as terras pertencentes à União
não tivessem utilização contrária aos obJetiVOs das politicas governamentais de
impacto no setor agráno. sem assegurar contuao que fossem r""paitados os
princípios relativos aos programas de conservação do meio ambiente.
A questão ambiental adqulnu uma importânCia crescente na Vida dos brasJleiros. A
SOCiedade é hOJe mais consciente em relação ao meio ambiente passando a eXlglf
um nível de proteção que Impõe a adoção de mecanismos e estratégias que
permelam todas as funções governamentais. Há ponanto a necessidade de
constante apnmoramento da legislação. de modo a assegurar a compatibilidade e
coerénCla das ações do poder ptjbJil;o no sentido aa mltlgação dos danos
causados aos ecossistemas. I. •
Ao mesmo tempa. como consequénCla do movimento da SOCIedade em defesa da
conservação ambiental. novas farmas de uso de terras públicas foram definidaS e
sio expenmentadas. no sentido da Cl)ação. Implantação e consolidação de
modelos de exploração sustentados. E o caso. por exemplo. das reservas
extrati,vistaS. A inovação no trato da questão produziu então .novas demandas ao
legislador, posto que o arcabouço legal deve seguir de perto as transfOlTllllÇÕH

sociais.
A inclusio da observãncia da politlca ambiental como condição necessária para a
destinação de terras penencentes ã União. cumpre no texto constitucional
funçlamentalmente finalidades. A primeira é colocá-Ia no mesmo. nível de
prioridade da política agrícola e da reforma agrária e. assim. expressar o
sentimento da SOCIedade. A segunda. é estabelecer um vínculo com outras
políticas que. incidentes sobre terras públicas ou devolutas. sejarn potencialmente
impactantes sobre o meio ambiente.

Sala das Sessões. em'1O de

06

de 1999
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Assinaturas Confirmadas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ADEMIR LUCAS
AFFONSO CAMARGO
AGNALDO MUNIZ
AGNELO QUEIROZ
AIRTON DIPP
ALBÉRICO CORDEIRO
ALBÉRICO FILHO
ALBERTO GOLDMAN
ALCESTE ALMEIDA
ALCIONE ATHAYDE
ALDIR CABRAL
ALMIR SÁ
ANIBAL GOMES
ANTONIO CAMBRAIA
ANTONIO CARLOS BISCAIA
ANTONIO CARLOS KONDER REIS
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO GERALDO
ANTONIO JORGE
ARMANDO MONTEIRO
ARNON BEZERRA
22 ARYKARA
23 ÁTILA LINS
24 AUGUSTO FRANCO
25 AUGUSTO NARDES
26 AVENZOAR ARRUDA
-27 BETINHO ROSADO
28 BISPO RODRIGUES

29
30
31
32
33

BISPO WANDERVAL
CABO JÚLIO
CAIO RIELA
CARLOS MELLES
CARLOS SANTANA
34 CELCITA PINHEIRO
35 CELSOJACOB
36 CELSO RUSSOMANNO
37 CLEUBER CARNEIRO

PSDB
PFL
PDT
PCdoB
PDT
PTB
PMDB
PSDB
PMDB
PPB
PFL
PPB
PMDB
PMDB
PT
PFL
PMDB
PFL
PFL
PMDB
PSDB
PPB
PFL
PSDB
PPB
PT
PFL
PL

-

PL
PL
PTB
PFL
PT
PFL
PDT
PPB
PFL

MG
PR
RO
DF
RS
AL
MA
SP
RR
RJ

RJ
RR
CE
CE

RJ
SC
MG
PE
TO
PE
CE
SP
AM
SE
RS
PB
RN

RJ

-SP
MG
RS
MG

RJ
MT

RJ
SP
MG
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

CONFÚCIO MOURA
DARCI COELHO
DE VELASCO
DILCEU SPERAFICO
D1NO FERNANDES
DOMICIANO CABRAL
DR. HÉLIO
EBERSILVA
EDINHO BEZ
EDISON ANDRINO
EDMAR MOREIRA
EDUARDO CAMPOS
EDUARDO PAES
ELCIONE BARBALHO
EURípEDES MIRANDA
EVANDRO MILHOMEN
54 EVILÀSIO FARIAS
55 EXPEDITO JÚNIOR
5Q FÁTIMA PELAES
57 FÉLIX MENDONÇA
58 FERNANDO CORUJA
59 FERNANDO GABEIRA
60 FERNANDO MARRONI
61 FEUROSA
62 FREIRE JÚNIOR
63 GASTÃO VIEIRA
64 GILBERTO KASSAB
65 GIVALDO CARIMBÃO
66 GONZAGA PATRIOTA
67 HELENILDO RIBEIRO
68 HÉLIO COSTA
69 HERCULANO ANGHINETTI
70 HUGOBIEHL
71 IBER~ FERREIRA
72 IÉDIOROSA
73 INALDO LEITÃO
74 IRISSIMOES
75 IVAN PAIXÃO
76 IVANIO GUERRA

77
78
79
80
81
82
83
B4
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

JAIR BOLSONARO
JANDIRA FEGHALI
JOÃO CALDAS
JOÃO COSER
JOÃO FASSARELLA
JOÃO HENRIQUE
JOÃO HERRMANN NETO
JOÃO LEÃO
JOÃO MAGALHÃES
JOÃO MAGNO
JOÃO MATOS
JOÃO PAULO
JOÃO PIZZOLATTI
JOÃO TOTA
JORGE ALBERTO
JOSÉ ANTONIO
JOSÉ CARLOS COUTINHO
JOSÉJANENE
JOSÉ LOURENÇO
JOSÉ MACHADO
JOSÉ MELO
JOSÉ MILlTÃO
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PMDB
PFL
PST
PPB
PSDB
PMDB
POT
PDT
PMDB
PMDB
PPB
PSB
PTB
PMDB
POT
PSB
PSB
PFL
PSDB
PTB
PDT
PV
PT
PSDB
PMDB
PMDB
PFL
PSB
PSB
PSDB
PMDB
PPB
PPB
PPB
PMDB
PMDB
PTB
PPS
PFL
PPB
PCdoB
PMN
PT
PT
PMDB
PPS
PSDB
PMDB
PT
PMDB
PT
PPB
PPB
PMDB
PSB
PFL
PPB
PFL
PT
PFL
PSDB

RO
TO
SP
PR
RJ
PB
SP
RJ
SC
SC
MG
PE

RJ
PA
RO
AP
SP
RO

AP
BA
SC
RJ
RS
ES
TO
MA
SP
AL
PE
AL
MG
MG
SC
RN

RJ
PB
PR
SE
PR
RJ

RJ
AL
ES
MG
PI
SP
BA
MG
MG
SC
SP
SC
AC
SE
MA
RJ
PR
BA
SP
AM
MG

99 JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
100 JOSÉ PIMENTEL
101 JOSÉ THOMAZ NONO
102 JÚLIO REDECKER
103 JUQUINHA
104 LAURA CARNEIRO
105 LÉO ALCÃNTARA
106 L1DIAQUINAN
107 L1NO ROSSI
108 LUCIANO CASTRO
109 LUIS BARBOSA
110 LUIS CARLOS HEINZE
111 Luís EDUARDO
112 LUIZ ANTONIO FLEURY
113 LUIZ BITTENCOURT
114 LUIZ FERNANDO
115 LUIZ PIAUHYLINO
116 LUIZ RIBEIRO
117 LUIZA ERUND1NA
118 MÁRCIO BITTAR
.119. MARCIO FORTES
120 MÁRCIO MATOS
121 MARCONDES GADELHA
122 MARCOS CINTRA
123 MARCOS DE JESUS
124 MARCOS LIMA
125 MEDEIROS
126 MENDES RIBEIRO FILHO
127 MOACIR MICHELETTO
128 NAIRXAVIER LOBO
129 NEIVA MOREIRA
130 NELSON MARQUEZELLI
131 NELSON MEURER
132 NELSONTRAD
133 NEUTON LIMA
134 NICE LOBÃO
135 NILMÁRIO MIRANDA
136 NILSON MOURÃO
137 NILSON PINTO
138 NILTON CAPIXABA
139 NORBERTO TEIXEIRA
140 OLlMPIO PIRES
141 OSMÃNIO PEREIRA
142 OSMAR SERRAGLlO
143 OSVALDO BIOLCHI
144 OSVALDO REIS
145 PAULO BALTAZAR
146 PAULO DE ALMEIDA
147 PAULO FEIJÓ
148 PAULO KOBAYASHI
149 PAULO OCTÁVIO
150 PAULO PAIM
151 PAULO ROCHA
152 PEDRO BITTENCOURT
153 PEDRO CELSO
154 PEDRO CHAVES
155 PEDRO NOVAIS
156 PEDRO WILSON
157 PHILEMON RODRIGUES
158 PINHEIRO LANDIM
159 POMPEO DE MATTOS
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PFL
PT
PFL
PPB
PSDB
PFL
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PFL
PPB
PSDB
PTB
PMDB
PPB
PSDB
PSDB
PSB
PPS
PSDB
PT
PFL
PL
PST
PMDB

PE
CE
AL
RS
GO
RJ
CE
GO
MT
RR
RR
RS

RJ
SP
GO

AM
PE

RJ
SP
AC

RJ
PR
PB
SP
PE
MG

PFL
PMDB
PMDB
PMDB
PDT
PTB
PPB
PTB
PFL

SP
RS
PR
GO

PFL
PT
PT
PSDB
PTB
PMDB
PDT
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PSB
PPB
PSDB
PSDB
PFL
PT
PT
PFL
PT
PMDB
PMDB
PT
PMDB
PMDB
PDT

MA
MG
AC
PA
RO
GO
MG
MG
PR
RS
TO
RJ
RJ
RJ
SP
DF
RS
PA
SC
DF
GO
MA
GO
MG
CE
RS

MA
SP
PR
MS
SP

160 PROFESSOR LUIZINHO
161 RAFAEL GUERRA
162 REGIS CAVALCANTE
163 RENATO VIANNA
164 RICARDO NORONHA
165 ROBERTO BALESTRA
166 ROMEU QUEIROZ
167 ROMMEL FEIJO
168 RUBENS BUENO
169 RUBENS FURLAN
170 SALATIEL CARVALHO
171 SANTOS FILHO
172 SAULO PEDROSA
173 SÉRGIO BARCELLOS
174 SÉRGIO BARROS
175 SÉRGIO NOVAIS
176 SÉRGIO REIS
177 SIMÃO SESSIM
178 SYNVAL GUAZZELLI
179 VALDEMAR COSTA NETO
180 VANESSA GRAZZIOTIN
181 VICENTE CAROPRESO
182 VITTORIO MEDIOU
183 VIVALDO BARBOSA
184 WALDIR SCHMIDT
185 WALDOMIRO FIORAVANTE
186 WALTER PINHEIRO
187 WANDERLEY MARTINS
188 YEDA CRUSIUS
189 ZÉ \NDIO

PT
PSDB
PPS
PMDB
PMDB
PPB
PSDB
PSDB
PPS
S. PART.
PMDB
PFL
PSDB

SP
MG
AL
SC
DF
GO
MG
CE
PR
SP
PE
PR
BA

PFL
PSDB
PSB
PSDB
PPB
PMDB
PL
PCdaB
PSDB

~

PSDB
PDT
PMDB
PT
PT
PDT
PSDB
PMDB

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

AC
CE
SE
RJ
RS
SP
AM

se
MG
RJ
RS
RS
BA
RJ
RS
SP

AIRTON CASCAVEL
2 BONIFÁCIO DE ANDRADA
3 CUNHA BUENO
4 DARCislO PERONDI
5 DR. BENEDITO DIAS
6 ENIVALDO RIBEIRO
7 JORGE COSTA
8 LÚCIA VÂNIA
9 MARCELO BARBIERI
10 NELSON MARCHEZAN
11 RAIMUNDO GOMES DE MATOS

PPS
PSDB
PPB
PMDB
PFL
PPB
PMDB
PSDB
PMDB
PSDB
PSDB

RR

PDT
PTS

AIRTON CASCAVEL
ALBÉRICO FILHO
ANTONIO CAMBRAIA
BISPO WANDERVAL
BONIFÁCIO DE ANDRADA
CELSOJACOB
CONFÚCIO MOURA
CUNHA BUENO
CUNHA BUENO
DILCEU SPERAFICO

PPS
PMDB
PMDB
PL
PSDB
PDT
PMDB
PPB
PPB
PPB

SP
PE
RJ
PB
SC
SC
RJ
RJ

PV
PV
PMDB

MA

PSDB
PPB
PPB
PPB
PPS
PCdoB
PPS
PPS
PMDB
PT
PMOB
PSDB
PPB
PPB
PDT
PPS
PL
PMDB
PMDB
PSDB
PSB
PPB
PPS
PMDB
PMDB
PSDB
PDT

48 WALDOMIRO FIORAVANTE
49 WALTER PINHEIRO

AL
MG
SC
SC
SE
RJ
SP
SP
MG
MG
SE
GO

RS
AM
RJ
~

SP
MG

GO
RS
RJ
RJ
AL
DF

RS

sc
RJ
- -RS

PT
PT

BA

SECRETARIA-GERAL DA MESA
5eção de Registro e Controle e de Análise de Proposição

Brasília. 10 de setembro de 1999

~

PB
PA
GO
SP
RS
CE

Senhor Secretário-Geral,

Comunico a Vossa senhoria que a

P~

de Emenda à

Constituição do Senhor MARCia BITIAR e outros. que"dá nova redaçlo ao art. 188
da Constituição Federal", contém número suficiente de Signatários. constando a
referida proposição de:

RJ
MT

,Assinaturas Repetidas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

~

PFL
PDT
PSB
PTS
PPB
PDT
PDT

MG Oficio nojib/99
SP
RS

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)
LUIZ SALOMÃO
OSVALDO SOBRINHO

DR. BENEDITO DIAS
DR. HÉLIO
EDUARDO CAMPOS
EDUARDO PAES
ENIVALDO RIBEIRO
FERNANDO CORUJA
FERNANDO CORUJA
FERNANDO GABEIRA
FERNANDO GABEIRA
GASTÃO VIEIRA

21 HELENILDO RIBEIRO
22 HERCULANO ANGHINETTI
23 HUGOBIEHL
24 HUGOBIEHL
25 IVAN PAIXÃO
26 JANDIRA FEGHALI
27 JOÃO HERRMANN NETO
28 JOÃO HERRMANN NETO
29 JOÃO MAGALHÃES
30 JOÃO MAGNO
31 JORGE ALBERTO
32 JUQUINHA
33 LUIS CARLOS HEINZE
34 LUIZ FERNANDO
35 LUIZ SALoMÃo
36 MARclO BITTAR
37 MARCOS CINTRA
36 MARCOS LIMA
39 NAIRXAVIERLOBO
40 NELSON MARCHEZAN
41 PAULO BALTAZAR
42 PAULO DE ALMEIDA
43 REGIS CAVALCANTE
44 RICARDO NORONHA
45 SYNVAL GUAZZELLI
46 VICENTE CAROPRESO
47 VIVALDO BARBOSA

Assinaturas que Não Conferem
1

1
2

Outubro de 1999
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189 assinaturas válidas;
049 assinaturas repetidas;
002 assinaturas de deputados licenciados;
011 assinaturas que não conferem.

RR
Atenciosamente.,

MA
CE
SP
MG
RJ
RO
SP
SP
PR

L

-

/

'/~;e<:f?'"
tA, ""
CLÁUDIA~S
C. D~ZA , - ,
Chefe',

~~ /

II~

A Sua Senhoria o Senhor
Or. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

.>_~
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N~ 97, DE 1999

LEGISLAÇÃO errADA ANEXADA PELA
COOIlDEliAÇÃO DE ESroooS LEGISLAmOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO

(Do Sr. Mareio Bittar e outros)

DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Acrescenta o § 7" ao ar!. 225 da Constituição Federal. dispondo sobre a definição. criação
e demarcação de áreas protegidas por um colégio de representantes da União. Estado e
Município.

1988

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

(Ã COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO)

TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos
do ar!. 60 da Consmuição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
constitucional:

CAPÍTULo I
DO PODER LEGISLATIVO
...............H

Artigo único. Acrescente-se o seguinte parágrafo ao ar!.225 da
Constituição Federal:

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

S~çiovm

Art.225

Do Processo Legislativo

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

n

Subseção
Da Emenda li Constituiçio

'§. 7°. As áreas a serem protegidas, nos termos estabelecidos pelo
inciso 11I do § l' deste artigo, serão definidas, criadas e

demarcadas como unidades de conservação por colégio de
representantes da União. do Estado e do Municipio em que
estiverem localizadas. ouvido o Ministério Público. O ente
federado envolvido far-se-á representar por um membro do
legislativo e outro do executivo."

Art.60. A Constituição podera ser emendada mediante proposta:
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados
ou do Senado Federal;
II - do Presidente da República;
III - de mais da ntetade das Assembléias Legislativas das unidades
da Federação. manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus
membros.
§ l° A Constintição não poderâ ser emendada na vigência de
intervenção federal, de estado de defesa ou de estado.de sitio.
§ 2° A proposta serâ discutida e votada em cada Casa do Congresso
Nacional, em dois turnos. considerando-se aprovada se obtiver, em ambos,
três quintos dos votos dos respectivos membros.
§ 3° A emenda à Constituição serà promulgada pelas Mesas da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de
ordem.
§ 4° Não serà objeto de deliberação a proposta de emenda tendente
a abolir:

JUSTIFICAÇÃO
A criação de unidades de conservação é ulilJzada amplamente pelo
Govemo Federal como estratégia de enfrentamento da questão ambientaI. De ·acordo
com relatório do Ministério do Meio Ambien!e e Becursos Hidricos (199B), eXistem 1B4
Unidades de Conservação. Federais de uso indireto (Parques NacionaiS. Reservas
BIOióglcas. Estações Ecológicas. Reservas Ecàlóglcas. Áreas de Relevante Interesse
Ecológico) e de uso direto ou sustentável (Áreas de Preservaçáo Ambientai. Florestas
Nacionais, Reservas Extrativistas), abrangendo uma área de 39 milhões de hectares.
cont~piando várias aitemativas e especificidades regionais,.
Tais 'unidades representam a mais efetiva ação govemament~1 no sentido
çle definir. nos termos do art. 225, § 1'. inCISO 11I. da Constituição Federal. em todas as
unidades da Federação. espaços territoriais e seus componentes a serem protegidos.
Contudo, as avaliações mais recentes. realizadas por organizações independentes e de
grande prestigio, apontam sérios problemas na implantação e administração dessas

I - a forma federativa de Estado;
II - o voto direto, secreto, universal e periódico;
a separação dos Poderes;
IV • os direitos e garantias individuais.
§ 5° A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida
por prejudicada não pode .ser objeto de nova proposta na mesma sessão
legislativa.

m-

................................................................................./-

éreas.

ldentificou-se na maioria delas a necessidade de alocação de recursos
financeiros e humanos e de envolvimento do conjunto da SOCIedade na sua defesa e
.valorização. No caso especifiCO das reservas extrativistas, avaliadas por consultoria
independente contratada pelo Banco Mundial, um dos problemas observados, talvez o
principal, é a precariedade das parcerias interinstituciónais. responsável entre outras
pela não inserção das áreas em uma perspectiva de· desenvolvimento regional, pela
ineficiência das ações de saúde e educação. e pela falta de investimentos.

.

TÍTULO VIl
DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA

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

~

.

CAPÍTULom

DA POLÍTICA AGRÍCOLA E FUNDlÁRJ,A BDA REFORMA AGRÁRlA
. . . . . .h n

• •••• •••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••• ,

.

Art. 188. A destinação de \erras publicas e devolutas serà
compatibilizada com a politicaagrtcola e com o plano nacional de refonna
agrária.·
.
ual' 1 d
. bl'
§ 1° A alienação ou a concessão. a q quer tltu o, e :erras pu. I.Cas
com área superior a dois mil e quinhentoS hectares a pessoa fíSIca ou Jundlca,
ainda que por interposta pessoa. dependera· de prévia aprovação do
Congresso Nacional.
§ 2° Excetuam-se do disposto no parâgrafo anterior as alienações ou
as concessões de terras públicas para fms de reforma agrária.

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

~

------_

.

.

.
.

Ora. do modo como são criadas, sem que a principio se estabeleça uma
articulação consistente entre as instituições públicas em todos os nlveis, sem que o
poderlacal do qual muitas ações vão depender no futuro participe efetivamente, as
unidades de conservação necessariamente acusarão a fragilidade de um modelo
tendente a autarquização. A proteção de áreas de relevante interesse ecológico e social
é por definição uma tarefa da sociedade, e esta age fundamentalmente através de suas
instituições.
Por outro lado, os membros do poder local não participantes da decisão
sobre as áreas a serem protegidas, não se sentem estimulados ou na obrigação de
contribuir efetivamente para uma política estabelecida ao largo de sua ação política. dar
. resultando a precariedade sintetizada pela seguinte indagação ~ Seriam estas áreas
protegidas ou estariam ameaçadas.
A inclusão no texto constitucional, no capitulo que trata do meio
ambiente, de um dispositivo que assegure aos executivos e ao legislativos estaduais e
municipais o dever e, ao mesmo tempo, o direito de participar da decisão de criar
unidades de conservação. estabelecerá as condições necessárias para o
comprometimento político e orçamentário das administrações locais em relaçáo á sua
implementação. A efetiva proteção das áreas de interesse ecoiógico e sodal deixará de
ser uma missão de grupos e de organismos especlficos para se transformar em
atribuição e responsabilidade formal do poder público a nivel local.
Quanto a audiência do Ministerio Público na apreciação do processo,
desde a definição, demarcação e cnação dos espaços temtonais, deve·se não pelas-
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razões descritas no art.129 da Constituição Federal, mas pela ímportáncla de sua função
para a democracia brasileira

Consloerando assim os méntos "refutavels da matéria. objeto da
presente Proposta de Emenda a ConstitUição Federal, reIVIndicamos o apoio dos
Senhores Parlamentares a sua aprovação.
Sala das Sessões. em
de mala de 1999

;l,tJ/oro(qq

~~~C/
mAR

Deputad

44

45
46
47
48
49
50
51
52
53

ÁRCIO

CÂMARA DO§ DJEJP1[JTADO§
Conferência de Assinaturas

SGM - SECAP (7503)
09109/99 t8:19:12

PâginJ.:OOl

Tipo da Propo,ição:

PEC

AJator da Propo'ição: MARCIO BmAR E OUTROS
Data de Apr..entaçio: 30/06/99

54

55
56

Acrescenta o parágrafo 7' ao art. 225 da Constituição Federal,
dispondo sobre a definição, coação e demarcação de áreas
protegidas por um colégio de representantes da Uniio, Estado e
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Assinaturas Confirmadas
1

2
3
4

5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
.20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35
36
37
38

AFFONSO CAMARGO
AGNALDO MUNIZ
AIRTON CASCAVEL
ALBERICO CORDEIRO
ALBERICO FILHO
ALBERTO GOLDMAN
ALCESTE ALMEIDA
ALCIONE ATHAYDE

ALDIR CABRAL
ALMJRSA
ALOIZIO MERCADANTE
ANGELA GUADAGNIN
ANIBAL GOMES
ANTONIO CAMBRAIA
ANTONIO CARLOS KONDER REIS
ANTONIO GERALDO
ANTONIO JORGE
ARMANDO MONTEIRO
ARNON BEZERRA
AROLDO CEDRAZ
ARYKARA
ATILALlNS
J\UGUSTO FARIAS
AUGUSTO NARDES
AVENZOAR ARRUDA
BETINHO ROSADO
BISPO RODRIGUES
BISPO WANDERVAL
CABO JÚLIO
CAIORIELA
CARLITO MERSS
CARLOS MELLES
CARLOS SANTANA
CELCITA PINHEIRO
CELSOJACOB
CELSO RUSSOMANNO
CLEMENTINO COELHO
CONFÚCIO MOURA

PFL
PDT
PPS
PTB
PMDB
PSDB
PMOB
PPB

PR
RO
RR

AL
MA
SP
RR

RJ

PFL
PPB
PT
PT
PMDB
PMDB
PFL
PFL
PFL
PMDB
PSDB
PFL
PPB
PFL
PPB
PPB
PT
PFL
PL
PL
PL
PTB
PT
PFL
PT
PFL
PDT
PPB
PPS
PMDB

RJ
RR
SP
SP
CE
CE
SC
PE
TO
PE
. CE
BA
SP

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

78
79
80
81
82
83
84

AL
RS
PB
RN
RJ
SP
MG
RS
SC
MG

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

RJ

96

MT

97
98
99
100
101

AM

RJ
SP
PE
RO

CUNHA BUENO
DARCI COELHO
DEVEl.ASCO
DELFIM NETTO
DILCEU SPERAFICO
DINO FERNANDES
DOMICIANO CABRAL
EBERSILVA
EDINHOBEZ
EDISON ANDRINO
EDMAR MOREIRA
EDUARDO CAMPOS
EDUARDO PAES
ENIVALDO RIBEIRO
EURipEDES MIRANDA
EVILÁSIO FARIAS
EXPEDITO JÚNIOR
FATIMA PELAES
FÉLIX MENDONÇA
FERNANDO CORUJA
FERNANDO FERRO
FERNANDO GABElRA
FERNANDO MARRONI
FEU ROSA
GASTÃO VIEIRA
GILBERTO KASSAB
GIVALDO CARIMBÃO
GONZAGA PATRIOTA
HELENILDO RIBEIRO
HÉLIO COSTA
HERCULANO ANGHINETTI
HUGO B1EHL
IBER~ FERREIRA·
IÉDIOROSA
INALDO LEITÃO
IRISSIMOES
IVAN PAIXÃO
IVANIO GUERRA
JAIROAZI
JANDIRA FEGHALI
JOÃO CALDAS
JOÃO HENRIQUE
JOÃO HERRMANN NETO
JOÃO LEÃO
JOÃO MAGALHÃES
JOÃO MAGNO
JOÃO PIZZOLATII
JOÃO TOTA
JOEL DE HOLLANDA
JORGE ALBERTO
JORGE PINHEIRO
JOSÉ ANTONIO
JOSÉ CARLOS COUTINHO
JOSÉJANENE
JOSÉ LOURENÇO
JOSÉ MACHADO
JOSÉ MELO
JOSÉ MILlTÃO
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
JOSÉ PIMENTEL
JOSÉ THOMAZ NONO
JUQUINHA
LAURA CARNEIRO
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PPB
PFL
PST
PPB
PPB
PSDB
PMDB
PDT
PMDB
PMDB
PPB
PSB
PTB
PPB
PDT
PSB
PFL
PSDB

SP
TO
SP
SP
PR

PTB
PDT
PT
PV
PT
PSDB
PMDB
PFL
PSB
PSB
PSDB
PMDB
PPB
PPB
PPB
PMDB
PMDB
PTB
PPS
PFL
PFL
PCdeB
PMN
PMDB
PPS
PSDB
PMDB
PT
PPB
PPB
PFL
PMDB
PMDB
PSB
PFL
PPB
PFL
PT
PFL
PSDB
PFL
PT
PFL
PSDB
PFL

BA
SC
PE
RJ
RS
ES
MA
SP
AL
PE
AL
MG
MG
SC
RN

RJ
PB

RJ
SC
SC
MG
PE

RJ
PB
RO
SP
RO
AP

RJ
PB
PR
SE
PR
BA
RJ
AL
PI
SP
BA
MG
MG
SC
AC
PE
SE
DF
MA

RJ
PR

~
SP

AM
MG
PE
CE
AL
GO

RJ
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102 L1DIA QUINAN
103 L1NO ROSSI
104 LÚCIAVÃNIA

PSDB
PSDB
PSDB

105 LUCIANO CASTRO
106 LUIS BARBOSA
107 LUIS CARLOS HEINZE
108 Luis EDUARDO
109 LUIZ ANTONIO FLEURY
110 LUIZ BITIENCOURT
111 LUIZ FERNANDO
112 LUIZ PIAUHYLlNO
113 LUIZA ERUNDINA
114 MANOEL SALVIANO
115 MARCELb BARBIERI
116 MÁRCIC BITIAR
117 MARCONDES GADELHA
118 MARCOS CINTRA
119 MARCOS DE JESUS
120 MARCOS LIMA
121 MARCOS ROLlM
122 MEDEIROS
123 MENDES RIBEIRO FILHO
124 MOACIR MICHELETTO
125 NAIR XAVIER LOBO
126 NEIVA MOREIRA
127 NELSON MARQUEZELLI
128 NELSON MEURER
129 NELSON TRAD
130 NEUTON LIMA
131 NICE LOBÃO
132 NILMÁRIO MIRANDA
133 NILSON MOURÃO
134 NILSON PINTO
135 NILTON CAPIXABA
136 NORBERTO TEIXEIRA
137 OSMÃNIO PEREIRA
138 OSMAR SERRAGLlO
139 OSVALDO BIOLCHI
140 OSVALDO REIS
141 PAES LANDIM
142 PAULO BALTAZAR
143 PAULO DE ALMEIDA
144 PAULO FEIJÓ
145 PAULO OCTÁVIO
146 PAULO ROCHA
147 PEDRO BmENCOURT
148 PEDRO CHAVES!
149 PEDRO CORR~
150 PEDRO NOVAIS
151 PEDRO WILSON
152 PHILEMON RODRIGUES
153 PINHEIRO LANDIM

PSDB
PFL
PPB
PSDB
PTB
PMDB
PPB
PSDB
PSB
PSDB
PMDB
PPS
PFL
PL
PST
PMDB
PT
PFL
PMDB
PMDB
PMDB
PDT
PTB
PPB
PTB
PFL
PFL
PT
PT
PSDB
PTB
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PFL
PSB
PPB
PSDB
PFL
PT
PFL
PMDB
PPB
PMDB
PT
PMDB
PMDB

154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

POMPEO DE MATTOS
PROFESSOR LUIZINHO
RAIMUNDO GOMES DE MATOS
REGIS CAVALCANTE
RENATO VIANNA
RICARDO BERZOINI
RICARDO NORONHA
ROBÉRIO ARAÚJO
ROBERTO ARGENTA
ROBERTO BALESTRA
ROBERTO PESSOA
ROMEU QUEIROZ

PDT
PT
PSDB
PPS
PMDB
PT
PMDB
PL
PFL
PPB
PFL
PSDB

GO
MT
GO
RR
RR
RS

RJ
SP
GO
AM
PE
SP
CE
SP
AC
PB
SP
PE
MG
RS
SP
RS
PR
GO
MA
SP
PR
MS
SP
MA
MG
AC
PA
RO
GO
MG
PR
RS
TO
PI

RJ
RJ
RJ
DF
PA
SC
GO
PE
MA
GO
MG
CE
RS
SP
CE
AL
SC
SP
DF
RR
RS
GO
CE
MG

166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

ROMMEL FEIJÓ
RUBENS BUENO
RUBENS FURLAN
SALATIEL CARVALHO
SARAIVA FELIPE
SAULO PEDROSA
SÉRGIO BARCELLOS
SÉRGIO BARROS
SÉRGIO NOVAIS
SÉRGIO REIS
SIMÃO SESSIM
SYNVAL GUAZZELLI
VALDEMAR COSTA NETO
VANESSA GRAZZIOTIN
VITTORIO MEDIOLl
VIVALDO BARBOSA
WALDIR SCHMIDT
WALDOMIRO FIORAVANTE
WALTER PINHEIRO
WANDERLEY MARTINS
YEDA CRUSIUS
ZAIRE REZENDE
ZÉINDIO
ZENALDO COUTINHO

1
2
3
4
5
6
7

BONIFÁCIO DE ANDRADA
DARClslO PERONDI
DR. HÉLIO
JORGE COSTA
PAULO KOBAYASHI
VICENTE CAROPRESO
WELLlNGTON DIAS

1

OSVALDO SOBRINHO
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PSDB
PPS
S.PART.
PMDB
PMDB
PSDB
PFL
PSDB
PSB
PSDB
PPB
PMDB
PL
PCdoB
PSDB
PDT
PMDB
PT
PT
PDT
PSDB
PMDB
PMDB
PSDB

CE
PR
SP
PE
MG
BA
AP
AC
CE
SE

RJ
RS
SP

AM
MG

RJ
RS
RS
BA

RJ
RS
MG
SP
PA

Assinaturas que Não Conferem
PSDB
I:>MDB
PDT
PMDB
PSDB
PSDB
PT

MG
RS
SP
PA
SP
SC
PI

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)
PTS

MT

Assinaturas Repetidas
1

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25

AIRTON CASCAVEL
ANTONIO CAMBRAIA
ANTONIO GERALDO
ARMANDO MONTEIRO
ARNON BEZERRA
ÁTILA LINS
BISPO WANDERVAL
BONIFÁCIO DE ANDRADA
CARLOS SANTANA
CELSOJACOB
CUNHA BUENO
DELFIM NETTO
FERNANDO CORUJA
GASTÃO VIEIRA
GONZAGA PATRldTA
IVAN PAIXÃO
JAIROAZI
JOÃO LEÃO
JOÃO MAGNO
JORGE ALBERTO
JUQUINHA
MARCELO BARBIERI
MARCOS DE JESUS
MARCOS LIMA
MEDEIROS

PPS
PMDB
PFL
PMDB
PSDB
PFL
PL
PSDB
PT
PDT
PPB
PPB
PDT
PMDB
PSB
PPS
PFL
PSDB
PT
PMDB
PSDB
PMDB
PST
PMDB
PFL

RR
CE
PE
PE
CE
AM
SP
MG
RJ

RJ
SP
SP
SC
MA
PE
SE
BA
BA
MG
SE
GO
SP
PE
MG
SP
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PSB
PSDB
PFL
PPB
PMDB
PMDB
PCdoB
PSDB
PMDB
PSDB

26
27

PAULO BALTAZAR
PAULO KOBAYASHI
28 PEDRO BITTENCOURT
29 SIMÃO SESSIM
30 SYNVAL GUAZZELLI
31 SYNVAL GUAZZELLI .
32 VANESSAGRAZZIOTIN
33 VITIORIO MEDlOLI
34 WALDIR SCHMIDT
35 ZENALDO COUTINHO

RJ
SP

Subseção fi
Da Emenda à Constituiçio

se
RJ
RS
RS

AM
MG
RS
PA

:SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Registro e Controle e de Análise de Proposição
Oficio n'J81199
Brasília. 09 de setembro de 1999

Art.6o. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
I _de um terço, no minimo, dos membros da Câmara dos Deputados
ou do Senado Federal;
II - do Presidente da República;

III - de mais da metade das AssembléillS LegislativllS das unidades
da Federação, manifestando-se, cada uma delllS, pela maioria relativa de seus
membros.
§ I' A Constituição não poderá ser emendada na vigência de
intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sitio.
§ 2° A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso
Nacional. em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver. em ambos,
três qumtos dos votos dos respectivos membros.
§ 3° A emenda á Constituição serã promulgada pelas Mesas da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. com o respectivo número de
ordem.
§ 4" Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente
a abolir:
I - a torma federativa de Estado;

lJ - o voto direto. secreto. universal e periódiCO.
III - a separação dos Poderes:
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5° A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida

Senhor Secretário-Geral,

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Constituição do Senhor MARCia BITIAR, que "acrescenta o parágrafo 7' ao arl.
225 da Constituição federal, dispondo sobre a definição, criação e demarcação
de áreas protegidas por um colégio de representantes da União, Estado e
Município'; contém numero suficiente de signalilrios, constando a referida proposição
~

.

189 assinaturas válidas;
007 assinaturas repelidas;
001 assinatura de deputado licenciado;
035 assinaturas que não conferem.

Atenciosamente,

L';::'/.

J;: C~/.
r_
~Q

- CLÁUDI."::ES C. DE
Chefe
/

A Sua Senhoria o Senhor
Dr, MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

LEGISLACÃO CITADA ASEXADA PELA
COORD8'ACÃO DE ESTI.'DOS LEGlSUTl\'Os - C,DI

CONSTITUIÇÃO
DA
REP(~BLlCA FEDERATI\"A DO BRASIL

1988

TÍnJLOIV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES
CAPÍnJLOI
DO PODER LEGISLATIVO

SeçioVIll
Do Processo Legislativo

por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão
legislativa.

TÍ1lJLO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍTULO IV
DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA
Seçio J
Do Ministério Público

Art. 129. São 'funções institucionais do Ministério Público:
I - promover, privativamente. a ação penal pública, na forma da lei:
II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços
de relevância pública aos direitos lISsegurados nesta Constituição,
promovendo as medidllS necessárillS a sua garantia:
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros
interesses difusos e coletivos;
IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação
para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta
Constituição;
V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações
indigCRllS:
VI - expedir notificações nos procedimentos adminiltrativos de sua
competência, requisitando infonnações e documentos p~ instrui-los. na
forma da lei complementar respectiva;
"
.
VII - exercer o controle eX1emo da atividade polJcial. na forma da
leI complementar mencionada no artigo anterior:
,f
VIII - requisitar diligências investigatórias c' a instauração de
inquérito policial. indicados os fundamentos juridicos d~ suas manifestações
processuaIs:
IX - exercer outras funções que lhe forem conferidllS. desde que
compatíveis com sua fmalidade. sendo-lhe vedada a representação iudicial e
a consultona JUridica de entidades públicas.
.
§ 1° A legitimação do Ministério Público para as ações civis
previstas neste artigo não impede a de terceiros. nas mesmas hipóteses.
segundo o disposto nesta Constituição e na leI.
§ 2° As funções de Ministério Público só podem ser exercidas por
integrantes da carreira. que deverão residir na comarca da respectiva lotação.
§ 3° O ingresso na carreira far-se-ã mediante concurso público de
provllS e titulos assegurada participação da Ordem dos Advogados do Brasil
em sua realização. e observada nas nomeações, a ordem de classificação.
§ 4° Aplica-se ao Ministério Público. no que couber. o disposto no
Art. 93, II e VI.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jóó~-" ••. ~ •••••••••••
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JUSTIFICAÇÃO

DA ORDEM SOCIAL
A Constituição de 5 de outubro de 1988. promulgada com o timbre do
Congresso Nacional Constitumte, manteve restrita a regra geral da
elegibilidade, ao obstar a reeleição para os mesmos cargos, no período
subsequente. do Presidente da República. dos Governadores de Estado e do
Distríto Federal. dos Prefeitos e de quem os houver sucedido ou substituido
nos seIs meses anteriores ao pleito.

CAPÍTULo VI
DO MEIO AMBIENTE
Art.225 . Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
e,;, l1iIibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê·lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
§ I ° Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder
Público:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover
o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;
II - preservar a divelllidade e a integridade do patrimônio genético
do Pais e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de
material genético;
• Regulamentado pela Lei n' 8.97~, de 0501 '/995.

É de ressaltar que tal inelegibilidade alcançava tão-somente o período
subsequente ao mandato em curso, permItmdo a reeleição em período
intercalado.
Através da Emenda Consl1tucional n° 16, promulgada em 4 de junho de 1997,
estabeleceu-se pela primeira vez na história do Brasil a reelegibilidade de
Presidente, de Governador e de Prefeito para um imlco período subsequente,
mas sem a necessidade de afastamento ou renúncia do mandato.
O ordenamento jurídico-constitucIOnal brasileiro consagrou sucessivamente o
instituto da reeleição para Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual e
Vereador, como ocorre presentemente. E jamais restringiu a reeleição dos
Chefes dos Executivos, salvo para o período imediatamente posterior.

III - defmir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais
e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a
supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção:

O grande problema da reeleição para os cargos da esfera do Poder Executivo
não reside na adoção do instituto em si, mas na permanência dos titulares
desses cargos durante a disputa eleitoral, tomando desigual o embate e criando
uma situação de favorecimento para os detentores do poder.

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

~ 6° As usmas que operem com reator nuclear deverão ter sua
localização defmida em lei federal. sem o que não poderão ser mstaladas

Ora. reeleição não SIgnifica eleição e tampouco carrega em si a certeza do
mandato. Cna. ISto sIm. a possibilidade eleitoral. o que vale para todos os
postulantes. Estando presentes os pnnciplOs que caracterizam o conteúdo
democratico dos sIstemas eleitorais e adotadas as providências capazes de
afastar a desigualdade de condições entre os candidatos em disputa. a exemplo
da desincompatibilização do cargo, nada há que possa macular a idéia da
reeleição.

CAPiruLO VII
DA r..\:'\llLlA. DA CRIANÇA. DO ADOLESCE".TE E DU !DOSCI
"

Art. 226. A familia,' base da sociedade. tem especial proteção do
Estado.

§ 1° O casamento é civil e gratUita a celebração.
.
§ 20 O casamento religioso tem efeito civil. nos termos da leI.

Com efeIto.. a ConstitUição Federal assegura a todo CIdadão a capaCIdade de
votar e ser votaqo. estabelece a pandade do voto, preceitua a liberdade de
opção e garante o voto direto e secreto.

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

A experiênCia Vivida nas eleições de 1988 é eloquente Houve governantes
que sequer foram candidatos. Outros se candidataram e perderam. E houve os
que lograram ganhar. Todos, no entanto. tiveram um ponto em comum: foram
derrotados ou vitoríosos pela vontade soberana do povo.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N2 99, DE 1999
(Do Sr. Inaldo Leitão e outros)

Alguns reverberam contra o instituto da reeleição sob o pifio argumento de
que o povo não está culturalmente preparado para votar. Foi esse o mesmo
argumento utilizado pelo Regime Militar para suprir as eleições de Presidente.
Governadores e Prefeitos das Capitais e também para fechar o Congresso
Nacional. Foi por tal inspiração, igualmente, que se mstalou o Estado Novo e
todas as demais intervenções de força no Pais.

Dá nova redação aos §§ 5° e 6° do art. 14 da Constituição Federal

(APENSE-SE À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 492, DE 1997)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Fed~ral, nos termos do § 3<
do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Esta Proposta de Emenda Constitucional tem por escopo eliminar os óbices á
possibilidade da reeleição e criar os mecanismos para tomar a disputa eleitoral
plena de igualdade. através da desincompatibilização dos governantes, tudo
em harmonia com o parágrafo úmco do art. 10 da Carta Federal: TODO
PODER EMANA DO POVO, expressão fundamental do principio
democrático republicano.

Artigo único. Os §§ 5 e e 6° do art. 14 da Constituição Federal passam a
vigorar com a seguinte redação:

Sala das Sessões, 15 de junho de 1999

'~\""-\i&.;~<;'

_.

~

Deputado INALDO LEITAO (PMDBIPB)
Art. J4

,

.

o0!c't/:-\
'CÂMAR.e.~ DOS DEPUTADOS

"§ 5°

O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito
Federal, os ]Írefeitos e quem o:; houver sucedido ou substituído no curso dos
mandatos pÓ~}:rão ser reeleitos." (NR)

SGM - SECAP (7503)
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"§ 6
Pam concorrerem aos mesmos ou il outros cargos, o Presidente da
República. o!, .Governadores -de Estado e do Distrito Federal , os PrefeItos e
quem os houver sucedido ou substltuido devem renunciar aos respectivos
mandatos até seis meses antes do pleIto." (NR)
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ADAOPRETTO
ADEMIR LUCAS
AIRTONDIPP
ALCESTE ALMEIDA
ALDO REBELO
ALMEIDA DE JESUS
ALOIZIO SANTOS
ANDRE BENASSI
ANGELA GUADAGNIN
ANiBAL GOMES
ANTONIO CAMBRAIA
ANTONIO CARLOS BISCAIA
ANTONIO CARLOS KONDER REIS
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO GERALDO
ARMANDO MONTEIRO
ARNON BEZERRA
AYRTON XERI:z
B.sA
BABA
BADU PICANÇO
BEN·HUR FERREIRA
BISPO RODRIGUES
CABO JULIO

RS
MG
RS
RR
SP
CE
ES
SP
SP
CE
CE
RJ
SC
MG
PE
PE
CE
RJ
PI
PA
AP
MS
RJ
MG

PT
PSDB
PDT
PMDB
PCdoB
PL
PSDB
PSDB
PT
PMDB
PMDB
PT
PFL
PMDB
PFL
PMDB
PSDB
PSDB
PSDB
PT
PSDB
PT
PL
PL

73 JAIR MENEGUELLI

PSDB
PMDB
PFL
PMDB

PE
PB
MT
RS

CHICO DA PRINCESA
CHIQUINHO FEITOSA
CLEONÂNCIO FONSECA
CONFÚCIO MOURA
CORAUCI SOBRINHO
COSTA FERREIRA
DAMIÂO FELlCIANO
DANILO DE CASTRO
DARCI COELHO
DE VELASCO
DILCEU SPERAFICO
DINO FERNANDES
DOMICIANO CABRAL
DR. ROSINHA
EBERSILVA
EDINHOBEZ
EDMAR MOREIRA
EDUARDO BARBOSA
EDUARDO JORGE
EDUARDO PAES
EDUARDO SEABRA
ELlSEU MOURA
ELlSEU RESENDE
ENIOBACCI
EULER MORAIS
EVILÁSIO FARIAS
EXPEDITO JÚNIOR
FERNANDO CORUJA
FERNANDO FERRO
FERNANDO GONÇALVES
GERALDO MAGELA
GERALDO SIMÕES
GERSON PERES
GIVALDO CARIMBÃO

PSDB
PSDB
PPB
PMDB
PFL
PFL
PMDB
PSDB
PFL
PST
PPB
PSDB
PMDB
PT
PDT
PMDB
PPB
PSDB
PT
PTB
PTB
PPB
PFL
PDT
PMDB
PSB
PFL
PDT
PT
PTB
PT
PT
PP13
PSB

PR
CE
SE
RO
SP
MA
PB
MG
TO
SP
PR
RJ
PB
PR
RJ
SC
MG
MG
SP
RJ
AP
MA
MG
RS
GO
SP
RO
SC
PE
RJ
DF
BA
PA

SP
BA
MA
PE

PT
PT
PMDB
PSDB
PMDB
PFL
PPB
PMDB
PFL
PMDB
PSB
PMDB
PFL
PTB
PFL
PT
PT
PMDB
PDT
PSDB
PMDB
PSDB
PSDB
PSDB
PTB
PPB
PSDB
PT
PFL
PSDB
PMDB
. PFL
PSOB'
PDT
PTB
PSDB
PT
PSDB
PPB
PTB
PMDB
PDT
PPB
PMDB

MG
MS
PI
BA
MG
TO
AC
PA
BA
DF
MA
PR
BA
ES
BA
SP
CE
PA
SP
GO
RN
CE
MT
RJ
SP
AM
CE
PR
SP
CE
RN
PI
MG
MA
SP
CE
BA
PA
ES
RO
GO
MG
PR
MG

OSMAR SERRAGLlO
OSVALDO BIOLCHI
OSVALDO REIS
PADRE ROQUE

PMDB
PMDB
PMDB
PT

PR
RS
TO
PR

AL

PAES LANDIM

PFL

PI

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

JOÃO FASSARELLA
JOÃO GRANDÃO
JOÃO HENRIQUE
JOÃO LEÃO
JOÃO MAGALHÃES
JOÃO RIBEIRO
JOÃO TOTA
JORGE COSTA
JORGE KHOURY
JORGE PINHEIRO
JOSÉ ANTONIO
JOSÉ BORBA
JOSÉ CARLOS ALELUIA
JOSÉ CARLOS ELIAS
JOSÉ LOURENÇO
JOSÉ MACHADO
JOSÉ PIMENTEL
94 JOSÉ PRIANTE
95 JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
96 JUQUINHA
97 LAIRE ROSADO
98 LÉO ALCÂNTARA
99 LINO ROSSI
100 Luis EDUARDO
101 LUIZ ANTONIO FLEURY
102 LUIZ FERNANDO
103 MANOEL SALVIANO
104 MÁRCIO MATOS
105 MEDEIROS
106 MORONI TORGAN
107 MÚC10SÁ
108 MUSSA DEMES
109 NARCIO RODRIGUES
110 NEIVA MOREIRA
111 NELSON MARQUEZELLI
112 NELSON OTOCH
113 NELSON PELLEGRINO
114 NILSON PINTO
115 NILTON BAIANO
116 NILTON CAPIXABA
117 NORBERTO TEIXEIRA
118 OLIMPIO PIRES
119 OLIVEIRA FILHO
120 OSMÂNIO PEREIRA

121
122
123
124
125

PE
MG
PR
RJ
TO
AC
PB
SE
MG
RJ

PT
PFL
PSDB
PMDB

74 JAIRO CARNEIRO
75 JOÃO CASTELO
76 JOÃOCOLAÇO

CARLOS BATATA
CARLOS DUNGA
CELCITA PINHEIRO
CEZAR SCHIRMER

PSB
PPB
PMDB
PMDB
PMDB
PFL
PMDB
PPS
PFL
PPB
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PASTOR AMARILDO
PASTOR VALDECI PAIVA
PAULO KOBAYASHI
PAULO MAGALHÃES
PAULO OCTAvlO
PAULO ROCHA
PEDRO CANEDO
PEDRO CELSO
PEDRO CHAVES
PEDRO NOVAIS
PEDRO PEDROSSIAN
PHILEMON RODRIGUES
POMPEO DE MAnos
RAFAEL GUERRA
RAIMUNDO COLOMBO
RAIMUNDO GOMES DE MATOS
RENATO VIANNA
RENILDO LEAL
144 RICARDO BARROS
145 RICARDO FIUZA
146 RICARDO MARANHÃO
147 RICARDO NORONHA
148 RICARDO RIQUE
149 RICARTE DE FREITAS
150 ROBERIO ARAÚJO
151 RODRIGO MAIA
152 RONALDO VASCONCELLOS
153 RUBEM MEDINA
154 SALATIEL CARVALHO
155 SARAIVA FELIPE
156 SAULO PEDROSA
157 SEBASTIÃO MApEIRA
158 SÉRGIO BARCELLOS
159 SÉRGIO CARVALHO
160 SÉRGIO REIS
161 SILAS BRASILEIRO
162 THEMlsTOCLES SAMPAIO
163 VADÃO GOMES
164 VICENTE ARRUDA
165 VILMAR ROCHA
166 VIVALDO BARBOSA
167 WALDOMIRO FIORAVANTE
168 WELLlNGTON DIAS
169 WERNER WANDERER
170 WILSON BRAGA
171 WILSON SANTOS
172 ZAIRE REZENDE
173 ZE INDIO
174 ZULAIE COBRA

PFL
PFL
PMDB
PMDB
PMDB
PSDB

PPB
PST
PSDB
PFL
PFL
PT
·PSDB
PT
PMDB
PMDB
PFL
PMDB
PDT
PSDB
PFL
PSDB
PMDB
PTB
PPB
PFL
PSB
PMDB
PMDB
PSDB
PL
PTB
PFL
PFL
PMDB
PMDB
PSDB
PSDB
PFL
PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PPB
PSDB
PFL
PDT
PT
PT
PR
PB
MT
MG
SP'
SP

TO
RJ
SP
BA
DF
PA
GO
DF
GO
MA
MS
MG
RS
MG
SC
CE
SC
PA
PR
PE
RJ
DF
PB
MT
RR
RJ
MG
RJ
PE
MG
BA
MA
AP
RO
SE
MG
PI
SP
CE
GO
RJ
RS
PI

9 RICARDO FIUZA
10 VADÃO GOMES
11 WELLlNGTON DIAS

PCdeB
PMDB
PT
PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PFL
PSDB
PT
PPB

DF
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SP
MG
RJ
CE
MA
BA
CE
RS
BA

PPB
PT

PE
SP
PI

'SECRETARIA·GERAL DA MESA
Seção de Registro e Controle e de Análise de Proposição
Oficio n'JSB/99
Brasília, 13 de setembro de 1999
Senhor Secretário·Geral,
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda á
Constituição do Senhor INALDD LEITÃO e outros, que "dá nova redaçio a08 II 5' e
6' do art. 14 da Constltuiçio Federal", contém número suficiente de signatãrios,
constando a referida proposição de:

174 assinaturas válidas;
011 assinaturas repetidas;
011 assinaturas que não conferem.

Atenciosamente,

ASua Senhoria o Senhor
Dr. MDZART VIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

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

CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

......................................................................:

.

TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

Assinaturas que Não Conferem
AGNELO OUEIROZ
ALBERTO FRAGA
ALOIZIO MERCAD"NTE
BONIFACIO DE ANDRAD"
5 DR. HELENa
6 EUNlclO OLIVEIRA
7 G"STAO VIEIRA
B ROLAND LAVIGNE
9 UBIRATAN "GUI"R
10 V"lDECIOLlVEIRA
11 YVONILTON GONÇ"lVES
1
2
3
4

PFL

CAPÍTULO IV
Dos Direnos Políticos
An. 14. A soberania popular sera exercida pelo sufrágio universal e pelo
voto direto e secreto. com valor igual para todos. e. nos termos da lei. mediante:

§ 5° O Presidente da República.. os Governadores de Estado e do Distrito
Federal. os Prefeitos e quem 05 houver sucedido ou SUbSUlUido no curso dos mandatos
poderão ser reeleitos para um único período subseqüente.
* .f 5 com redaçüo dada peJa Emenda CunsllluclOnal na 16 de tU OÓ 1997.
§ 6' Para concorrerem a outros cargos. o Presidente da República.. os
Governadores de Estado e do Distrito Federal e 05 Prefeitos devem renunciar aos
respectivos mandatos ate seis meses antes do pleito.
u

Assinaturas Repetidas
"lMEID" DE JESUS
ALOIZIO MERCADANTE
3 BABA
4 IN"lDO LEITAo
5 JORGE COSTA
6 L1NO ROSSI
7 NEIVA MOREIRA
B PEDRO CELSO
1

2

PL
PT
PT
PMDB
PMDB
PSDB
PDT
PT

CE
SP
PA
PB
PA
MT
MA
DF

.........................................................................................................................
TÍTULO IV
Da OrganIzação dos Poderes
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CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

.........................................................................................................................
SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N2100, DE 1999
(Do Sr. Zezé PerreDa e outros)
Acrescenta parágrafo ao art. 217 da Constituição Federal.
(Á COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSnçA E DE REDAÇÃO)

SUBSEÇÃO II
Da Emenda á Constimição
An. 60. A Constlmlção poderá ser emendada mediante proposta:
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do
Senado Federal:
]] - do Presidente da RepiIblica:
1lI - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da
Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.
§ 1° A Constimição não poderá ser emendada na vlgêncta de Intervenção
federal, de estado de defesa ou de estado de sitio.
§ 20 A proposta será discutida e votada em. cada Casa do ~on~esso
Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, tres qumtos
dos votos dos respectivos membros.

§ 30 A emenda á Constimição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. com o respectivo número de ordem.
§ 40 Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
I - a forma federativa de Estado:
II - o voto direto, secreto, universal e periódico:
III - a separação dos Poderes:
IV - os direitos e garantias IndiViduais.
§ 50 A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por
prejudicada não pode ser objeto de n~va proposta na mesma sessão legislativa.

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

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 16, DE 1997
Dá nova redação ao § 50 do artIgo 14. ao caput do artigo
28, ao inCISO II do artigo 29, ao caput do artigo 77 e ao
anigo 82 da Constimição Federal, de 05 de oumbro de
1988.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Seuado Federa~ nos termos do
§ 30 do artigo 60 da Constimição Federal. promulgam a seguInte Emenda ao texto
constimcional:
Art lO. O § 50 do artigo 14, o caput do artigo 28, o inciso II do artigo 29, o
caput do artigo 77 e o artigo 82 da Constimição Federal passam a vigorar com a
seguinte redação:
"An.14.
§ 5°. O Presidente da República, os Governadores de Estado e do
Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido ou substimido no
Curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único periodo
subseqüente."
"An. 28. A eleição do Governador e do Vice-Governador de Estado,
para mandato de quatro anos, realizar-se-á no primeiro domingo de oumbro,
em primeiro turno, e no último domingo de oumbro, em segundo turno, se
houver, do ano anterior ao do térmíno do mandato de seus antecessores, e a
posse ocorrerá em primeiro de janeiro do ano subseqüente, observado,
quanto ao mais, o disposto no artigo 77."

"An.29.
II - eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito realizada no primeiro
domingo de oumbro do ano anterior ao térmíno do mandato dos que devam
suceder, aplicadas as regras do artigo 77 no caso de Municipios com mais de
duzentos mil eleitores."
"An. 77. A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República
realizar-se-á, simultaneamente, no pnrneiro domingo de oumbro, em
primeiro turno, e no último domíngo de oumbro, em segundo turno, se
houver, do ano anterior ao .lo térmíno do mandato presidencial vigente."
"Art. 82. O mandato do Presidente da República é de quatro anos e terá
inicio em pnrneiro de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição."
An. 20 • Esta Emenda Constimcional entra em vigor na data de sua
publicação.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Fedet'lll,
nos termos do art. 60 da Constituição Federal. promulgam a seguinte emenda ao
texto constitucional:

Artigo único. O art. 217 fica acrescido do segulnte
parágrafo:
"§ 4 0 A União aplicará, anualmente, nunca menos de
três, e os Estados, o Distnto Federal e os Municípios cinco
por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos,
compreendida a proveniente de transferências, no fomento
do desporto: (NR)

JUSTIFICAÇÃO

o art. 217 da Constituição Federal preceitua que é dever do
estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, como
direito de cada uma. Especificamente, esse dever deve traduzir-se
em destinação de recursos. públicos para a promoção prioritária do
desporto educacional e, eventualmente, para a do desporto de alto
rendimento; em proteção e incentivo às manifestações desportivas de
criação nacional; e em incentivo do lazer, como forma de promoção
social.
Na prática, o disposto no artigo 217 não passa de uma norma
programática, de uma boa intenção, pois o volume de recursos para o
fomento do desporto fica inteiramente a critéric. dos técnocratas
responsáveis pela elaboração da lei de diretrizes orçamentárias e da
lei orçamentária. A educação
pode contar com recursos
constitucionalmente; a cultura é amparada pela Lei da Cultura; o
desporto é o primo pobre: sequer recebe o mínimo necessário à
sobrevivência. A continuar assim, jamais alcançaremos o status de
potência olímpica que, por todos os titulos, nos está reservado.
Na realidade, a posição de potência olímpica trará a toda a
população melhoras substanciais em termos de economia, bem-estar,
alimentação e educação, entre outras. Como potência olimpica
estaremos em condições, também, de oferecer às crianças e aos
jovens uma opção para seu desenvolvimento, que não seja a rua, e,
assim, diminuir os índices de violência, consumo de drogas e
exploração sexual de menores.
Finalmente, a vinculação constitucional de recursos contribuirá,
sem dúvida, para a revelação e o aparecimento de um número
co'nsiderável de atletas campeões, fato que, por sua vez, atrairá pará
o desporto em geral maior apoio da iniciativa privada, na forma de
patrocinio. Mais patrocinio para desporto. de competição significará
mais investimento em obras de infraestrutura -desportiva e enséjará,
inevitavelmente, redução da contribuição do po~er público.

o
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Assinaturas Confll"llladas
ADEMIR LUCAS
AIRTON DIPP
ALCIONE ATHAYDE
ANTONIO DO VALLE
5 ANTONIO GERALDO
6 ANTONIO JORGE
7 ARMANDO ABILIO
8 AROLDE DE OLIVEIRA
9 ARYKARA
10 AUGUSTO FARIAS
11 AYRTONXER~
12 B.sA
13 BEN·HUR FERREIRA
1. BISPO RODRIGUES
15 BONIFAcIO DE ANDRADA
16 CABO JúlIO
17 CAlORIE....
18 CARLOS SANTANA
19 CaCITA PINHEIRO
20 CELSO JACOB
21 CHICO DA PRINCESA
22 CHIQUINHO FEITOSA
23 CIRO NOGUEIRA
24 CLOVIS VOLPI
25 CONFÚCIO MOURA

1
2
3
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26
27
28
29
30

31
32
33
34

35
36
37
38
39
40
41
42
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44
45
46
47
48

49
50

51
52
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56
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COSTA FERREIRA
CUSTÓDIO MATTOS
DARCI COELHO
DE VELASCO
DEUSDETH PANTOJA
DILCEU SPERAFICO
DINO FERNANDES
DUILIO P1SANESCHI
EBERSILVA
EDUARDO BARBOSA
EDUARDO CAMPOS
EDUARDO PAES
EDUARDO SEABRA
ELlSEU MOURA
ELisEU RESENDE
ENIOBACCI
ENIVALDO RIBEIRO
EURICO MIRANDA
EVANDRO MILHOMEN
EVILÁSIO FARIAS
EXPEDITO JÚNIOR
FERNANDO CORUJA
FERNANDO GABEIRA
FERNANDO GONÇALVES
FERNANDO MARRONI
FLÂVIOAANS
FRANCISCO RODRIGUES
GASTA0 VIEIRA
GEOVAN FREITAS
GERALDO MAGELA
GERSON PERES
GERVÂSIO SILVA

MG
RS

PSDB
PDT
PPB
PMDB
PFL

RJ

PTB

RJ
SP
AL
RJ
PI
MS
RJ

PT
PL

MG
MG
RS

PSOB

PL

PTB
PT

84

.CE
PI

85
86
87
88
89

~P

90

RJ

MT

PFL
PDT
PSOB
PSDB
PFL
PSDB

RJ

PR

RO

PMDB

PFL
PSDB
PFL
PST
PFL
PPB
PSDB
PTB
PDT
PSDB
PSB
PTB

MA
MG
TO
SP
PA
PR

PTB

f.fJ
MA
MG
RS
PB

PPB
PFL
PDT
PPB
PPB
PSB
PSB
PFL
PDT

RJ
SP

RJ
MG
PE

RJ

RJ
AP
SP
RO
SC

PV
PTB

~J

PT

RS
PR
RR
MA
GO
DF
PA
SC

PSDB
PFL
PMDB
PMDB
PT
PPB
PFL

GIVALDO CARIMBÃO
HAROLDO LIMA
HELENILDO RIBEIRO
HERMES PARCIANELLO
IBER!': FERREIRA
IBRAHIM ABI-ACKEL
IGOR AVELINO
INALDO LEITÃO
JAIME MARTINS
JAIR BOLSONARO
JAIR MENEGUELLI
JAIROAZI
JOÃOCOLAÇO
JOAOCOSER
72 JOÃO FASSARELLA
73 JOÃO RIBEIRO
74 JOÃO TOTA

75
76
77
78
79
80
81
82
83

MG
PE
TO
PB

PMoB
PFL
PPB
PPB
PSOB
PSDB

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

RJ

91
92
93
94

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

JONIVAL LUCAS JUNIOR
JORGE PINHEIRO
JOSE ANTONIO
JOSÉ BORBA
JOSÉ CARLOS ELIAS
JOSE CARLOS VIEIRA
JOSE DE ABREU
JOSÉ LOURENÇO
JOSE MACHADO
JOSE MÚCIO MONTEIRO
JOSÉ PRIANTE
JOSE RONALDO
JOSÉ THOMAZ NONO
JUQUINHA
LAEL VARELlA
LAIRE ROSADO
LAMARnNE POSELlA
LEO ALCÂNTARA
LEUR LOMANTO
LINOROSSI
LUIS BARBOSA
Luís EDUARDO
LUIZ ANTONIO FLEURY
LUIZ SALOMÃO
MAGNO MALTA
MÁRCIO MATOS
MÁRIO DE OLIVEIRA
MÁRIO NEGROMONTE
MEDEIROS
MENDES RIBEIRO FILHO
MOACIR MICHELETTO
MUSSA DEMES
NELSON MEURER
NILSON MOURÃO
NILTON BAIANO
NILTON Cf.fJIXABA .
NORBERTO TEIXEIRA
OLIMPIO PIRES
OLIVEIRA FILHO
OSMÂNIO PEREIRA
OSVALDO BIOLCHI
OSVALDO REIS
PADRE ROQUE
PASTORAMARILDO
PAULOBALTAZAR
PAULO FEIJÓ
PAULO JOSÉ GOuvt:A
PAULO KOBAYASHI
PAULO ROCHA
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PSB
PCdeB
PSDB
PMDB
PPB
PPB
PMDB
PMDB
PFL
PPB
PT
PFL
PMDB
PT
PT
PFL
PPB
PPB
PMDB
PSB
PMDB
PTB
PFL
PSDB
PFL
PT
PFL
PMDB
PFL
PF'L
PSDB
PFL
PMDB
PMDB
PSDB
PFL
PSDB
PFL
S.PART.
PTB
PDT
PTB

PT
PMDB
PSDB
PFL
PMDB
PMDB
PFL
PPB
PT
PPB
PTB
PMDB
PDT
PPB
PMDB
PMDB
PMDB

PT
PPB
PSB
PSDB
PST
PSDB
PT

AL
BA
AL
PR
RN
MG
TO
PB
MG

RJ
SP
BA
PE
ES
MG

:ro
AC
BA
DF
MA
PR
ES
SC
SP
BA
SP
PE
PA
BA
AL
GO
MG
RN
SP
CE
BA
MT
RR

RJ
SP

RJ
ES
PR
MG
BA
SP
RS
PR
PI
PR
AC
ES
RO
GO
MG
PR
MG
RS
TO
PR
TO
RJ
RJ
RS
SP
PA
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124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

PEORO CANEDO
PEDRO CELSO
PEDRO CHAVES
PEDRO FERNANDES
PEDRO PEDROSSIAN
PEDRO WILSON
PHILEMON RODRIGUES
POMPEO DE MAnOS
PROFESSOR LUIZINHO.
RAIMUNDO COLOMBO
RAIMUNDO GOMES DE MATOS
RAIMUNDO SANTOS
REMI TRINTA
RENATO VIANNA
RICARDO BARROS
RICARDO IZAR
RICARDO MARANHÃO
RICARDO NORONHA
ROBÉRIO ARAÚJO
ROBERTO ARGENTA
ROBERTO BRANT
ROLAND LAVIGNE
ROMEU QUEIROZ
RUBEM MEDINA
RUBENS FURLAN

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS
PSOB
PT
PMDB
PFL
PFL
PT
PMDB
PDT

PT

SP
SC
CE

PMDB

DF
RR

171 ZÉ íNDIO

PMDB

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ALOizlO SANTOS
ARACELY DE PAULA
ARNALDO FARIA DE SÁ
DAMIÃO FELlCIANO
DANILO DE CASTRO
DR. BENEDITO DIAS
DR. HELIO
EDINHOBEZ
EUNiclO OLIVEIRA
FÉLIX MENDONÇA'
FRANCISTONIO PINTO
GLYCON TERRA PINTO
LUIZ RIBEIRO
MARCONDES GADELHA
MILTON MONTI
NEIVA MOREIRA
PAES LANDIM
PAULO MARINHO

PSDB
PFL
PPB
PMDB
PSDB
PFL
PDT
PMDB
PMDB
PTB

PMDB
PMDB
PSDB
PFL
PMDB
PDT
PFL
PFL

PPB

RO

Assinaturas Repetidas
GERSON PERES
NILSON MOURÃO

PPB
PT

PA
AC

/SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Registro e Controle e de Análise de Proposição

Brullia, 22 de setembro de 1999

SC

PR
SP

Senhor Secretário-Geral,

RJ

RS
MG
BA

MG
RJ
SP

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda á
Constituiçllo do Sanhor ZEZÉ PERRELLA e outros, que "acrescenta parágrafo ao
art. 21r. contém número suficiente de signatários, constando a referida proposição
de:
171 assinaturas válidas;
018 assinaturas que não conferem;
001 assinatura de deputado licenciado;
002 assinaturas repelidas.
Atenciosamente,

PE
AP

RO
SE

MG
AM

SP
RJ

RS

ASua Senhoria o Senhor
Dr. MOZARTVIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

PR

GO
MG
RJ
SP

MS
RS

RS
MT
PR
PB

SP
BA

. LEGISLACÃO errADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLA nvos- C.DI

CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
TÍTULo IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULo I
Do Poder Legislativo

-§P

Assinaturas que Não Conferem
1
2
3
4
5

Assinaturas de Deputados(as) Licendados(as)
CARLOS CURY

PA
MA

PL

167
168
169
170 YVONILTON GONÇALVES

166

MA
MS
GO
MG
RS

PFL
PSDB
PFL
PL
PMDB
PPB
PMDB
PSB

PHDBS
PFL
PFL
PSDB
PFL
S.PART.
PMDB
PFL
PSDB
PSDB
PMDB
PTB
PSDB
PPB
PMDB
PFL
PFL
PT
PDT
PPB
PMDB
PMDB
PT
PSDB
PFL
PFL
PSDB
PPB

SALATIEL CARVALHO
SÉRGIO BARCELLOS
SÉRGIO CARVALHO
SÉRGIO REIS
SILAS BRASILEIRO
SILAS CÂMARA
SILVIO TORRES
SIMÃO SESSIM
SYNVAL GUAZZELLI
VALDOMIRO MEGER
VILMAR ROCHA
VIRGíLIO GUIMARÃES
VIVALDO BARBOSA
WAGNER SALUSTIANO
WALDEMIR MOKA
WALDIR SCHMIDT
WALDOMIRO FIORAVANTE
WELINTON FAGUNDES
WERNER WANDERER
WILSON BRAGA
XICO GRAZIANO

GO
DF
GO
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ES
MG
SP
PB
.MG
AP
SP
SC
CE
BA
BA
MG
RJ

PB
SP
MA
PI
MA

SeçloVIll
Do Processo LqUlativo

S.bseçio 11
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
I • de wn lerço. no minimo. dos membros da Câmara dos Deputados ou
do Senado Federal;
11 - do Presidente da República;
III • de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da
Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus
membros.
§ 10 A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervençio
. ,
federal, de estado de defesa ou de estado de sitio.

§ 20 A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso
Nacional. em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três
quintos dos votos dos respectivos membros.

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS
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§ 3° A emenda á Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.

realizar-se-á no primeiro domingo de outUbro, em
primeiro turno, e no último domingo de outubro, em
segundo turno, se houver, do último ano do mandato
de seus antecessores, e a posse OCOIT61á em vinte de
dezembro do mesmo ano, observado, quanto ao mais,
o disposto no art. 77.

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a

abolir:
I - a forma federativa de Estado:
11 - o voto direto. secreto. universal e periódico:
III - a separação dos Poderes:
IV - os direitos e garantias individums.
§ 5° A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por
prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa

Art. 29. ..

CAPÍTULO III
Da Educação. da Cultura e-do Desporto
SeçioUI

Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e nãoformais, como direito de cada um. observados:

Art. 82. O mandato do Presidente da República
é de quatro anos e telá inicio em vinte de dezembro
do último ano do mandato de seu antecessor."

I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associaçõe'

quanto a sua organização e fwtcionarnento:

IV - a proteção e o incentivo ás manifestações desportivas de criação
nacional.
§ I° O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e ás
competições desportivas após esgotarem-se as instãncias da justiça desportiva,
regulada em lei.
§ 2' A justiça desportiva terá o prazo máximo de sessenta dias. contados
da instauração do processo. para proferir decisão fmal.
§ 3° O Poder Públic~ incentivará o lazer, como forma de promoção
social.

co..

Art. 77. A eleição do Presidente e do VicePresidente
da
República
realizar-se-á,
simultaneamente, no primeiro domingo de outubro, em
primeiro tumo, e no último domingo de outubro, em
segundo turno, se houver, do último ano do mandato
presidencial vigente.

Do Desporto

III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o nã.,.
profissional:

_

1/ - eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito
realizada no primeiro domingo de outubro do último
dos mandatos dos seus antecessores, aplicadas as
regras do art. 77 no caso de Municipios com mais de
duzentos mil eleitores;
111 - posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia
vinte de dezembro do último ano do mandato de seus
antecessores;
...

TITULO Vlll
Da Ordem Social

11 - a destinação de recursos publicos para a promoção prioritária ,
desporto educacional e. em casos específicos, para a do desporto de al )
rendimento;
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Art. 2° Esta emenda entra em vigor na data de sua
publicaçáo.
JUSTIFICAÇÃO
A antecipaçáo da data de posse para 10 de janeiro
para Presidente da República, Governadores e Prefeitos foi determinada
visando a compatibilizaçáo do mandato com o exercício orçamentário
das entidades politicas.
Avançando, pretende-se, agora, deslocar a data das
posses para vinte de dezembro, visando contomar transtomos gerados
pela investidura nesses cargos em dia de feriado universal, qual o
primeiro de janeiro.
Além disso, a providência virá abreviar o período que
medeia entre a eleiçáo ~ a posse dos novos govemantes.
Sala das Sessões, em \'\ de ç;... ~

de 1999.

CAPÍTULO IV
Da Ciência e Tecnologia

, ""\.l.U-.GÜI.....".. A_. . /

Deputa~ROSENMANN

An. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento

cientifico. a pesquisa e a capacitação tecnológicas.
§ I° A pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do
Estado. tendo em vista o bem publico e o progresso das ciências.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N~ 102, DE 1999
(Do Sr. Max Rosenmann e outros)

Dá

nova redação ao art. 26, caput: 29, \I e 111: 77, caput: e 62 da Constituição Fedem!.

Tipo da Propo5ição~

PEC

Autor da Propo.içio:

MAX ROSENMANN E OUTROS

Data de Apresentaçio: 14/09/99
Ementa:
Dá nova redação ao art. 28, c.pu~ 29 TI e m, 77, CapU! e 82 d.
Constituição Federal.
Possui Assinaturas Suficientes: SIM
Totais de Assinaturas:
~C-on.,fi-nn-.-;-d.-s---'1""75
,Não Conferem
Licenciados
Repetidas
lIegiveis

(APENSE-SE APROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 3, DE 1999)

019·
0011
0061
0001

Assinaturas Confirmadas
As Mesas da Cámara dos Deputados e do Senado
Federal: .nos termos do' art. 60 da Constituiçáo Federal, promulgam a
seguinte emenda ao texto constitucional:
.
Art. 1° Os arts. 28, caput, 29, 1\ e 111, 77, caput, e 82
da Constituiçáo Federal passam a vigorar com a seguinteredaçáo:

"Art. 28. A eleição do Governador e do ViceGovernador de Estado, para mandato de quatro anos,

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

ADEMIR LUCAS
ADOLFO MARINHO
AFFONSO CAMARGO
AGNALDO MUNIZ
AIRTON DlPP
ALBERICO FILHO
ALBERTO MOURÃO
ALCESTE ALMEIDA
ALOIR CABRAL
ALMEIDA OE JESUS

PSDB
PSDB
PFL
POT
POT
PMOB
PMOB
PMDB
PFL
PL

MG
CE
PR
RO
RS

MA
SP
RR

RJ
CE
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ANíBAL GOMES
ANTONIO CARLOS BISCAIA
ANTONIO CARLOS KONDER REIS
ANTONIO JORGE
ARMANDO ABILIO
ARMANDO MONTEIRO
ARNON BEZERRA
AROLDO CEDRAZ
ARYKARA
ATILALlNS
AUGUSTO NARDES
AVENZOAR ARRUDA
B.sA
BISPO RODRIGUES
BISPO WANDERVAL
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PMDB
PT
PFL

PTB
PMDB
PMDB
PSDB
PFL
PPB
PFL
PPB
PT
PSDB
PL
PL

CE
RJ

SC
TO
PB
?E
eE
BA
SI'
AM
RS
PB
1'1
):l.J
SI'

26 CABO JÚLIO
27 CAIORIELA

PL
PTB

MG
RS

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

PT
PFL
PSOB
PFL
POT
PFL
PFL
!'MOB
PPB
PFL
PMOB
PST
PPB
PSOB
PMDB
POT
POT
PMDB
PMDB
PSDB
PSB
PTB
PFL
PSDB
PL
PDT
PSB
PFL
PSOB
PTB
PT
PPB
PSOB
PMDB
PSB
PSB
PMDB
PPB
PPB
PMDB
PMOB

se
MG
MG

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

CARLITO MERSS
CARLOS MELLES
CARLOS MOSCONI
CELCITA PINHEIRO
CELSOJACOB
CIRO NOGUEIRA
CLEUBER CARNEIRO
CONFÚCIO MOURA
CUNHA BUENO
DARCI COELHO
DARCíSIO PERONOI
DE VELASCO
DILCEU SPERAFICO
DINO FERNANDES
DOMICIANO CABRAL
DR. HÉLIO
EBERSILVA
EDINHOBEZ
EDISON ANDRINO
EDUAROO BARBOSA
EDUARDO CAMPOS
EDUARDO PAES
ELTON ROHNELT
EMERSON KAPAZ
EUJÁCIO SIMOES
EUR(PEDES MIRANDA
EVILÁSIO FARIAS
EXPEDITO JÚNIOR
FATIMA PELAES
FÉLIX MENDONÇA
FERNANDO FERRO
FETTER JÚNIOR
FLÁVIOARNS
FREIRE JÚNIOR
GIVALDO CARIMBÃO
GONZAGA PATRIOTA
HÉLIO COSTA
HUGOBIEHL
IBRAHIM ABI-ACKEL
IGOR AVELlNO
INALDO LEITÃO
IRISSIMOES
IVAN PAIXÃO
IVAN10 GUERRA
JAIME MARTINS
JAIR BOLSONARO
JOÃO CALDAS
JOÃO FASSARELLA

76 JOÃO HENRIQUE

PTB
PPS
PFL
PFL
PPB
PMN

PT
PMDB

MT
RJ
1'1
MG
RO
SI'
TO
RS
SI'
PR
RJ
PB
SI'
RJ
SC
SC
MG
PE
RJ
RR
SI'
BA
RO
SI'
RO
AI'

BA
PE
RS
PR
TO
AL
PE
MG
SC
MG
TO
PB
PR
SE
PR
MG
'RJ
AL
MG
1'1

77 JOÃO HERRMANN NETO
78 JOÃO LEÃO
79 JOÃO MAGALHÃES
80 JOÃO MATOS
81 JOÃO MENDES
82 JOÃO PAULO
83 JOÃO PIZZOLATTI
84 JOAQUIM FRANCISCO
85 JOEL DE HOLLANDA
86 JORGE ALBERTO
87 JORGE COSTA
88 JORGE KHOURY
89 JORGE PINHEIRO
90 JOSÉ BORBA
91 JOSÉ CARLOS COUTINHO
92 JOSÉ DE ABREU
93 JOSÉJANENE
94 JOSÉ LOURENÇO
95 JOSÉ MELO
96 JOSÉ MILITÃO
97 JOSÉ PIMENTEL
98 JOSÉ THOMAZ NONO
99 JÚLIO REOECKER
100 JULIO SEMEGHINI
101 LAURA CARNEIRO
102 UNO ROSSI
103 LUCIANO CASTRO
104 LUIS BARBOSA
105 LUIS CARLOS HEINZE
106 Luís EDUARDO
107 LUIZ ANTONIO FLEURY
108 LUIZ CARLOS HAULY
109 LUIZ FERNANDO
110 LUIZ PIAUHYlINO
111 LUIZ SALOMÃO
112 MANOEL CASTRO
113 MARCIO FORTES
114 MARclO MATOS
115 MARCONDES GADELHA
116 MARCOS CINTRA
117 MARCOS LIMA
118 MARCOS ROUM
119 MARIAABADIA
120 MAX ROSENMANN
121 MEDEIROS
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PPS
PSOB
PMOB

PMDB
PMOB

PT
PPB
PFL
PFL
PMDB
PMOB
PFL
PMOB
PMOB
PFL
PSOB
PPB
PFL
PFL
PSOB
PT
PFL
PPB
PSOB
PFL
PSOB
PSOB
PFL
PPB
S.PART.
PTB
PSOB
PPB
PSOB
PDT
PFL
PSOB

SI'

BA
MG
SC
RJ
SI'
SC
PE
PE
SE
PA
BA
DF
PR
RJ
SI'
PR
BA

AM
MG
CE
AL
RS
SI',
RJ
MT
RR
RR
RS
RJ
SI'
PR

AM
PE
RJ

BA

PFL
PL
PMOB
PT
PSDB
PSOB
PFL

RJ
PR
PB
SI'
MG
RS
DF
PR
SI'

122 MOACIR MICHELETTO
123 NARCIO RODRIGUES

PMDB
PSDB

PR
MG

124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

PTB
PSDB
PTB
PFL
PSDB
PMDB
PDT
PMOB
PMDB
PMDB
PFL
PPB
PPB
PSOB
PFL
PT
PFL
PT

SI'
CE
MS
SI'
PA
GO
MG
MG
PR
RS
1'1
TO

NELSON MARQUEZELLI
NELSON OTOCH
NELSON TRAD
NEUTON LIMA
NILSON PINTO
NORBERTO TEIXEIRA
OLIMPIO PIRES
OSMÂNIO PEREIRA
OSMAR SERRAGLlO
OSVALDO BIOLCHI
PAES LANDIM
PASTORAMARILDO
PAULO DE ALMEIDA
PAULO FEIJO
PAULO OCTÁVIO
PAULO PAIM
PEDRO BITTENCOURT
PEDRO CELSO

PT

RJ
RJ
DF

'RS
SC
DF

142 PEDRO CHAVES
143 PEDRO NOVAIS
144 PHILEMON RODRIGUES
145 PINHEIRO LANDIM
146 POMPEO DE MATTOS
147 RAFAEL GUERRA
148 RAIMUNDO COLOMBO
149 RICARDO BARROS
150 RICARDO BERZOINI
151 RICARDO NORONHA
152 RICARTE DE FREITAS
153 ROBÉRIO ARAÚJO
154 ROMEU QUEIROZ
155 ROMMEL FEIJO
156 RONALDO VASCONCELLOS
157 RUBENS FURLAN
158 SALATIEL CARVALHO
159 SANTOS FILHO
160 SARAIVA FELIPE
161 SAULO PEDROSA
162 SÉRGIO BARCELLOS
163 SÉRGIO GUERRA
164 SÉRGIO REIS
165 SIMÃO SESSIM
166 TELMO KIRST
167 THEMISTOCLES SAMPAIO
168 VALDEMAR COSTA NETO
169 VITTORIO MEDIOLI
170 WALDIR SCHMIDT
171 XICO GRAZIANO
172 VEDA CRUSIUS
173 ZAIRE REZENDE
174 ZÉINDIO
175 ZENALDO COUTINHO

PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PDT
PSDB
PFL
PPB
PT
PMDB
PSDB
PL
PSOB
PSDB
PFL
S.PART.
PMDB
PFL
PMDB
PSOB
PFL
PSDB
PSDEr
PPB
PPB
PMDB
PL
PSDB
PMDB
PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PSDB

GO
MA
MG
CE
RS
MG
SC
PR
SP
DF

5
6

AIRTON CASCAVEL
BONIFÁCIO DE ANDRADA
DR. BENEDITO DIAS
ENIVALDO RIBEIRO
FERNANDO CORUJA
FERNANDO GABEIRA
IARA BERNARDI
JOSÉ CARLOS ELIAS
JOVAlR ARANTES
JUQUINHA
LÚCIA VÂNIA
LUIZ RIBEIRO
MARCELO BARBIERI
MARISA SERRANO
MAX MAURO
NELSON MARCHEZAN
PAULO KOBAYASHI
RICARDO MARANHÃO
VICENTE CAROPRESO

PPS
PSDB
PFL
PPB
PDT
PV
PT
PTB
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PMDB
PSDB
PTB
PSDB
PSDB
PSB
PSDB

RR
MG
AP
PB
SC
RJ
SP
ES
GO
GO
GO
RJ
SP
MS
ES
RS
SP
RJ
SC

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)
OSVALDO SOBRINHO

PTB

MT

Assinaturas Repetidas
1
2
3
4

AROLDO CEDRAZ
CAIO RIELA
CUNHA BUENO
JOAOCALDAS

PFL
PTB
PPB
PMN

BA
RS
SP
AL

PMDB

PE
SE

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seçlio de Registro e Controle e de Análise de Proposição
Oficio n'J'/q /99
Brasília, 23 de setembro de 1999

MT
RR
MG
CE
MG
SP
PE
PR
MG
BA
AP
PE
SE
RJ
RS
PI
SP
MG
RS
SP
RS
MG
SP
PA

PFL

JOEL DE HOLLANDA
JORGE ALBERTO

Senhor Secretário·Geral,

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda á
Constituição do Senhor Max Rosenmann e outros, que "dá nova redação aos artigos
28, caput: 29, 11 e 111: 77, caput e 82 da Constituição Federal" contém numero

suficiente de signatários. constando a referida proposição de:

175 assinaturas válidas;
019 assinaturas que não conferem;
001 aSSinatura de deputado licenciado;
006 assinaturas repelidas.
Atenciosamente,

'- ~ "U ..:%~~./
- f'
dr.
....:",é/,;!CLÁUDIA:;iVES C. DE ~ :""
.

/..~

Chefe

..

~

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secrelário-Geral da Mesa
NESTA
LEGISLAçÃO crrAnA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITmçÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

Assinaturas que Não Conferem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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TITULOm

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
CAPÍTULO UI

DOS ESTADOS FEDERADÓS
An, 28. A eleição do Governador e do Vice·Governador de Estado.
para mandato de qUalTO anos, realizar-se·à no pnmelro domingo de oumbro,
em primeiro turno. e no último domingo de oumbro. em segundo turno, se
houver. do ano anterior ao do ténnino do mandato de seus antecessores, e a
posse ocorrerà em primeiro de janeiro do ano subsequente, observado,
quanto ao mais, o disposto no An. 77.
• Arlt1!0. "capur", com redação dada pc/a Emenda ConstitucIOnal n° 16. de
O~

06/99-.

CAPÍTULO IV
DOS MUNICÍPIOS

An. 29. O Município reger-se-à por lei orgânica, vOlada em dois
turnos, com o interstício minimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos
membros da Câmara Municipal, que a promulgarà, atendidos os principios
estabelecidos nesta Constimição, na Constimição do respectivo Estado e os
seguintes preceitos:
.
I - eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, para
mandato de quatro anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em
todo o Pais;
" - eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito realizada no primeiro
domingo de oumbro do ano anterior ao rennmo do manélãfo eras que devam
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suceder. aplicadas as regras do Art 77 no caso de Municípios com mais de
duzentos mil eleitores:
O~

• IncIso /I com redação dada pela Emenda ConsllluclOnal
16 199-.

nU

J6. d~

III - posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia I' de janeiro do ano
subseqüente ao da eleição:

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

Outubro de 1999

As Mesas da Câmara dos Deputados c do Senado Federal. nos
termos do § 3' do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte
Emenda ao texto constitucional:
Artigo único. Fica incluído o art. 75 no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, com a seguinte redação:

"Art. 75. Continua em viRor a garanlla l/lstituída na alínea a
do incISO )"7...HI do art. 5° da ConStitUição Federal, salvo no

TiTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

casa de crime hediondo de extorsão mediante seqüestro
seguIdo de nlOrtç, pelo prazo não inferior a vinte anos e por
melO di! referendo previsto no art. 1-1. mel.\'{) li. nos lermos
d~fillldCJS e/ll pc/a l.cI n° 9. 71!9. dc lli dc Ilovcmhro dc 199W'/

CAPiTIJLO I
DO PODER LEGISLATlVO

............................................................................................................................
Seçio VIII
Do Processo Legislativo

JUSTIFICAÇÃO

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

.

,

Subseção 11
Da Emenda à Constituição

o

jornal "O Globo", do último dia 15 de março, puhlicou a
seguinte matéria:

Art. 60. A Consllluição poderà ser emendada mediante proposta:
I - de um terço, no minimo, dos membros da Câmara dos Deputados
ou do Senado Federal:
11 - do Presidente da República:
III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades
da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus
membros.
§ l' A Constituição não podem Ser emendada na vigência de
intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de. sítio.
§ 2' A proposta sem discutida e votada em cada Casa do Congresso
Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos,
três quintos dos votos dos respectivos membros.
§ 3' A emenda à Constituição serà promulgada pelas Mesas da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de
ordem.
§ 4' Não serà objeto de deliberaçãQ a proposta de emenda tendente
aaholír:

"PEDAÇO DE ORELHA PODE SER DE IRMÃO DE CANTORES

O pedaço de orelba encontrado na manhã de anteontem em
Goiânia, pode ser do comerciante Wellington Camargo
~';:"ãO da dupla sertaneja Zezé Di Camargo e Luciano." (pág:

A revista "V.eja", e.m sua edição de 24 de março passado,

desc~e~e .1lguns casos l~presslOnantes de seqüestro de pessoas, havidos
nos ~I.tlmr's anos no BrasIl, sendo oportuno destacar os seguintes pontos da

matena:

·"0 mimero de seqüestros no Brasil evoluiu de 2, em 1982,
para 12, em 1987, atingindo 28, em 1993,45 em 1998, e mais
de 20 até julho deste ano";

I - a forma federativa de Estado;
11 - o voto direto. secreto, universal e periódico:

III - a separação dos Poderes;

·"os donos de fortunas consolidadas, como o empresário
Abílio Diniz, da rede de supermercados Pão de Açúcar os
pub~ic~tários ~uiz Sal~es e Roberto Medina, o banqu~iro
Antomo Beltran Martinez, vitimas do cativeiro em meados
dos anos 80, hoje andam cercados por um séquito de
seguranças especializados";

IV - os direitos e garaotias individuais.
§ 5' A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida
por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão
legislativa

CAPiTIJLO 11
DO PODER EXECUTIVO

."na terça-feira 9, o Passat importado do empresário Jorge
Paulo Lemann, foi perseguido numa rua de São Paulo.
Dentro do carro estavam os três filhos de Lemann. Dois
homens dispararam quinze vezes contra o veículo";

Art 77. A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República
realizar-se-à, simultaneamente. no primeiro domingo de ourubro, em
primeiro turno, e no último domingo de ourubro, em segundo turno, se
houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente.

."nessa escalada, o perfil do seqüestro está mudando. (...)
Percebendo a reação de seus alvos tradicionais, os bandidos,
bandidos, muitas vezes, optam agora pelo ataque aos
desprotegidos. (.•.). Nesse caso, a vitima não é rica nem
famosa - aliás, esses crimes nem saem nos jornais. (•••) Não
há uma só pessoa no Brasil que esteja livre de sofrer a
agressão do banditismo."

• Artigo. "capul". com redação dada pela Emenda ConstllUClOnal n 16.
tJ

Seção I
Do Presidente e do Vice'Presidente da República

Art 82. O mandato do Presidente da República é de quatro anos e
terà inicio em primeiro de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição.
• Arllgo com redação dada pela Emenda COnstllUC10nal nO 16.

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N~ 113, DE 1999
( Do Sr. Luciano Bivar e outros)
Dispõe ~re a consulta popular. mediante o referendo de que trata o art. 14. 11. da
ConsütUlção Federal, para a adoção temporária da pena de morte. prevista na alinea "a" do
lDClSO XLVII do art. 5'.

-1 (A COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO)

Na última citação, inscreve-se a repetida ação do crime barato contra pessoas pobres e carentes, que em inúmeras vezes têm as
vidas ceifadas até por cinqüenta reais. Acrescente-se que registros de fatos
semelhantes se encontram estampados na imprensa nacional e podiam ser
indefinidamente citados, ilustrando os argumentos sustentados p.elo Autor
da Emenda.

i> crime

A hipocrisia de grande parte da sociedade, a insuficiência e o
despreparo do aparelho de segurança, além da inoperância das leis, só têm
servido para alimentar o crime. No transcorrer desta década, é patente a
fragilízação dos instrumentos de que dispõem a União e os Estados para
enfrentar a indústria do seqüestro. Por outro lado, um sem-número de
alterações foi introduzido no Código Penal, sem resultados práticos que
dêem confiança para que o cidadão exerça o direito sagrado de ir e vir, sem
correr risco de vida, sem ser molestado na sua individualidade.
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Diante disso, a Nação tem o dever de dar uma resposta dura a
essas quadrilhas de assassinos, cada vez mais audaciosos nas investidas
contra o cidadão. E essa resposta terá de vir do Congresso Nacional, a
quem compete legislar rapidamente sobre tão grave problema, dando ao
Poder Executivo condições para combater firme e vigorosamente esse novo
tipo de terrorismo.

É bem verdade que Emenda semelhante, de autoria do falecido
Deputado Amaral Neto, teve sua inadmissibilidade considerada pela
Comissão de Constituição de Justiça e de Redação desta Casa (1997).
To.davia, hoje, superada a preliminar de inconstitucionalidade, como
adiante se demonstrará, a medida proposta, no mérito, se justifica
plenamente, ante à dramática deterioração do quadro social e político
brasileiro, como registram os números da "Veja", antes mencionados.

Q flagelo do seqüestro não será estancado com apelos hipócTllas
aos direitos humanos.
Com efeito, a proposta anterior sobre o tema (PEC n" I, de
1988), que pretendia instituir a pena de morte no pais foi considerada
inconstitucional por violar cláusula pétrea prevista nos art. 5°, caput, c art.
60, §4°, IV da Constituição Federal.
No caso proposto, a UIIUl, ressalte-se desde logo que não se prevê
a abolição de norma pétrea, mas a adoção temporária da pena de morte,
através da consulta popular mediante referendo (art. 14, li, da CF e Lei nO
9.709, de 1998), a fim de estender ao crime hediondo de seqüestro seguido
de seqüestro com morte, a pena capital, já existente em 35 dispositivos do
Código Penal Militar Brasileiro.
Ademais, a duas, porque as vitimas de crime hediondo de
extorsão mediante seqüestro (art. 5°, XLIII da CF) devem ter direito à vida,
à segurança, à liberdade e à propriedade, tOdas cláusulas pétreas conforme
previsto no caput do art. 5°.
Dessa forma, cumpre reiterar que a PEC não tende, de nenhuma
forma, a abolir qualquer cláusula pétrea prevista no art. 60, §4°, IV, da
Constituição Federal. A expressão ..tendente a abolir", cf. diz Ives Gandra
da Silva Martins, "Comentários à Constituição do Brasif', 4° volume. p.
353/355, 1995, Saraiva, pode sib'llificar o seguinte:
"Muitos vêem na referida expressão, apenas um limite
máximo (abolição) e não um limite médio (manutenção das
cláusulas pétreas ou alteração). Para estes uma alteração
conceitual de cláusula pétrea sem aboli-Ia estaria vedada pela
Constituição. Acrescentam, tais intérpretes, a inteligência de
quê o nivel de generalidade a que se referem os quatro incisos
do §4°, se interpretados de forma inelástica, tornaria toda a
Constituição imodificável, o que seria um contra-senso".
Ainda dentro dessa cstrita perspectiva, cabe reconhecer na
oportuna lição de Manoel Gonçalves Ferreira Filho, "Significação e
Alcance das Cláusulas Pétreas", R. Dir. Adm., out.ldez 1995, p. 1(~, que:
"É certo que o texto prolbe abolir, ou Rja, extinguir,
eliminar, revogar, e assim não veda alterar, modificar ou
regulamentar como pretende uma corrente interpretativ....
E mais adiante:
"Por outro lado, a intocabilidade das cláusulas pétreas Dio é
um dogma. Ao contrário, a lógica da história e o ensinamento
de ilustres juristas a rejeitam".

t.

Aceitando-se, a última apreciação do eminente jurista, poder-seia, por via de conseqüência, também concordar com Kelscn, segundo o
qual nem a Lei das Doze Tábuas resiste à Teoria Científica do Direito
quando a vida humana estiver efetivamente ameaçada. Kelsen admite
as violações ao Direito Objetivo, até mesmo o homicídio se permite, desde
que em legítima defesa.
Saliente-se, por oportuno, que as modificações propostas serão
submetidas ao referendo popular, a que se refere o art. 14, lI, da
Constituição da República, regulamentado pela Lei n° 9.709, de 1998.
Trata-se, inequivocamente, de uma das manifestações do pleno exercicio da

democracia direta. A presente matéria, pela sua característica de alto
conteúdo político-social; impõe a ausculta da vontade do povo, a quem
caberá, soberanamente, aprovar ou rejeitar essa tormentosa questão a ser
submetida à sua apreciação.
Por outro lado, para a adoção temporária da pena de morte,
considerou-se, prudentemente, o direito que, como ciência humana, é
passível de alterações permanentes. A pena capital, como instituição
juridica, vem sofrendo modificações no tempo e no espaço, inclusive no
Brasil, sendo aplicada atualmente em mais de. 170 paises, cf. Augusto
Dutra Barreto, "Pena de Morte", p.l9, 1998, Livraria e Editora
Universitária de Direito.
Vê-se, portanto, em resumo, consoante acentua o magistério da
doutrina, inteiramente aplicável á espécie (Celso Ribeiro Bastos,
"Dicionário de Direito Constitucional, p. 135/136, 1994, Saraiva), que a
~
pergunta que se põe, objetivamente, é a seguinte:
"O atual texto constitncional poderia ser emendado para
contemplar a pena de morte? Há duas correntes: os que
acham que nio, porque, sendo um direito individual, o
direito à vida, ele é insuscetível de ser modificado, e, por
exatamente ter essa natureza, não pode ser emendado,
conforme o disposto no art. 60, §4°, IV, da CF. Por outro
lado, alega-se também que o Brasil é signatário de uma
convençio internacional onde se compromete a nlio admitir
tal sorte de penalidade.
Ambos os .rgumentos anteriores encontram razões
contrárias, consistentes basicamente no seguinte: quanto à
assinatura do convênio, trata-se de ato que vincula
internacionalmente o Brasil, mas nio compele propriamente
a impedir que o Congresso Nacional legisfere e, em
conseqüência disso, o Brasil possa renunciar à convenção.
Não há inconstitucionalidade nisto. Já quanto ao fato de
tratar-se de direito individual, é preciso reconhecer que
aqueles que propugnam pelo direito de aplicação da pena de
morte nunca o fazem como uma tentativa de restringir o
direito individual, mas, pelo contrári." no anseio de dar
maior proteção a outro direito individual, também
importante, quc é o da segurança.
O que está em jogo é a vida de um criminoso contra a vida de
um inocente, e qualquer escolha que se faça nio seria,
segundo os favoráveis a essa pena, na verdade, uma
diminuição de direito individual, mas, tio-somente, uma
redef"mição, uma reacomodação de direitos de igual natureza,
direitos, portanto, fundamentais."
Assim sendo, tendo em vista os motivos amplamente expostos, e
considerando, sobretudo, que as vítimas de crime hediondo de extorslo
mediante seqüestro (art. 5°, inciso XLIII, da CF) devem ter assegurado
o direito à vida, à segurança, à liberdade e à propriedade, cláusulas
pétreas previstas no caput do art. 5°, da Constituição Federal, entendo
que a constitucionalidade da proposta é manifesta e, no mérito, o Brasil terá
de rever, com urgência, seu posicionamento para inibir e liquidar esse tiPe"
de crime hediondo, como já o fazem os Estados Unidos, a Europa, Oriente
Médio e alguns paises dá América Latina e da África.'

.

A fraqueza do perdão contribui para estimular e manter o crime.
Isto posto, solicito aos nobres Pares o apoio a esta Proposta de
Emenda à Constituição, que exprime e traduz a vontade, o desejo e as
expectativas da maioria da população brasileira.

Sala das Sessões,

2
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157 RICARDO NORONHA
158 ROBÉRIO ARAÚJO
159 ROBERTO BALESTRA
160 ROBERTO BRANT
161 RUBEM MEDINA
162 RUBENS FURLAN
163 SALATIEL CARVALHO
164 SANTOS FILHO
165 SAULO PEDROSA
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PSDB
PSL
PFL
PFL
PPB
S. PART.
PTB
PPB
PDT
PTB
PT
PFL
PL
PMDB
PSDB
PMDB
PSDB
PMDB
PFL
PMDB
PMDB
PMDB
PFL
PMDB
PSDB
PDT
PTB
PPB
PMDB
PSDB
PTB
PMDB
PSDB
PMDB
PFL
PFL
F'PB
PSDB
PFL
PT
PPB
PMDB
PMDB
PMDB
PDT
PFL
PSDB
PFL
PMDB
PPB
PFL
PMDB
PMDB
PL
PPB
PFL
PFL
S. PART.
PMDB!
PFL
PSDB

MT
PE
RR
PR
RS
RJ
SP
AM
RJ
ES
PR
PB
SP
MG
DF
MG

166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

BA
RJ
SP
RS
SP
RN
PI
GO
MG
MA
SP
PR
RS
PA
RO
GO
PR
RS

182 WELlNTON FAGUNDES
183 WERNER WANDERER
184 WILSON BRAGA
185 XJCO GRAZIANO
-186' YVONILTON GONÇALVES
187 ZILA BEZERRA

SERAFIM VENZON
SÉRGIO CARVALHO
SÉRGIO GUERRA
SÉRGIO REIS
SILAS BRASILEIRO
SIMÃO SESS/M
SYNVAL GUAZZELLI
TELMA DE SOUZA
THEMisTOCLES SAMPAIO
URSICINO QUEIROZ
VICENTE ARRUDA
VICENTE CAROPRESO
VILMAR ROCHA
WALDEMIR MOKA
WALDIR SCHMIDT
WANDERLEY MARTINS

SC
RO
PE
SE
MG
RJ
RS
SP
PI
BA
CE
SC
GO
MS
RS
RJ

PDT
PSDB
PSDB
PSDB
PMDB
PPB
PMDB
PT
PMDB
PFL
PSDB
PSDB
PFL
PMDB
PMDB
PDT
PSDB
PFL
PFL
PSDB
PPB
PFL

MT
PR
PB
SP
BA
AC

Assinaturas que Não Conferem
1
2
3
4
5
6
7

8
9

ABELARDO LUPION
ALCEU COLLARES
DAM/ÃO FEL/C/ANO
DARCislO PERONDI
DELFI.M NETTO
DR. HELENO
ENIVALDO RIBEIRO
PAULO MARINHO
REMI TRINTA,

PFL
PDT
PMDB
PMDB
PPB
PSDB
PPB
PFL
PST

PR
RS
PB
RS
SP
RJ
PB
MA
MA

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)

PI
AM

1

RJ

2

ANTÓNIO JOAQUIM
IVAN PAIXÃO

1
2
3

CARLOS BATATA
DANILO DE CASTRO
REMI TRINTA

RJ
BA
DF
PE
MA
MG
CE
RS
SC
CE
PA
se
PR
PE
SP
DF
RR
GO
MG
RJ
SP
PE
PR
BA
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PSDB
PPS

MT
SE

Assinaturas Repetidas
PSDB
PSDB
PST

PE
MG
MA

SECRETARIA-GERAL DA MESA
S&Çao de Registro e Controle e de Análise de Proposição
Brasliia, 01 de outubro de 1999.

OfIcio nD 214199

Senhor Secretário-Geral.

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda á
Constituição do Senhor Luciano Bivar e outros, que "Dispõe sobre a consulta
popular, mediante o referendo de que trata o art. 14, li, para a adoção temporária
da pena de morte, prevista na alinea "a" do inciso XLVII do art. 5D", contém
número suficiente de signatários, constando a referida proposição de:
..
187 asslnatur"l. vàlidas;
009 assinaturas que não conteréíiF''','''''' ,;, ": " .. ,,;"~

,"C"t<·"\:·i

003 assinaturas

§ 3° Si\o eondições de elegibilidade. na forma da lei:
I • a nacionalidade brasileira:

repetidas e

002 aSSInaturas de deputado licencIado.

11 - o pleno exercicio dos direitos politieos:
m• o alistamento eleitora!;
IV - o domicilio eleitoral na circunscriçAo;
V - a filiaçi\o panidária;

AtencIOsamente.

rr_e-';;~/ ./.c... (. .,.:((4: e>?

L •
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'i:-

• &gu/(JIMnlotio pela Lei n'9.096. de 19119'/995.

VI • a idade mínima de:
a) trinta e cinco anos para Presídente e Vice-Presidente da República e

CLAUDIKNEVES C. DE S0UZA \

Chefe

/

-

Senador;
b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito

li 8uII Senhoria o Senhor
Or. MOZART VIANNA DE PAIVA

Federa1;

Secrelirlo-Geral da Mesa
NESTA

DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrilai,
Prefeito, :Vice-Prefeito e juiz de paz;
d) dezoito anos para Vercador.
§ 4° São inelegiveis os inalistáveis e os analfabetos.
§ SO O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito
Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido ou substituido no curso dos
mandatOS poderão ser reeleitos para um único periodo subseqüente.
•.f 5" com redação dado pcl. Emenda lon'IIIUClOn.1 n" 16 d. ()~'06 '1997 .

TÍTULO 11,
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

§ 6° Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os
Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos
respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.

I.EGISLAÇÃO CITADA ANEXADA rELA
COOIlDF.NA(·ÃO DF. ESTl'DOS t.EGtSLATlVOS-C.DI

CONSTITUIÇÃO

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

CAPÍTULO I

Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
An. SO Todos si\o i~uais perante a lei. sem distinçio de qualquer natureza,
z-ttindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade. à i~aldade. à segurança e à propriedade. nos termos
sepintes:

§ .,. Silo inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os
parentes consangüíneos ou afms, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente
da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal de
Prefeito ~ de quem os haja substituido dentro dos seis meses anteriores ao pl~ito,
salvo se Jâ titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.
§ 8" O militar alistável é elegivel, atendidas as seguintes condições:
I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade;

XLVII· níio havcra penas.
a) de morte. salvo cm caso de guerra declarada. nos termos do an.84. XIX:
b) de carátcr perpCluo:
c) de trabalhos fOrçados:
d) de banimento:
e) crueis:
XLVIII • a pena será cumprida em estabdecimentos distintos. de acordo
com a naturcza do delito. a idade e o sexo do apenado:
XLIX - c asse~urado aos presos o respeito a integridade fisica e moral;

........................................................................................................................................
CAPiTULO IV
Dos Direitos Politicos

V(l(O

An. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo
direto e secreto. com valor i~al para todos. e. nos termos da lei. medianle:
1- plebiseito;

11 - se comar mais de dez anos de serviço. scrá agregado pela autoridade
superior e. se elelltl. passara automaucarnente. no ato da dlplomaçào. para a
Inatividade.
§ 9' Lei complementar eSlabelecerá outros casos de inelegibilidade e os
prazos de sua cessação.' a fim de proteger a probidade administrativa. a moralidade
para o exercicio do mandato. considerada a vida pregressa do candidato. e a
normalidade e legiumidade da_ clelções contra a influênCia do poder económico ou
o abuso do exercicio de função. cargo ou emprego na admimstração direta ou
indireta.
• ,~' 9' ctlm r(:dl1~jífl daJa peJa h'nll'ndll

f

rmSfIIUI

/f1111.11 d,'

NC\'I.\c101/'

-I. d~' (r (}(, 199-1 ,

§ 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no

prazo de quinze dias contado~ da diplomação. Instruida a ação com provas de abuso
do poder econômico. corrupção ou' fraude.
§ li. !I. ação de Impugnação de mandalll lramltara em segredo de justiça.
respondendo o aUlor. na' forma da leI. se lemerana ou de manilcsta ma-fe

TlTl 'l.O IV

Da Urganlzação dos Poderes

• 1""",>1 rc)Zlll"",.mudt.pcla I... n'9.'fW. de IX I I /99X .

11 - referendo:
• Incito 1Ir<lllÚumenradfJ

"t'i.

CAPITULO I
Do Poder l.eglslatlvo
I... 11" 9.709. de IX /I 199X •

111 • inieiativa popular.
• 1"",.", /1/ rc/{ul.menludt. pc/a /.elll"9.711'). de IH II /998.

§ 1° O aliS1lllllento eleitoral e o voto silo:
I . obripôrios para os maiores de dezoito anos;
)) - facuhativos para:
a) os analfabetos:
b) os maiores de setenta anos;
e) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.
§ 2" Nilo podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e. durante o
periodo do serviço militar obrigatorio. os conscritos.

Seção VIII
00 Processo I.egislativo

Subseção 11
Da Emenda il Constituição

An. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
I - de um terço. no mmlmo. dm; membros da Câmara dos Deputados ou do
Senado Federal:
11 • doNesidente da República:

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS
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IIJ - de mUI, da melade da, I\s,embléJas Legislauva, das unidades da
(·ederaçã". mamlcsmnd,'-se. cada uma delas. pela maIOria relauva de seus membro,
.
§ I" 1\ L'onslUUlção não podera ser cmendada na vlgênela de Intervençào
federal. dc cSlado de defesa ou de estado de sino
.
§ ~, ...\ proposta será dlscuuda e votada cm cada Casa do Congresso
Naelonal. em dOIS turnos. conSIderando-se aprovada se obtivcr. em ambos. Irês
qUintos dos V()(OS dos respeell\ os membro,
§ 30 1\ emenda á Constituição será promulgada pelaq Mesas da Câmara dos
Deputados e do ~enad\l I·edcral. com \l respec!1\ o numero de ordem

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a
abolir:
I - a forma federallva de Estado:
11 - o voto dIreto. secrelO. universal e periódico:

IIJ - a separação dos Poderes:

IV - "s diren"s e garanuas mdlvlduals.
. , § 5" li malcna c"nslame de proposta de emenda rejeitada ou ha\ ida por
prejudicada não pode ser obJeto de nova proposta na mesma sessào legislativa.

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

Art. 75. E prorrogada. por trinta e seis meses. a cobrança da contribuição
provisória sobre mt)\'\memação ou transmissão de valores e de créditos e direitos Ae
natureza financeira de que trata o ano 74. instituida pela Lei n' 9.311. 'dé 24 'de
outubro de 1996. modificada pela Lei n' 9.539. de 12 de dezembro de 1997. cUJa
vigência é também prorrogada por idêntico prazo
• Arogo.

"I.'OpUl". LlCrt!.\L'IJo

pelu Jo.'menda {'omuItucumal nfl 21. de IH 03 1999.

§ I" Observado o disposto no § 6' do ano 195 da Constituição Federal, a
aliquota da contribuição será de trinta e oito centésimos por cento. nos primeiros
doze meses. e de tnnta centeslmos. nos meses subseqüentes. facultado ao Poder
Executivo reduzi-la total ou parcialinente. nos limites aqui definidos.
., .\\' /,. ucre.w.:uio ['da /·;ttumJu ( cJf7.wlIul.'umul n" 21. de /8 03 /9fJY.

§ 20 O resultado do aumento da arrecadação. decorrente da alteração da
aliquota nos exercicios financeiros de 1999.2000 e 2001. será destinado ao custeio
da previdência social.
'
• Ji 2 acrescIdo fX!/a Hmenda (~unstllUCI01lflJ na 2/. da 1&03. /999.
§ 30 E a União autorizada a emitir titulas da divida pública interna, cujos
recursos serão destinados ao custeio da saúde e da previdência social, em montante
equivalente ao produto da arrecadação da contribuição, prevista e não realizada em
0
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Art. 3" Nas questões de relevânCia nacional. de competência do Poder
Legislativo ou do Poder !:.xecuuvo. c no ca,o do § 3", do art. 18 da ConstituIção
Federal. o plebiscno e o referendo sãu convocados mediante decreto legislativo, por
proposta de um terço. no mmlmo. dos membros que compõem qualquer das Casas
do Congresso Nacional. de conformidade com esta Lei.
Art. 40
A incorporação de Estados entre si. subdivisão ou
desmembramento para se anexarem a outro,. ou formarem novos Estados ou
territórios Federais. dependem da aprovação da população diretamente interessada,
por meio de plebiscito realizado na mesma data e horário em cada um dos Estados. e
do Congresso NaCional. por lei complementar. ouvidas as rcspecllvas Assembléias
Legislativas.

§ lO. Proclamado o resultado da consulta plebiscnária. sendo favorável a
alteração territorial prevista no capu\. o prqjeto de lei complementar respectivo será
proposto perante qualquer das Casas do Congresso Nacional.
§ 20 • À Casa perante a qual tenha sido apresentado o projeto de lei
complementar referido no parágrafo anterior compctc proceder á audiência das
respectivas Assembléias Legislativas.

§ 3". Na oportunidade prevista no, parágrafo anlCrlor. as respectivas
Assembléias Legislativas opinarão. sem carater vinculativo, sobre a matéria, e
fornecerão ao Congresso Nacional os dctalhamentos técnicos concernentes aos
aspectos administrauvos. financeiros. SOCiais e econômicos da área geopolitica
afetada.
§ 4'. O Congresso Nacional. ao aprovar a lei complementar. tomará em
conta as informações técnicas a que se refere o parágrafo anterior.

rusíl?

Art. 5' O plebiscito destinado á crjação, a incorpora?~o, á
e ao
desmembramento de Municipios. será convocado pela Assemblela LegIslatIVa. de
conformidade com a legislaçãó federal e estadual.

M6' Nas ,demais questões. de competência dos Estados, do Distrito
Federal e deis' Municipios, o plebiscito e o referendo serão con~ocad.os. de
conformidade, respectivamente. com a ConstituIção Estadual e com a Lei OrganlCa.
Ar!. 7" Nas consultas plebiscilárias previstas nos ans. ~., e 5° entende-se
por população diretamente interessada tanto a do território que se pretende
desmembrar, quanto a do que sofrerá desmembramento: em caso de fusão ou
anexação. tanto a população da area que se quer anexar quan\l1 a da que :ecebera o
acréscimo: e a vontade popular se afenra pelo percentual que se manIfestar em
relação ao total da população consultada
Art. 8' Aprovado o ato convocalório. u Presidente do Congr~sso Na~ional
dará ciência â Jusuça Eleitoral. a quem incumbira. nos limnes de sua clrcunscnção:
I - fixar a data de consulta popular:

1999.
• § 3' acrescido pela Emenda ('on.,/IIuciottal n' 21. de 18103/1999.

11 - tornar pública a cédula respecuva:
111 - expedir instruções p~a a realização du plebiseito ou rcferendo:
'1\1 - assegurar a; ~~tuidadc nos meio~ de co~~nicação .de massa

LEI N° 9.709, f.>E 18 DE NOVEMBRO DE 1998.
REGULAMENTA A EXÉCUÇÃO DO DISPOSTO
NOS INCISOS I, 11 E 1II DO ART. 14 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

concessionários de serviço público. aos part~dos polltlcos. ~ as frentes
suprapanidárias organizadas pela sociedade civil em torno da matena em questão.
para a divulgação de seus postulados referentes ao tema sob consulta.
Art. 9" Convocado (1 plebiscito. o projeto legislativo ou medida
administrativa não efetivada. cUJas maténas eonstituam objelo da consulta popular.
terá 'sustada sua trlun!tação.até qué o resultado dil? uma, seja proclamado.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Naeional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 10. O plebiscito ou referendo. convocado nos termos da presente Lei,
será considerado aprovado ou rejeitado por maioria simples. de acordo com o
resultado homologado pelo Tribunal Supenor Eleitoral.

Art. I' A soberania popular é exercida por sufrágio universal e pelo voto
direto e secreto, com valor igual para todos, nos termos desta Lei e das nonnas
constitucionais pertinentes, mediante:

Art. I I. O referendo pode ser convocado no pr31,o de trinta dias. a contar
da promulgação de lei ou a adoção de medida admiOlstrau\a. que se relacione de
maneira direta com a consulla popular.

I - plebiscito;
11 - referendo;
III - iniciativa popular.

Art. 12. A tramitação dos projetos de plebiscito e referendo obedecerá às
normas do Regimento Comum do Congresso Nacional.

Art. 2' Plebiscito e referendo são consultas formuladas ao povo para que
delibere sobre matéria de acentuada relevância, de natureza constitucional,
legislativa ou administrativa.

Art. 13. A iniciativa popular, consi~t~ nll; apresentação de projeto ~e lei a
Câmara dos Deputados. subscrito púr. no mínimo. um por cento do eletlorado
nacional. distribuido pelo menos por cinco Estados. com não menos de três décimos
por cento dos eleitores de cada um deles.

§ 10. O plebiscito é convocado com anterioridade a ato legislativo ou
administrativo. ,cabendo ao povo,· pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido
submetido.

assunto.

§ 2~;. '0 referendo é convocado com posterioridade a ato legislativo i OU
administrativo. cumprindo ao povo a respectiva ratificação ou rejeição.

§ 2". O projeto de lei de iniCIativa popular não poderá ser rejeitado por
vicio de forma. cabendo á Câmara dos [)eputados. por seu órgão competente.

§ I'. O projeto de lei de iniciativa popular deverá circunscrever-se a um só

providenciar u correção dc "' cntUUI> Impropnedades de leeOlca legIslativa ou de
redação
.

An

1-1.

.-\ Câmara dos Deputados. vefilicando o cump",.· .. :IIO da,

cXlgéncI3s estabelecidas no aR 13 t: respc.cUvas paragrafo~. dara ~..:g.l:.:,..:nto u
iniciativa popular. consoante as normas do RegImento Interno.

An. 15. Esta LeI entra em vIgor na data de sua publicação.
Brasilla.
República.

IR de oovemhro dc 1998: 177" da Independe0"'..

110" da

FERNANDO IIENRIQliE CARDOSO
Renan CalheIros

DIante desta nova reahpaeie. \'Cnficamo5 que as obngaçôcs assumlCias
nio puderam ser honradas no seu tempo dc modo avançado. ESIl: inadimplemento dccom:: de
fuas estranhos ao devedor. Impedmdo a 'cxeeueio do conmlto pc>dendo a pane aunpda
acIOI1&r o seu credor para que o IJuste contratual sela rcvlsto pela .ph~io da "leona' da
ImWCVIsio·· proVinda da clausula nlHLs sic m1lU1tilHu. nQ!õ. ~~ desdonra.mentos de força.
maIOr. C:lSO fonullo. iato do pnnclplO e mtencrenclu Impre\1sw.
A tcona da Imprevlsào consiste no rcconh=mlento de eventos novos.
ImpeVlStOs e lmprevaslvclS pelas panes e a elas nio Imputadas. refletindo sobre a economia,
autonzanào sua reVisão para a.lusla~las as circunstâncias supervemenu:s. a fim de que o
ConrralO seJa cumpndo sem ,a ruma do contratado em face da superveniência de fatos não
copl&llos pelas panes. cnando õnus excessIvo para uma delas com vanla!!C'ft desmedtda pata

ouua.
AsSIm a reVisão dos ContraIaS e de seus preços. pode ser deteml1nada
por noma Jegal para todos os contratos ae uma certa epoca e para cenDS empreendlrncnlos.
como poae ser concedida pelo Judlelano. tenao em V1Sta o alsposto no anlgo 1058 do Coebgo
Civil. que diSpÕe o seguinte

"An I 058 O devedor n:io responde pelo'
prcJulzo5 resultantes de caso ronuno. ou força maior se
expressamente nào sc houver por ele responsabilizado.
exceto nos casos dos In '155.956 e 957

PROJETO DE LEI
N~ 1,597-B, DE 1996
(Do Sr. Oscar Andrade)
Dispõe sobre a repactuação de dívidas contraídas por trabalhadores autônomos
e pessoas Jurídicas que exercem a atividada de prestação de serviço de
transporte de qualquer natureza, e dá outras providências.

(ÀS COMISSÕES DE VIAÇÃO E TRANSPORTES:
DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO: E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) ART. 24, 11, "g")

SUMÁRIO
I
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Paragrafo Umco () caso IOnUl10 ou de força
maior \cnfica-sc no fato nccessano. CUIOS efeitos não
eram posslvels evitar ou Impedir'·
Segundo .5 hcôcs do saudoso Pror Helv Lopes MClrelle,. a aphI:IÇio
da teOTla d# lmprc\'lsão nu Direito Hrasdelro. se assenta mais na eQUldadc do que no DIT1:l1o.
ViStO que nennuml lei a consagra especnícamenle E a Junsprudéncll oatnil Que scgulndo o
Olreno Comparaoo e estimulada pclil nossa doumna t: umionne em adm1t1r a Icona da
ImDrcvlsào tanlD para os contratos de Dlreno Pnvado Quanto para os de Direito Publico.
auanoo ocorrer o deSeQulhbno lotai da equação económlca financeira eSlabclcclCia pejas
portes

ASSim. como aCima demonstrado. o presente Prolelo de Lei encontra
respaldo cm nosso oraenamenlO lundlco hala Vista ler acomdo a SECURITlZAÇÃO DA
DIVIDA RURAL, Por que não haver a SECURITIZACÃO DO TRANSPORTE o
Alias. o pleno enconrr.r.õlmd:t:-respaldo no pnnCJolO consutuclonal da
JsonomJóI Ora. a Const11ulçào Federóll de 1988 enuncló1 o pnnClf)lO de quc ..tOOos são IguaiS
perante a h:l. sem dl511nçio de qu:liqucr naturez.2 Ian 5". capulI Reforça este: pnnclplo com
mUIW outTa.1Iô nonnas sonre a Iguakbde ou ouscanao OI Igualdade dos deSiguaiS.

- Projeto inicial

11 - Na Comissão de Viação e Transportes:
- termo de recebimento de emandas
- parecer do Relator
• emendas oferecidas pelo relator (2)
.- parecer da Comissão
- emendas adotadas pela Comissão (2)
111 - Na Comissão de Finanças l! Tribulação:
- termo de recebimento de emendas - 1997
-termo de recebimento de emendas -1999 (nova legislatura)
- parecer do Relator
• parecer da Comissão

O Congresso Nac.onal deerela
Art. I D E IUlonzada oi eauahzaçio com rCJ)ac1\w;io obnplona as
InstltulÇÕCS e aos agentes financeIrOS. de dlV1das venclGaS e \"tnccnoas contral(ias pelas
openç6es creduo do tlp<> leasmg " llhellal;io liduewa
a

o pnnclnJo da Igualdade. :1Ina.:l qu~ pro!-7fólmaIlC:l. nON laz crer que: :I
Repubhca rederauVI do tir.1S1J. tem como um dos seus ObIClI\'OS lundamenl31s rCCUZ1r a~
IJcsu!UõIid.:ldcs. rCDulsanOo \'eememerneme aualQuer tonna oc alscnmlnaça.o lan 30. 1\ I como
ODle:'lI\Oa:l~OraenseconDmIC:ll:SOCló1lt:m170, 11.}1l.14~.19be':'051

Nossas COnstltUIÇóeS :lntenores, desde o Impeno Inscreveram o
pnnclplo oa Igualdade. como Igualdade perante :l lei Isto Quer alzer Iguaidade na lei. não
navenao como. cnar alravcs ac I~IS dlscnmmaçêt:s. 00510 Que :I Isonomia sena uma cx,mencla
dlngJda tanlo aqueles oue c::nam as normas Iunolcas como aqucles que as IOl1cam Ias-casos
concretos. no caso os maglStracloS
Desta ronna. não resta a menor dU\'lda que o Transportador autônomo
mesmas dificuldades do selor Rural. HaTa VISla. Que consoante se da comuntUra
alual. d~ aue da Inflação. os treles pagos a eSles transponadorc:s nos dias de nOJe. sào a
dos preços praueaao no mes de Junho de 1994. quando ISsumlram o comprom...., de
tinanclamento IWltO ao agentc rinancelro
aua~ssa as

metade

Obser."I-SC que se houve a senslblhdade do legislador em buscar
cOntemplar aauele Que produz os ahmcntos que estio em nossas mesas. deve ter ;I
mesma senSlblhdade para quem os rransp<>na. tenda em VIsta que so e pc>sslvcl a produÇ1o
'ap1COla rCf eSlll saulo do camp<>. medIante o seu mnspone da zona nnt para a zona urbana.
merecc:ndo. Qcsla mesma ionna.. c por maJs estc motivo. tcr tratamentO IsonômICO. não 50 por
ser- de: dlreno como de Jusuça!.
sol~õcs e

~ 1 • C omprce~.5C na repa.cuação de dlV1CW CC que nata o "capue
deste anlSo aquelas contraldas pelOS 1laIlSpOI1Aáores aLllOnomos e pessoas Jundleas que
exercem a auvldade de preslal;io de semço ele lI'lnspone de qualquer nalutC>a. ate a emnda
em vigor na presente LeI,
8

~ 2" • Os saldos devedores a serem repaetllOllos seria ,e_1&lIos em
slll-Ultahdade em scssenla m...... uubzanóo-se nes.- opetaÇio o IPA • Indu:e de Preço p<>r
Atacado.

Sala das Sessões. em

Art. 2' • Para as 0peraç6es de credlro do rranspone conllala4as a portlr
da pubhc:açio desta leI. não Se aplica o dtspc>sto no ~ 2' da prCSCllte leI.

";é - de

,/I- ("-<*lde{496

Deputado

OS~ L

E

I)

An 3-' - As demaiS operações crccbtísSlas eXistentes no mercado
fl1WlCelto. que compreendam 05 beneficiinos prevmos no ~ 1'. seria objeto das
obnpronedades previstas nesta leI.
.

.

An 4' • ESIa leI enlI'l em VIsar na data de sua publlcaçio.
An S' • Revopm-se as dlSprlSlç6es em tonttano.

JUSTmCATIVA

o preseme PtoJ- de leI VIsa recuperar as petdas dos empresanos que

adquiram eqwpomemos de aabaJbo com a expllCWl.... de deseawol_ do P1atIo RaI.
q-.cIo podenam bornr ps cotI1prOIIIISIO _dos. TocIavl&. oeoneu J - WIl
_
bawndo diflCU1dldes para sakIor SlIIS prataç6es JIlllUlIOS . - f i _ lCndo
em VISta que os !ma pap aos tràllIpolUClola alllÔnOnlCls em face da CSlaI!'IIDÇio da
moeda do a,lTICI&cIe doi prul~S no 1IICs de.~ ~.I994. ao~AI!f~
aumenwn mes a mes bnllxlo do transponador a pi:>UiloJlÚwlC de amonlzaçio das pres1liç6es
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TinlLo I

TtruLo VIII

Dos PRlNClPIOS FVNDAMENTAlS
Art. 3" Constituem objetivos fundamentais da República Fc:dcmtiva do Brasil:
I - alIlSII'Uir uma sociedade livre, justa e solidária;
garantir o desenvolvimento nacional;
erradicar a pobreza e a marginalizaç;Io e reduzir as desigualdades
sociais e: regionais;

nm-

CAPITULO I
DISPOSICÃO GEllAL

Art. 1'3. A ordem social tcm como basc o primado do ttabalho. c como objetivo o bctn-cstar e: a justiça soc:ials.

CAPlnlLoII

IV- promovcr o bcm de: todos. sem p==tos dc ongcm. raça, sexo.
cor, idade e: quaisqucr outras formas dc discnminaçào.

DA SEGURIDADE SOCIAL

...........................................................................................................................
~oIl

T1TuLo II
Dos DIREITOS E GA1WIllAS FUNDAMENTAIS

DA&ÚDE
Art. 1"- A saúde é direito dc todos e: devI:r do Estado, gaI3DÚIfIl mediaDIc
politicas socWs e econõmicas que: visem à reduç;1o do risco dc cIocIIça e de
0UIlDS agravos e: ao acesso univmal e igualilário às açi)c:s e: scrviços pua sua
ptllIIIllç;Io, protcç;Io c rec:upernçio.

CAPITULo I

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

Dos DlREIros E DEVERES OOIVIDUAIS E COLETIVOS

CAP1TTJLom
Art. S" Todos são iguais pcraIlte: a lei, sem distinç;Io dc qualquer natureza.,
~ aos brasilciros e: aos csuangciros residentes no País a inviolabilidade: do direito à vida, à libcrdadc, à igua1dadc, à segurança e à propriedade,
nos tmnos scguinlcs:

DA EoUCACAo. DA CULTURA E DO DEsrollIO

SEÇÃO]

......................................................................................................................
T1TuLoVU

Art. 205. A educação. dire:ito de todos e dever do E5lado e: da familia. se:rá
promovida e Incentivada com a colaboração da sO;lcdade:. visando ao pleno de:se:nvolvimenlo da pessoa. scu preparo para " exe:rcício da cidadania
e: sua qualülcaçào para o uabalho.

CAPiTtlLoI

Dos P!uNctPlos GERAIS DA AnvmADE EcoNOMICA

~:::~~.~:".~

Art. 170. A ordcm econômica. fundada na valorização do trabalho humaDo e
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos cxisIênl:ia digna, conforme:
os ditames da justiça social, obscIvadDs os scguintcs principios:

I - sobcr.mia nacional;
propricd;adc privada;
função social da propricdadc;
IV -livre CODalrrêDcia;
V - defesa do consumidor,
VI - defesa do meio ambicme;
vn - redução das desigualdades regionais e sociais;
vm --: busca do ple:no cmprego;
*lX- traJamentofavorecido para as empresas de pequeno porte constitu·
Idas sob as leu brasIleiras e que tenham sua sede e adminIstração /la Pais.

..... _ • ~ _

..... ' . ...::•.:l'r l ....

~

LEI N? 3.071, DE I? DE JANEIRO DE 1916 (*)

nm-

Códi,o Civil.

.................................................................................................
TITULO II
DOS EFEITOS DAS OBRIGAÇÕES

CAPl11ILD XlII

DAS CONSEQÜ~NClAS DA INEXECUÇÃO DAS OBRIOAÇOES
Art. 1.056. Nio cumprindo a obripçto. ou deixando de cumpri·la pelo modo e
no tempo devidos. responde o devedor por perdas e daDos.

Parágrafo único. É asscgurado a todos o livre cxe:rci~o de llI;I3lcrucr
atividade: cc:oDÔmica. indcpendememente: de: aUlonzaçao de orgias públicos.
saivo nos casos p~s em lei.
-Art,

• v.. -mo IIS. '14. ",. 'S6. UJ91. ~/. Iimco. ~ 1.117.
•

171. (tn'ogado)
CAPITULO
DA

D«nI....., li"

Art. 1.057. Nos contratos UDilatcnis. responde por simples cuI"" o CODlI'UI1te.
a quem o conuato aproveite. e.se por dolo. aquele a quem não favo.-.
Nos conualO$ bilaterais. responde cada uma das parteS por culpa.

m

• VkIe.r.l. 1.011. I.2J/. 1.260, lJDO.

POL1TlCA AGRlcOLA E FtlNDlÁRlA E DA REFORMA AGRÁRIA

Art. 1.0sa. O devedor nao responde pelos prcjuizos rtsUlWlt.. d. tua fonuito
ou força maior. se OXJlTessaJIICJlte não se houver por eles rcspollS&bilizado. aceto ~
casos cios am. 955. 956 e 957.
• yillt-.,.I.IZ1. 1.277. 1.21J ~ I.JCO.

Art. 190. A lei regulaIá e limitará a aquisição ou o ~ de: propriedade IUIa1 porpcssoa fisica oU)UIÍdiC3 ~ e: cstabcl=a os casos que
d=pcDdcrão de:alWlIização do Congresso N3C1onal.

....................................................................... _

.

O~,.~~,.,.."N ••~.....,I(JfMfNlo"'mmr
........
~ AtaI.. JI1lM M. 10 tlD
lJ. th» Ih ~ . INI.

Parálrafo ÜIÜa>. O tua fonuilO. ou ele força maior. verif....-sc DO fua ...-sá.
rio. CUJOS efeitos não era powvel eviw. ou impedir.

.

.
.
.......................................................................................................................................................
~
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A possibilidade de reajuste nestes casas bascia-se na teoria da imprevisio, ou
da onerosidade excessiva, que entende implícita nos contratos a termo ou de trato
sucessivo a cláusula rebus sic stamtibus (enquanto as coisas fICllJCtI1 como
esdo).
.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 1.597/96
Nos tennos do··art. 119,

caput, I, do Regimento Interno da

câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determilJou a abertura - e
divulgaçllo na Ordem do Dia' das Comissões

- de prazo para

apresentaçllo de emendas, a partir de 25104196, por cinco sessões.

O Projeto de Lei em discussão. encontra respaldo em nosso ordenamento
juridico exatamente nesta teona que consiste no entender do doutnnador Hely
Lopes McireIlcs no " ...reconbecimento de que eventos novos, imprevistos e
imprevisiveis pelu panes e a elas nio imputáveis. refletindo sobre a
economia 011 a execução do contnto, autorizam sua revisão. pan ajust*-Io
às eireunstincias supervenientes."

Esgotado o prazo, nllo foram recebidas emendas ao projeto.

5a'ii. da-Comissio, em 06 de maio de19t6.
~\ ~'l(%:J ,~""""",,; ~_"tO.h

Ruy Ornar Prudenclo da Silva
Secretário FI

PARECER DA

COMISSÃO DE VIACÃO E TRANSPORTE

No Brasil não se encontra texto expresso abraçando genencamente a teoria da
imprevisão. Mas é inegável que ela insprrou o legislador na elaboração de algw1S
precenos esparsos, enrre os qwus destacamos a possibilidade de revisão na
obrigação de alimentos, ou na revisão de preços, pretendida por empreterro no
curso da obra peninente ao custo do ~crial devido a um aviltamento
repentino e Í!Dprevisto da moeda

A teoria da imprcvisão vem sendo vnonosa na dounina e na jurisprudênCia.
Tem-se fumado a onentação no sentido de se pennitir a reSCIsão dos contratos.
em virrude da excessiva onerosidade das prestaçõcs. oriunda de aconteCimentos
extraordinános e supervementes. Imprevisivels por ocasIão do negocIO.

I - RELATÓRIO

o nobre Deputado Oscar Andrade apresenta do Projeto de Lei o 1.597. de

1996.
que dispõe sobtc a rcpactuação de dividas contraídas por lIllbal1lado=
8I1tÕnomos e pessoas jurídicas que exercem atividade de PlCStação de serviço de
lrlIIlsportc de qualquer namteza.
O ProjClO Illlltlriza a rcplIClWIÇio obrigatória às instituições e aos agcDtes
fiDllncciros, de dividas vencidas e vincendas cootraidas pcIas opctlIÇÕCS de
crédito tipo Icosing e alieDaçio fiduciária.

Dctctmina, ainda que os saldos dcvcdorcs a serem rcpacruados scrio
rencgocisdos em sua totalidade em sessenta meses. uti1izando..sc nesta opctllÇio
o IPA - Índice de PIeço por AtAcado.
De acordo com o artigo 32. inciso XIII. do Regimento [ntemo. cabe a esta
Comissio de Viação e Transponc aualisar. quanto ao menta, a pn:scnte
proposição.
É o relatóno.

fi - VOTO DO RELATOR

O pleito decorre do fato que os tr.IDS]lOfladolCS autônomos e os ClIIJllCSlÍIÍOS do
setor adquiriram novos caminhões arraves de lcasmg e outros tipos de
financiamentos. na expectativa de desenvolvimento com o Plano Real. de
poderem honrar com os compromissos assumidos.

No caso em exame, ocorreu o evento Impeditivo do contrato enquadravél no
conceito legal de força mmor lar!. 1.058 paragrato único), podendo a parte
prejudicada invocá-lo para eXllDir das correspondênCIas da mora
Por outro lado. lembramos que graças ao transporte é possivel aproveItar melhor
as nquczas e a capacidade produtiva de um lugar. além também do
deslocamento do elemento humano dos lugares onde se apresenta OCIOSO ou
pouco produtivo. para as regtões onde possa ser mais bem aproveitado.
Desse duplo aproveitamento (da riqueza produzida e da capacidade para
produzi-Ia) resultará o desenvolvimento econômico de um povo. com o
CIlIlSequente bem estar social
Por opommo. apresentamos ao projeto duas emendas com a fina1idade de
Iomá-lo mais cillro viabilizando a sua implantação.
Tendo em vista que o texto do projeto não faz nenhuma referencia detalhada á
SISIemal1ca a ser utIlizada para a equa1ização dos encargos fmancerros denvados
do refmanclamento das dividas dos transportadores. e proposto a pnmclrn
emenda adequado o artigo [O aos demais artigos e paragrafos consignados no
referido ProJeto.

A segw1da emenda visa complementar as informações concernentes às condições
de repactuação das dividas. acrescentando o percentual relativo â taxa de juro a

ser utilizada e o seu periodo de capitalização. estabelecidos com base no
tratamento isonôtn1co a ser dado ao setor de transporte. relativamente ao setor

rural.
Todavia com a Implementação do Plano real criou-se uma situação insustentável
pam os transportadores. que nilp estão podendo saldar as prestações assumIdas
junto aos agentes fInanceiros.

A realidade é que os fretes pagos aos tnlllSpOnadores em face da estabilização da
moeda são a metade dos praticados nos anos anteriores, enquanto que as
awnentam a cada mês tirando do caminhoneiro a possibilidade de
cumprimento do contrato.

prestações

A inadimplência contratual dos transportadores é devida â retraçio da alividade
econômica. provocada pelas medidas resttitivas do governo pana a començio de
ptCÇOs, evento imprevisivel e inevitável quegerou absoluta impossibilidade de
arcar com o ajuste.

Em principio, os contratos devem ser cumpridos como foram estipulados, pois os
pactos devem ser cumpridos. Todavia, por exceçio, adIDiIe-sc a revisio dos
contratos de cumprimento a prazo ou em prestaÇÕes sucessivas, quando uma das
partes vem a ser preJudJcada por uma alteração excepcional e ÍlIIpIeVÍSta da

. conjuntura ~onômka

Finalizando. trago â colação dos objetivos fundamentais da República Federativa
do Brasil. que são: construir uma sociedade livre, justa e solidária; e
ganntir o desenvolvimento nacional (Consntuição Fedcra1, ar! 30, incisos I e
II).

Somos, assim, favoráveis ao Proj..to de Lei nO 1.597, de [996, do Deputado
Oscar Andrade. no que diz respeito ao mérito da Comissão de Viação e
Transportes, com as duas emendas que ora apresentamos.
Sala da COtnlSsão, em 15 de outubro de 1996
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EMENDA N" I ADOTADA PELA COMISSÃO

Dke a seguinte redação ao caput do art. 1" do projeto:

Altera o artigo

}o

do Projeto de Lei 1.597196, que passa a ter a seguinte redação:

"Art. 111 _ E estabelecida a rep:lctuaçào obngatoria as inStitUIçÕeS e aos agentes
financeiros, de dividas venCidas e Vincendas contraldas pelas operações de credito

dos tipos "Ieaslng" e alienação fiduciaria.

lI

Sala das Comissões, 13 de outubro de 1996

Art. 1° - É estabelecida a repactuaçio obricatória às institaiçlies e aos
apntes f"manceiros, de dlvidu veacidas e VÍDcendas coatraidu pelas
operações de crédito do tipo "leuiDl:" e alieaaçio fldnciiria.

EMENDA N' 2 ADOTADA PELA COMISSÃO

Dê-se a 5eluinte redação ao § ze do an.• - do projeto:

EMENDA N°Z

Altera a redação do § 2° artigo }o do Projeto de Lei 1.597/96, que passa a ter a
seguinte redação:
Art. -1 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••_

§ I" -

_

•••••••- _•••••••••••_

__

_ _

_ _. _

·Art. I' .
.
.
§ 1'·
.
§ 2° • Os saldos devedores a serem repactuados serão renegoclados em sua
totalidade em sessenta meses, utilizando-se nesta operação o IPA· indice de
Preços por Atacado e uma taxa de juro de 3% (três por cento) ao ano. com
capia1iução anual.·
Sala das Comissões. 23 de Outubro de 1996

A~
~~--=

_.

--.._

..

§ Z" - 05 saldo devedores a serem repactuado serio renCl\ociados
em sua totalidade em sessenta meses, utilizando-se nesta operaçio o IPA Índice de preços por Atacado e uma taxa de juro de 3% (três por cento) ao
ano, com capitaliucio anual.

~~
Relator

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N·1.597-A/96
Nos tenmos do art 119. I. do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados. o Sr. PreSidente detenmlnou a abertura e divulgação na Ordem do Día das
Comissões de prazo para apresentaçâo de emendas, a partir de 2104/97, por cinco
sessões. Esgotado o prazo. não foram recebidas emendas ao projeto.
Sala da Comissão. em 10 de abnl de 1997.

\~u........~l
Maria Linda Magalhães
Secretária
Brasília. 22 de fevereiro de 1999

GrlCio 033f99 - GDOA

rII - PARECER DA COMISSÃO

d

.

A Coml.O de Víação e Transportes em reurtlão
hOje. aprovou u,!,rtImemente. com emendas. o·ProJeto de Lei
/96. nos tenmos 00 parecer do relator

o~ ;n;~~ realizada

n

.

Estlvera~5enteS os seg:.:tntes Deoutacos
Ne'Mon
s:::: .. PreSlcente, MarcelO TeIxeira. Mauro
Looes e Mano Negromom'2' - VIC - eSloenles ChICO ca Pnncesa. CláuCIO
Cajado, DuiJlo PlsaneSetll. JaIro AzL Lael Varella. Paulo Gouvêa. Rlcarao Barros
Albano Golaman Barbosa Nele Agnaldo TImoteo. Antõnlo Jorge. Oavl Alves
Silva FranCISco SIlva Aoemlr Lucas Hugo Lagranh2. Leómaas Cnstmo. Peorc
Henry, Simão Sesslm, Carlos Santana João Coser, Teima oe Souza. Peclro
Valadares e Antónto BraSil . lltulares e Mano Martins. Roberto Paullno e Zé
Geraroo - suplentes

Senhor Presidemc.

Ao cumprimentá-lo cordlalmeme. de acordo com o Art. 105
parágrafo imlco do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. solicito seus bons
préstimos no sentido de tomar as medidas cabíveis para o desarquivamemo das
seguimes proposições de mmha autoria:
• ProjetodeLein.o 1597/96
• Projeto de Lei n.o 3007/97
" PEC 619198

Sem mais para o momen~o, renovo pr~testos de estima e apreço.

---

Sala da ComIssão. em 23 de out~o de 1996

,;f.

P~íado

~
r:::..----

. ON CAROpsg.--;

~ -Ã~5~~
DO

~'ICO

~-

AtenCIOsamente':

ator

CeSA

OSCAR ANOMDE
Exmo. Sr.

Deputada Federal

DEPUTADO MICHEL TEii"IER
MD. PreSidente da Câmara dos Deputados
Brasilia-DF

Outubro de 1999
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Ponamo. somos cQntranos a aprovação do ProJeto. entendendo
tratarase de medIda proteCIOniSta com carater àlscnmmatono. de eticacla dUVIdosa. e não

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

respaldada em dados tecOlcos
Por todo \' exposto. nosso parecer c pela não Imphcação do

PROJETO DE LEI N° 1.597-A196

Projeto de LeI n" 1.597. de 1996. o das Emendas da ComIssão do VlOção e Transporte em

Nos termos do art. 119. I. do Regimento Interno da Càmara 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 22/03/99. por CinCO
sessões. Esgotado o prazo. não foram recebidas emendas ao projeto

aumento ou dlmlnUIçào da recena ou da despesa pubhca. não cabendo á ComIssão opmar
quanto a sua adequação financeira e orçamentana. e no menta. pela rejeIção dos mesmos.
de 1999

Sala da ComIssão. em

(

Sala da Comissão. em 29 de março de 1999.

. n

ütlu~
'"

~~

.

1\ /\\ J
'L~~

\

Deputado GERMANO R1GO
Relator

Secretária

11

í

C01\l155.;;'0 DE FlNANCAS E TRIBI'TAc.\O

O.

\

,

I - RELI.TÓRIO

o ProJeto 11~ Lei ém epigrafe torna obngatona a repactuação de
dividas de qualquer espeCle. vencidas e \'1ncendas. de pessoas e empresas que exerçam a
atividade de presmçào d~ serviço de transpone de qualquer natureza.. com rerinanciamento
dos saldos devedores em 60 meses e atuah~çiio monelana pelo Indlce de Preço por
Atacado - IPA.

111- PARECER DA COMISSÃO

A ComIssão de Viaçào e TfilJ1spone opmou favoravelmente oi
aprovação do Projeto com duas emendas. uma apnrnorando a redação do ano Ie e a
segunda institwndo ta.xa. de Juros de 3°'0 para os refinanCliunentos.

A ComIssão de Finanças e Tributação. em reunião ordinária realizada hOJe,

Compete a ComIssão de fmanças e Tributação opmar sobre o

concluiu. unanimemente. pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição
da receita ou da despesa públicas. não cabendo pronunCIamento quanto a

mento e a adequação financeIra e orçamenuma do ProJeto. que não recebeu emendas.

adequação financeira e orçamentária e. no mérito. pela rejeição do Projeto de LeI nO
1.597-A/96. e das emendas da ComIssão de Viação e Transportes. nos termos do

11- VOTO DO RELATOR
A matena tratada no ProJetO e nas emenaas da ComIssão de

Viação e Transpone não tem repercussão direta ou mdueta no Orçamento da União..não
cabendo a Comlssào realizar exame de adeQuaçào qUanto aos aspectos tinancelros t:
orçamentano pubHco!i dos mesmos

.parecer do relator. Deputado..Germano Rigolto
EstIveram presentes os Senhores Deputados. Veda Cruslus. PreSIdente
Anmando Monteiro. VIce-PreSiDente. Deusdeth Panto)a. Jorge Khoury. José Ronaldo
Manoel Castro. Paes Landim Roberto Brant AntOniO Cambraia. Edlnho Bez. Cezar
Schlrmer Germano Rigolto Milton Montl. Pedro NovaIS. AntoniO Kandlr Custódio
Maltos. José Mihtão. Manoel Salvl~no. Nilo Coelho. Carhto Merss. José Pimentel

ser

Milton Temer. Ricardo Berzolnl. Felter Júnior. Iberê Ferreira. Odelmo Leão. Basilio

e demasIadamente ampio. e ao mesmo tempo contempla apenas

Villani. Félix Mendonça. LUIZ Salomão. Eviláslo Fanas. Marcos Cintra. Antõnlo Jorge.

Quanto ao merito. emendemos que o proJeto não
aprovado. uma 'ez que

es~, apto, a

uma categoria especifica. dentre tantas outras Ih'llaimente Imponantes para o Pais. A

Pedro Bittencourt. LUIZ Carlos Hauly. LUIS Carlos Helnze. IrlS Simões e Neuton Uma.

implementação de medidas como a proposta. determmando genencamente a repacmação

geral

~ itreSlríta

gerarr

de dividas tendo por base apenas a condição profiSSIonal do devedor.

situaÇões absolutamente mjustas. e representa uma má smalização

~ra ~

Sala da Comissão. em 22 de setembro de 1999.

~;j;~{if/)yJ

econqmiacomo um todo.

crUfuda Veda Cruslus

Trata-~e do antigo problema. de se. benetictor aqueles que nio

í

cumprem compromissos. prejudicando os que se sacrificam para honra-los em dto. A cada

PreSidente

lei aprovada. de renegOCIação. redução de encargos. amsti.. etc. cresce a percepção de que
os que não pagam saem sempre beneficmdos ao iinal. amphando dIa a dIa a leva dos que

opwn por não cumprir seus compromlr-sos em dia.

PROJETO DE LEI
N2 2.713-A, DE 1997

MedIdas como a proposta podem eventualmente ser adotadas. mas

sempre com base em uma análise tecmca Isenta. sobre o nivel geral de inadimplencia na
economIa. a qual .; dlUtumamente levada a efeno peio Banco Central. que adota as

providCncias cabíveis quando

necessano~

Vánas vezes o Banco

C~ntral

permítiu a

(Do Sr. Paulo Paim)
P~ege. na forma da lei. o doador de órgãos e o trabalhador submetido a transplante

deorgoos.

repactuação de dividas peias mStllUlçÕeS tinancelras. as maiores Interessadas em faze-lo
sob pena de terem de proVISIonar taIS creditas. com perdas para seus resultados.
Neste aspecto. cumpre dIzer que o volume de creditas em atraso

(ÀS COMISSÕ§'S DE SEGURID!"DE SOCIAL E FAMiuA. DE TRABALHO. DE
ADMINI5TRAÇAO E SERViÇO PUBLICO: E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇÃO (ART 54) - ART 24. 11)

SUMÁRIO

no sistema financeiro realmente encontrava-se alto na opaca da proposnura da proposiçio.
algo em torno de 9.2 bilhões de reals. mas encontra-se hoje em patamar bem inferior. em
consequencia de medidas adotadas pela autoridade monetâria. No segmento sef\iços. que
compreende os transpones. houve uma redução. de 1996 a 1997. de 1.69 para 1.04
bilhões. o que demonstra a eficácto das medidas de que pode se valer o Banco Central.
qUllldo necessário.

I - PrOjeto Inicial.

11 - Na Comissão de 5egundade Social e Famiha.
-

termo de recebimento de emendas _ 1997
termo de recQblmento de emendas - 1999 (nova legislatura)
parocer da Relatora

Outubro

Quinta-feira 14 48399

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

de 1999

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

parecer reformulado
parecer da Comissão
O Congresso Nacional decteta:

o nobre Deputado PAULO PAIM formulou. em 10 de fevereiro
do corrente ano. requenmento de desarqUlvamento de proposições
de sua autoria, com fulcro no art. 105. pará9rafo único do Regimento
Interno.
No tocante à matéria. defiro. presentes os requisitos
constantes do ~rt. 105 do RICO. O desarqUlvamento das se9U1ntes
proposições: PL ~.009/88: PL 3.535/89: PL 3814/89: PL 4.101/89:
PL 4.676190: PL 5.237190: PL 5.919/90: PL 5.948/90. PL 5958/90.
'PL 505191; PL 660191: PL 984/91: PL 2.704/92. PL 2.878/92: PL
3406/92: PL 3.814/93: PL 4.565/94: PL 4.567/94: PL 4.573/94: PL
4.585/94; PL 4.594/94: PL 4.653/94; PL 4.710/94. PL 4.853/94; PL
2195: PL 124/95; PL 139/95; PL 380/95; PL 403195; PL 552195: PL
661195: PL 671195; PL 759/95; PL 853/95; PL 871195; PL 1.032195;
PL 1.239195; PL 1.361/95: PL 367/95; PL 1.847/96: PL 1.9S9/96: PL
2.256/96: PL 2.286196: PL 2.287/96: PL 2.320/96' PL 2.334/96. PRC
109/96. PDC 380/97. PDC 385/97. PEC 529/97. PL 3.658/97. PL
3.718/97: PL 3.724/97; PL 3.725/97; PL 3.794/97. PRC 118/97. PRC
123/97. PRC 135197. PEC 540/97: PL 2.708/97. PL 2.713/97; PL
2746/97; PL 2.864/97; PL 3.129/97: PL 3.333/97' PL 3.334/97; PL
3.407/97; PL 3.413197; PL 3.474/97; PL 3 475/97: PL 3.657/97; PRC
140/97; PRC 156197; PL 4.043/97; PL 4.042197; PL 4.041/97; PL.
4040/97; PL 4.039197: PL 4.038/97: PL 4.037/97: PL 3.798/97. PL
3.868197: PL 3.875/97: PL 3.910/97: PL 3.921/97; PL 4.024/97: PL
4.025197; PL 4.026197: PL 4.027/97~L 4.028/97: PL 4.029/97; PL
4.030197; PL 4.031197; PL 4.032197; t'L 4.033197; PL 4.034/97; PL
4.035197; PL 4.036197; 'pL 4178/98; PL 4.179/98; PL 4.322198; PL
4361/98; PL 4.370198: PL 4.420/98; PL 4.507/98; PL 4.603/98; PL
4.844198; PL 4.645198; PL 4.652198; PL 4.697198; PL 4.699/98; PL
4.700198; PL 4.701/98; PL 4.713198; PL 4.714198; PL 4.755/98; PL
4.829198; PL 4.833198; e PL 4.639/98. Indefiro quanto ás demaiS
proposições. em virtude de não restarem presentes os requisitos do
art. 105, do RICD. Oficie-se ao Requerente e. após. publique-se:

Art. I". O artigo 492 da Consolidaçio d3s Leis do TW>albo. aprovada
pelo decreto-lei n" 5452, de I" de m~o de 1943, passa a vigorar da seguinte fonna:
Art. 492

·.····················

.

§ I'
.
§ 2". Todo o trabalhador que, de forma
volunlána doar órgãos, não poderá ser despedido sem ~ causa.
.
.
§ 3". O trabalhador que houver Sido submetido
a transplante de órgãos lambem não poderá ser despedido sem Justa causa.
Art. 2" . Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
An. 3° Rcvogam~se as disposições em contrário.

,n'STIFICACÃO
Tema!' hOJe no paiS cerca de 50 mil peSSOaf na fila para receber
org:2os Entendemos que a busca do atendImento a essas pessoas e um compromISSO que tem
que ser asswmdo por toda a SocIedade.
Por 1550. acreditamos que e fundamentai que aquelas pessoas que. por
sohdanedade. doam pane de seu corpo. em \1da. para ajudar outro ser humano. dc\'cnam
pelo menOS ter assegurado o due.to ao trabalho.
Entendemos, tambem, que a exemplo do doador. o cidadão que
recebeu orgão em tronsplante não deve ser demitido do emprego, ate porque o rW>alho e
como o OXIgênio: fundamental para manter a vida.
Já tramitam. nesta Casa, projetos de lei prevendo a doação de órgias
após a morte· o que queremos é proteger aqueles que tomam este ato de grandeza no pleno
exerclcio da vida. É com esse objetivo que apreseotamos esta proposíçio e esperamos contar
~ o apoio de nossos pares na Casa.

~~

"LEGISLAÇÃO errADA A.'iEXADA PELA
eOORDE!'IiACÁO DE ESll:DOS LEGISLATIVOS-CtDl"

DECRETO-LEI N' 5.452 DE 01 DE MAIO DE 1943
APROVA A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS

rio TRABALHO.

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 2.713/97

TinJLOIV
Do Contrato Individual do Trabal1lo

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno

CAPiTULO vn
Da Estabilidade
Art. 492 • O empregado que contar mais de la (dez) anos de
serviço na mesma empresa não poderá ser despedido senão por motivo de falta erave ou circunstância de força maior. devidamente
comprovadas.Partigrqfa único. Considera-se como de serviço todo o tempo
em que o empregado esteja à ~ç~o do empregador.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíUA

da

Câmara

dos

Deputados,

o

Sr.

Presidente

determinou a abertura ~ e divulgação na Ordem do Dia
das

Comissões

emendas,

de

prazo

para

apresentação

de

a partir de 20 de abril de 1999, por cinco

sessões.' Esgotado

o

prazo,

não

foram

recebidas

emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 28 de abril

de 1999.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N°

I'

:.::3/97

Nos termos do art. 119. caput. I. do Regimento Interno
da Cámara 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
21 áe março áe
1997. por
cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.
1997.
Sala da Comissão. em
2 de

Eloízio Ne es Guimarães

S
I - RELATÓRIO

C) Pro.IClO d~ Lt:l ~m pauta (1n,ICm:.I Impedir qu~ (l trabalhador que
reahza volumanamcme ::J. doação de orl.!ão~ tlU cue \enha i.1 50lrer um transplante de
orgias. seJa despeáldo sem .1 U51:1 causa
M

\k>r'

Eff~nçasãiitos

Miriam Maria
s2cretária .

cretário

•

Assmalando que e-xlstem hOJe no Pais cerca de 50 mil pessoas em
fila de espera para receber transplante orgàos. o autor releva o c.ompromlsso de toda a
sociedade com aqueles que, por solidanedade. doam parte do seu corpo. em vida, para
ajudar outro ser hwnano. Assim tambem. na sua proposta. aqueles que recebem um
tmlSplante de órgão, merecem a oporrurudade de não serem demittdos . emendando o
tlllbalho como fundamental mantenedor da Vtda.

48400 Quinta-feira 14

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

No prazo regimental o Projeto não recebeu emen~.. Tramitará

também pelas ComIssões de Trabalho. de AdminIstração e ServIço Publtco e de
ConSUlUtçfio e Jusuçae de Redação.
Eo relatóno

Outubro de 1999

Ora. nesse caso n:30 havena por oue orotegé--Io de fonna
exceOCtonal. o cue Deaena. de outro modo. vir a conspurcar um ato que. entende-

se. aeva ser de salldanedade,
Quanto ao receptor de órgãos. sua condição de portador de

li-VOTO nORELATOR
Não resta dúvidas que a Imctauva do ilustre colega Depulado
Paulo Paim tem grande relevância socta\. Ao propor que a sociedade atue de forma
solidária para com os doadores em vida e para com os transplantados. a proposiçio em
pauta nos leva a reconhecer a sua justeza.
Cremos que sem o exerClCIO do pnncipío da solidariedade
nenhuma sociedade se desenvolve e se em!randece frente aos olhos dos seus cidadios. Os
aIOs de grandeza daqueles que doam Órgãos em vida podem ser completados pelo
compromIsso SOCial dos que não precisam passar por tais situações. notadamente dos
mais fortes e influentes.

Por outro Jado. os transplantados precisam ser apoiados pIIll que
consigam retomar suas atividades, serem produtIvos na sociedade e podem vive~
normalmente. Estas pessoas. numa socIedade solidária. não precisam ficar abandonadas a
sua própna sorte

palologm e Idêntica a de mtlhares de outros trabalhadores. o que ensejana a uma
extensão aa orerrogatlva prevista a todos

Entendemos que náo é esse o caso, O trabalhador portador
de P31OlOgla }iJ tem as fonnlJ5 de proteção consagraCla. internaCIonalmente que
&Ao a licença oara tratamento ae 58,úde e a aposentadona por Invalidez. não
carecendo de Instrumentos ac:hCIOMIS
Desse mOdo. reformulamos nosso voto pela rejeição do
PIOJeto de LeI n° 2.713. de 1997

Sala da

Desta forma, por entendermos que é socialmente jll$lD e
economicamente supenável que um trabalhador que doe órgãos em vida ou que tenha
sofrido um transplante não seja demttido sem justa causa. mamfestamo-nos pela
aprovação do presente Projeto de Lei n" :.713197

Comlssáo. em

3D

de .'J.IP- t~
.~

de 1991

Q..:~<;~'.~\.lo,.._

Depulllda TETÉ BEZEf$A

Relatora

Sala da ComISSão. em21de maIo de 1999

111 - PARECER DA COMISSÃO

O-,,/~.

A Comissão de Seguridade Social e Família. em
reunião ordinária realizada hoje. rejeitou. unanimemente. o Projeto de
Lei n° 2.713. de 1997. nos termos do parecer reformulado da Relatora,
Deputada Teté Bezerra.

Deputada Teté Bezerra
Relator

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMílIA
PARECER REFORMULADO

I - RELAT.Ç)RIO

o Projeto .de Lei em epígrafe.' de autoria dll nobre Deputado
PAULO PAIM. acrescenta 2 parágrafos ao art. 492 da Consolidação das LeU; do
Trabalho - CLT - estabelecendo que os trabalhadores doadores voluntários de
ól"9,ã'os. bem como OS receptores de órg60s não llodE;lm ser despedidos sem JUsta

Alceu Collares. Presidente: Eduardo Barbosa. VicePreSidente: Airton Roveda. Angela Guadagmn. Antomo Palocci.
Armando Abilio. Arnaldo Fana de Sá. Carlos Mosconi. Darcisio Perondi,
Djalma Paes. Dr. Benedíto Dias. Dl. Roslnha. Eduardo Jorge. Euler
MoraiS. Ivan Paixão. Jandira Feghali. Jorge Alberto. Jorge Costa. José
Unhares. LavoiSier Maia. Udia Quinan. Marcondes Gadelha. Marcos de
Jesus. Nilton Baiano. Osmãmo Pereira. Rafael Guerra. Raimundo
Gomes de Matos. Remi Trinta. Remido Leal. Rita Camata. Saraiva
Felipe. SérgiO Carvalho. Teté Bezerra. Ursicino Queiroz e Vicente
Caropreso - Titulares: e Almeida de Jesus. Costa Ferreira. Ivanlo
Guerra. Lamartine PoseUa. MárCIO Matas. Rubens Fur/an e WaldemIT
Moka - Suplentes.

causa.•

o preclaro Autordestace que a solidanedade dos doadores
vivos
dE;lv'e ser recompensada
mediante a manutenção
no emprego.
..
.
,"

.

'

Não foram apresentadas Emendes nos prazos regimentais.

Sala das Comissões. em 15 de se~tembro de 1999.

í

A matéria deverá. ainda. ~r' apreciada quanto ao 'mérito na
Comissão ae Trabalho. Administração e SelVlÇD Público em caráter tennlnatiVo,

I
,. fI

-!! "

/!" ./1/0;'/.0

Deputado ~~OI ,,' ,.
Presidente ,

É o Relatóno.

PROJETO DE LEI
N! 3.469-A, DE 1997
( Do Sr. Pedro Canedo)

11- VOTO DO RELATOR

ReformularriO~' n~;o,v~ anierior em virtude de
argumentos consideráveis
manifestação:

que

nos

foram

apresentados

~

l10IU

Com efeito. a legislação brasileira. aprovada em 19117.
possibilitou um incremento nas dol'lçôe5 de órgãos com doador cadáver. de fonna
que as doações Intervlvo~ tenh~m a tendênCia a se tomarem excepcionais.
Ademais. essa mesma norma jurídica foi bastante c1era ao
estabelecer qu~ esse tipo dê 'doaçilo não pode de forma alguma reP\'8Hlllar um
grave comprometImento para o doador. nem para suas aptidões vitais.

DiIp6e lObre a compenuçlo da diferença não aplicada. em 1996. dos recursos
deltInacIoa • manutençio e desenvolvimento do enaino pelos Municípios; tendo parecer
da ComiNio de F1nMlçu e Trillulaç60 pela 000 implicação da matéria com aumento ou
dimlnulçIo da ~ ou da deIilMlI públicaa. não cabendo pronunciamento quanto a
edequaçIo 1InenceIra. OlÇamentãria e, no mirito. pela rejeição.

SUMÁRIO
I - Projeto inicial

11 - Na ~.do de Finançao e TribulaçIo:
-le'.;1U ae r........"'"uo de emendes-1997

Outubro de 1999

DIÁRIo DA cÂMARA DOS DEPurADOS

-termo de recebimento de emendes -1999 (nova legislatura)
- parecer do Relalor
- parecer da Comisüo

Quinta-feira 14 48401

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

o Congresso NadamJ d~rela
Art, I- 05 Municipios brasileiros que. no exercido de 1996, aio
aplicaram na. manutençio e desenvolvimento do ensino o percentual minimo de que trata o
"caput" do In. 212 da Constituiçio Federal ficam autorizados a compensar a diferença. ate
o final do mandato dos atuais Prefeitos. atrlves de programaçào que será destacada nu leis
orçamentãril5 anuais ou suas alterações. de acordo com o fixado em reformulaçlo do plano
plurianual
~ I"
-\ diferença a que se relere (l "Cilput" seTa apurada pelo
Tribunal de Comas competente. e o acompanhamento das aplicações correspondentes sera
realizado por &6se Tribunal e respectiva Câmara MUnicipal

TÍTULO VIII
Da Ordem Social

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

§ 2° A opção pela aludida compensação sera manifestada junto ao

órgio auxiliar de controle externo do MuniClpio (TCE). ate 30 dias apos a promulgaçio
desta Lei. implicando seu descumprimento thl crime de responsabilidade do Prefeito

CAPÍTULO 111
Da Educação, da Cultura e do Desporto

Municipal
Art.~" A manifestaÇão referida no anigo anterior fenabeleceiá to.
imediatamente 3. condição do Município. como apto ao récebímento de transferências da
União e do Estado. bem como à contratação de operações financeiras.

An.:;o A compensação da diferença relativa ao exercício de 1996
não isenta o Municipio das aplicações correspondentes a 1997.
An. 4· 'Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçlo.

JUSTIFICAÇÃO
Inúmeros são os casos de Municípios - e até de Estados ~ que mo
tém cumprido o disposith'o constitucional que determina a es!as ~feras da Administraç:io ,
a aplicação anual mínima de 25% da receita resultante de impostos (mais as transferencias
recebidas menos as transferências efetuadas). ParadoxaJmente. a garantia da aplicaçic' de
um percentual mínimo pode. ~ransformar·se numa "camisa.de-força", induzindo à
. utilização desnecessária de recursos, com o tínico objetivo de. atender ao mand&mento
constitucional.

Com este Projeto, dá-se um. opol1unidide aos .tuais Prefeitos
para. ali; o final dos respectivos mandatos, compensarem a diferença não aplic:ad•.em
1996, o que também implica a' solidariedade da populaçlo: pois. nos exen:icios
subseqüentes. o Município lerá de destinar mais de 25% it manutenção e desenvolvimento
do ensino.
Aspecto relevante a considerar ê o restabelecimento das condições
para o recebimento das transferências voluntárias da União e dos Estados. bem como das
possibilidades de contratar operações de credito. excluindo-se o Municipio da re1açlo de
inadimplentes e eliminando-se o risco de intervenção.

o descumprimento do que for convencionado importará crime de
responsabilidade.
mciusão destacada. nos orçamentos ou em suas alterações. das
enSInO \'alorizara o papel do Legislaúvo local e faciliwã o
controle a ser exercido pelo Tribunal de Contas competente.
A

aplicações adiclon31s

~m

SEÇÃO J
Da Educação
Art.212 - A União aplicará, anualmente, nunca menos
de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
vinte e cinco por cento. no mínimo. da receita resultante de
impostos. compreendida a proveniente de transferências. na
manutenção e desenvolvimento do ensino.
§ )0. A parcela da arrecadação de impostos transferida
pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios. ou pelos Estados aos respectivos Municipios,
nlio é considerada, para efeito do cálculo previsto neste
artigo, receita do governo que a transferir.
§ 2° - Para efeito do cumprimento do disposto no
"caput" deste artigo, serlio considerados os sistemas de
ensino federal, estadual e municipal e os recursos -aplicados
na forma do Art.213.
§ 3 • A distribuiçlio dos recursos públicos assegurará
prioridade ao atendimento das necessidades do ensino
obrigatório, nos termos do plano nacional de educaçlio.
§ 4° - Os programas suplementares' de alimentaçlo e
assistência à' saúde previstos no Art.20S, VII, serio
financiados com recursos provenientes de contribuições
sociais e outros recursos orçamentários.

§ 5° • b ensino fundamental públ~co .terá COm? fonte
adicional de financiamento a contnbulçlio SOCial do
salário-educaçlio, recolhida pelas empresas, na forma da lei.
... §

s·

co'" ,edoção dodo pelo E1ffe..do Co""itllciolrf'~ ... N. de

12'091996.

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

Ao, tempo .em que solicito' ~ apolO dos ilustres Pares. considero o
Projeto um primeiro passo no senúdo de um reexame das vinculações. de modo que
possam talvez. no futuro. ser concebidas de forma associada. combinando-se. por
exemplo. eáucação e saúde.

Sala das Sessões, em07f.

Jde 1997.

C

COMISSÃO DE FINANÇAS ETRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENI)AS

PROJETO DE LEI N" 3....8J17
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE!'iAÇÃO DE ESTUDOS ~EGISLA TIVOS - CeDI

DeptUdot,

Moa !IInnoI do 8rI. 119, I, do RegirIwllo Interno dII c-.. dai
Sr. Preaidlnle dIIterminou • lb«1In • divuIg8çio ". 0ràMn Dia dIII

O

'f

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS
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Comissões de prazo para apresentação de emendas, a partir de 08109/97, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Outubro de 1999

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I· RELATÓRIO
Sala da Comissão, em 15 de setembro de 1997.

J

ri

G.t0

Maria Linda Magalhies

Secretária

o

Projeto de Lei

em epigrafe pretende permitir aos

Municípios que nAo aplicaram o piso constitucional na manutênçAo e
dllllenvolvimento do ensino, em 1996, compensarem essa diferença até o final do
mandato dos atuais Prefeitos. A programação correspondente seria destacada

nas leis orçamentárias anuais ou suas attl!!rações, tudo com base em
reformulação do plano plurianual. O Tribunal de Contas competente apuraria a
diferença e acompanharia, juntamente com a Câmara Municipal, as respectivas
aplicações.

Isto regularizaria a situação do Municipio no tocante ao recebimento

das transferincias e à contratação de operações financeiras.
Em sua jullificação, o Alitor faz referência à situação de
inúmeros Münicipios e até Estados. Os 25% podem ser uma "camisa-de-força".
De qualquer modo, a população se solidarizaria

BIlISUia, 08 de fevereiro de 1999.

com o compromisso de aplicar

mais de 25% nos exercicios subseqOentes. E('~
convencionado importaria crime de responsabliidade.,

des~rimento

I\ .

do

A matéria vem pela segunda vez a esta Comissão, por ter
sido dllllarquivllda em 10 de fevereiro. Numa e noutra vez nAo forma recebidas
emendas. A elIta Comissllo cabe o exame sob~.. adequação orçamentária

11

financeira, e quanto ao mérito. Posteriormente, a m.atéria poderá ser dislribuida à
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

Sr. l'Iesidcnte:

Nos temlos do Art 17, lnciso lI, alíDea li e Art 15, PIriBnfo Único, do

BetPmemo iDIemo da

Clmara dos DepuIIdos, venbo soIicilar o ~ das

lIpimes JlRlIlO5iç6es:
PL l.8l!4196
PL2.311196
PL3.469197
PL4.326198
PL4.327198
Sendo o que se spresenta. sproveito o ensejo psrs spresemsr a V. Ex' mCU5
protestos de elevada estima e distinta ConiIll~ctaÇào
'\

Atenciosam~\

~)

:Exm'Sr.

\

DepuIIdo Micbel T.....

11· VOTO DO RELATOR
No tocante à adequação orçamentária e financeira Regimento Interno, arts. 32, inc. IX, alínea "h", e 53, inc. 11 -, a m.atéria nAo tem
repercussAo direta nos orçamentos da União; apenas permitiria restabelecer os
ftuxos normais de transferências voluntárias e de crédttos (inciusive de
instituiçOes o1iciais) aos Munícipios que, nAo tendo aplicado o minimo
constitucionsl em ensino, estariam impedidos de .!'8C9bê-1os, até em raZilo de
exigoôncias da LDO, Contribui, sim, para a regularização da situação de im)meros
Municipios, através de seus esforços próprios.
Quanto ao mérito,

entretant~: nao obstante os elevados

propósitos do Autor, a aceilaçao do proposto caracterizaria a tolerància com o

IlIl. l'Iesidcnte da Cimam dos Deputados
Nata

descumprimento dos mandamentos constitucionais, a sugerir uma 'fiexibílidade"
na aplicação dos piSOS de recursos, com o risco de admttir-se, mais adiante,
compensações nas aplicações sob diferentes pretextos, seja entre programas
divenlOS, seja em função da perspectiva de duraçã~ dos mandatos.

COMISSÃO DE I;'INANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

É bom assinalar que a

nlio-aplicação

do

minimo

constitucional enBeja a intervenção nos Municipios - CF, ar!. 35, inc, 11I - e, por
conseguinte, modificações nos critérios ad~ps .I'f!lluereriam propostas de
emendas à Constituiçio.

PROJETO DE LEI NO 3.489/97
Nos termos do ar!. 119, I, do Regimento Interno da CiIMra do&
DepulIIdos, o Sr. PreÍidente det1lmIinou a 8berIurII e divUlgllÇio na Ordem do Dia' da
CominOes de prazo para ~ de emendas, a J*lir de 29103199, por cinco
8NIOes. Esgolado o prazo, nIo for8m recebidas lIIIl8I1das ao prcjelo.

Além' dissO': 'oas contas d,_.·
..'.~M.unicipiBs
. consideradas irregulares.
I\

d~e,;;am ser

É bem.Yerda~ que se POde~<~!:gumentarque a '~u1açllo
corre o risco de ficar privada dll Il!cursos, tanto dos.c\estinados ao e.n,~jno, como·
das transferências

e dos emp~.timos por parte .da }J.~ilio

e suas in."~.ições de

crédilo,
Sala da Comi.-Ao, em 07 de abril de 1999.

Mas também se deve admitir· que o Prefeito deveria ser
responsabilizado pela irreguiaridade, e que a população - que o elegeu.-- tem um
'compromisso com o acompanhamento da execução do orçamento e, a cada
quatro anos, uma nova oportunidade,

._'"?'
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À vista do exposto, sou pela nlio-implicaçlio orçamenlárla e

9
-9-0 '-

Lei nD 3.<469, de 1997, no imbito da Unilio, e, no mérito,

financeira do Projeto de

SAlE;!\,
;

na Declarac;io bericana do.

Diraito. e OeNr•• elo HCIMa e na-Conatitui'rio Fadaral:

voto pela SUB rejaIçio.

Deputado CORIOLANO
Relator

H~,

Univeraal da DiZ'aitoa do

14 48403

II~

-

promoyão

&

de

pro~o••o.,

aUtude. da cooparaç:ão DO r.conheciaento •

conheciment.os

ti

tran.fo:r:mação da

a:Ltuaçio atual.
Cabe .... in.tituic;õaa da enaino promov.r

2-

AZ't.

Huaano.

Oirei.to.

ecluca9ào . _

de

maneira

a

ao.

int.graela

pragor. . . . ltt1ucacionai. que executam, de forma que:
%

'\

taaática

•

Di:eeitoa

do.

Buaa1'2oa

integre

a.

diaciplitl.. da educarri.o fozaal do on.ino fundamental .. Iáclio
por _io da. at:iv.idade. real.izada.

111. PARECER DA COMISSÃO

a .ociedade,

11 -

Kanicipai.. de Educ::a9Ao -

Org&ll1.aqh.

A Comissão de Finanças e Tributação. em reunião ordinária realizada hOJe.
concluiu, unanllnemente, pela nAo implicação da matéria com aumento ou diminuição
da receita ou da despesa públicas. nlio cabendo pronunciamemo quanto a
D
adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição do Projeto de Lei n

3.469197, nos termos do parecer do relator, Deputado Conolana Sales.
Estive'ram prasente~ 0$ senhoras Depu1ados, Veda Crusius, Presideme;
Armando Monteiro, VIC8-Presidenle; Deusdelh Panloja, Jorge KhOl.lly, José Ronaldo,
Manoel Castro, P8lIS Landim, Roberto Brant, Antonio Cambraia, Edinho Bez, Cezar
Schirmer, Germano Rigotto, MIlton Menti, Pedro Novais, Antonio Kandir, Custódio
Mattos, José MililOO, Manoel Salviano, Nilo Coelho, Cartilo Merss, José Pimentel,
Milton Temer, Ricardo BllI'Zoini, Fetter Júnior, Iberê Ferreira. Odelmo Leão, Basilio
Villani, Félix Mendonça. Luiz Salomio, Evilásio Farias, Marcos Cintra, António Jorge,
Pedro Billencourt, Luiz Carlos Hauly, Luis Carlos Heinze, lris Simões e Neuton Uma.

NAo

OQCO

'r. . . . l'r&naversaia:

a União Nacional dos Diriqant••

tJHDINE,

pOI:'

Governamentais,

bea

sua.

Coa0

seccionai.,

a.

Comi••a..

de

as

Dir.ito. Humano. da. Seccionais ela OU do B:a.il,
pal:'tici.~

garantia

na

da

allPliac;i.o

das

a ORESCO,

Q

po••ibilic:1adaa

politioa. • da difuaio da cul'tur& ca.ocrática:
:r%1 -

aanei:&

aUva

educativa. _

.. 'todo.

o. _ioa de coaunic&ção de ma••a colabor_ de
e

peJ:1Unente

na

divulqaç&o

in~o:aaq6e.

d8

diX'eitoa huaano•.

Azot:. 3- COIIO paxte do pz:oce••o educaUvo saia .-pIo,
i. educaçio _
direitoa huaanoa , davendo

tia dir.i1:0

inteqru o t:abalho e.colar:
I

consul"

..

â

Con.titui.ç:ão

Federal

cCllO

i.na1:rwa.ento fundamental do cidac1lo;
II

-

conaulta i.a Con.ti.tuiçõea Zat&duai.,

&

Leia

O:qinica.. do. Municipioa, naclaz:ac;i.o Univer.al do. D:Lre:Lto.
Hwunos e .Declaraçio Marioana doa Direi toa e Dever.. do

Sala d a c o m i s s ã 7 J 2 [ w Z '

~y_.-

H~, ~

como Instrumentos sobre di:e:a.toa huzaanoa, gen8:ioo.

a a.pecif'icos, da ONT1 e da OEA.

P&E'âq:afo uniao.

Ao data. de

10 ele d.l.eabro

,

dia

Mundial elo. Direito. Hwaanoa, clave se: c=--o:ada na. escola.,

Presiden1e

nacionais e

reunindo os fates especificos locaia, :eg1on&1.,

aundiaia para reafirmar o aorapr~sao cenat:anta da ob••rvância

PROJETO DE LEI
N23.844-C, DE 1997

do.

Humano. por

Direito.

todo.

CI.

I!l

tocla paEte e

a

todo

a.c.entQ.
Ar:t.

40)

objetivos

SÃo

fundaaan1:&i.

da educac;ão ....

cU.:.itca huaanoa:

SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL AO PROJETO DE LEI 3.8«·B, DE 1987, que
"diIp6e lObnl ecIUCBÇio em dQiIoa humallO$ e inslílUi a polltica nacional <Ie educaç60 em
diIeiIoa humanos para o
fundamental e media".

""'00

I - o reconhecimen1:O da dignidade da p ••soa humana,

(ÀS COMISSOES DE EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO; E DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART, 501)

OCIIIO aujeito de dira.ito, da devere. e da re.ponaabilic:ill.àe:
II - a formaçio pa.ra a cidadania:
Itr - a edificação ela paz na ...nte cio. homana:

IV -

&

fOz:a&rri.o de uaa cOIIpr_naio inteqrada, pala

.$.a••zyào cu1t:u:a:a1 doa dJ.val:'ao. ta-a. pr:Lo::Lt:ár:Loa doa d1rei.toa

humano. ao quoUcU.ano:

o CClllQaZBSO IlACIOIIAL decreta:

V - o a.~l.c~llto da nova. b ..ao. da convivillcia

CAl':t=
Da Id.Gcaç.lo _

local, req:Lona1, nacional e aundial:

I

VI - o e.timulo ao .nttlndJaanto do reapeit:o .ia'tuo e

Di:atoa Huaanoa

da .olidariedacle;

Azt. 1- btude-.. po: Mluc;açio _
o. proc••so. paZ' . .io do. quaí..

&

propo~cionar ,_

conjunto da p:ri1:ica. plaejada. paz. oa alunos aclotar_,

eultuzoa:i.. • •••nei.i. ao ~.apeito à di;nídada da p••ao. huaana
• ao de••nyolv.:iAeD~ da cidaclaaia, quaia .ej. .:
I - a detAz:ainação là conceitos, mat.riaia e raetodos
~.... prio~2.t&J:'ioa de

direi,to.

I

huaanoa

aplicave!.

VUI ~ • proaoç~o de uaa cult:ura da pa. e da jueU"",
. lu;,ar da
ckainallt:ea.

=ltura d& guerra,

da:

da a.e\Íc~a

e

violéincia

.

AJ:t.

5~

$&0

principio.

bá.ico.

da

ed.1Icaç:i.o

_

di:.itoa huaanoa:
I

•

-

o direi 1:0 a ter direi to e elever da CYÇ::j,r o

dever;

educa'Vio:
fo:r:aaC;io

&

conaci.ntizac;ão
nonaaa ,

di.criai~9io

.ocioacon~c:a

~

fozaa critica e conat:ntiva, c!ebzainadoa conuiadoa sociaia •

sobre,

VII - a auper&qio do pE.c.,ncei to • ,cl-.
4lmica e c1sltu:ea1;

di:eit.oa huaanoa

e.cola po•••

e

coneai to.

Cl»P:r•• n.io

e

valor..

da

aaia

••nsil:lilidade
açla.

con.a9~adoa

paz:a

pa•• ivei.
na

a
da.

OecJ.arac;lo

o

eonheciJMInto

pr:lzordJ.al

doa

sequintaa

cU.:eitoa • • excluaio da outroa:
aI direito• • liberdade (cada t'ozaa de liberdade ua
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direito)

-

~ib.rdac:a

d. cOhaciência _ d. reliqii.o);)

oa

b)

direitos

direi. tos

individuais

(civis

iqualdad.

d..

-

•

politicos,

I

&

viaanelo
oa

direitos

sociaia ,

..

el&boraç:.io

iQcorpo:aç:ão

À

(individuai.

solidariedade

de

_

zatodol.oqi...

direi.toa

aperf"aiço. . .nto

11

ci:i:raitos

1nat:ru:IaeDtoa

de

t~ca doa

da

huaanoa

de

fozaa intercli..ciplinar no .0.1DO fundaaentaJ. e aédio;

aconômi.cos _ .::ultura.ia:
c:)

-

Outubro de 1999

_tccioloq1as

_

utilização

Vi.aando}

partic1pação

a

dIl

àa.

populaçu3.. inter••••cia. na foraulaç:i.o .. execução da pe.quis••

coletivos cà in'ter•••• da toda • huaanidade);

relacionada• .i t.....tic. do. direitoa huaanos;
àire1to a paz;

d)

UI

.) clireito ao de••nvolvimento _ ili autodec.rainaçAo

•

buaca

do. povoa;

a.ltarn.tivaa

de

_t:ocloloqi.s de capaci.tação _

edUcação _

curriculares

direitos buaanoa:

IV - a cUfu.ão de conhaciaento e informaça•• sobra •

uüliz&çi.o

do

património

da

coaua

a

.quUibrada

hUll&l1idacle:

convivillc:i.a

qaeat&o do. direito. huaano••

solidária entre os povoa;

a

111

concepção

•

ind1via:l.bUiclada

da

Da ExeouerAo da PoJ.itic. Nacional da Educ.ção

inurdependincia de toc:loa oa direitoa;

_

Direi to. Humano.

IV - o enfoque huaanisado • cW.ocrático;

o reconhaciJaento da pluralidade e diversidade

V -

cultural existentes;
VI - • participação da todo.;

l~rdacW.

pe.~oa

fundaaentaia da

N.cional de Educação • Sacretaria Nacional de Direitos

8uaano. que deverão:

huaana:

I

VIII - .. vinculação entra a aduc&crão, o uabalho •

12. A execução da PoJ.itic. N.cion.l de Educaçi.o

Direitos Huaanoa elev• •er efetiv.d.a de fo:-a conjunta pelo

Si.~

VIl: - o apriaoraaanto a a conaolidaçi.o elo. direitos

•

Ar~.

_

definir

-

.a

diretriz..

a. prática. soei.i.;
IX

-

..

para

iaplemantaçi.o

iaài to nacional;
coordenat;i.o

a

Eatadoa • Municipios, na .sfara da

sua

a.rticulação ,
~v.l;i.a9io

p.::manente

cz:~tic~

do

proce••o

supervisão de planos _ progt:. . . . n. áre•.

educativo.

Art.

ee-pet6ncia
direb:iz•• ,
Educ.9~o

Da Poli tic:a Racional da

Oi~~i taa

_

Huaanoa

huaanoa,

de

a

o.

13.

n..

&:ce..

noraa. e

sua

de

juriad.içi.o,

cri t':io. para a

confoJ:1lidad8

coa

Poli tic. Racion.J. da Educ.çi.o _

oa

definirão

educação - . direi to.

objet:i.voa

e

p:incipio.

da

Direitoa Buaano•.

Seção I
Diapoaiçõea Geraia

Art.
EducaCjJi.o

enqloba

finalidad.
fo~çi.o

a

inatit.uida

Politica

Nacional

o

conjunto

r ••pei.to

o

inici~:I7i.va.

d;'

d.iqni.dacW

À

t_

que

,p~s.o.

da

hwu.na

Ar~.

Coa0

..

i.

Art. 8· A Polit.ica Nacional

.Edu,cação _

~

Direito.

luaanÓ. para o En.ino Func1.uNntaJ. • "'dio .nqloba,
aç&o, inatituiçõe.

educaciona~~ púb11c••

.ua

_

e p:1vada.

do. ftat--.. de Ensino da Uni4o, :Estado., Disb:ito Fadera1 e

~ciPioa
,
-':COII •

Hacional

x..

único.

atividades

Educaçi.o

da

_

Direitas

respeitado. oa objetivo. e principias

g.

Al:t:.

Art.

15.

:!o.ta L.i. .ntra ea vigor na dat.

publicação.
CÂMARA DOS DEPUTADOS I

15 da

d.zembro d. 199B.

De~

~iz.do.

diaciplina.

à

vinculada.

Ruaanoa, s.rio

por eata ; . i .

const.r doa ew:riculo. doa cu:.oa de

fODl&çi.o de prof•••or.. do .nsino fU.I:ui. . .nt:al e aitdio,
••

Educação - ONDIME.

direi to. h1.aano••

educação _

P.rág'rafo

u,cla.

oUTido. o Con.elho

e orljJanizaçc.. qovarn. . .n'tai. e não govarn. . .n:tais

t'l1&çlo _

Politica

14. O Poder Executivo r.quJ.. . .nurã •• ta Lei no

prazo de noventa dia. de .na public.ção,

••ciona1 de ZC!ucaçi.o, a S.cr.taria Nacional do. Direito.
HUIll&no. e ... União Nac10nal dos Diri.qentes MunJ.cip.i.s d.

da cidadania.

ea~er~ de

CAPÍ'l'ULO 'IV

de

7° A Politica. Nac~onaf. ~.J Educação em Oirei.toa

Art.
Hwaanoa

Fica

6·

Direitoa Huaanoa.

UI.

onde

couber_,

oa

t--..

relaUTOa

.. _
ao.

Direit:o. J'unclaaantaia da Peaaoa Huaana.

1&<;Ilio U

Da C.p.ciu9i.o

10.

Azot:.
ca.pl_ntaz:

atandolr_
principio.

_

o.

acIloqua_nt.
Politica

Profes.or••

profe••ore.

sua. área.

ela

~

da

ao

da~

atu.çio,

~"wanto

.ac:l.onal

dol

racaber

cta o

:fozaaçi.o

propóait:o de

doa

_caça0

obj.tivo.
_

•

Di".:I.toa

B~o•.

1-..
Do. Z.tudo• • P••qui•••

Art.
coa0

11. AlI ativiclada. dol . .tudo •

f:l.nalieladol:

ComlJ'2I'Õ",.

Bducoc;ão. Cu! tura 6 Desporto
Conal:. Iit Juat.Lça ~ d. RllIdação{AI'"; 54.RI)

l&<;lIio III

peaqui.a terlio

de

sua
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Substitutivo do Senado Federnl ao Projeto de
Lei da Câmara nO 3, de 1999 (PL n° 3.844, de
1997, na Casa de origem). que "dispõe sobre
educaçio em direitos humano~ e institui a
política nacional de educação em direitos
humanos para o ensino fundamental e médio".

Substitua-se o ProjetO pelo seguinte:

Dispõe sobre educação em direitos humanos e
ill!tÍtui a Política Nacional de Edu~ão em
D~itos Humanos.

o Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS
Art. I' Entende~se por educação em direitos humanos os processos por meio dos

quais o individuo e a coletividade adquirem e constroem valores. conhecimentos,
competências e 3tttudes de respeito aos direitos da pessoa e de consolidação da cidadania.
Art. Z- A educação em direitos humanos é wn componente essencial e
pennanenre da educação. devendo estar presente. em caráter fonnal e não fonnaJ. em todos
os níveis 'e modalidades do processo educativo.
Parágrafo único. Para o cumprimento do disposto no cOpUlo compete:
I - ao Poder Público. nos termos do ano 205 da Constituição Federal, definir
políticas públicas a respeito da educação em direitos humanos. assegurar sua implementaçio
em todos 05 níveis de ensino e estimular a sociedade na defesa dos direitos humanos no
Pais;
11 • às instituições educativas. promover a educação em direitos humanos de
fonna integrada aos programas educacionais vigentes:
1II • aos órgãos imegrantes da Secretaria Nacional de Direitos Humanos.
formular. normatizar e coordenar a política de defesa dos direitos humanos e prestar
assistência técnica aos órgãos c entidades que executam esta política:

IV - às empresas. entidades de classe, instituições públícas e privadas, adotar
ações destinadas à promoção de sentimentos de solidariedade, de justiça e de apreço à
tolerância, essenciais ao exercício da cidadania no ambience de trabalho;
.
V • aos meios de comUIÚcaçio de massa, participar permanentemente na
disseminação de informações e prátic!" educativas relativas aos direitos humanos;
VI - à sociedade, zelar pela defesa dos direitos humanos, como tarefa concernente
a todos.
Art. 3' São principios básicos da educação em direitos humanos:
I • a defesa dos ideais de liberdade e de igualdade:
11 - o reconhecimento da dignidade da pessoa, como sujeito de direitos e deveres;
III • o respeito à pluralidade e à diversidade cultural existentes;
IV - o aprimoramento e a consolidação dos d~itos e liberdades fundamentais da
pessoa;
v - a observância dos principios éticos na edu~ão, no trabalho e nas práticas
sociais;
VI - o pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas. na perspectiva da
interdisciplinaridade.
Art. 4' São objetivos fundamentais da educação em direitos humanos:
I - formação para a cidadania;
11 - a defesa da-paz e da autodeterminação dos povos;
III - a promoção dos sentimentos de solidariedade, de justiça e de tolerância;
.

I - capacitação de recursos humanos;

11 • desenvolvimento de estudos e pesquisas:
III • produção e diwlgação de material educativo;
IV - acompanhamento e avaliação das ações implementadas.
§ lONas atividades vineuladas à Política Nacionai de Educação em D~itos
Humanos serão respeitados os princípios e objetivos fixados nesta Lei.
§ 2° A capacitação de recursos humanos volw-se-á para:
I - a ênfase no respeito aos direitos humanos na formação, especializa;io e
atualização dos educadores de todos os níveis e modalidades de ensino;
11 - a incorporação do tema direitos humanos na formação, especializaçio e
atualização dos profissionais de todas as áreas:
III - o destaque ao estudo dos direitos humanos nos cursos de todas as categorias
de policiais, mediante o apoio de organizações de defesa dos direitos humanos.
§ 3° As ações de estudos e pesquisa volw-se-ão para:
I . a elaboração de insaumentos e metodologias VIsando à _incorporaçio da
temática dos direitos humanos nos currículos escolares;
li • a busca de alternativas curriculares e de metodologias de capacitação na
educação em direitos humanos:
III - a difusão de conhecimentos e informações sobre a questão dos direitos
humanos.
§ 4° A producão e divulgação de material educativo COntara com uma rede de
banco de dados e Imagens para apOlO as ações enurnern.d~ nos meisos antenores.
Seçio 11
Da Educação em Direitos Humanos no Enlino Formal

Art. 8- A educação em direitos hwnanos no ensino fannal será desenvolvida nos
curriculas das instituições escolares públicas e privadas, compreendendo:
I - educação básica:
a) educação infantil:
b) ensmo fundamental:
c) ensino médio;
II - educação superior.
III • educação especial;
IV - educação profissional:
V - educação de jovens e adultos.
Art. g- As instituições de ensino promoveião a educação em direitos humanos de
forma integrada. continua e permanente em todos os niveis e modalidades do ensino fonnal.
§ I° A temática dos direitos humanos deve ser trabalhada por meio da
lransversaJidade, observada as diretrizes desta Lei.
§ 2° Noscursos de graduação. pós·graduação e extensão e nas áreas voltadas ao
aspecto metodológico da educação em direitos humanos é facultada a criação de disciplina
especifica.
§ 3° As instituições de educação básica deverão:
I - integrar ao trabalho escolar consultas à Constituição Federal, ás respectivas
Constituições Estadnais. às respectivas Leis Orgânicas Municipais e do Distrito Federal, à
Declaração Universàl dos Direitos Humanos. à Declaração Americana dos D~itos e
Deveres do Homem, bem como a documentos sobre direitos humanos emitidos por
organismos que atuam na área;
11 - comemorar a data de !O de dezembro. Dia Mundial dos D~itos Humanos,
reunindo fatos "locais. regionais, nacionais e mundiais para reafirmar o compromisso da
observância dos direitos humanos;
III - procurar, na medida do possivel, o apoio de pessoas e instituições dedicadas
à defesa dos direitos humanos no desenvolvimento de suas ações pedagógicas.
Art. 10;,0 estudo de temas relativos aos direitos humanos deve ser incluído 1105
cursos de fonnar;ão de professores de todos os niveis e modalidades de ensino.
Art. 11; Os sistemas de ensino proporcionarão aperfeiçoamento profusional
sobre direitos hwnanos aos professores em atividade.

_IV - a superação dos preconceitos de cor. gênero. sexo. idade. origem. posiçào

social. etnla e de qualquer outra natureza:
V • o desenvolvimento do espírito critico;
VI. ~. a comt:re~nsão integrada dos direitos humanos que envolva aspectos legais.
..
pohtlcos, SOCIaiS, economlcas, cientificas. culturais e eticos:
VII - o mcentivo à participação de todos:
VIII· o respeito à privacidade individual e familiar.

CAPÍTULO 11
DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS
Seçio I
Disposições Gerais

Art. 5' É instituida a Politica Nacional de Edw:ação em Direitos Humanos.
Art. 6' A Politica Nacional de Educação em Direitos Humanos engloba. em sua
esfera de ação, os órgãos integrantes da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, as
instituições educacionais públicas e privadas da União. dos Estados. do Distrito Federal e
dos Municipios, em todos os níveis de ensino. bem como as organizações govemameútais e
não-governamentals que atuem na área de edw:ação em direitos humanos.
Art. 7' No âmbito da Politica Nacional de Educação em D~ilOS Humanos, as
atividades serão desenvolvidas na educação fonnal e Dio formal, por meio das seguintes
linhas de atuação:

Quinta-feira 14 48405

Seçio 1II
O. Direito. Humanos na Eduuçio Nio Formal
Art. 12. Na educação não formal serão desenvolvidas ações e práticas educativas
voltadas à sensibilização da coleuvldade e a sua orgamzação e panJcipaçào na defesa dos
direitos humanos.
Parágrafo imíco. O Poder Público. nos nivels federal. estadual e municipal.
incentivará:
I a difusão de programas e campanhas educativas sobre direitos humanos pelos
meios de comunicação de m.assa:
11 - a parceria entre insdtuições de enSino. empresas e organizações de defesa dos
direitos humanos na realização de programas. campanhas. pesquisas e estudos sobre a
matéria:
III - a sensibilização da sociedade para a imponància da defesa dos direitos
hwnanos.
w

CAPÍTULom
DA EXECUÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS
HUMANOS
Art. 13. A execução da Política Nacional de Educação em D~itos Humanos
deve ser efetivada de forma conjunta pelos órgãos federais das áreas de educação e de
direitos humanos. a quem competirá:

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
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I - definir as direoizes para sua implementação no lerritório nacional:
11 - promover a articnlação. coordenação e supervisão de planos e programas na

26 OI 1999 ISFl COMISSÃO DE EDUCAÇÃO (CE)
DEVOLVIDA PELO RELATOR.. SEN EMILIA FERNANDES. COM MINUTA
DE PARECER.. ESTANDO A MATERIA EM CONDIÇÕES OE SER

área.
Parágrafo único. Os Estados. o Disoilo Federal e os Municipios,

Outubro de 1999

INCLUIDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO.

nas esferas de

2601 1999 (SF) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO ICE)
A COMISSÃO APROVA O PARECER FAVORAVEL DO RELATOR.
SEN EMILlA FEIlNANDES. NA FORMA DO sUBSllnmvO OUE
APRESENTA.
2S OI 1999 ISFI COMISSÃO DE EDUCAÇÃO (CEI

sua competência e nas áreas de sua jurisdição. poderão defInir diretrizes complementares
para a educação em direítos humanos. de confonnidade com o disposto nesta Lei e na
Polílica Nacional de Educação em Direitos Humanos.

ENCAMINHADO AO SACP.

2101 1999 ISFI SERViÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMIMlADO A SSCLS.
_

CAPÍTULO IV

:!IOI 1999 ISF) SUBSEC. CDORO. LEGISLATIVA ISF) (SSCLSl
IllNTIJ)" LEGISLAÇÃO CITAD" NO PARECER O" ÇE. OUE NÃO

DISPOSiÇÕES FINAIS

CONSTADOAVULSODAMATEIlIA.FLS.J6A 79.
23021999 ISF) PLENAlUO (PLENl
LEITURA PARECER 061 : ÇE. FAVORAVEL NOS TERMOS DO

Art. 14. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa <Iiu,
após consulta a instituições governamentais e não-govemamentais que amam nos setores

SUBSTITUTIVO QUE OFERECE. SENDO "BERTO O PRAZO DE OS
(CrNCOI DIAS UTEIS PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS.
DSFN" 22·A 24 02 PAO 3197 "3213.
2402 1999 ISF) SUBSEC. coeRD. LEGISLATIVA ISf) CSSCLS\
PRAZO PARA RECEBlMENTO DE EMENDAS,25 021.0303 99.
04031999 ISF) PLENARtO IPLEN\
1000 COMUNICAÇÃO PRESIDENeIA TERMrNO PRAZO SEM
AnESENTAÇÃO DE EMENDAS. DEVENDO A MATERlA SER INCLumA
EM ORDEM DO DIA OPORTI1NAMENTE.
DSF OS O) PAG4357.
09 03 1999 (SF) SUBSEc. coeRD. LEGISLATIVA CSF) (SSCLS)
lUNTElNOTA TECNlCAN" 122. DE 1999. DA CONSULTORlA
LEOISLATIVA REFERENTE AOS PLC 49197 E 3199. FLS. 12 A 84.
112 07 1999 ~Sf) SUBSEC. coeRD. LEGISLATlV" ISF) (SSCLS)
AGENDADO PAllA O DIA 04 DE AGOSTO DE 1999.
04 011999 (SF) PLENAlUO IPLENl
rNCLUSÃO ORDEM DO DIA OISCUSSÃO TURNO UNICO.
04011999 (Sf)PLENAlUO IPl.EN\
ÓISCUSSÃO ENCEI\iADA.

pertinenles.

Art. 1S. Esta Lei entra em vigor na data de sua publícaçio.
Senado Federal, em

.3. O

de agosto de

1999

SenadoY~
/t~~
Preside~:~es;-'

LEGlSLAC Ao crr AnA ANEXADA PELA
rOORDE' "C Ao DE ESn"DOS LEGISLATIVOS _ (.:01

.

04 011999 (SF) PLENAJUO {PLENl

VOTAÇÃO APROvADO O SUBsmunvo (EMENDA I- CEI. FICANDO
PIlEIUDICADO O PROJETO. APOS USAR DA PALAVRA A SEN EMILIA
FERNANDES.

CONSTITUIÇÃO
DA

04 011999 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CDIR. P~\R.A A REDAÇÁO DO VENCIDO PARA o TURNO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

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

,

SUPLEMENTAR.
OSFOS 08 P.AG 19366 A 19370
04 OS 1999 ISF) PLENARlO IPLENl

.

LEmJRA PARECER 4'4 - CDIR.. OFERECENDO A REDAÇÃO DO
VENCIDO PARA O TURNO SUPLEMENTAR.. RELATOR SEN EDUARDO
SUPLlCY.
DSF050IPAG 19373 A 19m

TiTULOVllI
Da Ordem Social

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

04 OI 1999 ISfl SuaSEC, COQRD. LEGISLATIVA ISf) fSSCLSl

AOUARD"NDO rNCLUSÃO ORDEM DO DIA REDAÇÁO FINAL.

06 03 1999 (SF) SuaSEC. coom. LEGISLATIVA ISF) (SSCLS)

CAPiTIJLO III

AGENDADO PARA O DIA 26 DE AOOSTO DE 1999.
2' O' 1999 ISF) SUBSEC. CDORD. LEGISLATIVA ISF) CSSCLSI
A PRESIDENCI" ANTECIPA A APRECIAÇÃO DA MATERlA PARA O
DIA 2S DE "GOSTO I>E Im.
25 011999 ISF) PLENAIlIo IPLENl
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO TUIlNO SUPLEMENTAIl. 00
SllBsmunvo DO SENADO AO PROJETO.
:!S OI 1999 (SF) PLENARIO (PLEN)
DISCUSSÃO ENCERRADA. SEM APRESENTAÇÃO DE EMENDAS. APOS
USAR DA PALAVRA DA sEN EMILIA FEIlNANDES.
25 OI 1999 (SF) PLENAlUO IPl.EN\
O SUBSmunvO E DADO COMO DEFlNtTtVAMENTE ADOTADO. NOS

Da Educação. da Cultura e do Despono
SEÇÃO I
Da Educação

. An. 205. A educação. direilo de lodos e dever do Estado e da família, ~erá
promovld~ e mcenuvada com a colaboração da sociedade. visando ao pleno
desenvolvlmenlo da pessoa. seu preparo para o exercicio da cidadania e sua

25

qualificação para o trabalho.

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

08 l:'rg~~..::~~fp'~~;~~ ~~~:?z7/9f

SINOPSE
IDENllFlCACÃO
NUMERO NA OIUGEM, PL 0)144 1997 PROJETO DELEICCD)
OIl.GÃO DE ORIGEM, CAMARA DOS DEPUTADOS
12 11 1997
SENADO, PLC 0000) 1999
CAMARA: PL 0,)144 1997

AUTOR DEPUTADO, JOSEANlBAL
PSI>B S?
EMENTA DISPÕE SOIlJlE EDUCAÇÃO EM DtIlEITOS HUMANOS E tNSTITIJt A POUllCA
NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM DtIlEITOS HUMANOS PARA ENSINO
FUNDAMENTAL E MEDIO.
DESPACHO rNICIAL
.
(SF) COMIssÃo DE EDUCAÇÃO (CE)
ULllMAAÇÃO
RMCD REMETIDO A CAMARA DOS DEPUTADOS
25 OI 1999 ISF\ MESA DIRETORA
DESPACHO ACAMARA DOS DEPUTADOS.
DSF26 OS PAG
ENCAMINHADO A ,
ISF) SUBSEC. CDORD LEGISLATIVA ISF)(SSCLSI

TRAMITAÇÃO

EM ~5 OS 1999

04 OI 1999 (SFi PROTOCOLO LEGISLATIVO fSF) IPLEm
ESTE PROCESSO CONTEM :!:! ,VINTE E DUAS) fOLHAS NUMERADAS

E RUBIUCADAS.
04 OI 1999 ISF) PLENAIUO ,PLEN\
LEITURA.

Oficio nO '177 (SF)

Brasília. em 30de agOlto de 1999.
Senhor Primeiro-Se~~tirio.

em revisão. nos tennos do substitulivo em anexo, o Prnjeto de Lei da Cimara n" 3,
(PL n°

3.844, de 1997. na Casa de origem), que "dispõe

humanos e institui a Politica Nacional de Educação em Direitos HUIlWlO!l", que' ora
encaminho, para apreciação d~sa Casa.
_o. -- _.. Em anexo. ;estÍtuo um dos autógrafos do projeto originário.

Aténciosamente,
.'
.

04 OI 1999 ISF) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO ICE)

RECEBIDO NESTE ORGÃO. EM 04 DE JANEIRO DE 1999.
06 OI 1999 ISF) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO ICE)
RELATOR SEN EMILlA FEIlNANDES.

.çé'

/-'-~.L::.__~ .~

0401 1999 ISF) MESA DJRETORA

DESPACHO ACE IMATERIA CONSTANTE O" P"UTA DE CONVOCAÇÃO
DA SETtMA SESSÃO LEGISLAnvA EX1llAORDrNARIA).
DSF0501 PAGOO76 AOOU.
04 OI 1999 ISF) SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
ENC"MIMlADO ACE.

!I!!!!l!2!!:
de 1999
sobre edocaçio em direitos

Comunico a Vossa Excelência que o Senado Federal

t-

pr;....
/-'.

",/'"

~~---:Nnior

ro-secrc;.Jr1o,
~ '"

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretãrio da câtilàri. dos Deputados

e~
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PROJETO DE LEI
N! 40745-Á, DE 1998
( Do Sr. Arnaldo Faria de Sá )
Dispõe sobre a regularizaçio liIcal de veiculos e bens de procedência estrangeira. em
situação ilegal no Terril6rio Nacional e dá. outras providencias: tendo parecer da
Comissão de Finanças e Tributação pela adequação financeira e orçamentária. e no
mérito pela rejeiçio.

SUMÁRIO
I.

-P~inicial

11 - Na comi.são de Finanças e Tributaçlio:
• termo<le recebimento de emendas~1996
• tenno de recebimonto de emendas - 1999 (nova legislatura)
- pareGer do Relator
'
- parecer de ComissAo

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA'

An. [0 _ TetIo SUl situaçio fiscal regularizada nu condições prevista .....
Lei os veiculos e bens de origem ou procedência es.rrIDgcira. que hajam ingressado no
Territorio Nscionsl. lIé I dala da SUl publicaçlo sem oboervàDcil du e.igências lepis.
An.2° - A regularizaçio seri declatada em despacho fundamentado pela
Secretaria da Receita Federal à vista de requerimento pro<ocolado dentro do prazo de 120
dias. cOllllllos da dali da publicaçio dala Lei. e serà instIUido com os seguinte
documomos:
I - ProVI de pmpriedade do bem;
11 - Loudo pericial emitido pelo órBio de trânsito competente que certifique
.

nio ser O veiculo ou bem roubado etou furtado;

m- Ccnidio negativa de débito em rue de cobrança amigàvcl sub5equente
da decido administrativa irreformavel. ou de débito inscrito na divida atíva da Uniio ou de
efeito equivalente:;
IV - Comprovante de residCnciL
Paràgrafo 1D - Proferindo o despacho de que trata este anigo; o requerente
deverá no prazo de cinco dias de sua ciencia, sob pena de ineficácia do uo. proceder 10

recolhimento dos tributos devidos. acrescidos de encargo financeiro ou valor equivalente,
Os vaiares dos veículos ou bens de origem estrangeira para
fins de incidincia dos tributos. seria fixados de acordo com o preço corrente no mercado
para os veiculas similares. com o desigio dos tributos que já incidem sobre os mesmos.
Parigrafo 28

-

Art. 3· - O disposto nesta Lei•. somente se ~pliCl aos veiculos e bens que
tenham sido objeto de destinaçio na fanua prevista no ano 29 do Decreto--Lei n· 1.445 de

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
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COORDEl\'.~ÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

DECRETO-LEI N° 1.455, DE 07 DE ABRIL DE 1976
DISPÕE SOBRE A BAGAGEM DE PASSAGEIRO
PROCEDENTE DO EXTERIOR, DISCIPLINA O
REGIME
DE
ENTREPOSTO
ADUANEIRO,
ESTABELECE NORMAS SOBRE MERCADORIAS
ESTRANGEIRAS APREENDIDAS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
.
Art. 29 - A alienação ou destinação será efetivada da seguinte
fonna:
1 - mercadorias com notórias possibilidades de comercialização
externa:
a) venda a empresas comerciais exportadoras que assumam
compromisso de comprovar sua efetiva exportação:
b) venda a lojas francas.
11 - mercadorias de dificil comercialização externa: outras fonnas
de destinação, confonne critérios e condições a serem fixados pelo
Ministro da Fazenda.
§ 1° - A partir de 1 de janeiro de 1988,. o produto da alienação de
que trata este artigo terá a seguinte destinação:
a) 60% (sessenta por cento) ao Fundo Especial de
Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização FUNDAF, instituido pelo Decreto-Lei número 1.437, de 17 de
dezembro de 1975:
b) 40% (quarenta por' cento) ao Programa Nacional de
Voluntariado - PRONAV, da Fundação Legião Brasileira de
Assistência - LBA. instituída pelo Decreto-Lei número 4.830, de 15
de outubro de 1942.

* § J com redaçãodadape/o Decrelo-Lel númem 2.-111. de 21 de.fanclrode 1988.

§ 2° • Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito
especial de até Cr$ 200.000.000,00 (duze!1tos milhões de cruzeiros)
em favor do Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento
das Atividades de Fiscalização - FUNDAF, para atendimento dos
encargos de administração e alienação das mercadorit5 apreendidas.
§ 3° - Os recursos necessários à execução do disposto no
parágrafo anterior decorrerão da anulação de dotações orçamentárias
~onsignadas no vigente orçamento". '
§ 4° - Caberá à Secretaria da Receita Federal a administração e
alienaç!ió das mercadorias apreendidas.

07 delbril de 1.97-G
An. 4° - Os recursos oriundos da regularizaçio fiscal d..... bens, se
reverteria a favor da Seguridade Social como receita extrJOrdiniria.
Art. S· ~ O Ministro da Fazenda expedirá as instruções necessárias ao
cumprimento do disposto nesta Lei.

An. 6rJ ~ Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçio,
Art. .,. - Revogam-se as disposições em contrãrio.

DECRETO-LEI N° 2.446, DE 30 DE JUNHO DE 1988
DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DOS
TRIBUTOS RELATIVOS AO I1'iGRESSO DE
BENS DE PROCEDÊNCIA ESTRANGElRA.
NAS CONDIÇÕES QUE MENCIONA, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JUSTIFICAdo"

m.ves

Anterionnente já houve esta regularizaçio
do Decmo-Lei n· 2.446,
de30dejunhode 1988.
O novo Código Nscional de Trânsito precisa que todos os veiculos sejsm
devidamoIú regularizados para que stti" plelllJJlelllO aplicado.
Como prevê o art. 4° d.... proposta os I'OCUno5 advindos dess& reguIarizaçio
remtetlo I favor di Seguridade Social.

Art. 1° - Terão sua situação .fiscal regularizada, nas condições
previstas neste Decreto-lei. os produtos abaixo relacionados, de
origem ou procedência estrangeira, que hajam ingressado no território
nacional até a data da sua publicação, sem observância das ~xigências
legais:
1- veiculo automotor;
fi - bem de capital, incorporado ao ativo pennanente de pessoa
jurídica, ou por esta utilizado, ainda que sob procedimento fiscal.
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COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

PROJr.TO

nr. UI
Admlle <I rcnuncJi2. da 3posen~:IJunTo 30 INSS

4743/98
4744/98

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Outubro de 1999

Modlfic:a:l Lei 8112. de 10 de dezembro de 1990. que dl$pÕC sobn: 11 rchUnclll d:I
l~nCld"na&st'n'Uk>r

blJco

DI!pÕC sobn: li r«UIan:z::tç:io (iSQ! de \'I':lcul~ c bc~ de procc:dcncL1 csuangcu:L
em l11uacâo Ileu! ~ho''rernlóno N2C1on.tl e d.:i outr.l5
,dêncJ:IS
D1JPÓC sobre o I:'ierciqo d3 pcofissiO de Pa1J~o e d:i outm pm1déACW
IMIlUl o dlll 23 d<:lulho como o dJ2 t1;JC101I31 dos SCI''1dorcs doS 1kplln:uncIlCOS de

4745/98
04746198
4774/98

I

ESll';1l1lS de Rod:Ieem do Bml!

PROJETO DE LEI N· 4.745/98

T

Nos termos do ert 119, I, do Regimanto Interno da Cllmara dos
Deputados. o Sr. Presidente determinOu a abertura e dlvulgaçio'na Ordem do Dia des

Sala das Sessões. em 09 de març , de 1.999.

Comissões de prazo para apresentação de emendas, a partir de 19/11/98, por cinco
sessões. Esgotado o prazo. não forem recebidas emendas ao prOleto.

Sala da Comissão. em 30 de novembro de 1998.

~
Maria Linda Ma911lhães

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Secretária

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
Delro. nos tennos da art. 105, pwigralo unCa. do RICO. a
deslrqUiVlmento da segUinles proposiç6!s: PL'5: 284115.
2i51i5, 8B11Il5. 164II1lB, 2053!ll6. 211Ml8. 252111l6,
25211l1B. 25311SB. 2531JJSe, 2S3711l7. 361l1ll7. 36t5117.
351711l7, 37521117, 387ol1l17. 310011I7. 3~711l
17Mla.
411Ma. 427ol1l1a, "elmo _Ma, 47~, 4
I,
47461ll1. 474Mla, 47741a1. Pulllqu.....
V
Em.11 I

EXCELENTÍSSIMO SENHOR
DEPUTADOS
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PROJETO DE LEI ND 4.745198

Nos termos do art. 119, I, do Regimento Interno da Cllmare dos
Deputados, o Sr. PreSIdente determinou a abertura e dlvulgaçio na Ordem do Dia das

. Comissões de prazo para apresentação de emendas, a partir de 24/05199, por cinco
sessões. Esgotado o prazo. não foram recebídas emendas ao projeto.
Sala da Comissão, em 31 de maio de 1999

REQUERIMENTO
(do Sr. Arnaldo Faria de Sã)
•

Nos lermos do

ano

'~._ J •••• _ .....

I.'..... . . .' '-o I J

Maria Linda Magalhães
secretãna

J05, parágrafo único, do Regimento

Inle~o da Câmara dos Deputados, requeiro o desarquivamento dos Projetos

de Ler abaixo·relacionados, que são de minha autoria:

I· RELATÓRIO

nOJETO D": U:I

294/95

Aerescem:I plnç:1!o:JO an. 2" cI3 Lei td21. de 1'- de .001 de 1')1(,. pur.I est~ i2.
C pcnslOnlSl:lS o alendlmcnlo pelos; prOJr.lm::as de n.hmc:nuç;kl do

~
I~

295195
861195
16W96

2053196
2196196
25281%
2529196

AtIC!Ur3 preferinct:l. ;)05 lfWOte5 de 60
COft!r3.:1 Dm'1dCncu Soeul

Arneldo Faria de .Sá, propõe a regularização dos velculos de procedência

9u,cll. de U~ de nwo de 199~. que lOnIa obnp&om li c.~ de
IftItrWnelItOC de rncd:tç5o de peso nos palCOS de m'Cllda de IH IlqUtfCIfO de p=1~CO
I ~ uso dotRauco
.
Di'IJÓC sotft ~ s de Jlx:m1n"O .:I dmalIUo l1"1lAWU do pontO De \'1Jl2,

:837/97

Para a regularizaçAo mencion.da. deveri!o os proprietárioll

Oilpóctobn: .. ~dcIlIFC'lOdc~a~publMX)$

DiIp6c sobre ~ de pc'O&CÇio :10 Mbo.. lWIl ~ do .artlJCl ,"9 da
COAIllNdO Fedrnl

=~r:no=~·O:~:ê:~~~~dc~:::;~= de 1t}!>O.

OlSJlÓC

sobre o IrlCilÇC

:J

ser aplicado

110$

I"C:1JU1'1es dos benefic10s d:I Pn:ndcncu

1~~::;:r:I~:u1~=:mtl77da Consolldaç;}odH LclsdeTr:mlho
WuIWO 011

3587/97

AllCr:1 a lei 8K8~ de 1I de Junho dI:" I<)'l~ <le~ntlndo UlClSOS'3CK aruJ!OS 21 e
13. cd:a ouU'U OfO\'1dCnct:ts.
ASIepU:1 :l uabalhadores. ,;l~ e pcnslOCUJlti da Pn:\'WiéncI<l Socul
lrZUmelllo dc:nw1o. e~:'DCns.1S do SlSlem., UnJCO de
Cna o Co,,"J~O ftdcr:1J e M Conv.lhos Rc~OlU1S (jos Oesp:lctunlcs c doi outrn

NaoolUl do Idoso

:t

ser comctnol'3do. anu:ahncnle no

dI;1

UI de

ou,""'"

3967197
4176/98
41S6/98
4274/98

tributos devidos, acrescidos dos encargos financeiros. O valor do veiculo. para
efeito da incidlncia dos tributos, será o preço corrente do bem no mercado,

subtraindo-se os tributos que sobre ele tenham incidido.

d'

O art. 3° limita a aplicação-dos dispositivos aos ve(culos e
bens que tenham sido objeto da destinação prevista no art. 29 do Decreto-lei nll
1455. do 7 de abril de 1976, embom a citação do diploma legal esteja
equivocada.
Por fim, os recuroos oriundos da regularizaçio fiscal

deverão ser revertkios a favor da,~uridade Social,
:;, " ...

S:todc:·sus

1Dml.'1~ncw

3874/97

3900197

requerê-Ia à Secretaria da RllCllila Federal. e. atendido o pleito, recolher os

AkmaLcI3137.d.:,2ldcoulubroael96ó.queullUtuloDlaOfiQllldef~
tm1mr.l o:u1 100 da Lc11213. de 2.l dcjulho de lWI, qurdiJp6e sobn: os plmx
de briCOlõ d:l; Pl't"lo1dCacl3 Soctal. ~ cb DUCras pnJ\~:I fim de cmbdee:ct. '\.

3511197

3752/97

IIIlràngeire que hejam ingressado no Terril6rio NaciOnal sem a obselVincia das
exigências legais. até a data de publicaçAo da lei que resulte da proposta.

"""""'"

I--==:;-~oo=~o~""'~do~"'''''''~,!:'''~.de~""~,,,~roa~ ..
~===-:;:"====:-;;;;;;-!
I ~. '12~196
:539/%

O Projeto epigrafado, de autoria do ilustre Deputado

:mos lU tlan!ltaÇiO de processos )Ud&cws

a. La

Allm

AlICr.I:l Lei 6.226. de l,c de julho de 1975. que dJqKlc sobre 3conU~ ftClpl"DCll
de lC1npO de scnoÇD pUbliCO f~1 c de :lUVIdadc pnvad:!. p:tr.I efeuo de
I.~odo""
Eslende :I co~ da Jr.IDfiaç;l:o tulahftll :ws que se el'COnlram em gOlO d:I
Rcmb Mel1So'll Vlt:I1i.C13
Rcw!!J o:ln 12 tU Lei ')532. de lU de de1.cmbfode 1'1']7
Mod!fiCl :I LeI %12. de I') de (C'I'CfCUO de 1')'lR qUI: IlUIIIUI o Scl'\1ÇO de
IbdJodl(us.;o Comunu.;na e d.:i otIlr.K flf'O\'1dénct:ls
Ahel'l) o 1':Ir.a~o I" do sn 77 d:I Lei n" ·),c7Kf'}7 que dlq>oc sobre li polillCl
CIIC!"teUC:I

Arquivada a proposição ao final da legislatura, leve deferido
o requerimento de desarquivamento, vindo a esta Comissão para apreciação da
,a4equação orçamentária e fi;lli~Ceira e do mérito,

_I.'

'.'

l'

Esteé:Cl',Ullalório.

11 • VOTO DO RELATOR,,! '

nxtonal c cU 0l.I1l1S prO\'tdCncw
o armazenamento de botiJÕeS de 1:M hqut:fcllo de pc:troIco-GLP e cb

~

4491/98

DlSp6e

4660198

i>nxtop prv.o aupulado pela Lei ')52lJ. de OK de
soblc ~ fIA0 au:1aIIlados ~enlCS:
m::ad:mr.ld:u. cd:lOUir.lSJ)m\'1denCl35

OUlI'ISnRMIXftC1S
d~mbro

:l$

cc 19'17, que dlqJÓC

eonus de dePOSllOS

~

Cabe' ã esta Comissão, além do exame de mêrilo, apreciar
a proposição quanto 11 '. •uli· adequaçio orçamenlàn.<o:e financeira. confonne
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prevêem o. arts. 32, IX, "h", e 53, li, do Regimento Intemo da CAmara dos

Villani, Félix Mendonça. Luiz SalornAo, Evilésio Farias. Marcos Cintra, AntOnio Jorge.

Deputados - RICO.

Pedro Bittencourt, Luiz Carlo. Hauly, Luis Carlos Heinze, lris Sim6es e Neuton Lima.
De acordo com o Regimento Intemo, somente aquela.

propo.ições que "importem aumento ou diminuiçAo de receita
pllbUca" estio .ujeitas
orçamentária.

ao

ou

de deapeaa

Sela da Comisaio, ~de Hlembro de 1999.

exame de compaUbilidade ou adequaçAo financeira e
.'

'I
.\." ,
:jA' )U{
1/./.:&/
,{ I

Deputada Veda CruSius

exame prevê a
ou procedência
estrangeira. originando recursos que revertem a favor da Seguridlde SocIal.
A

matéria tratada .no projeto em

AlllularizaçAo da siluaçAo flSClll dos velculos e bens de origem

I

I

Presidente

Quanto ao mé<Ilo. pretende o projeto Alllularizar a sltuaçlO
de veiculos que foram importados sem observar as exlginc:ias legais e
Alllulamentares, perdoando a pena de perdimento que tenha incidido sobre OI

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N~'39, DE 1999

bens.

AIeg8-H, na Justlllcaçlo, que t* regularizaçlo

(Do Sr. Jorge Tadeu Mudalen)

1* ClCXIInll

anterlonnente. autorizada pelo DecreIo-leI ... 2.0466. de 30 de ]unho de 1988.
Acrescenta-se que o novo Código de TrAnslto exige que lodos os velculos aejam
regularizados, pera que possa ser plenemente aplicado, e. por fim, Iduz que OI
recurllOS reverterlo a favor de Seguridade Social.
Com todo o respeito pelas nobres intençOes do projeto, nAo

me

perece que qualquer das raztles alegadas juslifoque

ó perdia da

Cna o Grupo Par/amenrar BraSlI-/raaue
;AO SR PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE)

pena de

penlimento, sem qualquer compensaçlO.

A Câmara dos Deputados resolve:

Quem cometeu infração que resultou no perdimento nAo
deve ser perdoedo, para que a impunidade nAo se converla em rnotivaçAo pern
nova. infrnçOes, que, mais dia menos dia, serAo novamente perdoedas por

Art. l' Fica

criado.

como

serviço

de

cooperação

interparlamentar. o GrlJpo Parlamentar Brasil-Iraque.

projeto de lei semelhante a este.
O argumento de que a regularizaçAo é exigida pelo Código
de TrAnsito deve também levar à conclusAo oposla: quem nAo estiver com seu

Parágrafo único. O Grupo Parlamentar Brasil-lraque será
composto pelos membros do Congresso Nacional que a ele aderlrem.

Veiculo importado em situação legal nAo poderá registrar o veiculo introduzido
irregular ou iegalmente no Pais.
Por fim, a desllnaçAo dos recursos provenientes da
regularizaçAo à Seguridede Social nAo é tecnicamente ume boa soiuçAo, pois tais

Ar!. 2' O Grupo Parlamentar reger-se-á por estatuto próprio,
a ser aprovado na primeira Assembléia Geral Ordinária, cujas disposlçõllS
deverão respeitar as prescrlçOes legais e regimentais em vigor.

recursos se compõem de Imposto de ImportaçAo e IPI, constituindo, auim.

Art. 3' O Grupo Parlamentar atuará sem ônus para a

arrecadação nonmal da UnlAo.

Cllmara dos Deputados.
Acrescente-se, ainda, como inconveniente do projalo, a
disposiçAo do art.

3', que limita sua aplicaçAo ao. veiculo. que, depois de

aplicada a pena de perdimento, tenham sido destinados pelo Ministro da Fazenda

Ar!. 4'

Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação.

a órgAos públicos e enlidaaes beneficentes, comprometendo. assim, a essência

JUSTIFICACÃO

do projeto.
Pelos motivos expostos, voto pela adequação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela rejelçAo do Projeto de Lei n' 4.745. de 1998.

,_., '~'cons1Jlulção do grupo oarlamentar Brasll-lraque tem um
51gnificaao mUito esoeclal. Os grupos parlamentares. pela sua própria natureza e

modo de funCionamento, têm demonstrado reIteradamente sua capaCidade de

"'~~"U;~C'~

de 19l1!l.

estabeleCimento de um canal paralelo. ás um foro Singular. para o
desenvolVimento 00 mtercâmblo. ~ da cooperação e do entendimento
Interparlamentar. que vai além e freqlientemente complementa as relações
bilaterpis formaiS orotagonlzaaas pelos governos. na pess~a do Chefe de Estado
ou de seus representantes plenipotenciários,

Deputado CARLlTO MERSS

:"Iêm

Relator

OISSO,

o contato direto. o debate. as conversações

entre os representantes legislatIVOS de dOIS palses. torna possível L.ma melhor
compreensão reciproca das realidades viVidas celas rescectlvas r:;opUlações. As
caracteristícas dO relaCIonamento Internacional entre os parfamentos adqUirem
por ISSO. 1O;oon.âncI8 suolementar no caso das relações entre o Brasil e o Iraque.

o

Iraque é um pais aue atravessou sucessivos conflitos

bélicos oesde a sua independênCia. em 1932. Durante a Segunda Guerra
Mundial o pais foi ocuoado pela loglaterra. Dez anos depois. um golpe mimar

111" PARECER DA COMISSÃO

derrubou a monarQUia IraQUlana. O novo governo Jamais adquiriu instabilidade e

sofreu sucessivas tentativas de golpe.
A ComissAo de Finança. e TributaçAo, em re\lniAo ordinária realizllde hoje,
concluiu. unanimemente, pela adequação financeira e ocçementária e, no méfilo, Pola
rejeiçAo do Projeto de Lei n' 4.745198, nos termos do:.perecer do I'Ilstor, Daputado
CarUto Meras.
ESllveram presentes os Senhores Deputados. Veda Crulius. Presidente:

Em 1980 o ITaque invadiu o território iraniano, iniciando-se
uma guerra que durou 8 anos. Findo o conflito com o Irã. em 1988. apenas dois
anos após. em 1990. o iraque inicia nova guerra, ao invadir o Kuweit e. dias
depois, declarar a sua anexação.

Armando MonteirO. Vice-PreSIdente; Deu.deth Panto}8:jorge Khoury, josé Ronaldo.

Em 1991, o Conselho de Segurança das Nações Unidas

Bez, Cezar

adotou uma resolução determinando o uso ,da força para restabelecer o dominlo

Manoel Castro. Paes Landim, Roberto Brant, Antonio Cambraia, Edinho

Menti. Pedro Novais, Antonio Kw1dir, Custódio

do Kuweit sobre o seu territórlo. a força tarefa da ONU, liderada pelos Estados

Mattos, José Militão. Manoel Salviano. Nilo Coelho; c.mo Merss. JosA Pimentel.

Unidos. deflagra a operaçAo Tempesfede no Deserto. Era O inicio da GuelTll do

Minon Temer. Ricardo Berzoini, Fetter Júnior, lberlt Ferreira, Odelmo Leio, Basilio

Golfo. conflito que arrasou o pais e fez um grande número de vitimas.

Schirmer, Germano RlQotto. Milton

.,
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Para controle e medição da obesidade utiliza-se o

Com o fim da Guerra do Golfo. eclodiram uma série de

indice de

rebeliões protagonizadas principalmente pelas minorias curdas e xiitas. todas

Massa Corporal· IMC. que é o resultado da divisão do peso corpoIlIl pela aRura

violentamente esmagadas por Saddan Hussein.

ao quadrado em metros. Classificação da Organização Mundial de Saúde

A continuidade dos atritos com os EUA. e o Ocidente de

estipula cinco níveis de IMe. para pessoas adultas com aS seguintes referências:

modo geral. resultou na aprovação de um embargo comercial ao lraque, e
também em bombardeios periódicos por parte dos Estados Unidos. por razões

CLASSIFICAÇÃO

diversas

Peso normal

16 a 2'1.9

Pré-obeso

25 a 29.9

Obesidade grau I

30 a 3'1.9

11
Obesidade grau 111

40a mais

A situação Interna atualmente no Iraque é o produto de
todos esses conflitos. Internos e mternaClonalS. Tal resultado contabiliza milhares
de morte e uma situação de caos generalizado. tanto da infra~estrutura do pais.

como na dispo~ibilidade de alimentos e remedios. AS condições de vida são hoje.
no Iraque. tão difíceis. a ponto de jã h8lo/erem sido tomadas uma série de medidas

Obesidade grau

35 a 39.9

áe ajuda humanitária. Inc(usNe por parte das nações oCIdentais.

Diante desse quadro. a fonmação de um grupo parlamentar
Brasil-Iraque haverá de contribuir para amentzar as más condições de vida da
. população local. promovendo a proteção dos direitos humanos. no D.ais e o
retorno da sltuacão interna à normalidade. com a suspensão. inclUSive. das

sanções

Imposta~ pela ONU. mediante é claro. a assunção de compromissos

Enquetes

probabilísticas

ele

abrangência

nacional

realizadas entre 1968-1996 conside!lindo o IMC de 30 kglm2 demonstram para o
Brasil, em 1989. índices de obesidade de 13,3 % parÍI as mulheres

N~al

para os homens. Dados de 1996. da Pesquisa

e

de 5,5 %

sobre' De'~ralia

e

saúde - PNDS. abrangendo a mulher em ielede reprodutiva. de 16 a '19 anos.

pelo governo "aquiano.

que tenham pelo menos um filho com menos de cinco anos de idade revelam
aumento acentuado da enfermidade no período mais recente (0.20 ponto
Sala das sessões. em

de

de 1999.

percentual ao ano no período 1975-89 e 0.37 no periodo 1989-96)
Estudos .epidemiológicos

eVidenciam

a

relação

da

obesidade com O grau de urbanização do País. o nível de desenvolvimento "e
automação da produção. padrões de educação e renda. acesso â íntormaçio e
hábitos culturais.
Dados de enquetes realizadas em 1975 e 1989 mostram a
relação da obesidade com a renda familiar. Foram registrados aumentos na
freqüência da obesidaele

PROJETO DE LEI
N° 1.461, DE 1999
(Do

Sr. Luiz Bitlencourt)

Dispõe sobre a reserva de assentos para pessoas obesas nos sistemas de transporte
público coletiVo rodoViário urbano e mterestadual.
(ÀS ÇOMISSOES DE DEFESA DO CONSUMIq,OR. MEIO AMBIENTE E MINORIAS: DE
VIAÇAO E TRANSPORTES, E DE CONSTITUIÇAO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54)
-ART. 24. 11)

para ambos os

M. 1· Destinar-se-ão dois assentos esptlCIB'" para
passageIros obesos. nos sIstemas de transporte público coletivo rodoviiries
urbeno e mterestadual.

todos os estratos

e

relativo da

obesidade alcançou maior amplitude. Considerando O sexo e a renda, entre os
homens O aumento da obesidade com o aumento ele renda não demonstrou
significado. porém. entre as mulheres a verificou-se a prevalência da obesidade

no estrato de renda intermediária
Consiclemndo

todos os aspectos

citlldos,

há uma

expectativa de CllIll metade da população brasileira encontre-se obesa nos
meados do terceiro milênio.
Como todos os

O Congresso Nacional decreta:

sexos

socioeconêmicos. Entretanto. nos estratos mais pobres o aumento

individuos pertencentes a

diferenciadas do padrão comum da sociedade.

as

categorias

chamadu minorias, o obeso

sofre restrições em diferentes níveis e srtuações. Entre estas registra-se a
dificuldade de realizar viagens nos veículos de transporte coletivo

rodoviário. os

quais são fabricados com assentos segundo as dimensões ~pondentes aO

corpo de um indivíduo comum.

.

§ 1° As dimensões relerentes ã largura. profundidade e
dilllãnCla livre do assento reservado deverão ser maiores do que as UlUais.

§ 2" A eXigência Iimitar-se-á a 10 % (del: porCllnltl) do total
da frota . por empresa de transporte.
M 2" As empresas de transporte cumpririn a ~inaçio
da presente leI nas seguintes condições:

No Brasil. a fabricação das

~ll'OC9rias de

On\bus urtl&no

obedece às disposições da Resolução nO 1. de 26 de janeiro de 1993, do
Conselho Nacional ele MetrOlogia, NomIalizaçAt$ e Qualidade Indualrial CONMETRO. na qual constam 16 itens. incluindo' banco de passageiros e área
para passageiros em pé.

I - em cento e oitenta dias para a adaptação doa veículos
em Clrculação:
Naturalmente. as dimensões estipuladas. pelo mínimo ou
11 - em trezentos e sessenta e cinCO dias para a aquisiçãO de
veicuJos novos. naetonals ou estrangeiros.
.
Art. 3° Esta lei entra em vigor no prazo de noventa dias
a contar da data de sua publicação.

por

intervalos. atendem a uma pessoa ele corpo mediano.

cujo padrio

ergonômico é incompatível com o de um indivíduo obeso. Assim. a ptIlIlIOII obesa
utiHza os ônibus urbanos com assento duplo. sofrendo incõmodo e causando
desconforto ao passageiro do lado.
Tratando-se ele deslocamentos interestaduais. com maior

JUSTIFICAÇÃO

tempo de percurso. o desconforto é potencializado. prejucflcando a

pessoa obesa

e seu viZinho de poltrona" .
A olJesidade é considerada uma enfenmidade caracterizada

DeSse modo.

considerando

o

elevado percentual da

pelo acúmulo excessivo de gordura corporal que causa prejuizos à saúde do

população obesa do Brasil. tendo em vista sanar a inadequaçio constatada no

indivíduo.

e1esenho atual das carroêerias dos ônibus e no

int~ito de prover mais conforto

*'
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"Art6·

apoio dos ilustres Pares para a aprovação tio projeto de lei aqui apresentado.
Sala das Sessões, em

de

§ 4"
Tnmestralmente a Caixa Económlca Feoeral'CEF
aoresentara balancete ao INDESP com o resultado da

de 1999.

receita proveniente dos
artigo (NR)

V,,,",u-._-./

adICionais

menCIOnados

neste

Art 3· Esta lei entra em vigor na data de sua pubiJcação

Deputadj. Luiz Bittencourt

JUSTIFICAÇÃO
~LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDEl'ôAÇÃO DE ESTl'DOS LEGISLATIVOS - CeDl~

Ao fim de eventos esportivos do porte dos Jogos Olimp,cos ou PanAmencanos recruoesce o debate sobre a carênCia de recursos para o desporto
brasileiro

CONSELHO NACIONAL DE METROLOGIA. NORMALIZAÇÃO
E QUALIDADE INDlisTRIAL
RESOLUÇ,"O t:q 1, DE 26 DE JAJ.':EIRO DE 1993

o Presidente ao Canselna Nacional de Metrologia, Normallzaçio
e OU81ldade Inaustrla' - CONMETRO. tendo em vIsta (] ClISPO:3to no
artigo>
'32
di Lei n2 5966. aI! 11 ae C1'ezemoro de 1573 e na Lei nQ B.'490. OI!
19
C1e novemlHo de 1992, e usanOo elas atrltlUlçõeS COnferlaas pelo parágrafo

82 do arLlgo 32 do Decreto 99532, O! 19 (U setembro de 1990 e.
ConSiderando a netf!!55ldaae ae estabelecer reaulsltos para
CarrOl;lIrll de õnlbUS Urbanos ae modO a

fornecer aos usuários

-CarroçarIa

tJnlbu~

de

Urbano -

PlJdrOnj2aç~o·

em

vIgor.

ti

conalções

minlmas ae conforto e segurança;
Considerando fi nece'Sla~ae ae revisar o RegUlamento
De

Ticnlco
moao

a

o

preSidente do COB. a titulo de comparação. argumentou que o
comitê italiano recebe cerca de US$ 650 mllhõeslano e o australiano
aproXimadamente US$ 100 milhões/ano. Esses valores foram Citados meramente.
como referênCias. ViSto as diferentes caracteristlcas sóclo-econõmicas desses
paises comparativamente ao BraSil Por fim. o preSidente do COB afirmou que
recursos da ordem de R$ 50 m,lhõeslano permltinam a elaboração de novo projeto
olimplco que dana outra dimensão ao despdrto braSileirO

aprImorar
os veiculO' hoJe em funCionamento,
e em
função
do
desenvolVimento tecnológiCO do setor;
Consl deranao o estclbe I ec I ao pe I a Ré,o I uçio nQ 03/92 ae 08 de
Janl!:lro de 1992. oe,te Conselho, oue oetermlnou que o INMEiRO criasse
um Grupo ae TraDalno com envolvimentO de entlCUoes representativas dO
setor para rl!:vls~o 00 Rl!:gt:lamento i"cnlCo aI!: Carroçarias OI!: OnlQUS
Uroanos.
ConSIOl!!randO
documento final elatlorado pelo GrUDO ae
Trabalho.
Resolve. "ad referendum" CO referloo Conselho'
1.
Estaoel!Cer o Regulamento r.cnlco ae -CarroçarIa
para
~~~ ~~~ta~~~.~~ pra!:a:~~~~~a~:o~6 (:~~~~ m:se~:eSl!:nte Reso I uç~o.

.e

Inegavelmente. o desporto brasileiro não vem recebendo os recursos
necessarios ao pleno desenvolVimento do seu potenciaL Na realidade. o esporte
não é só a manifestação da cultura de um povo mas. também. constitui
investimento sólido. de médio prazo. na redução dos gastos com a saúde e a
assistênCia SOCiaL

2.
:Jetermlnar
ao
InStituto
NaCI~nal
OI!:
MetrOlogia,
Normall:.aciio I!: ~1JalldaOe lndu.str:a: - I NME-:-=\O , a em's~iio ::lI!: Certificado
de Conformloac~ ao RegUlamento TécniCO ora estabeleCICO.
3. Recomencar ao COngelho Nacional de TrinsltD - CONTRAN,
dO
Mlnl5terl0 qa uustlça, a Regulamentac50 da Clrculaçiio de. õnll)U9
Urbanos, de acoroo com o c I ta ao Regu lamenta Tácn 1 co.
q.
ConSiderar 1321t:1 efeito oe,ta Re,oluciio apenas os Onlous

Urbano!5 TIPO!5

I

Frequentemente. quando se aborda a questão de recursos para'o
esporte utiliza-se como comparação os dispêndios com a cultura, como se fossem
áreas excludentes. De fato. ambas as áreas são relevantes e Indlspensaveis para
o desenvolVimento do Pais. No entanto. como ê notório. a cultura no BraSil já
pOSSUi incentivo - ainda que Insuficiente - consubstanciado na Lei Rouanet e na

e J J De!5crltos no RegUlamentO T6cnJco anexo.

5. Esta Resolucjo entrar;' em vigor na data de sua putlllcaçjo.
revogadas as ReSOluções nQ. 1Q/8S, ce 13 de outUbro Oe 1988, n2
05/89
de 07 de novemoro oe 1989 e nQ 0:3190 de OS Oe outuoro. de 19!;tO. 00

verba do Fundo Nacional da Cultura. O Esporte. contudo. não pOSSUi qualquer
incentiVo fiscal especifico ou dotações públicas minlmas necessánas.

CONliETRO.

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

J DSê EDUARDO ANDRADE V I E I RA

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

.

,

PROJETO DE LEI
~!! 1.462. DE 1999
I Do Sr. Agnclo Quciro/.
Acrescenta

Recentemente. o preSidente do Comnê Olimplco BraSileiro - COB.
Sr. Carios Arthur Nuzman. consloerou .nsuficlente o valor transfendo ao COB.
,ncluslve nos anos oilmOICOS e de pan-amencanos. correspondente a arrecadação
liqUida de dOIS testes da lotena esportiva eqUivalente a RS 300 mli Na realidade.
em 1999. o INDESP transfenu ao COB RS 1.878.204.89 para o pré-pan de box
(R$ 15.20489). XIII Jogos Pan-amencanos (R$ 1 613.000.00) e para aluguel das
Instalacões olimpicas em Conberra na Australia (R$ 250000.00 - 1" parcela).
Ainda aSSim. os recursos ofiCiaiS destinados ao COB foram insignificantes se
comparados aos valores investIdos por outros palses

inCISO

J

VI e altera o § 4· do art 6· da Lei n· 9 615. de 24 de março de 1998

IÀS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO. DE FINANCAS E
TRIBUTAÇÃO (MERITO E A~T 54). E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REÓJ).ÇÃO
(ART 54) -ART 24.11)
\
.

.

No Congresso NaCional estão tramitando vános projetos de lei que
pretendem cnar incentivos fiscaiS para o esporte. Tratam-se de iniciativas
louváveiS. porém, é conheCida a POSiçãO contrana da Secretana da Receita
Federal do Ministêno da Fazenda. utilizando como argumentos a evasão e a
possibilidade de sonegação fiscaL
Assim sendo, este projeto que hOJe apresento pretende criar recursos
para a promoção do desporto de rendimento. que alavanca a prática esportiva em
todo o Pais, sem interferir na arrecadação federaL O projeto cna percentual de
1,5% sobre a arrecadação bruta dos concursos de prognósticos e loterias federaiS
e similares, cuja a realização ocorrer por autorização federal, deduzindo-se este
valor do montante destinado aos prêmiOS. nos termos da Lei 9.615. de 24 de
março de 199B.

\

\.
O CONGRESSO NACIONAL DECRETA:
Art. 1·. Acrescente-se o seguinte Inciso VI ao art. 6· da Lei.'" 9.615,
de 24 de março de 1998:
·Art.6·...............................•..•........•.':-...............•..........................
VI - adiCionai de um e meio por cento da arrecadação bruta
dos concursos de prognósticos previstos em lei. dedUZindose este valor do montanle destinado .aos prêmios. sendo que
este montante arrecadado será repassado ao ComItê
OlímpICO Brasll..ro e ao Comrtê Paraolímplco Brasileiro. na
proporção de oitenta e CinCO por cento e qUinze por cento.
respectivamente. ~
" :.,
.!f,:,/-,

Art. 2·. O § 4· do art. 6· da Le. n· 9.615. de 24 de março de 1998,
passa a ter a seguinte r e d à ç l i ó : : .: ;" .

Em decorrência, o montante arrecadado será repassado ao Comitê
OlímpiCO Brasileiro e ao Comitê Paraolímplco BraSileiro. na proporção de
85% e 15% respectivamente. permitindo que essas entidades passem a usufrUIr
de recursos mensais para a elaboração de seus projetos destinados ao desporto.

coa.

Conforme dados da Caixa Econõm,ca Federal. o percentual de 1,5%
proposto propiciará arrecadação anual eslimada de aproximadamente 30 milhões
de reais, valor este que acrescido aos dos testes da loteria esportiva e aos
programas orçamentários do INDESP em favor da promoção do desporto de
rendimento, criará condições para o
e para o Comitê Paraolímpico Brasileiro
desenvolverem projetos olímpicos de vulto, não só para os jogos de Sidney, no
ano 2000, como tambêm e principalmente para os Jogos de 2004 e subsequentes.

coa

Convém sublinhar, que os recursos ora destinados ao esporte serão
custeados, pelos prêmios dos concursos de prognósticos previstos em leL O valor
repassado ao esporte corresponderá a aproximadamente 4,5% dos prêmios, não
desestimulando as apostas lotéticas.

48412 . Quinta~feira 14

o Congresso Nacional decreta:

Finalmente. enfatizo as palavras do presidente do COB. Sr. Carlos
Arlhur Nuzman: "o esporte ajuda a divulgar o Pais. a promoção de eventos
internacionais. movimenta a indústria do turismo e cria empregos. Novas

modalidades. mais atletas. formam novas profissões. combatem o desemprego e.
em última análise. são outl'lJ altemativa para tirar as pessoas das ruas. da
pobreza. Quanto mais pessoas praticarem esporte. mll/or será a possibilidade de
termos um povo saudável e mais bem-educado. Enfim. toda a sociedlHJe vai ser
beneficiada".
Estou certo Que os beneficios que irão advir da utilização desses
recursos em favor dos atletas olímpICOS e paraolímplcos darão nova dimensão não
só ao desporto. como à sociedade brasileira.

Sala das Sessões. em
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I-~

Ar!. 1" O ar\. 36 da Lei n" 9.615, da 24 de março de 19l18,
PMSlI a vigorar aetlllICldo do l*ágrafo o SllQur.

eo

"5 N;)a atJelH lIllIf100lS de dezesseis anos é VlldadlI a
saida do Pais em razio de vinculo desportivo finnado com entidade de
prática desportiva atrangeira." (NR)
Ar!. 2!'. Esta lei llII1ra em vigor na data de llll8 publicaçio.

JUSTIFICAÇÃO
de agosto de 1999

~tb~~

A \egiIIeçAo desportiva em vigor criou a figura do atIeCa
MmiproIisaicnal, ou Hja, daquele que mantém com o clube um

llItágio que lhe permite, lTIlldólInlll incentivos materiais,

prol\uional.

O

atIllla

semipmlilsienal

pode

contrato de

adquirir fOmIaçio

rMàndir

esse

contralll

anlacipIIdament, deIde que ~ uma multa, cujo valor m8ximo é RI 240 mM,
É fácil entender o assédio de clubes estrangeiros de boa
srtuação financeira sobre nossos jovens talentos desportivos: paga-se a multa.
que é irrisória, e contrata-e o atleta essim liberado para ÍOQar no exterior. Por
falta de proteção legal. 'os clubes nacionais nada podem faZer, a não ser
contabilizar os prejuízos e lamentar que o investimento realizado na foonllÇão da

Quadros frBquenlemente não dá o retomo esperado.

"LEGISLAÇÃO crrADA ANEXADA PELA
COORDEN."ÇÃO DE ESnmoS LEGISLAnvos -

A fadlidade com que c:Iubes estrangeiros e

CeD1~

lIlIUS

prepostos, os empresários, e apodll1'llm de jovens atlelas que prometem, sem
que

LEI N° 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998.

sejam obrigadas a, pelo menos,

indenizar os clubes, caracte<iza autênlica

pirataria, que cabe ao )egislador coibir. Dai por que conto com o apoio dos
i11llÂ11ll1 pares para a apnlV8Çiio deste projeto de lei.

INSTlnJl NORMAS GERAIS SOBRE DESPORTO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
de 1999.

CAPÍTIJLO IV
Do Sistema Brasileiro do Desporto
SEÇÃO 11
Do Instituto Nacional do De.senvolvimento do Desporto

LEGISLACÀO CITADA AN!:XADA PELA
COORDENACÀO DE ESTllDOS LEGISLAnvos - CtDI

LEI N" 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998.
Art. 6°. Constituem recursos do INDESP:

I - receitas oriundas de concursos de prognósticos prevIstos em lei;

II - adicional de quatro e meio por cento incidente sobre cada bilhete.
permitido o arredondamento do seu valor feito nos concursos de prognósticos a que se
refere o Decreto-Lei n° 594. de 27 de maio de 1969. e a Lei n° 6.717, de 12 de
novembro de 1979. destinado ao cumprimento do disposto no art. 7:
. l1I - doações. legados e patrocinios:
IV - prêmios de concursos de prognósticos da Loteria Esportiva Federal, não
reclamados:
V - outras fontes.

INSTITIJI NORMAS GERAIS SOBRE DESPORTO
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULo V

Da Prática Desportiva ProfissiOllll!

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

~

.

A atividade do atleta semiprofissionaI é caracterizada pela
• exist!ncill de incentivos materiais que nio caracterizem remuneração derivada de
COI1trl1lo de trabalho, pllClUado em contrato formal de ~o fumado com entidade'
Ar!. 36.

§ 4° Trimestralmente. a Caixa Econômica Federal-CEF apresentará de pnilica desponiva, pessoa jurídica de direito privado. que deverá conter,
balancete ao INDESP. com o re.sultado da receita proveniente do adicional' obrigatOriamente, cláusula penal para as hipóteses de descumprimento,
rompimento ou rescisão unilateral.
mencionado neste artigo.
§ 1° Estilo compreendidos na categoria dos semiproflSsionais os atletas
C011I idade entre quatorze ~ dezoito anos complelos.
§ 2° Só poderão participar de competição entre profISsionais os atletas
semiprofissionais com idade superior a dezesseis anos.
PROJETO DE LEI
§ 3" NJ completar dezoito anos de idade, O atleta selllitlrofissionaI devetá
ser obrigatoriamente proflssiOllll!izado. sob pena de, não o fazendo, voltsr à
N~ 1.471, DE 1999
condição de amador, fiClllldo impedido de panicipar em competições entre
(Do Sr. Júlio Redecker)
profissionais.
§ 4" A entidade de prática detentora do primeiro contrato de trabalho do
llI1eta por ela profissionaIizado terá direilo de preferência para a primeira
Aaa<:en1a parágrafo ao ar!. 36 da Lei n" 9.515. de 24 de março de 1996, que "instilui
=ovação deste contrato, sendo facultads a cessão deste direito a terceiros, de
nonnas gerais sobre desporto e dá outras provid~".
fonna remtmerada ou nío:
§ SO Do disposto neste artigo estio excluidos os desponos individuais e
IAS COMISSÓes DE EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO; E DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) • ART. 24, 11 )
coletivos olimpicos, exceto o futebol de campo. •

r)utubro de 1999
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Art. 37. o contrato de estágio do atleta semiproflSSional obedecerá a
modelo padrão, constante da regulamentação desta Lei.
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Justifk:açio

O presente projeto de lei tem por objetivO institUir Programa ao qual atribUo a
maIOr Importãneia para o·Murà econõmico e s~a\ de ext~sa reglio do Pais na
fronteira com nossos vizinhos Argentina. ParaguaI, e Uruguai, a Gral'ld': Fronteira do
Mercosu~ abrangendo os Estados do Mato Grosso do Sul. Param,. RIO Grande do
Sul e Santa Catarina.
Estudos que foram sendo aprofundados nos últimos anos, no àmbilo do
Conselho de Desenvolvimento e \ntegração-Sul - CODESUL, organismo composto
pelos governedores daqueles quatro Estados de Federação, permlliram identificar,
especialmente opós a cnação do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL, a
necessidade da implementação de lIÇÕes governamentais hannônicas e articuladas
em torno de projetos voltados para desenvolvimento regional integrado, amoldados
às diretrizes estratégicas do Governo da União para os próximos anos, vale dizer: ..

PROJETO DE LEI
N2 1.477, DE 1999
(Do Sr. Antônio Carlos Konder Reis e outros)
Dispõe sobre o Pro1lrama Grande Fronteira do MERCOSUL.

CO~JUNTA

(AS COMISSOES'PARLAMENTAR
DO MERCOSUL; DE AGRICULTURA E
POLITICA RURAL; DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMERCIO; DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E iNTERIOR; E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO fART, 54) _
ART,24.1I)

O Congresso Nacional decreta:

Ar!. , ° E institUldo o Programa Grande Fronteira do Mercosul, a ser
implementado na área formada pelos Municipios dos Estados do Mato Grosoo do

•

•
•

Consolidação da estabilidade econõmica com cmscimento sustanlado;
Promoção do desenvoivimento sustentável voltado para a geração de
empregos e oportunidades de rende;
Combate à pobreza e promoção da inclusão social;
Consolidação da democracia e da defesa dos direftos humanos.

São aÇÕ8s que, de acordo com o novo mapa sõcio-econômico do Brasil
proposto pelo Estudo dos Eixos NacionaIS de Integração e Desenvolviment~
adotado pelo Governo Federal, serão realizadas no ãmbilo do Eixo do Sul a parte do
Exo do Sudoeste.
A propósfto do Eixo do Sul, sintetiza o Ministério do Orçamento e GastA0:

Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, cujas sedes estejam localizadas

na faixa de até quatrocentos e cinqüenta quil6metros de largura 80 longo da fronteira
do BraSil com a Argentina, o Paraguai e o Uruguai.

mtihor forma da aprollfJiQr sua proximidade com I/lanrles ~

Art. 'Z' São objetivos do Programa Grande Fronteira do Met'CClSul:
I - promover a fixação do homem no campo e desestimular o

"Na Regiilo Sul estilo as oportunidades de desenvolvimento
decorrentes dos esforços de integroção econ6mica com o fMn:osul.
GMraeterizado pelos estados do Sul do Pais - Paraná, Santa CaWine e Rio
Grande do Sul - este Eixo tem como principal vantagem a proximidade com
os mercados do Cone Sul da América Latina. Os deufios enconlnl_ na

éxodo

rural. dotando os MunlCipios em que predomine população composta por pequenOll
e médios produtores rurais de centros de convivência social;

\I - promover o fortalecimento da agrICUltura familiar pelo estimulo 80
cooperativismo e ao associativismo ecollÓmiCO;

III - promover. mediante açOes integradas das díf1nnles llSfelu ds

governo, o desenvolvimento econõmico e soclal da árH de abnlng6ncíll, doIIIndo-a
das condições Indispensáveis a sua inserção no Mercado Comum do Sul e à
compeltção internacional;
IV ...".tabelecer modelos de desenvolvimento sustentável adequados
às características naturais, à vocação ecollÓmica e às potencialidades de
microrlegiões homogêneas na áraa de abnl~a;
V - assegurar a aplicação de forma artICUlada de recursos públicos e
p<ivados em áreas selecionadas para a criação de pólos de desenvclvimento.

Art. 3° Os recursos do Programa Grande Fronteira do Mercosul serão
aplicados, pnontariamente, em projetos voltados para:

I - a instalação de centros de convivência social rural;

11 - a realização de obras de ínfra-estrutura nos setores dos transportes
e de reCursos enargéticos:

alnlvH ~ aumento do valor agregado da produçIo, elevaçto da
comtntJtiv!dade dos setonJs indUstriais e agro'industrla'" e ne
ampliação do desenvolvimento da faixa de front1lira H •

De outra parte, estu<lo-proposta do CODESUL com vistas ao Plano Plurianual
da Ação 2.000 - 2.003, aasinala:
'0 temtório bmsileiro tem se caracterizado por uma intensiva ocupaçIo
do seu moral e uma baixa densidade demográfica no seu intenor. Eatas
diatorções enfrentadas pelo Pais, ao longo do seu proceuo da
desenVOlvimento, tém gerado desequillbrios e defonnações em divetaos
niveis, envolvendo q'Jest/les de natureza cu/lural, ambiental, SÓCiOecon6mice, poli/ice e administrativa.
Os Estados Membros do CODESUL historicamente também
configuram um tenitório malClldo pelo maior adensamento populaciOnal a
Leste da Regijo, onde a atividade econ6m/ca é mais ~a e
pmdominam os maiores centros industriai8 e de sBlViços. A Oeste tocetiza-se
a atividade agropecuária e agroindustrial, conaffluindo-SlI, gtll1lfmente, nurna
é_ da vazio econ6mico e demográfico. com pequenos e médios centros
urbanos dispersos.•
Em outra de suas passagens. observa o documento:
'A Metade Sul do Rio Gmnde do Sul (...) é uma reg/lo que perfaz
aproximadamente 50% do temtório flaucho e que. tem uma população
superior a dois milhões de habHantes. E uma regllo vlzmha ao UlIlgual e 11
Argentina. outrem nca. que tem se caroctenzado. nas ultimas décadas, por uma
continuada falta de dínBmlsmo económico. "

111 -a defesa samtària vegetal e amOlai;
IV - a proteção do meiO-llmbiente e o gerenClllmento dos

recursos

hidncos:
V - a cnação e a expansão de núcleos de pesquisa ciantl1lca e
tecnológica.

Art. 4° O Programa Grande Fronteira do Mercosul seni gelllnciado:
I - na esfera federal, pelo ministério responsável pela integração
nacional ou aquele designado pelo Presidente da República:

\I - no àmbilo dos Estados e dos Municlpíóa, pelo órgio previsto na

A respeito dos problemas peculiares a essa área frontelríça, tem advertido o
nobre Deputado Nelson Marchezan que (...) o própno progresso do MERCOSUL em
direç40 a uma unrdade econômIca exige que esta sub-regiílo. localizada no própno
coração do Mercado Comum. tenhe padrão de desenvolvimento compativel. e
homogêneo com o das Eireas CIrcundantes. Sem embargo, uma. empobrecida
Frontelre Sul brasileim. cercada palas florascentes economias platmss li por um
SuVSUdeste em fflInco progresso tomar-se-ia uma chaga e um peso insustantàVllis
pam a continUidade do Mercado Comum do Sul".
Com sua habitual acuidade. o nobre Deputado Marchemn chama atenção
para a neceSSIdade Impenosa de modificar-se estruturalmente em curto espaço de
tempo o dinamISmo econõmico de regiões paniculanzadas dentro de macrorregiões
a ngor heterogênas.

legislação estadual ou municipel.

Art. 5° Incumbe ao Conselho de DesenvoMmento e Integraçio Sul _
CODESUL, em consonancia com as metas a prioridadeS 'gerais previstas nos planos
plurianuais federais, a definição dos proJatos especificoS tnÍagmntes do Programa

Art. 6" esta lei entra em vigor na deta de sua' Pilblicação.

Desses estudos, propostas. e depoimentos, postos aqui eom a devida
sintese, resulta a constatação de que a preparação e e presença exttOll8 do Brasil
no Mercosul, passa, antes e acima de tudo, pela supemção de obstáculos que
esllo a comprometer o desempenho evolutivo das economias da reglilo da Grande
Fronteira, assim considerada a área formada pelos MUnicípios dos quatro ~,
cujas sedes estejam localizadas na faixa de até quatrocentos. e C1nqfJenta
quilómetros de lergura ao longo da fronteira do BraSil com os três palseS vizinhos,
integrantes do Mercado Comum.

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS
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A tônica do Programa Grande Fronteira do Mercosul ê a

lormUil4lO de ações

v~tadas para o desenvolvimento da área de abrangêncIa. com base na fixação do

homem ao campo, mediante a Instituição de mecanismos de conv1vênda SOCIal nas
comunidades dos Municipios cu", população predominante seja formada por
infra~

PeQuenos e médios produtores rurais. de forma que os investimentos de
estrutura indispensáveis ao progresso não estimulem o êxodo rural.
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SC
MS
RS
SC
PR
RS
PR
SC
RS
RS
RS
PR
RS
RS
PR
RS

Data de Apresenllção: 12'08/99
Ementa:

Dispõe sobre o Programa Grande Fronteira do MERCOSUL.

Possui Assin:uuras Suficientes: SIM
Totais de Assinaturas:

COõfiiTIlãdns

064,

NãõCõirterem-OOO

l~o!;

. ---oi)õj

RepetIdas

000'

Il~~~ _ _

000',

PROJETO DE LEI
N~ 1.478, DE 1999'

Assinaturas Continnadas
1

2
3
4
5
5
1

6
9
10
11
12
13
14
15
16
17
16
19
20
21
22
23
24
25
25
27
26

29
30
31
32
33
~4

35
36
38
39
40
41
42
43
44
45

ABE1.AADo LUPION
ADÃOPRETTO
AFFONSO CAMARGO
AIRTON DIPP
AIRTON RQVEDA
ALCEU COLLARES
ANTONIO CARLOS KONDER REIS
AUGUSTO NARDES
BASILIO VILLANI
CAlO RIELA
CARlITO MERSS
CEZAR SCHIRMER
CHICO DA PRINCESA
DARCISIO PERONDI
DILCEU SPERAFICO
DR. ROSINHA
EDINHOBEZ
EDISON ANDRINO
FERNANDO CORUJA
FLÁVIOARNS
FLAVIO DERZI
GERVASIO SILVA
GUSTAVO FRUET
HENRIOUE FONTANA
HUGO BIEHL
IVANIO GUERRA
JOAo GRANDÃO
JoAOMATOS

JOÀO PIZZOLATTI
JOSE BORBA
JOSE CARLOS MARTINEZ
JOSE CARLOS VIEIRA
,11.lUC REDECKER
lL'~lo,NO PIZZATTO
LuiZ CARLOS HAULY
LUIZ MAINARDI
MARCIO MATOS
MARCOS ROLlM
MENDES RIBEIRO FILHO
MOACIR MICHELETTO
NELSON MARCHEZAN
NELSON MEURER
NELSON PROENÇA
OLIVEIRA FILHO
OSMAR SERRAGLlO

(Do Sr. Nílmário 'Uranda)

PFL
PT
PFL
PDT
PFL
PDT
PFL
PPB
PSDB
PTB
PT
PMDB
PSDB
PMDB
PPB
PT
PMDS
PMOS
PDT
PSDB
PMDB
PFL
PMDB
PT
PPB
PFL
PT
PMDS

PR
RS
PR
RS
PR
RS
SC
RS
PR
RS
SC
RS
PR
RS
PR
PR
SC
SC
SC
PR
MS
SC
PR
RS
SC
PR
MS

Autonza a União a IndeniZar ou pagar pensões as VItimas aue sofreram vIolência e tortura
:Jor terem pamcI080D oe atlvlaades polltlcaS. no penODO Que esoeclfica. e dà outras

provIdências
,AS COMISSÕES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA. DE FINANCAS E TRIBUTACÃO
IART 54!: E DE CONSTITUICÃO E JUSTiÇA E DE REDACÃO (ART 541)

O Congres~o NaCional decreta:

Art.1° Fica a União autonzada a reconhecer sua responsabilidade CIVil pelas
Violações il Integndade física e pSIcológica provocadas pelos seus agentes
federaIS as oessoas que tenham panJapado de atiVidades políticas. no periodo de
2 de setemOro oe 1961 a 29 de agosto de 1985.
Art.2° Em decorrêne1a do reconheC1mento da responsaOilidacle CIvil. fica •
União autoflzada a Indenizar ou a pagar pensão as vítimas refeneias no art. 10
desta leI.

sc
PPB
PMDB
PTB
PFL
PPB
PFL
PSDB
PT
PT
PT
PMDB
PMDB
PSDB
PPB
PMDB
PPB
PMDB

SC
PR
PR
SC
RS
PR
PR
RS
PR
RS
RS
PR
RS
PR
RS
PR
PR

Art.3° O interessado devera comprovar através de provas documentais e
testemunhats Q seu envotvimento nas atividades políticas acomdas no penodo
especrficaao bem como da violêncIa e torturas sofridas.
Art.4° Nos processos JudiciaiS com pedido de Indenização em relação aos
mesmos termos especifiCados no art. 10 desta leI. fica autorizado o Poder
ExecutiVO a transaCIonar com as partes. reconhecer a procedél1Cla do pedido ou •
abster~se de interpor recursos Judioais.
Art :5;: t:~ :o3so ae taieclmemo da vitima r~râo orrelto oS lnaenl::acâo CU
::agamemc :-= censâo SEUS sucessores nos termos oa reglsI8cáo C!",'JI
Art 6° O....ianac :Jcmorovaao o envolVimento '?'I(CIUSIVQ ae aaentes eStaduaiS

'tca a Un:ão a:.J(Or!~EQa...a o pagamento aos ceneilCIOS esoeclflcaãos (lcr esta lei e
;aranndo c :;re!:c =e r~9re5S0 contra os resoonsavels

Art T r; ?')oer E ~.ecuuvo ~;(oeQlra -;:l c:-azo :e _ ~ ,::.25 ~ ccntar ca
:,uollcacao iJê5ta 1=1 .:ecrEto ;;QUlamentaOor .;staOeu:cencc ::5 i:rCi:eOlmentos
aomlnlstrauvos :::am :::mo ':s cárametrcs ::2ra c :alCU:O -::as .~cenlzac:óes e
censões retenaas nesta ;el
Art.8° As cesoesas Cl?ccrrentes oa aOllcacào cesta 16-; c=rreréo a cama de
'Jotaçóes ccnslgr.aaas ~c cr::amentc -::la União cela LeI Orçame'1tana
Art 90. E~ta)e'·emra em vigor 1"'8 cata oe sua ouo\lcacáo
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.~GlSL"\l·"\() CIT\Do\ ~'EX.\D-\ PELA
• OOROE;'" \(,\0 DE EST1lJO$ LEGISLATIVOS· ( ~D1

JUSTIFICACÃO
No penODO ce 2 ::!~ setemoro ::e 1961 ate ':9 de aaosIC :Je 1985 \jata Que
fOI oromUlgaaa a anIstia DOI/rIca. ccafreram no pais ;!"av;s vlolacóes aos Qlfe'tos

LEI

~o

9.140. DE 04 DE DEZE"-JBRO DE 1995.

da pessoa numana
No fmal do ano ae 1961 ate aont de 1954 o pais registrava um granc:le

RECO:-.!HECC L'O\10 \10RTAS "':SSOAS
DESAPARECIDAS
DA
RAZÃO
DE
PART1CIPA<,:Ao. <lU \CL:SACÃO DE
PARTICIPA<,:Ao.
EM
.>.T1VIDADES
POLlTICAS. '.0 PERIODO DE 2 DE
SETEMBRO DE 1961 ,\ 15 DE AGOSTO DE
1979. E DA m.'TR.o\s PROVIDÊl\CIAS.

avar.ço das lutas popUlares e slnclcalS. No campo acarnam as ligas camponesas
7, nas Cloades. organizações lutavam Dor "Reformas de Base' e ceIo avanço ao

mOVimento Sindical. havenao nesse- sentido. emoates entre o governo e os
oposltores colihcos vinculados as organizações copulares

Aoãs o golpe oe 1954 lnaugura~se no DaiS um oenoao De atos aecretos.
cassacões e orolblcões as IIberaaaes ooliticas doS cloadãos r..1U1tas InStitUIções
democratle35, como Igrejas e sinDIcatos. que poslaonavam~se contra o regime

mlltlar eram perseguidas e somam todo tipO de repressão política. O resultado foi
milhares de cidadãos presos. sequestrados. desaoarecldos. monos e tonurados.
Pesquisas real:lzadas por entidades ae defesa de dIreitos humanos demonstram
que. após março de 64, as anos que se seguIram foram de Imensa vlofações aos
dil1tltos da pessoa humana e foi o periodo onde reglstrou~se o indice mais· elevado

de lonura. condenações emanes.

Sob os auspicios da doutnna de Segurança NaCional. a tonura e maustratos eram praticas comuns nos procedimentOS investigatórios e em processos
ptIll8I' In.t......dos contra os militantes políticos. Essa pratica também serviu
como InstllJ1'Tlento essencial para que a formação da culpa contf2 essas pessoas

fosse consolidadA InJustamente, Simplesmente o fato de ser sindicalista. dlngente
estudantil. camponés, servu;2or pUblíco ou parramentar lâ era motivo ae suspeita e

eSlar na "mira" do. orgamsmos oe reoressão policiaI. O DOI-CODI. CISA. CENIM.

.\n. ,.,

~ão

reconhecidas como monas. para todos os efeitos legais.
r desta Lei. por terem panicipado. ou
lerem SIdo acusaáas áe panlclpação.•m auvidades políticas. no pertodo de 2
de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979. e que. por este motivo. tenham
;Ido deudas ror agentes publicos. achando-se. desde então. desaparecidas.
,em que delas haJa notiCIas.

as pessoas relaCIOnadas no Anexo

An. 2" .\ aplícação das dIsposições desta Lei e todos os seuS efeitos
orientar-se-ão pelo pnncipio de reconciliação • de pacificação nacional.
expresso na Lei n' 6.683. de 28 de agosto de 1979 - Lei de Anistia.

as PEs e o elEx foram exemplos ae orgãos cnados. no IníCIO do regfme mditar. os
quais visavam unicamente prenoer. assassinar e tonurar os OpOSltores OOlitlcos.••

Mesmo ê:1tes cc termeno ao regIme !":':'lItar. a sOCleaaae C:'2silelra Jà se
'l100illzava no sentido oe ~lUCIC2r esta trlste can~ 02 nossa nlStol1a 0,"25I1elra. E~
:JI'Iersos esmoas aa ieaeracao '7:unas orgami:ac6es l;ODUlares se c::nSlltUlram
COIeUV27":OO o rescate oa nlSiOl1a e c connec:me!lto ca veraaCie 005 fatos FamJllas
'Je tocos os cantos ao 031S alnoa na oecaaa ae 70 buscavam aesesoeraaamente
sa:er O Que tlnna aconteClao cem seus tamlllares mortOS e oesaoareCH::ms

PROJETO DE LEI
N2 1.481, DE 1999
(Do Sr. Roberto Jefferson)

o

tempo de repressão pOlítica no pais nào e JamaIs esaueclào. As mones
::1330afeClmento5 e tonuras celxam saauelas cue ilcam eternamente oresas n25
__:ames oe geracões inteiras Para aoranaa~las algumas IniCiativas oemocratlcas.
apos anos de oltadura mmtar. 7=ram funoamemals oara o atenClmemo aos
pnnciclos casltares oa democraCia e aa JUStiça.
Nesse IntUito, fOI eliboraoB a Lei 9.140. de 4 de dezemoro oe 1995. que
"Reconnece coma mortas pessoas cesaparecldas em razáo de panlcloação. ou
3OJsaçãO de panlClcacào. em Btlvldsoes oolíticas. no período de 2 de setembro de
1961 a 15 de agosto de 1979. e cá outras orovldêncl3s" Esta lei fOI marco
Importante para que a Estaco crasllelro reconnecesse sua responsaolhdade com
os atos ae ViolênCia Que orovocaram a morte oe dezenas ae pessoas A panlr

Isenta

do

Imposto

de

Importação

e do

Imposto

sobre

Produtos

Industrializados os

equipamentoa e materiais deoportivoll. sem Similar nacional, importados por desportis13 ou
por en~ deaportiva.

(ÀS COMISSOES DE EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54); E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO
(ART. 54) - ART. 24. 11)

dela. a Justiça fOI ao me'nos parCialmente. restabeleClda

No entanto, é precISO avancar clsponco B resoeno Igualmente aos ore}uizos
sofndoS Delas pessoas vitimas áe tonura e maus-tratos durante o oerlooo de
repressão potitica. Com esta proposta vimos estados da federação. como Rio
Granae co Sul. Minas Gerals. Parana e Espinto Santo Já instituíram leI ordinária
determmsnao o pagamento de moenlzaçóes ou pensões as pessoas vitimas da
viCHêncI8 e tortura sofridas em decorrênCia da panlclpação em atiVidades políticas.
Estas leiS prevéem que tOdos os oposltores POlítiCOS torturaoos nas dependênCias
di! poliCia ou por ela tutelados, durante 05 anos de repressão, serão Indemzados.
Esta abngação

Já está prevista em mUitos diplomas legats e Indusive na

"Convencão contra a tortura e outros tratamentos ou castigos cruéis. desumanos

ou degradantes". aprovada pela Assembléia geral da organização
das Nações Unidas (ONU)' aos 1O de dezembro de 1984. e com VigênCia
obrigatória por todo. o' E.tados panes signatários. Incluindo o BraSil.
Estabelece o art 14 desla Canvençi:io'

"Art.14 - Cada P.is que aprova esUl Convençlio devera as.egurar que
seu sistema logal garanta compansação " vitima de um ato da tortura e qua

tenh. o dl,.ito "'.lizáv-' li uma Justa e .dequ.da compensação, incluindo os
maios para uma rNbi/ilaçlio plena na medida do possive/. No caao da moltll
â vitima como ,.".ultMJo de um ato d. tortunJ, 5"," d."."den,.. 'anD
direito. compensação."

Nesse sentido. indenIzar as vítimas de torturas e Violência no período de

repres.ão polilica esUi de acordo com a legtslação vigente e faz Justiça com
centel1as oe oessoas vlUmas cor terem exerCido alreltos fundamentais atinentes
cldaaanla.

a

o Congresso Nacional decrem:
Ar!. 1° Ficam isentos do Imposto de Importação e do
Imposto sobre Produtos industrializados o equipamento e o mmeriaI
desponivo. sem similar nacional, importados por desportista que seja filiado à
à respectiva Contederaçilo. ou por entidade desportiva inscrita em sua

Confederação.
Ar!. 2° Os bens referidos no artigo anterior somente
isentos quando imponados diretamente pelo próprio desportista ou
pela própria entidade desportiva. desde que estejam atendidos os requisitos
estabelecidos pelo 8Il. 18 da Lei n° 9.615/98.
PaIágrafo único.
A transfetência a terceiros da
propriedade ou do uso dos mencionados bens. n qualquer titulo, antes do
tImscUrso do prazo de cinco anos cootados da data do desembllnlÇO
aduaneiro. somente poderà ser feita mediante prévia lIUlllIizaçilo da repartição
s~

aduaneira. e após o pagamento do montante dos impostos referidos no art 1°
desta leL com os acréscimos legais.
Ar!. 3° Os bens desembaraçados alfandegariamente com
fundamento na presente lei sujeitam-se, no que couber. às penalidades
previstas na legislação aduaneira:
Ar!. 4° Esta lei entra em vigor em l° de janeiro do ano
seguinte ao de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO

Sala aas Sessões. em

-:'·1
• óéputaoo Nilmáflo Miranaa

.1.

A proposição que ora submeto li apreciação do
Congressso Nacional tem por objetivo atender a uma justa asprração dos
desportistas nacionais.
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Com efeito. é fácil verificar que a indústria nacional Rio
eXlCll1llÓO lIIlIÍorcs preocupações em suprir a demanda dos pralÍcanres de
desportos. no sentido de produzir equipamentos ou materiais desportivos da
melhor qualidade.

lCm

!lI -mendam aos demais requisitos estabelecidos em lei;
IV - estiverem quites com suas obrigações tiscais e trabalhistas.
Panigrafo ÚRico. A verificação· do cumprimento da exigência
contida no inciso I é de responsabilidade do lNDESP, e das contidas nos
incisos III e IV, do Ministério Público.

o presente Projeto de LeL ao conceder isenção de
impostos inCidentes na lmponação de bens desponivos. viabilizarà a sua
aquisição pelos atletas que. por ostentarem menor poder aquisitivo, não tém
condições financeiras de consumar a importação com o pagamento integral
dos impostos.
No caso de a importação vir a ser realizada por entidade
lIcsponiva. exige-se dela o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo an.
18 da Lei n" 9.615/98. a saber.
a) possuir viabilidade e autonomia finanCeira:
b) apresentar manifestação fàvoravel do Comn! Olimpico
Brasileiro- COB ou do Comité ParaoIirnpico Brasileiro:
c) atender aos demais requisitOS estabelecidos em lei:
d) estar qui~ com suas obrigaçôcs fIScais e trabalhistas.
Deve ser ressaltado que a isenção tribntária. no caso,
estimulando a collCOO'éncia. induziria os fabricantes nacionais a diminuúcm
seus preços e a ofenarem produtos de melhor qualidade.
Objetivando inibir fraudes por pane de pessoas
inescrupulosas. o Projeto de Lei. pamando-se em leis análogas, condiciona o
gozo da isenção á exigéncia de que o importador nio aliene ou, a qualquer
titulo. ceda o uso dos bens a tercciros:-durante cinco anos. As mesmas razões
únplicam a aplicação. relativamente ás imponaçõcs de que aqui se cuida. dos
dispositivos da legislação aduaneira que ácfincm infrações e estabelecem
pcnalidades.

o Projeto determina que sua vigéncia somente ocorrerá a
panir ác l° de janeiro do ano seguinte ao de sua publicaçio, asscgurando-sc,
destarte, sua adequação orçamentária e financeira, não ocasionando qualquer
diminuição de receita. relativa ao Orçamento em execução durante o pcriodo
de sua tramitação no Congresso Nacional.
Estou cena ~ que, tendo em vista a prcocupaçio com o
CQlISUIIlte aprimoramento do desporto nacional, a presente proposição COIllIri
com O apoio dos scnborcs parlamentares.

Saladas

ti.

sessões~;;/f)j 2(0 ~/f~
Dcputado~

PROJETO DE LEI
N~ 1.487, DE 1999
( Do Sr. Rubens Bueno)
Dispõe sobre o pagamento de salàrio-familia aos trabalhadores com filhos inválidoS.

(ÀS COMISSÕES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMílIA: D~ FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
(ART. 54); E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o Co.g...... Nacioaal decreta:
Ar!. 10 . O valor mensal da qllllla do salàno-familia por filho
ou cquipmdo de qualquer condiçio, Invalido de qualquer faixa euina, será de meio
salário ffilMmo.

An. 28

Ar!. 4'. Esta lei co"" em vigor na data de sua publicação.
An. S· • Revogam-se as dispoSições em contràno.

JUSTIF1CATIVA

A CooSl'tuiçio Brasileira. em seu an. 7", XII diz que o saláriofamília c lUD direito dos tr.lbalhadorcs UIbanos c rums.• Sob o argumeoto de que scna
um estimulo à natalidade. nossos governantes deixaram de atualiza-lo e hoje tem valor
ioslgrnficante.
Visando dar aos trabalhadotes com filhos inválidos, recursos
par:1 que possam mantê-los. estamos estipulando o valor de meIO saláno tnInimo, que e
bastanle significativo, principalmeate para aqueles mais pobres.
Cuidar de filhos cO uma tarefa quase impossível e por este motivo
cumpre aos poderes pUblicas providenciar recursos par:1 que o trabalhador não seja
obrigado a recorrer a caridade ~?blica para cuidar do filho mválido.

Este projeto està sendo reapresentado em homenagem ao
Deputado Welson Gaspanni, autor da idéia.
Sala das Ses5ÕCs, em IZ, de agosto de 1999.

~
Deputado Federal

LEI N° 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998.
GERAIS SOBRE
OUTRAS
DÁ

Para o recebimento do benefICio será exigida a prova

Ar!. 3' • As dcspcsos decorreotes do disposto no an. l' sctio
atendidas pelas receitas da seguridade social.

lEGISLAçAo crrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· CeDI

INSTITIJI :-.IORMAS
DESPORTO
E
PROVIDÊNCIAS.

•

da invalidez.

lEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTLlJOS LEGISLA TlVO~ - ,:)1

CONSTITUIÇÃO
CAPÍTIlLOIV
DO SISTEMA BRASILEIRO DO DESPORTO

Seçio IV
Do Sistema Nacional do Desporto

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

DA
REPÚBLICA FEDERATIV A DO BRASIL
1988
TiTULO li
.Dos Direitos e Garantias Fundarnentais
]':

An. 18. Somente sCtào beneficiadas com isenções fiscais e rcpllS5es
de recursos públicos federais da administração direta e indireta, nos termos
do inciso II do an.217 da COlIStinúção Federal, as entidades do Sistema
Nacional do Desporto que:
I - possuírem viabilidade e autonomia financeiras:
II - apresentarem manifestaÇão favorável do Comité Olímpico
Brasileiro-COB ou do Comitê Paraolímpico Brasileiro. nos casos de suas
e vinculadas:

miadas

CAPÍTIJLO II
Dos Direitos SOCiais

An. 7° - SãO.direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. além de outros que
visem à melhoria de ~ condição social:
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I - relação de emprego protegidá ébntra despedida arbitrária ou sem justa
causa nos termos de lei complementar. que preverá indenização compensatória
dentre outroS direitos:

LEGISLAÇÃO errADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ES11JDOS LEG1S\.Anvos - C.Dl

LEI N° 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998•

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~. 0 ' 0 , • • • • • • " 0 . , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

XII - salário·farnilia pago em razão do dependente do trabalhador de baixa
renda nos termos da lei:

INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE DESPORTO
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

• IncISO Xli com redação dada pela Emenda ( ún.mrucwnal n" cO. de 15 12 1998.

XIII - duração do trabalho normal não supenor a oito horas diárias e
quarenta e quatro semanais. facultada a compensaçào de horários e a redução da
jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho:

..........................................................:
.
.......................................................................................................................................

PROJETO DE LEI
N! 1.488, DE 1999

An. ~7. As atividades relacionadas a competições de atletas profissionais
são privativas de:
I - sociedades civis de fms econômicos;
11 - sociedades comerciais admitidas na legislação em vigor:
111 - entidades de prática desponiva que constituirem sociedade comercial
para administração das atividades de que trata este anigo.
Parágrafo único. As entidades de que tratam os incisos. l. 11 e III que
infringirem qualquer dispositivo desta Lei terão suas atividades suspensas. enquanto
perdurar a violação.

(Do Sr. Wilson Santos)
Acrescenta parágrafo ao art. 27 da Lei n· 9.615. de 24 de março de 1996. que "Institui
normas gerais sobre desportos e dã outras providênCIas".
(APENSE·SE AO PROJETO DE LEI N· 763. DE 1999)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1· O art. 27 da Lei n· 9.615, de 24 de março de 1998,
acrescido do seguinte parágrafo:
'Ar!. 27

CAPíTULO V
Da Prática Desponiva Profissional

An. 28. A atividade do atleta profissional. de todas as modalidades
desponivas. é caracterizada por remuneração pactuada em contrato fonuaI de
trabalho finnado com entidade de prãtica despomva pessoa jurídica de direito
privado. que deverá conter. obrigatoriamente. cláusula penal para as hipóteses de
descumprimento, rompimento ou rescisão unilateral.

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

.

§ 1·

..

§ 2" É proibida a associação de uma mesma
empresa patroeinadom a mais de um entidade de prática
d;eSportiva. pem fins de administração do deIporto

PROJETO DE LEI
N! 1.548, DE 1999
(Do Sr, Alberto Mourão)

profissional em regime de parceria."
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçlio.

Dispõe sobre o transporte ferroviário de passageiros.

(AS COMISSOES DE VIAÇJ\.O E TRANSPORTES; DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE
REDAÇJ\.O (ART. S4) - ART. 24, II)

JUSTIFICAÇÃO
Ao permitir que os clubes de futebol tossem fossem estruturados e
adminisllados como empresas, a Lei nO 9.615. de 24 de março de 1998, veio em
boa hora modernIzar o desporto profissional. rompendo com a tradK:onal cultura
adminístrativa herdada do modelo aSSOCiativo de orgamzação.

O. CONGRESSO NACIONAL decreta:

De fato. foi 56 a

lei ficar regulamentada. que os grandes clubes passaram a ser assediados por

empresas de marketlng desportivo e fundos de investimento. interessados em
parecena admlnistratlv.a e. consequentemente. no controle. ainda Que parcial. do

Paralelamente,
maciços
investidos estão sendo feitos em
reapareihamenlo de instaiações desportivas. melhorias de infraestrutura física.
desenvolvimento e manutenção de divisões de base. contratação de talentos
desportivos.

Art.
12 Toda empresa dedicada ao transporte
ferroviário de passageiros fica obrigada a destinar um vaga0
da composição, para cada linha, e. em. todas as viagens, ao
transporte exclusivo de mulheres.

futebol.

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Preocupa, no entanto, o fato de que, Por uma excessiva liberalidade da
lei PeJé. uma mesma empresa pode assumir o con1role de mais de um clube.

Teme-se que a liberalidade da Lei Pelé pode não só comprometer o principio da
autonomia de organização e funcionamento que a Constrtuição Federal garante
às entidades desportivas, como também, consoante recentemente advertiu um
diãrio de circulação naCIonal, colocar em nsco a credibilidade das competições
desportivas disputadas no pais.
Como se vê, nosso projeto de lei tem por objetivo evitar que o futeboJ
deixe de ser paixão e passe a ser exclusivamente um negócio. Por ISSO mesmo
contamos com o apOiO dos nossos pares para sUif~provação,

.

JUSTIFICAÇJ\.O

o
transporte
ferroviário
de
paasag-eiros
é
extremaaente solicitado no. centro. urbanos do Pats. E•••
afluência de passageiros, ~s condiçoes de falta de conforto,
j á que a maioria dos passageiros viaj a de pé em vagões
superlotados, é especialmente penosa para as mulheres. Além
de elas terem que concorrer em desvantagem C?M os homl!Ils,
por um lugar mais seguro, ainda são constantemente expostas
ao assédio"sexual, sem poder defender-se.
Para resolver este problema por que passam tantas
mulheres trabalhadoras, que além de batalharem. pelo ganhap30 de suas famílias ainda. têm que se submeter a este tipo
de constrangimento, estamos apresentando o presente proj eto

estando mais uma vez o consumidor brasileiro a mercê da boa vontade
de seus comerciantes.

de lei. Por sua importância, esperamos vê-lo aprovado pelos
ilustres deputados.
Sala das Sessões, em

de

de 1999

sala das Sassões em,

----===-=:~~ .fi~((jl?/I .ff
.

~ederal

providenciaa~

agropecuários

de

de 1.999

De~ Jorge Pinheiro

PROJETO DE LEI
N2 1.550, DE 1999

(Do Sr. Jorge Pinheiro)
Dispõe sobra o comércio de produtos

,14

,.. ~ n:\ ~'"'\). \'.
,\:\-.<:..-'<..J'-"\ v' ~'v'-.A..''''~

ALBERTO Mo/ffiA0

PROJETO DE LEI
N2 1.549, DE 1999

importados e dá outras

Outubro de 1999
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(Do Sr. Gustavo Fruet)
nacionais

e

Dispõe sobre incentivo fiscal em prol de idosos e aposentados.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NR 1.001, DE 1995)

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 304, DE 1995)

o Congresso Nacional decreta:

o congresso Nacional decreta:

Art. 1° Esta lei trata de beneficio fiscal a idosos e
aposentados.

Por

Art. i" - Os produtos de origem agricola, que não passarem
processo de manufaturamento antes de serem comercializados, sejam
elR nacionais ou importados deverão trazer em suas embalagens
etiqueta ou impressão especiflC8lldo a região ou país em que foi
cullívado.

Art. :ZO, Pam produtos de origem pecuária também passa a ser
obrigatória a presença da etiqueta ou impressão de que trata o artigo
anterior, valendo-se também da região ou país em que foi criado o
animal e nio a regiio em que for abatido.

Art. 2" FICa o art. 4° da Lei li" 9.250, de 26 de deZ8lTlbro de
1995, acrescido de inciso VI A, com a seguinte redação:
'Ar!. 4°

,••....•••••

VI A - as quantias. despendidas com medicamentos pera
aposentados, enfermos, de idilde igualou superior a sessenta e cinco lIl1OII, que,
comprovadamente, não tenham recursos para adquiri-los.'

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3".

Sujeilar-se-á progressivamente a multa, fechamento
temporário e fechamento permanente o estabelecimento que
comercializar produtos a que se referem os artigos primeiro e segundo
sem tal especificação de sua origem.
Art. 4° • Em se tratando de produtos de origem estrangeira, caberá
ao importador a obrigação de adequar seu produto ao referido llOlI
artigos primeiro e segundo cabendo-lhe todas as responsabilidades
legais sobre o mesmo.

Art. 5° - Em se tratando de produtos vendidos a granel, nacional
ou importado, impossibilitados de embalar, deverá ser fixado na gôndola
ou balcão onde ficarem expostos placa ou similar indicando sua
procedência.
§ 1° • Caberá ao consumidor o direito de pedir vista da nota de
compra de determinado de que desconfie de sua procedêllCla.

JUSTIFICAÇÃO
Num País. de -desenvolvimento social desigual _
acentuadamente desigual - como o nosso, sofrem muilo mais os que podem
muilo menos. É o caso dos aposentados, cuja aposentadoria está sabidamente
aquém dum minimo exigido para uma vida digna de ser Vivida.

o infortúnio dessa imensa parcela de nossa população se
agrava quando se está desempregado. Porque se sabe bem que no Brasil o
aposentado trabalha, I.é, complementa sua aposentadoria. que lhe não é
suficiente.

o problema é que onde grassa o desemprego, o velho é
Então, parece que tudo conspira contra esses desamparados da
vida. Dum lado. a velhice; doutro, o baixo poder aquisitivo. Para completar. a
dificuldade de meihorar sua renda, por falta duma economia em que o emprego
•nio seja éscasso.
di~minado.

Art. 6° - ~sta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA
A exemplo do procedimento já existente em paises desenvolvidos
este projeto vem resguardar mais ao nosso consumidor que ao irem ás
compras, estão se aventurando, sem jamais saber de onde vem os
produtos que adquirem. Levando-se em conta a vontade dOs
proprietários de comércio, seja ele uma mercearia ou uma grande rede
de mercados, em obter lucros, sem muitas vezes preocupar-se com a
qualidade dos produtos por ele comercializados adquirem produtos tanto
nacionais como importados de qualidade duvidosa por preços módicos
sem levar em conta as conseqüêllClas que tais produtos podem trazer a
seus consumidores. Vejam o exemplo do ocorrido recentemente no
continente europeu com a intoxicação por dioxina ou nio tão
retentemente com a crise acarretada pela "vaca-louca", que graças a
identificação da procedência de tais produtos pôde o consumidor
europeu optar ou não por comprar produtos dos palses envolvidos ,

Parece o pior dos mundos. Mas ainda não se chegou ao

fundo do poço. Ocooe que ninguém está livre de doenças. Pode-se bem ser
aposentado, com baiXo poder aquisilivo e... doente. É aí que entra nosso

velho:

projeto.
Descabe considerar que apenas a sociedade, na expressão
da área privada propriamente dila, deva socorrer aos socialmente necessitados.
É o Estado, sim, que tem obrigação de proleger aqueles segmentos
popuiacionais que, sem sua ajuda. não teriam condições de sobrevivência. Por
isso. nossa projeta catalisa, vIa incentivo, pelo qual o Estado abre mão de perte
de sua receita, o esforço i:'Onjunto Estado-contribuinte. Nada mais justo.

Enfirli, o retomo do enfermo ávida produtiva, com certeza
acabará por 'azeitar' o todo da economia, até I1l8llmo pelo aumento de consumo
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111 - conceder alOjamento as menores que não tenham

'per capita', embora pequeno, dessa parcela, compensatoriamente grande, de
resldê,1Cl3 fixa:

nossa população.

IV 5a!a das Sessões, em

de 1999.

de

_o~.

fi~ar

convênios com agências de empregos para que

as moças possam obter colocação profissional.
Art. 4° Esta lei entra em vigor noventa dias após sua
publicação.

JUSTIFICAÇÃO

-LEGISLACÃO CITADA A:'iEXADA PELA
COORDE!'AeÃO DE ESTI'DOS LEGISLA nvo, -, ',D1-

LE1.l'10 9.250. DE 26 DE DEZE:\1BRO DE 1995.
. \ LTERA .-\ LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA DAS PESSOAS FISICAS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

o objetivo deste projeto é o de estabelecer a
obrigatoriedade dos mumcípios que tenham mais de cem mil habITantes e alto
índice de prostituição infantti, além das capítais dos estados brastleiros, de
instituirem uma Casa da Mãe Solteira. a fim de que as menores grávidas possam
contar com algum apoio.
Ê de conheCimento geral que durante o período da gravidez
a mulher deve fazer exames pré-natais. ter boa alimentação e estar o mais
tranqüila possivel. Ora, crianças saudáveis é tudo o que uma nação necessita. Ê
hora do Brasil cuidar de suas cnanças. e este cuidado deve miciar-se desde a

CAPÍTULO II
Da Incidência Mensal do Imposto
Art. 4° Na detenninação da base de cálculo sujeita li incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:
I - a soma dos valores referidos no art. 6 da Lei n° 8.134. de 27 de dezembro
de 1990:
II - as importâncias pagas a titulo de pensão alimentlcia em face das normas
do Direito de Familia. quando em cumprunento de deCisão ou acordo judicial.
inclusive a prestaÇão de alimentos provlsionats:
III- a quantia de RS 90.00 (noventa reais) por dependente:
IV - as conDibuições para a PreVidência Social da Umão. dos Estados. do
Distrito Federl\.l e dos Mumcipios:
VconDibuições para as enudades de previdência pnvada domiciliadas
no Pais, cujo ônus tenha sido do conDibuinte. destinadas a CUStear beneficios'
complementares assemelhados aos da Previdência Social:
VI • a quantia de RS 900,00 (novecentos reais), correspondellte li parcela
isenta dos rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão. transferência para a
reserva remunerada ou reforma. pagos pela Previdência Social da União, dos Estados.
do DisDito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa juridica de dlneito público
interno. ou por entidade de previdência privada. a partir do mês em que o conDibuinte
completar sessenta e cinco anos de idade.
Parágrafo único. A dedução permitida pelo inciso V aplica-se
exclusivamente à base de cálculo relativa a rendimentos do trabalho com vinculo
empregaticio ou de administradores. assegurada. nos demais casos, a dedução dos
valores pagos a esse titulo, por ocasião da apuração da base de cálculo do imposto
devido no ano·calendàrio. conforme disposto na alínea "e" do inciso II do art. 8° desta
Lei.
'

gestação.
Além do que, dando-se condições á mãe. diminuir-se-á,
fatalmente, o número de crianças na rua.
Pelo seu alcance social, conto com o apoIo dos ilustres
Pares para a aprovação deste projeto.

as

Sala das Sessões, em

26

de

os

de 1999.

''::''' ..
Deputado MARCOS DE JESUS

PROJETO DE LEI Nl? 1.553, DE 1999
(Do Sr. Olavo Calheiros)
Modifica o art. 50 da Lei n2 8.069, de 13 de julho de 1990
Estatuto da Criança e do Adolescente - para instituir Cadastro
Nacional que viabilize consultas para adoção de crianças e
adolescentes por pessoas que preencham as condiçOes para tal.
(AS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM!LIA; E DE
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO - ART. Z4, tI)

CONSTlTUIÇAO

PROJETO DE LEI N2 1.552, DE 1999
(Do Sr. Marcos de Jesus)

o Congresso Nacional decreta:

lnJn:i tui a Casa da Mae Solteira em 'todas as capitais brasileiraB
-a dã outras providências.
lAS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM!LIA; DE
!RIBUTACAO (ART. 54); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E
,ART. 541 - ART. 24, tI)

Art. 1° O art. 50 e seus parágrafos da Lei nO 8.069, de 13 de
julho de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:

FINANÇAS E
DE REDAÇAO

'Art, 50 - Haverá na Justiça da InMncia 9 da
Juventude Cadatro Nacional que viabilize a integração da
crianças e adolescente às pessoas que preencham
condiçlles de adoçfo. (NR)
.

o Congresso NaCional decreta·

§ 1° O cadastro Nacional deverá conter as
caracteristicas do adotando, bem como os dados
'disponlveis sobre seus pais a demais familiares. (NR)

Art. 1° Ê obngatória a mstitulção da Casa da Mãe Solteira
em todas as capitaiS brasileiras e nos municípios qL!e tenham mais de 100.000.

§ 2" Os potenciais adotantes tambàm inllJgrar40 o
cadastro Nacional. (NR). j
.

(cem mil) habitantes e o índice de prostituição infantil seja elevado.
Art. 2° A Casa da Mãe Solteira. é dingida as menores de
deZOito anos de idade que se encontram em estado de gestação ou que tenham
dado luz a crianças de até dOiS anos oe idade,

Art. 2". Esta lei entrará em vigor 60 (sessenta) dias após a
sua publicaçAo.

JUSTIFICAÇÃO

Art. 3°. Na instituição da Casa, os· municípios Deverão:

I - zelar pelo atendimento prã-n.a,tá) e parto Das menores:
11 dele necessitarem:

of~recer

acompanhamento

1?~!f"lóglco

às moças que

A SITuação de crianças e adolescentes em situação de
abandono, estimados em centenas de milhares, é uma das questões sociais que
mais preocupam a nós brasileiros.
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o Cadastro Nacional de Adoção vigente dificulta que uma
parcela significativa dessas crianças e adolescentes possa beneficiar·se do
instituto da adoção.
A falta de informações que unam pessoas Interessadas à
Justiça da Infãncia e da Juventude. responsável pelas decisões sobre a quesllio,
faz com que os procedimento~ estabelecidos pela legislação brasileira tenham
~ma duração média de até dois anos e meio. É um tempo excessivamente longo,
acarretando a permanência dos adotandos nos estabelecimentos especializados
a a~os custos econõmicos e psicoló9ici!iS.
A instituição desse Cadastro Nacional agilizará os
procedimentos dos potenciais adotantes e coibirá a existência de atividades
ilegais, multas vezes executadas com o intuito de utilizar crianças e adolescentes
para fins hediondos, como a venda de órgãos e a exploração sexual.
Assim, estamos seguros que este Projeto de Lei encontrará
apoio entre os nobres Parlamentares.

sala das Sessões, em

de

Outubro de 1999

O Congresso Nacional decreta:

Art. t" O art. 20 da Lei n" 8.036. de 11 de março de 1990, p85sa a
vigorar acrescido do seguinte inciso xm:
·Art.20

..

xm . quando o trabalhador tiver sessenta anos ou mais Ile idade.·
Art. 2" Esta lei entta em vigor na data de sua pubhcação.

JUSTIFICAÇÃO

Estamos no Ano Inlel11lll:iOllil do Idoso. Há quase duas ~ o
tema ·telCCllà Idade' vem despettando a atençio de todo o mtmdo nos mais variados
campos da atividade hwnana: medicina. IUrismo, lazer. comércio. produção industrial e,
como não poderia deixar de ser, no campo da politica.

de 1999.

·_~rJ_LL~

Nosso Pais regIstra.. alUa!mente. «roa de treze milhões de pessoas
com mais de sessenta anos e, por projetar uma expectativa de vida crescente, prevê trinta
milhões de idosos para o ano 2025.

Deputado OLAVO CALHEIROS

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
CooRDENACÃO DE ESTI;DOS LEGISLAm'os - C<DI"

LEI N° 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990.
DISPÕE SOBRE O ESTATIJTO DA CRlANÇA E DO
ADOLESCENTE. E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Essa perspectiva tem merecido a atenção dos nossos poderes
constituídos para a problemática da teteeirn idade. no sentido da adoção de medidas de
apoio a esse segmento de cidadios, éspeciaImente no tocante à implementação de
politicas sociais que estejam em consonância com a nova realidade man:ada pela
mudança do perfil demográfico brasIleiro.
Este projeto de lei pretende poSSIbilitar ao ttabalbador sexagenário
a oportunidade de poder usufruir, com saúde e energia, de um patrimônio que lhe pertence
por direito e para o qual contribuiu durante toda a sua vuIa profissional.

LIVRO I
PARTE GERAL

...........................................................................................................................................
TÍTIJLO II
Dos Direitos Fundamentais

...........................................................................................................................................
CAPÍTULO III
Do Direito à Convivência Familiar e Comunitária

Destarte. estamos propondo, nesta iniciativa, que aos maiores de
s<sscnta anos seja legalmente permitida a movimentaÇao da sua conta vinculada no
FGTS, como parte dê uma politica condizente com a necessidade de se prestar
atendimento diferenciado ao idoso nas diversas àreas da anvidade humana.
Entendendo que a matéria deste projeto de lei representa wna
justa aspiração dos cidat:mos que caminham Jl3:ra a terceIra ídade. solicitamos o apoio dos
ilustres Pares desta Casa para a sua aprovação.

...........................................................................................................................................
SEÇÃO III
Da Familia Substituta

...........................................................................................................................................
SUBSEÇÃO IV
Da Adoção

Sala das Sessões, em de

J

U~et-;;~
Deputado

FERN~ ZUPPO

...........................................................................................................................................
. Art. 50..A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou foro regional,
wn regIStro de cnanças e adolescentes em condições de serem adotados e outro de

pessoas interessadas na adoção.
..•
§ 1°. O def~ento ~ .ins~ção dar-se-á após prévia consulta aos órgãos

teaucos do Juizado, OUVido o Mmlsténo Público.
§ 2° N50 será deferida a inscrição se o interessado não satisfIZer os requisitos
legais, ou verificada qualquer das hipóteses previstas no art 29.

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

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ES11JDOS LEGISLATIVOS - C.DI"

LEI N° 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990.
DISPÕE SOBRE O FUNDO DE GARANTIA DO
DÁ
OUTRAS
TEMPO
DE
SERVIÇO,
E
PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI N!!. 1.554, DE 1999
(Do Sr. Fernando Zuppo)
Acrescenta disposi ti vo ao art 20 da Lei n2 8 ~ 036, de 11 de maio
de 1990, para per.mitir ao trabalhador com sessenta anos ou mais
a IOOvimRntaçlo de sua conta vinculada no Fundo dI! Garantia do
TIlJIPO dI! Serviço - FGTS.
e

(APEIlSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 8, DE 1999)

Art. 20. A conm vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada
nas seguintes situações:

XII - aplicação em quotas de Fundos Mútuos de Privatização. regidos pela
Lei n° 6.385, de 7 de dezembro de 1976, permiúda a utilização máxima de 50%

Quinta-feira 14 48421
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(cinqüenta por cento) do saldo existente e disponivel em sua conta vinculada do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço, na data em que exercer a opção.

* InCISO regulamentado pelo Decreto n~ 2..130. de I':' 12. '1997.

§ 1° A regulamentação das situações previstas nos incisos I e II assegurará
que a retirada a que faz jus o trabalhador corresponda aos depósitos efetuados na conta
vinculada durante o periodo de vigência do último contrato de trabalho, acrescida de
juros e atualização monetária, deduzidos os saques.

PROJETO DE LEI N2 1.556, DE 1999

Vivemos portanto, um momento crucial de ajuste interno das fmanças
públicas, sendo, portanto, necessário a interrupção de novos empréstimos da
União para os Estados da Federação p
o pagamento de dividas
anteriormente contraídas. para que através do aj e fiscal sejam estabelecidas
novas regras no trato dos recursos públicos entre os tes da federação, porque
o atual modelo mostrou-se ineficiente e esgotou-se\ v
Nossa proposição está imbuida dos principios da moralidade e da
eficiência da Administração Pública apregoados pela Constituição Federal,
dessa forma contamos com apOlO dos meus ilustres pares para a sua
aprovação.

(Do Sr. Ricardo Ferraço)
Veda a realização de operação de crédito entre a Uni!.o e 0&
entes
da
Federação,
incluindo
administraçao
indireta,
autarquias, fundações e empresas estatais, para fins de novaçAo
e refinanciamento de divida.

(APENSE-SE AO PROJE~O DE LEI N2 564, DE 1999)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I ° Fica vedada a realização de qualquer operação de crédito entre a
União ou suas instimições fmanceiras e os entes da Federação, incluindo
administração indireta, autarquias, fundações e empresas estatais, para fins de
novação, refinanciamento ou postergação da divida contraída anteriormente, a
partir da data de vigência desta lei.
Parágrafo único. A vedação de que trata o caput não impede:

I - a União de prestar garantias e repassar, aos dentais entes da
Federação, recursos oriundos de operações de crédito externo que venha a
intermediar;

PROJETO DE LEI N2 1.557, DE 1999
(Do Sr. Lincoln Portela)
Dá nova redação ao

§ 42 do art. 68 e art. 99 da Lei n2 9.610, de
19 de fevereiro de 1998, que l'Altera, atualiza. e consolida a
legi.slação sobre direitos autorais e dá outras prOVidências 11 •

(AS COMISSOES DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO; E DE CONSTITUIÇAO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, lI)

II - a União de conceder parcelamento de dividas relativas a tributos ou
contribuições que lhe são devidos por outro ente da Federação.
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇ10

Esta proposição tem por fmalidade a instituição de mec~'
mo para a
1 com a
contenção do crescimento exponencial da divida mobiliária fe
realização de operação de crédito entre a União e os entes da federa .

o Congresso Nacional decrera:
An. I" O § 4" do art. 68 da Lei n' 9.610. de 19 de fevereiro de 1998.
passa a viger com seguínte redação:

..Art. 68

Essas operações realizadas vem onerando o serviço da dívida com os
pagamentos de encargos pela União, inclusive, acarretando o amnento dos
gastos públicos em detrimento da alocação de reClll50S para outras áres de
maior alcance SOCIal.
Após o regune militar, a nova Constituição Federal, promulgada em
1.988, deu wn caráter híbrido na relação entre a União e os Estados, dando aos
goventadores a máxima liberdade politica, mas permanecendo sem o poder de
legislar sobre moUlos, e o resultado não tem sido satisfatório, pois, os Estados
são livres para gerir suas finanças, mas continuam dependentes do governo da
União dos repasses de 65% dos tributos arrecadados. Portanto, qualquer crise
econômico-fmanceira ou calamidade, o Estado recorre a BrasUia em seu
socorro, ficando totalmente dependente das transferéncias ou empréstimos
dados pelo Governo Federal.

deverá apresentar à respectiva associação a comprovação dos
recolhímentos relativos aos direitos autoraís.

An. 2' O an. 99 da Lei n" 9.610. de 19 de levereiro de 1998. passa a
viger com seguinte redação:

"/I.rt. 99. As associações poderão arrecadar e ctisnibuir os
direitos relativos à execução pública das obras musiCaiS e Iiteromusicais e de programas. inclusive por meio da radiodifusão e
transmissão por qualquer modalidade. e da exibição de obras
audiovisuais. respondendo civil e criminalmente por seus atos:' .

Este modelo propiciou wn grande endividamento interno, o que toma
necessário que a União tome mna série de medídas que propiciem o ajuste das
economias estaduais, que devem RS 127 bilhões e são responsáveis no
momento por 33% da nossa divida interna, cujo pagamento acaba
inviabilizando qualquer outra ação econômica.

o atual modelo de arrecadação, que deverá ser modificado pela reforma
tributária, permite que a União arrecade 65% dos impostos e distribua 55"
aos Estados, e os Estados, por sua vez arrecadam 30010 dos impostos e
destinam 28% a União. Os 5% restantes são arrecadados pelos municipios que
destinam 17% do arrecadado para a União.
A mudança no modelo de arrecadação e a transferência de recursos só
resolverá o problema de solvência dos Estados, se forem acompanhados de
profundos ajustes em suas economias. O maior desequilíbrio entre a
arrecadação e as despesas, encontra-se nas folhas de pessoal dos servid=s
públicos estaduais, que consomem em média 800/. das receitas de quase todos
os Estados da Federação.

.

§ 4° Previamente á realização da execução pública. o empresário

Art. 3° Esra Lei entra em vigor na dara de Sua publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificativa
O disposirivo do artigo 99. da Lel n" 9.610'98 i e seus ret1exos nos
109 e 110). é t1agranremente inconstirncional e contrário aos
mandamentos áemocráticos que informaram a Constiruição vígente.
Com efeito. trara relerida LeI da proteção aos direitos auroraís

artigos 68.

*..\'.

{compositores musicais. interpretes. obras literárias. científicas. etc. lVeio ela a lume no ano pll!isado. em substirnição á antiga Lei n°

5.988i73 que regulava a mesma matéria nos tempos do regime mílitar.
Ocorre que. lamenravelmente. a Lei nova repetiu o sentido teleológico
autoritário. corporarivista e monopolisra da Lei revogada. quando em seu artigo 99
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LEI N° 5.988, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1973.

estabeleceu a aplicabllídade de "unico escritório centrar controlador e arrecadador
dos direitos autorais.
Isto em tlagrante violação ás disposições do ano SO. XVII e XX e In.
173. § 4°. todos da vigente COllStituição Federal.
A inconstitucionalidade do referido artigo 99 é tão flagrante que nio
resiste mesmo a comparação com o outro dispositivo da mesma Lei. o artigo 98
que. em sentido contrário estabeleceu a possibilidade de filiação e cobmnça para
seus associados. liberdade esta negada pelo malsinado artigo 99.
O vigente Estado Democrático de Direito desmontou velhas
oligarquias. monopólios e corporações. como se viu. por exemplo.. na criação de
novas entidades sindicais. livres e desarreladas do Poder Público.
Por que não. também. as entidades de direitos autorais'!
Ê preciso escoimar do referido anigo 99 o denominado centralismo do
"único escritório central". abrindo texto legal para os ventos sadios das liberdades

REGULA OS DIREITOS AUTORAIS. E DÁ 0U1RAS
PROVIDÊNCIAS.
TÍTULO I
Disposições Preliminares
And.

]0

a 50. (Revogados pela Lei nO 9.610, de 19/02119981.
TÍTULo I!
Das Obras Intelectuais

CAPÍTULo I
Das Obras Intelectuais Protegidas (artigos 6 a 11)

democráticas.

Arts. 6° a 11. (Revogados pela Lei n° 9.610, de 19/0211998).

Saliema-se. por ultimo. que o advogado paulista NELSON CÂMARA
ajuizou ação direta de inconstitucionalidade Jumo ao Excelso Supremo Tribunal
Federal no aguardo. ainda. de pronunciamemo sob O prismajuridico.

CAPÍTULO 11
Da Autoria das Obras Intelectuais

Esta Casa.. entretanto. tem o dever êrico e político de corrigir o textO

legal por ela mesma votado.

Arts. I:! a 16. (Revogados pela Lei nO 9.610. de 19102119981-

Sala das Sessões. em

CAPÍTULO 11I
Do Registro das Obras Intelectuais

de agosto de 1999.

ArL 17. Para seguraiJça de seus direitos. o autor da obra intelectual poderá
registrá·la. conforme sua natureza. na Biblioteca NaCIOnal. na Escola de Música, na
Escola de Belas Anes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. no Instituto
Nacional do Cinema. ou no Conselho Federal de Engenharia, .;"rquitetUra e
Agronomia.
§ 1° Se a obra for de natureza que compone registro em mais de um desses
órgãos. deverá ser registrada naquele com que tiver maior afInidade.
§ 2° O Poder Executivo, mediante decreto, poderá, a qualquer tempo,
reorganizar os serviços de registro, conferindo a outros órgãos as atribuições a que se
refere este artigo.
§ 3° (Revogado pela Lei nO 9.610, de 19/0211998).

D'PU12d~~portela
IPST-MGi

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇ,\.O DE ESTt;OOS LEGISLATIVOS - C.DI"

CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
TÍTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

LEI N° 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998.

CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

ALTERA,
ATUALIZA
E
CONSOLIDA
A
LEGISLAÇÃO SOBRE DIREITOS AUTORAIS E DÁ
OUTRAS PROVID~NCIAS.

Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantmdo.se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do
direito li vida. li liberdade. á igualdade, li segurança e li propriedade. nos termos
segumtes:
•••••• n

••••

TÍTULo IV
Da Utilização de Obras Intelectuais e dos Fonogramas

.

XVII • ~ plena a liberdade de associação para fins licitas. vedada a de caráter
paramilitar:

.................................................................................................................................
xx - ninguem

CAPÍTULO li
Da Comunicação ao Público

poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer

associado:
TiTULO VII
Da Ordem Econômica e Financeira
CAPÍTULO I
Dos Principios Gerais da Atividade Econômica

Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular. não poderão
ser utilizadas obras teatrais. composições musiCaIS ou litero·musicals e fonogramas,
em represenrações e execuções públicas.
§ 4° Previamente à realização da execução pública o empresário deverá
apresentar ao escritório central. previsto no art. 99. a comprovação dos recolhimentos
relativos aos direitos autorais.

.

~

An. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição. a exploração
direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos
imperativos da segurança nacional.u a relevante interesse coletivo, conforme defInidos
em lei.
§ 40 A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise á dominação dos
mercados. li eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.

TITULOV1
Das Associações de Titulares de Direitos
de. Auror e dos que lhes são Conexos
Art. 99, As associações manterão um único escritório central para a
arrecadação e distribuição, em comum, dos direitos relativos li execução pública das
obras musicais e lítero-musicais e de fonogramas, inclusive por meio da radiodifuslio e
transmissão por qualquer modalidade, e da exibição de obras audiovisuais.
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§ I ° escritório central organizado na forma prevista neste anigo não tm
fmalidade de lucro e será dirigido e administrado pelas associações que o integrem.
§ 2° O escritório central e as associações a que se refere este Titulo atuarão
emjuizo e fora dele em seus próprios nomes como substitutos processuais dos titulares
a eles vinculados.

treinamento. habilitação ou reabilijação co usuano. realizado pelas untdades
credenciadas pelo Sistema Único de Saúde - SUS. ou entidades sem fins lucrativos
devidamente registradas de acordo com a legislação atual. em nivel local ou
regional.

§ 3° O recolhimento de quaisquer vlÍlores pelo escritório central somente se
fará por depósito bancário.
§ 4° O escritório central poderá manter fiscais, aos quais é vedado receber do
empresário numerário a qualquer titulo.
§ 5° A inobservância da norma do parágrafo anterior tomará o faltoso
inabilitado á função de fiscal, sem prejuizo das sanções civis e penais cabíveis.

4°' Para a concessão do aparelho ou equipamento a que se

Art.

refere o art.

'0. devem ser observaoos critérios de seletividade

00 beneficiario e de

distributividade. a serem definidos por ocasião da regulamentação da presente Lei.

Art.

5°

O custeio dos beneficios previstos nesta Lei devera ser

feijo com recursos da Seguridade Social destinados à area de saúde. em articulação
Das Sanções

com os sistemas de previdência e de assistência social.

TITULOVn
às Violações dos Direitos Autorais

Ar!. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

CAPÍTULon
Das Sanções Cívis

JUSTIFICAÇÃO
desta

An. 109. A execução pública feita em desacordo com os ans. 68. 97, 98 e 99
Lei sujeitará os responsáveis a multa de vinte vezes o valor que deveria ser

originariamente pago.

No que se refere ao atendimento a pessoas portadoras de
nec:essidades especiais. a Constijuição Federal é restrita quanto à reabilitação.

An. 110. Pela violação de direitos autorais nos espetáculos e audições
públicas, realizados nos locais ou estabelecimentos a que alude o art. 68, seus
proprietários, diretores, gerentes, empresários e arrendatários respondem
solidariamente com os organizadores dos espetáculos.

.
.

,
,

PROJETO DE LEI
N2 1.560, DE 1999

Frequentemente o que garante um tratamento oe Igualdade e oe
reintegração social é a busca da utilização de prótese. ó.1ese e eqUipamentos que
reabilitem o indivíduo. lhe garanta independênCia e o coloque em Igualdade de
pOSSIbilidades no exercicio Oa Vida em socleOaoa.e no trabalho.
Em

propoSIção Dionelra.

o ex-Deputado .aCKson

PereIra

Vislumbrou este atenOimento. sem entretanto haver lograoo êxito. apesar de obtido o
parecer favoravel da Comissão de Segundade SOCial e Famllia. além oa Comissão

(Do Sr. Dr. Hélio)

de Tributação e Finanças.
Assegura e estabelece cntérlos para a concessão de cadeira oe rodas,. aparelhos ou
equipamentos oe ortese e prótese a pessoa portadora de deficlêneta.
(ÀS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA: E DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24. li}

Assim. como la se trata de matéria conhecida de alguns colegas.
esperamos sensibilizar aos outros pares que apolem esta Justa e democrática
proposta diante da grande imponâncla e do alcance SOCial do projeto. de
conformidade com as aspIrações e neceSSidades das associações e grupos de
defesa desta causa no pais.

O Congresso NaCional decreta:
Sala das Sessões.

de

de 1.999.

Art. , ° Fica assegurada a concessão de cadeira de rodas.
aparelho ou equipamento de órtese ou de prótese a pessoa portadora de deficiência.
Parágrafo Único.
sujeita

a

A concessão a que se refere o caput fica

realização de exame médico-pericial por profissional capacitado,

credenciado

ao

Sistema ÚniCo de Saúde - SUS, que indicará o aparelho ou

.

equipemento adequado.

///

,;:Á:>,é..t..-L"'-~·DEPUTADO Dr. HÉLla

Art. 2" A reposição ou substijuição do aparelho ou equipamento

PDT/SP

prescnto podera ocorrer nos seguintes casos:

1 - devido ao desgaste por uso normal ou por ocorrência
estranha á vontade do usuário, mediante comprovação;

PROJETO DE LEI N2 1.562, DE 1999
(Do Senado Federal)
PLS 178199

11 - no caso de se verificar. através de avaliação médico-pericial.
a superação do aparelho ou equipamento prescnto em relação a situação atual·do

Altera a Lei 02 4.737 , de 15 de julho de 1965, que institui o
Código Eleitoral, e a Lei 02 9.504, de 30 de setembro de 1997,

usuário.
Paragrafo Único. Nos casos previstos nos incisos I e 11 deste
artigo e. ainda nos casos de falecimento ou de se verificar através de avaliaçio

que "estabelece normas para as eleições" I
coligações nas eleições proporcionais.

a

fim

de

proibir

médico-pericial a superação total do Impedimento .que ensejou a utilização do
apareiho ou equipamento. o mesmo deverá ser devolvido ao órgão concedente ou à

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇlO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO. APENSEM-SE A
ESTE OS PROJETOS DE LEI NO 669, DE 1999 E APENSADO).

entidade de caráter filantrópico registrada de acordo com as exigências "a Lei. que
exerça trabalho similar.

O Coagre..o Na.ioaal decreta:

Art. 3" A'concessão 00 aparelho"õí:Féquipamento prescnto de
acordo com avaliação

médicb~pericial.

fica

vinculad~';ltprcgrama

de adaptação.

Art. \' A Lei

seguintes alterações:

nO 9.504, de 30 d. setembro d. 1997, passa a vigorar com as
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"An. 6· Poderio os parridos políticos, dcmro da mesma cimml<:riçlo,
celebrar colipçio somente para eleiçlo majoritáriL~ (NR)
"I I·
_
..
"§ 2· A coligaçio deverá expor.
propaganda para • elàçlo. as

na

__ -

_

SEÇÃOVITI

Do Processo tegislativo

.

Iqendas de todos os parridos que • integram sob sua dcnominaçio." (NR)

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

de

..Art. 15

.......................................................................................................................................
Ar!. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa sera revisto pela outra,
em wn só turno de discussão e votaÇão, e enviado á sanção ou promulgação, se a
Casa revisora o aprovar, ou arquivaÇo, se o rejeitar.
..
. . .
Panigrafo único. Sendo o projeto emendado. voltara a Casa uncladora.

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

..

"§ 3· Os candidatos de coligações. nas eleiçOcs majoritárias, serio
rqistraclos com o número de legenda do respectivo partido, acrescido do
muneral wn ou dois, quando, nas eleiçOcs para l'CIIOVIÇiO de dois terços

CÓDIGO ELEITORAL
LEI N' 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965.
INSTITUI O CÓDIGO ELEITORAL.

do Senado, os dois candidatos da coligaçio forem filiados ao mesmo
panido." (NR)
"Ar!. 42
.

............................................................................................................_ .,.
..§2·

_

.

SUBSEçÃom
Das Leis

",

"An. 10
_
"
"I 1· Rcvopdo."
"§ 2" Nu Wlidadcs da FcdcraçIo em que o número
lupres a
pNIlICber para • CAmIra dos Deputados RIo exceder de vinte, cada partido
poderá registrlr c:mdidatos a Deputado Federal e a Dcpuwlo Estadual ou
Dislritalllé o dobro das respectivas v....." (NR)
"§ 3· Do número de vagas resultantes das regras previstas neste artigo.
c.sa partido deverá reservar o mínimo de trinta por cento e o máximo de
_
por cento para candidaturas de cada sexo." (NR)

Outubro de 1999

·PARTE QUARTA

.

Das Eleições
TITULO I

"m • quarenta por cento. entre os parridos que tenham candidatos a
DIputado Federal, Estadual ou Distrital;" (NR)
"IV • nu eleições municjpais, metade entre os parridos e coligaçlles
que lCII1Iam candidato a Prefeito e metade entre os partidos que tenham
candidato a Verador." (NR)

Do Sistema Eleitoral

CAPÍTULO IV
Da Representação Proporcional

14•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••; '

"Art. 46

•.............................................................................................................."

.

"n • nu e1eiçOcs proporcionais. os debates deveria ser orpnizados de
lIIOdo que usegumn a presença de nÚlnCro equivalente de candidatos de
1OdoI1lI J*lidos a wn mesmo cargo eletivo, podendo desdobrar·se em mais
ele wn dia;" (NR)

.

................................................................................................................"

Art.2·Osans. 107, 108e111 daLein·4.737, de 15 de julho de 1965,a1tetados
pela LeI n-7.454, de 30 de dezembro de 1985, passam a visorar com a SCJUÍDte rcdaçIo:
107. Determina-sc para cada partido o quociente partidário,
dIv1dindo-se pelo quociente eleitoral o número de votos vilidos dados sob a
mama leJCllda. desprezada a fraç1o." (NR)
"An. 108. Estaria eleitos tantos candidatos registrados por um partido
qIIIl\tllI o respectivo quociente' parridirio indicar, na ordem da votaçlo
nominal que cada um tenha recebido." (NR)
"Ar!. 111. Se nenhum partido alcançar o quociente eleitoral,
COIlSiclelw·1eoIo eleitos. até serem preenchidos todos os lugares, os
candidatos mais votados." (NR)
Art. 3· É revopdo o § 1· do art. 10 da Lei n' 9.504. de 1997.
Art. 4· Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçlo, observado o disposto
no art. 16 da Constituiçilo Federal. com a redaçilo dada pela Emenda Constitucional n' 4. de
1993.

""!t.

Senado Federal. em .Pó de agosto de 1999

Ar!. 107. Determina-se para cada Panido ou coligação o quociente
panidário. dividindo-se pelo quociente eleitoral o número de votos válidos dados
sob a mesma legenda ou coligação de legendas, desprezada a fração.
• .Rodação dada pelo L., n' 70454. de 30 '/2.'1985.

Ar!. 108. Estarão eleitos tantos candidatos registrados por um Panido ou
coligação quantos o respectivo quociente panidário indicar, na ordem da votaç!o
nominal quc cada wn tenha recebido.
• Rodaçãodadapela ú, n'7.454. d. 30'/2 '/985.

Ar!. 111. Se nenhum Partido ou coligação alcançar o quociente eleitoral,
COIlSidcrar-se-ão eleitos, até serem preenchidos todos os lugares, os candidatos mais
votados.
• Rodaçiio dodapelaú, n'7,454. dd0'l2'1985.

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

~

LEI N° 7.454, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1985.

~~.4!1
.senad~~E:et.yrhk
IBlISLAÇÃO CrrADA ANEXADA PELA
CO<WlENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS .. C.DI

CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
.......................................................................................................................................
TITULO IV
Da Organização dos Poderes
CAPÍTULo I

Do Poder Legislativo
.......................................................................................................................................

.

ALTERA DISPOSITIVO DA LEIN" 4.737 DE 15 DE
JULHO DE 1965, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AIt. 1° Nas eleições para Governador de Estado, Vice-Governador,
Se:nador, Deputado Federal,.Dcputado Estadual, Prefeito, Vice-Prefeito e V~or,
o ~idato deverá estar filjado ao Panido pelo qual irá concorrer, até 6 (seis) meses

da data do pleito.
Art. 2' Os Panidos Políticos que, até o dia 16 de julho de 1985, ten4am
encaminhado seus docurne:ntos de fundação ao Tribunal Superior Eleitora! • TSE e
por CSlC considerados reguIáres, e que até o dia 15 de maio de 1986 nlio hajam
obtido o registro definiti,Y9, ficam habilitados a participar das eleições gerais para
Governador, Senador, JJe\iutado Federal e Deputado Estadual. convocadas para o
dia 15 de novembro deste'meSmo ano.
§ l' Somente: d l?s Panidos Políticos com reprcsentação no Congresso
Nacional terio direito aõ rateio dos recursos do Fundo Especial de Assistência
Financeira aos Partidos Políticos. de que trata o art. 95 da Lei nO 5.682, de 21 de
julho de 1971. bem comba transmissão gratuita pelo radio e televisão, prevista no
parágrafo único. do art. 118, da citada Lei.
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§ 2° Quando se tratar da transmissão gratuita referida no parágrafo anterior,
feita em nível estadual, os Partidos previstos no "caput" deste artigo somente
poderão requerê-Ia ao Tribunal Regional Eleitoral se tiverem representaÇão na
Assembléia Legislativa do Estado.

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

.
.

~

;'~~,.~

LEI N° 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997.
ESTA1?ELECE
ELEIÇÕES.

NORMAS

PARA

AS

Das Cobgações
Art. 6° E facultado aos partidos politicos. dentro da mesma circunscrição.
celebrar coligações para eleição majoritária, proporcional, ou para ambas, podendo,
neste último caso, formar-se mais de uma coligação para a eleição proporcional
dentre os partidos que integram a coligação para o pleito majoritário.
§ 1° A coligação terá denommação própria, que poderá ser a junção de
todas as siglas dos partidos que a integram, sendo a ela attibuidas as prerrogativas e
obrigações de partido politico no que se refere- ao processo eleitoral. e devendo
funcionar como um so partido no relacionamento com a Jusnça Eleitoral e no trato
dos interesses interpartidários.
§ 2° Na propaganda para eleição majoritária, a coligação usará,
obrigatoriamente, sob sua denominação, as legendas de todos os partidos que a
integI8lll; na propaganda para eleição proporcional, cada partido uslirá apenas sua
legenda sob o IlOme da coligação.
§ 3° Na formação de coligações, devem ser observadas, ainda, as seguintes

normas:
I - na chapa da coligação, podem inscrever-se candidatos filiados a
qualquer partido politico dela integrante;
Art 10 - Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos

Deputados, Câmara Legislativa. Assembléias Legislativas e Câmaras MUnicipais,
atê cento e cinqüenta por cento do número de lugares a pteeneher.
§ I ° No caso de coligação para as eleições proporciODais,
independentemente do número de partidos que a integrem, poderão se registrados
candidatos até o dobro do número de lugares a preencher.
- .
§ 2° Nas Unidades da Federação em que o número de lugares a preencher
para a Câmara dos Deputados não exceder de vinte,' cada partido poderá registrar
candidatos a Deputado Federal e a Deputado Estadual ou Distrital atê o dobro das
respectivas vagas; havendo coligação, estes números poderão ser acrescidos de atê
mais cinqüenta por cento.
§ 3° Do n\ÍIIlero de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada
partido ou coligação deverá reservar o minimo de trinta por cento e o máximo de
setenta por cento para candidaturas de cada sexo.
§ 4° Em todos os cálculos. será sempre desprezada a fração. se inferior a
meio, e igualada a mn.. se igual ou superior.
§ 5° No caso de as convenções para a escolha de candidatos não indicarem
o número máximo de candidatos previsto no "caput" e nos §§ 1° e 2° deste '!ftígo, os
órgãos de direção dos partidos respectivos poderão preencher as vagas
, remanescentes. até sessenta dias antes do pleito.
Ar!. 15. A identificação numérica dos candidatos se dará mediante a
observação dos seguintes critérios:

§ 3° Os candidatos de coligações, naS eleições majoritárias, s~o
registrados com o número de legenda do respeCtivo partido e, nas eleiÇõés
proporcionais, com o número de legenda do respectivo plÍrtido acrescido do nlD'Uero
que lhes couber, observado o disposto no parágrafo a n t e r i o r . '

....................................................................................... ,
~

II - trinta por cento, entre os partidos e coligações que tenham candidato a
Governador e a Senador;'
III - quarenta por cento, entre os partidos e coligações que tenham
candidatos a Deputado Federal, Estadual ou Distrital;
IV - nas eleições mUnicipais, metade entre os partidos e coligações que
tenham candidato a Prefeitó e metade entre os que tenham candidato a Vereador.
§ 3° Os locais a que se refere o parágrafo an,erior deverão dividir-se em
grupos eqüitativos de pontos com maior e menor impacto visual, tantos quantos
forem os partidos e coligações concorrentes, para serem sorteados e usados durante
a propaganda eleitoral.
.
_
§ 4° A relação dos locais com a indicação dos grupos menctol\ados .no.
parágrafo anterior deverá ser entregue pelas empresas de publicidade aos Juízes
Eleitorais, nos MUnicipios, e ao Tribunal Regional Eleitoral, nas Capitais, até o dia
25 de junho do ano da eleição.
§ 5° Os Tribunais Regionais Eleitorais encaminharão à publicação, na
imprensa oficial, até o dia 8 de julho, a relação de partidos e coligações que
requereram regIstro de candidatos, devendo o sorteio a que se refere o "caput" ser
realizado até o dia I Ode julho.
§ 6° Para efeito do sorteio, equipara-se a coligação a um partido, qualquer
que seja o número de partidos que a integrem.
§ 7" Após o sorteio, os partidos e coligações deverão comunicar às
empresas, por escrito, como usarão os "outdoors" de cada grupo dos mencionados
no § 3°, com especificação de tempo e quantidade.
§ 8° Os "outdoors" não usados deverão ser redistribuídos entre os demais
concorrentes interessados, fazendo-se novo sorteio, se necessário, a cada renovação.
§ 9" Os partidos e coligações distribuirão, entre seus candidatos, os espaços
que lhes couberem.
§ 10. O Í'r~'
a v~icWação da propagan!Íll eleitoral de que trata este
artigo não poderá, ~er superIor ali- cobradQ ÍlollÍ1a1mente para a publicidade
comercial.: ,: . .
'_ _.
'.
_
.
,
§ I 1. A violação do disposto neste artigo sujeita a empresa responsável, os
partidos, coligações ou candidatos, á imediata retirada da propaganda irregular e ao
pagamento de multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR.

pàra

Ar!. 46. Independentemente da veiculação de propaganda eleitoral gratuita
no horário definido nesta Lei, é facultada a transmissão, por emissora de rádio ou
televisão, de debates sobre as eleições majoritária ou proporcionai, sendo
assegurada a participação de candidatos dos partidos com representação na Câmara
dos Deputados, e facultada a dos demais, observado o seguinte:
I - nas eleições majoritárias, a apresentação d,)s debates poderá ser feita:
. a) em coojunto, esÚjIl,do presentes todos os candidatos a um mesmo cargo
eletivo;
1b) em grupos, .estando presentes,nominimo, três candidatos:
II - nas eleições proporcionais, .os. debates deverão ser organizados de
modo que lI!lsegurem a preSença de número equivalente de candidatos de todos os
partidos e coligações a um-mesmo cargo eletivo, podendo desdobrar-se em mais de
um dia;
.

1II • ~s debates deverão ser parte de programação previamente estabeleciiíã
e divulgada pela emissora, fazendo-se mediante sorteio a escolha do dia e da ordem
de fala de cada candidato, ·salvo se celebrado acordo em outro sentido entre os
partidos e coligações interessados.
,§ 1° Será admitida a realização de debate sem a presença de candidato de
algum partido, desde que o veículo de comunicação responsável comprove havê·lo
convutalto com a antecedência mínima de setellta e duas horas da realização do
debate.
. § 2° É vedada a presença de um mesmo candidato a eleição proporcional
em m81S de um debate da mesma emissora.
§ 3° O descumprimerito do disposto neste artigo sujeita a empresa infratora
às penalidades previstas no .~..56.
-

_

.
.
SI N OP SE'

.

Ar!. 42. A propaganda por meio de ·outdoots~ somente é pennitida apóh
realização de sorteio pela Justiça Eleitoral.
§ I ° As empresas de publicidade deverão rell!iil!;'iwos pontos disponíveis
para a veiculação de propaganda eleitoral em quanti~ não inferior à metade do
total dos espaços existentes no território mUnicipal.
..".
§ 2° Os locais destinados á propaganda ~i~.\toral deverão ser assim
distribuidos:
I - trinta por cento, entre os partidos e coligaÇõ.~~:que tenham candidato a
Presidente da Republica;'
-
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(SF) COM. CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA (CCJ)
ULTIMA AÇÃO
RMCD REMETIDO ACAMARA DOS DEPUTADOS

24081'199 (SF)MESADlRETORA
DESPACHO ACAMARADOS DEPUTADOS.
DSF2508PAG
ENCAMlNIlADO A

: (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS) EM 24 08 1'199
TRAMITAÇÃO
2503 1999 (SF) PROTOCOLO LEGISLATIVO (SF) (pLEG)
ESTE PROCESSO CONTEM 09 (NOVE) FOUiAS NlJMfRAl)AS E
RUBRICADAS.
2S 03 1999 (SF) P!.ENARlO (PLEN)
1000 LEI1lJRA.
•
25 03 1'199 (SF) MESA DIRETORA
1000 DESPACHO ACC] (DEClSÃO TERMINATIVA) ONDE PODERA
RECEBER EMENDAS PELO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. APOS
PUBLICADO EDISTRlBUIDO EM AVULSOS.
DSF 26 03 PAG 6392 A6396.
25 03 1'199 (SF) SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
ENCAMINHADO A CCl.
0& 04 1999 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA (CCJ)
RELATOR SEN EDISON LOBÃO.
0505 1999 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA (CCJ)
DEVOLVIDA PELO RELAT<?R, SEN EDISON LOBÃO, COM MINUTA DE
PARECER PELA APROVAÇAO DA MATERIA; TENDO A PRESIDENCIA
CONCEDIDO VISTA COLETIVA PELO PRAZO REGIMENTAL DE OS
(CINCO) DIAS.
12 OS 1999 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSnçA (CCJ)
EM 12 OS 99, FOI APRESENTADO AO PROJETO VOTO EM SEPARADO
PELO SEN ANTONIO CARLOS VALADARES, E OI (UMA) EMENDA DO
SEN SERGIO MACHADO. A PRESIDENClA DESIGNA RELATOR DA
EMENDA O SEN ROBERTO REQUIÃO. QUE OFERECE PARECER
FAVORAVEL. A COMISSÃO APROVA O PARECER DO RELATOR,
FAVORAVEL AO PROJETO E A EMENDA, FICANDO EM CONSEQUENCIA
APROVADO O PROJETO. DISCUTlRAM A MATERIA OS SEN ANTONIO
CARLOS VALADARES, ROBERTO REQUIÃO, ROBERTO FREIRE,JOSE
FOGAÇA, JOSE EDUARDO DUTRA, SERGIO MACHADO. ALVARO DIAS,
JEFFERSON PERES E FRANCELlNO PEREIRA.. (ANEXADO VOTO EM
SEPARADO E TEXTO FlNAL DA MATERlA, FlS. 10 A 24).
1205 1999 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSnçA (CCI)
ENCAMINHADO AO SACP.
1305 1999 (SF) SERVIço DE APOIO COMISSÕES PERMANENTEs
ENCAMINHADO A SSCLS.
1305 1999 (SF) SuaSEC. CooRD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 13 DE MAlO DE 1999.
1705 1999 (sF) SUBSEC. CooRD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ENCAMINHADO AO PLENARIO PARA LEITURA DO PARECER DA ceI.
11 OS 1999 (SF) PLENARIO (PLEN)
I.E!1llRA OF. 012, DO PRESIDENTE DA CCJ, COMl1NICANDO A
APROVAÇÃO DO PROJETO. SENDO ABERTO O PRAZO DE 05 (CINCO)
DIAS UTElS PARA !NfERPOSIÇÃO DE RECURSO, POR UM DEClMO
DA COMPOSIÇÃO DA CASA, PARA QUE A MATERIA SEJA APRECIADA
PELO PLENARIO.
DSF 19 OS PAG 12006.
1105 1999 (SF) PLENARIO (PLEN)
I.E!1llRA PARECER 221 • CC!, FAVORAVEL.
DSF 19 05 PAG 11947 A 11959.
2605 1999 (SF) SECRETARIA GERAL DA MESA (SGM)
.
ENCAMINHADO AO PLENARIO PARA LEITURA DE RECllRSO.
27 OS 1999 (SF) PLENARIO (PLEN}
COMt1NlCAÇÃO PRESIDENCIA RECEBIMENTO DO RECllRSO 013, DE
1999, DE AUTOIlIA DO SEN ROBERTO FRElRE E OU'IllOS,
lNTE1U'OSTO NO PRAZO REGIMENTAL, NO SENTIDO DE QUE O
PIlOJETO SEJA SUBMETIDO AO PLENARIO, SENDO ABERTO O PRAZO
DE OS (CINCO) DIAS UTElS. PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
NOS TERMOS DO ART. 235. n, 'C', DO REGIMENTO INTERNO. '
DSF 2105 PAG 13250 A 132S2.
27 OS 1999 (SF) SUBSEC. COO\U). LEalsLATlVA (SF) (SSCLS)
PRAZO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS: 28 OS A 07 06 99.
04 06 1999 (CN) suasEC. CooRD. LEGISLATIVA (CN) (SSCLC)
ENCAMINHADO AO PLENARIO PARA LE1ttJR.A TERMINO PRAZO.
0706 1999 (SF) PLENARIO (PLEN)
COMl1NICAÇÃO PRESIDENCIA TERMINO PRAZO DIA 04 06 99, TENDO
SIDO APRESENTADA A EMENDA I . PLEN, DE AUTORIA DO SEN
ANTQNlO CARLOS VALADARES.
0706 1999 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CCJ. PARA EXAME DA EMENDA I • PLEN.
DSFOI 06 PAG 1461SE 14619.
0706 1999 (SF) SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
ENCAMINHADO A CC!, PARA EXAME DA MATERIA.
0706 1999 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSnçA (CCI)
1800 RECEBIDO NESTE ORGÃO. EM 07 DE JUNHO DE 1999.
0706 1999 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSnçA (CCI)
ENCAMINHADO AO RELATOR, SEN EDISON LOBÃO. PARA EMITIR O
RELATORIO SOBR.J; A EMENDA l-PLEN.
1406 1999 (SF) SuaSEC. CooRD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
JUNTADA A EMENDA 1- PLEN, DE AUTORIA DO SEN ANTONIO
CARLOS VALADARES, FLS. 4547.
1406 1999 (SF) SUBSEC. CooRD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ENCAMlNHADO AO l'LENARIO PARA LEITURA TERMINO PRAZO.
3006 1999 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSnçA (CCI)

DEVOLVIDO PELO SEN EDISON LOBÃO PARA ANALISE NESTA
COMISSÃO. VOTANDO PELA REJEIÇÃO DA EMENDA I - PLEN, POR
CONTRARIAR O DISPOSTO NO ART. 230, I E n, DO RISF.
liaS 1999 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA E POSTERIORMENTE APROVADO O RQ. 452, DO SEN
SERGIO MACHADO E OUTROS LIDERES, DE URGENCIA - ART. 336,
fi, DO REGIMENTO INIERNO, DEVENDO A MATERIA SER INCLUlDA
EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DO SEGUNDO DIA U1TL
SUBSEQUENTE.
DSF 19 OS PAG 206S1 E 20700.
1908 1999 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A SSCLS.
19 OI 1999 (SF) SUBSEC. CooRD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ANEXADOS AVULSOS DO PARECER 12S - CCI E DA EMENDA DE
PLENARIO. PARA RESPECTIVAMENTE, ANEXAR DOCUMENTOS
REFERENTES AO PARECER QUE NÃO CONSTARAM DO PRIMEIRO
AVULSOS E PARA RETlFlCAÇÃO DA NUMERAÇÃO DA REFERIDA
EMENDA, FLS. 5616S.
19 OI 1999 (SF) SuaSEC. CooRD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ENCAMINHADO AO PLENARIO PARA LEITURA DO PARECER DA CC!
SOBRE A EMENDA DE PLENARIO.
10 OS 1999 (SF) PLENARIO (PLEN}
I.E!1llRA PARECER 556· CC!, CONCLUINDO PELA REJEIçÃO DA
ÉMENDA 2 - PLEN, RELATOR SEN EDISON LOBÃO.
DSF21 OS PAG 21767.
20 OS 1999 (SF) SUBSEC. CooRD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA.
24 OS 1999 rSF) PLENARIO (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO TURNO UNICO (EM REGIME DE
URGENClA· ART. 336. lI. DO REGIMENTO INTERNO E RECURSO
013, DE (999).
24 OS 1999 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEJ11JRA E POSTERIORMENTE REJEITADO O RQ. 466. DO SEN
ANTONIO CARLOS VALADARES. SOLICITANDO TRAMITAÇÃO
CONJUNTA DA MATERIA COM O PLS 001801999. TENDO USADO
DA PALAVRA O AUTOR DO REQUERIMENTO.
DSF 2508 PAG
2408 1999 (SF) PLENARlO IPLEN)
DISCUSSÃO ENCERRADA, APOS USAREM DA P!?lA VRA OS SEN JOSE
EDUARDO DUTRA. EDUARDO SUPLlCY. JOSE FOGAÇA, ANTONIO
CARLOS VALADARES, ROBERTO FREIRE. ADEMIR ANDRADE,
SEBASTIÃO ROCHA. GERALDO MELO. PEDRO SIMON, IADER
BARBALHO. HUGO NAPOLEÃO. SERGIO MACHADO E EDISON LOBÃO,
COMO RELATOR,
14 OS 1999 (SF) PLENARlO (PLEN)
LEITURA E APROVAÇÃO DO RQ. 467, DO SEN ANTONIO CARLOS
VALADARES. SOLICITANDO A RETIRADA DA EMENDA 2 . PLEN.
24 OS 1999 (SF) PLENARIO (PLEN)
VOTAÇÃ0 APROVADO O PROJETO, COM O SEGUINTE RESULTADO:
SIM 43, NÃO 10, ABST. 01, TOTAL- 64. APOS USAREM DA
PALAVRA OS SEN ROBERTO FREIRE, JOSE EDUARDO DUTRA E
JOSE ALENCAR.
24 OS 1999 (SF) PLENARIO (PLEN)
VOTAÇÃO APROVADA A EMENDA I • CCJ.
24 OS 1999 (SF) MESA DIRETORA
.
DESPACHO A CDIR. PARA A REDAÇÃO FINAL.
24 OS 1999 ISF) PLENARIO (PLEN)
•
.
LEITURA PARECER 563· CDm. OFERECENDO A REDAÇAO FINAL.
RELATOR SEN CARLOS PATROClNlO.
24 OS 1999 (SF) PLENARIO (PLEN)
VOTAÇÃO APROVADA A REDAÇÃO FINAL. SEM DEBATE!\(
24 OS 1999 À CÂMARA DOS DEPUTADOS COM O OF/SFW... l(;.rZ'1'7

Oficio n° '7(,1 (SF)

Brasília, em "pr de agosto de 1999.
Senhor Primeiro·Secretário,

Encaminho a Vossa ExcelCncia, a fim de ser submetido à revisio
da CAmaIa dos Deputados, nos termos do ano 65 da Constituição Federal, o Projeto de
Lei do Senado nOI78,del999,collSWlte dos autógrafos em anexo, que "altera a Lei
nO 4.737, de 15 de julho de 1965, que institui o Código Eleilora!, e a Lei nO 9.504, de 30 de
setembro de 1997, que "estabelece normas para as eleições", a fim de proibir coligações nas

eleições proporcionais".

A'~"""'.'_

Deputado Ubiratan Aguiar

Alenciosamente,

,..

~uoo,.'"

Prirneíro_S'écretário, em

Primeiro-Secretário da CãJnata dos Deputados
vpll.

..

exerc).Cl.O
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"§ 3' Do número de vagas resultantes das regras previstas
neste artigo, cada partido devem reservar o minimo de trinta por
cento e o máximo de setenta por cento para candidaturas de cada
sexo," (NR)

J.r-P"
j:;iP ,~'\rV
'L ~~0
cc';;? ~
COMISSÃO l?IRETORA
'f - ~ vJ'F.J-~ q'}

~ CC-~2()'i"

" .........................................................................................
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..An.15." "

""

"",."

"

""

,,

,

.

U§ 3' Os candidatos de coligações, nas eleições
majoritárias, serão registrados com o número de legenda do
respectivo panido, acrescido do numeral um ou dois, quando, nas
eleições para renovação de dois terços do Senado, os dois
candidatos da coligação forem filiados ao mesmo partido." (NR)

Redação final do Projeto de Lei do
Senado n' 178, de 1999,

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto de Lei do
Senado n' 178. de 1999. que altera a Lei ,,"4,737, de 15 deju/ho de 1965. que insritui
o Código E/eitora/. e a Lei n' 9.504. de 30 de setembro de 1997. que "estabe/ece
normas para as e/eições". a fim de proibir coligações nas eleições proporcionais.
consolidando a Emenda n' I -CCI. aprovada em Plenário. procedendo adequações
redacionais para adequação à Lei Complementar n' 95. de 26 de fevereiro de 1998:
bem como procedendo a exclusão da referência ao parágrafo único do art. 106 da Le.
n' 4,737, de 1965. uma vez que O mencionado dispositivo foi revogado expressamente

..Art.42.."
U§ 2'

"

"

"

"

"

" ..

"

.

"m ,- quarenta por cento. entre os partidos que tenham
candidatos a Deputado Federal, Estadual ou Distrital;" (NR)

pela Lei n' 9.504, de 1997,

"IV - nas eleições municipais, metade entre os partidos e
coligações que tenham candidato a Prefeito e metade entre os
panidos que tenham candidato a Vereador." (NR)

Sala de Reuniões da Comissão. em.l'í de ;_ Í<':;:C- de 1999.

7J'~E~

..An.46

.

"lI - nas eleições proporcionais, os debates deverão ser
organizados de modo que assegurem a presença de número
equivalente de candidatos de todos os partidos a um mesmo
cargo eletivo, podendo desdobrar-se em mais de um dia;" (NR)

,RELATOR

Art. 2' Os arts. 107. 108 e 111 da Lei n' 4.737. de 15 de julho de 1965.
alterados pela Lei n' 7.454, de 30 de dezembro de 1985, passam a vigorar com a
seguinte redação:
"An. 107. Detennina-se para cada partido o quociente
panidárici. dividindo·se pelo quociente eleitoral o número de
votos válidos dados sob a mesma legenda. desprezada a fração."
(NR)

ANEXO AO PARECER~'563, DE 1999
Redação final do Projeto de Lei do
Senado n' 178. de 1999.

"An. 108. Estarão eleitos tantos candidatos registrndos por um
partido quantos o respectivo quociente panidário indicar, na
ordem da voração nominal que cada um tenha recebido." (NR)

A/tera a Lei n' 4.737. de 15 deju/ho
de 1965. que institui o Código E/eitora/. e
a Lei n' 9.504, de 30 de setembro de 1997.
que "estabelece normas para as
eleições". a fim de proibir coligações nas
eleições proporcionais.

..An. 111. Se nenhum partido alcançar o quociente eleitoral,
considezar-se-ão eleitos. até serem preenclúdos todos os lugares,
OS candidatos mais votados." (NR)
Ar!.3'Érevogadoo§ l'doan.lOdaLein'9.504,de 1997.

Ari. 4' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, observado o
disposto no ano 16 da Constituição Federal. com a redação dada pela Emenda
Constitucional n' 4, de 1993.
.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

PROJETO DE LEI
N2 1,563, DE 1999

Ar!. I' A Lei n' 9.504, de 30 de setembro de 1997, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

"An. 6' Poderão os partidos politicos. dentro da mesma
circunscrição. celebrar coligação somente para eleição
majoritária:' (NR)
"§ I' "'

,

'

..

"§ 2' A coligação devem expor. na propaganda para a
eleição. as legendas de todos os partidos que ..integram sob sua
denominação:' (NR)
,

(Do Sr. Aleeu CoU.res)
Altera a Lei nO 8.036. ae 11 de maio de 1990. a fim de pennitir a movimentaçio da conta
vll1Cl:'lada no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço pe\os por1adores de llSItlOnrieIite

crômca.

(As COMISSÕES DE TRABALHO. DE ADMINISTRACÃO E SERVICO PÚBUCO' E DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24. fi) .
•

O Congresao Nacional decreta:

..An.lO

..

"§ 1° Revogado,"
"§ 2° Nas unidades da Federação em que o número de
lugares a preencher para a Câmara dos Deputados não exceder de
vinte. cada partido poderá registrar candidatos a Deputado
Federal e a Deputado Estadual ou Distrital até o dobro das
respectivas vagas:' (NR)

Ar!. l' Esta lei permije a movimentaçio da conta vinculllda
no Fundo de. Garantia do Tempo de Serviço. FGTS pelos llO'Iadot8I de
ostllOmilllije crônica.

Ar!. '1!' O art. 20 ela Lei n" 8.036. de 11 de maio de 1880,
pusa a Vigorar acrucido do seguinte inciso XIII:
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"Art. 20
XIII-

:

qU8l1do

o trabslhaqor

ou

[ - despedida sem justa causa. inclusive a indireta. de culpa reciproca e de
lbrçamaior:

.
qualquer

de

• InclSoIcom~dadafHlaM.dldaProvlSórlan' 1.876-16, a" 26'0811999.

dependentes for acometido de osteomieli1e ~niea."

• O textor anterior dizia:

Ar!. 3° Esta lei entiãem vigor na data dlnua publlcaçio.

"I - despedida sem Justa causa. inclusive a Indireta. de culpa recíproca e
de força maIor. comprovada com o depósllo dos valores de que trara o ar/.
18.

* IncuocomndaçãodadapeJaÚi nl/9.-I9/. de 09'09·/997.

JUSTIFICAÇÃO

A proposta em epigrafe pretende inserir a osteomielite
CIOOica. que vem a ser a intlamação da medula óssea. como um dos motivos que
dia ensejo a movimentar a conta individual do Fundo de Garantia do Tempo de
serviço.
Nossa iniciativa justifica-se por ser a osteomielite uma
doença incapacitante e de dillcil tratamento. assumindo. na maioria das vezes.
caráter de doença irrecuperável.

Por outro lado. os recursos do FGTS disponibilizados nas
contas Individuais constituem. efetivam~nte, um patrimõnio dos trabalhadores.
Assim sendo, temos a seguinte situação: de um lado, uma
doença cronica de difícil resolução, que sl\bmete a pessoa por ela afetada a
grandes sofrimentos. além de envolver cértos gastos financeiros para o seu
tralamento; de outro. um recurso de propriedade do trabalhador do qual não pode
ele lançar mão, salvo em situações especiais regulamentadas em lei.
Nossa proposta, portanto, possibilita a conjunção dessas
duas situações. Ora. se há um trabalhador que tem recursos disponíveis no
FGTS, nada mais lógico que possa deles fazer uso no tratamento de uma doença
que lhe acomete ou a algum de seus dependentes.

Existem legislações análogas que subsidiam l10lISlI
pretensão. A Lei n.o 7.670, de 08 de setembro de 1988, estabelece que a
Slndrome da Imunocleliciência Adquirida - AIDS justifica o 'levantamento doa
Y8IDres COlI'llspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de 5erviço - FGTS,
independentemente de rescisão do contrato individual de trabalho ou de ~uaJquer
outro pecúlio a que o paciente tenha direito'. Já a Lei n.O 8.922, de 25 da julho de
1994, acrescentou novo mciso ao artigo 20 da Lei n.o_ 8.036190 que PfllTl1ite a
movimentação do saldo da conta vincutacla 'quando o trabalhador ou qualquer de
seus dependentes for acometido de-neopiasia maligna'. A~ilamos que a
o!lteomlelite crónica possa receber tratamemo Idêntico ao que foi deferido á AIDS
e li neoplasla maligna.
Ante o que foi exposto. resta evidenciado o elevaoo alcance
sOCIal do projeto em tela. razão pela qual rogamos o aooio de nossos i1u_
Pares em sua aprovação.

"

II - extinção lotai da empresa fechamento de quaisquer de seus
estabelecimentos. filiais ou agencias. supressão de pane de !l!t8S llIividades, ou ainda
falecimento do empregador individual sempre quc qualquer dessas OCOIIências
implique rescisão de contrato de trabalho, comprovada por declaração escrita da
empresa, suprida, quando for o caso, por decisão judicial transitada em julgado;
III • aposentadoria concedida pela Previdência Social:

rv - falecimento do trabalhador. sendo o saldo pago a seus dependentes,
para esse fun habilitados perante a Previdência Social. segundo o critério adotado
para a concessão de pensões por mone. Na falta de dependentes. farão jus ao
recebimento do saldo da conta vinculada os seus sucessores previstos na lei civil,
indicados em alvará judicial, expedido a requerimento do interessado. independente
de inventário ou arrolamento:
V - pagamento de pane das prestações decorrentes de fmanciamento
habitacional concedido no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação· SFH, desde
quc:
a) o mutuário conte com o mínimo de 3 (três) anos de trabalho sob o
regime do FGTS. na mesma empresa ou em empresas diferentes:
b) o valor bloqueado seja utilizado. no mínimo, durante o prazo de \2
(doze) meses:
c) o valor do abatimento atinja,..no máximo. 80"10 (oitenta por cento) do
momame da preStação.

VI - iiquidacão ou amortização extraordinária do õaldo devedor de
fmanciamenlO imobiliário. observadas as condições estabeiec:~as pelo Conselho
Curador. dentre eias a de que o t1nanClamento seja concedido no âmbito do SFH e
haja interstício minimo de 2 (dois) anos para cada movimentacão:
VII - pagamemo total ou parcial do preço da aquisição de moradia própria
observadas as segunttes condições:
a) o mutuário devera contar com o mínimo de 3 (três) anos de trabalho sob
o regime do FGTS. na mesma empresa ou empresas diferentes:
b) sejr, a operação financiávei nas condições vigentes para o SFH.
VIII - quando o trabaÍbador pennanecer três anos ininterruptos. a partir de
10 de junho de 1990. tora do regime do FGTS. podendo o saque, neste caso, ser
efemado a partir do mês de aniversário,do titular da conta:
• IncISO Vlll com redaçilodada""la Lei n" 8.678, d. IJ 07'1993.

IX - extinção normal do contrato a tei'rno. inclusive o dos trabalhadores
temporários regidos pela Lei nO 6.019, de 3 de janeiro de 1974: '
X - suspensão total do trabalho avulso por periodo- igual ou superior a 90
(noventa) dias, comprovada por declaração do sindicato representativo da ClllegOria
profissional.
XI - quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for acometido
de neoplasia maligna
• Inciso XI acnscuio pela Lei n' 8.922. d.25/07/1994.

Sala das Sessões. em trde ....a. ,--et,

,

, /V'

de 1999.

XII - aplicação em quotas de Fundos Mútuos de Privatização, regidos pela
Lei na 6.385, de 7 de dezembro de 1976, permitida a utilização máxima de 50%
(cinqüenta por cento) do saldo existente e disponivel em sua conta vinculada do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na data em que exercer a opção.

* Inciso r~gulamentado pelo Decnlon

fl

2.-130, de 17 ,]21~97.

§ 1° A regulamentação das situações previstas nos incisos I e II assegurará
que a retirada a que faz jus o trabalhador corresponda aos depósitos efetuados na
conta vinculada durante o periodo de vigência do último contrato de trabalho,
acrescida de juros e atualização monetária, deduzidos os saques.
LEGISLAÇÃO CrrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTIJDOS LEGISLATIVOS -C.Dl

LEI N° 3.036. DE 11 DE MAIO DE 1990,
DISPÕE SOBRE O FUNDO DE GARANTIA DO
TEMPO DE SERVIÇO. E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

tn...;-,·,~,>·_::t·l

i-~: iH..!S

-,.. ',;,'; do trabolhador no FGTS poderá ser
segumtes SItuações:

§ 2° O Conselho Curador disciplinará o disposto no inciso V, visando a
beneficiar os trabalhadores de baixa renda e a presCIVar o equillbrio financeiro do
FGTS.

§ 3° O direito de adquirir moradia com recursos do FGTS, pelo trabalhador
só poderá ser exercido para Um Ú1Úco imóvel.
§ 4° O imóvel objeto de utilização do FGTS somente poderá ser objeto de
com recursos do Fundo. na fonua que vier a ser regulamentada pelo
Conseiho Curador.

OUtra transação

§ 5° O pagamento da retirada após o período previsto em regulamento,
implicará atualização monetária dos valores deVIdos.

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
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LEI N° 7.670. DE 08 DE SETEMBRO DE 1988.

§ 6" Os recUISOS aplicados em cotas de fundos Mútuos de Pri~,
referidos no inciso xn. serão àestinados. nas condições aprovadas pelo CND, a
aquisições de valores mobiliários, no âmbito do Programa Nacional de
Desestatização. de que rrata a Lei n' 9.491, de 1997. e de programas esta<luais de
desestatízação. desde que. em ambos os casos, tais destinações sejam aprovadas
peloCND.

ESTENDE AOS PORTADORES DA SÍNDROME
DA
lMtniODEFICIENCIA
ADQUJRIDA
SIDA/AIDS OS BENEFICIOS QUE ESPECIFICA. E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

• § 6"com redação dada p<la Lei n" 9.635, de 15 05/199B.

§ 7" Ressalvadas as alienações decorrentes das-hipdteses de que trata o §
8". os valores mobiliários a que se refere o parágrafo anterior sd poderão ser
integralmente vendidos. pelos respectivos Fundos. seis meses apds a sua aquisição,
podendo ser alienada em prazo inferior parcela equivalente a 10% (dez por cento)
do valor adquirido. autorizada a livre aplicação do prodíiio dessa alienação, nos
termos da Lei n" 6.385, de 7 de dezembro de 1976.
• § 7" com "dação dadap<la Lei n'9.635. de 15 05!199B.

§ 8" As aplicações em Fundos Mútuos de Privatização são nominativas,
impenhoráveis e, salvo as hipóteses previstaS nos incisos I a N e VI a XI deste
artigo e o disposto na Lei n" 7,670. de 8 de setembro de 1988, indisponíveis por seus
titulares.

Ar!. \0 A Sindrome da lmunodeficiéncia Adquirida - 5IDA/AIOS tiça
considerada. para os efeitos legais. causa que justifica:

I - a concessão de:

ai licenca para tratamento de saúde l'revista nos artigos 104 e 105 da Lei n'
1.711. de 28 de ourubro de 1952:
b) aposentadoria nos termos do art. 178. inciso I. aiinea "b" da Lei n"'
1.711. de 28 deoulllbro de 1952:
c) reforma militar. na forma do disposto no art. 108. inciso V. da Lei n'
6.880. de 9 de dezembro de 1980:

* § 8"acre.rcldo pela Lei n" 9.-19/. dI! 091091/997.
§ 9" Decorrido o prazo mínimo de doze meses. contados da efetiva
rransterência das quotas para os Fundos Mútuos de Privatização, os titulares
poderão optar pelo retorno para Sua conta vinculada no Fundo de Garantia do
'Tempo de Serviço.

d) pensão especial nos termos do art. l° da Lei n° 3,738, de 4 de abril de
1960:
e) auxi1io-doença ou aposentadoria independentemente do penodo de
carência para o segurado que. apds ftIiação á Previdência Social. vier a manifestála bem como a pensão por mone aos seus dependentes.

• § 9" acrescida pela Lei n" 9A91, de 09109;1997.

§ 10. A cada periodo de seis meses. os titulares das aplicações em Fundos
Mútuos de Privatização poderão transferi-las para ourro fundo de mesma natUreza.

II - levantamento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia do
Tempo de ServIço - FGTS. independentemente de reSCIsão do contrato indiviânal de
trabalho ou de qnalquer ourro llpO de peciJlio a que o paciente tenha direito.

• § lO. acr<scldo pela Lei n' 9../91. de 09/09'1997,

§ 11. O montante das aplicações de que trata o § 6" deste artigo ficará
limitado ao valor dos créditos conrra o Tesouro Nacional de que seja titular o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço.

Parágrafo imico, O exame pericial para os fInS deste arngo será realizaoo
no local em que se enconrre a pessoa. desde que impossibilitada de se locomover.
An. 2° Esta Lei enrra em vigor na data de sua publicação.

* § I J. acrescido pela LeI n" 9../91. de 09'091997.

Ar!. 3° Revogam.se as disposiÇões em contrário.

~

12. Desde que preservada a participação Individual dos quotistas. será
pernunda a conslltuição de clubes de investlmenro. Visando a aplicacão em qUOtas
Ue Fundos Mútuos de Privallzação,
'" .F J:. /..lCre,'íC1QO peiu Lrll n.,} 9.-19/.

*

~il! 09 fJ9

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.876-16. DE 26 DE AGOSTO DE 1999.

199i.

DISPÓE SOBRE A ADOçÃO DE MEDIDAS
RELACIONADAS
COM O SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - Sffi
ALTERA AS LEIS :-,:Il> ·1.380. DE 21 DE
AGOSTO DE 1964. 8.036. DE li DE MAIO
DE 1990. E 8.692. DE 28 DE JULHO DE 1993.
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

13, A garantia à que alude o § 4" do ar!. 13 desta Lei não compreende ns
aplicações a que se refere o inciso XII deste arngo.
:'It

§ 15. ucr~fCld() pela Lei n.J9..J9/. dI! 09 09 /997.

§ 14, O Imposto de Renda inCIdira exclusivamente sobre os ganhos dos
Fundos ).olútuos de Privatização Que ~xcederem " remuneração das contas
vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de SetV1ço, no mesmo periodo,

* § J.J. ucrl!!lCldo peja Lei n.J9.-I9J. de 09 09 J997.
~

15. Os recUISOS automaticamente rransferidos da conta do titular no
Fundo d~ Garanlla do Tempo de ServIço em razão da aquisição de ações não
ate!arão a base de calculo da multa resclsona de que rratam os parágraros 1° e 2° do
ar!. 18 desta Lei.
• § 15. acrescido pela Lei n'9../91. d. 09 09 1997.
§ 16. Os clubes de investimenro a que se refere o § 12 poderão resgatar.
durante os seis primeiros meses da sua constituição. parcela equivalente a 5% (cinco
por cento) das cuotas adquiridas. para atendimento de seus desembolsos. aurorizada
a livre aplicação do produto dessa venda. nos termos da Lei nO 6.385, de 7 de
dezembro de 1976."
• § 16 com redaçãodad12peJa Lei n' 9.635, de 15 05'1998.

§ 17. Fica vedada a movimentação da conta vinculada do F~TS nas
modalidades previstas nos incisos V, VI e VIl deste artigo, nas operações firmadas,
a partir de 25 de junho de 1998. no caso em que o adquirente já seja proprietário ou
prorultente comprador de imóvel localizado no Municipio onde resida, bem como
no caso em que o adquirente já detenha. em qualquer l'arte do Pais. pelo menos um
fmanciamento nas condições do SFH.

*§ r

r.1crf!scldo pela Medida ProvIsória n,} 1.876-J6. di! 2608 J999.

Ar!. 21. Os saldos das contas não individnalizadas e das contas Vinculadas
que se conservem ininterruprmnente sem créditos de depósitos por mais de cinco
anos, a partir de 1° de junho de 1990. em razão de o seu titular ter estado fora do
regime do FGTS. serão incorporados ao patrimônio do Fundo. resguardado o direito
do beneticiário reclamar. a qnalquer tempo, a reposição do valor transferido.
:1<

Artigo, ",:tlput". ,:vm redação dada pela Lei n'.l8.678. de JJ Oi "1993.

O PRESIDE~'TE DA REPÚBLICA. no ~o da atribuição que lhe
confere o ano 62 da Consllwição. adota a seguinte Medida Provisória COm força de
lei:
Art. 1Q Sera admitida. no âmbito do Sistema Financeiro da Habitaçiio SFH. a celebração de conrratos de financiamento com plaoos de-Teajusramento do
encargo mensal diferentes daqueles previstos na Lei .n2 8.692. de 28 de julho de
1993.
Parágrafo único. Nas operações de finanCIamento habitacional realí:zarlJls
com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FG7S, o Conselho
Curador do FGTS poderá definir os planos de reajustamento do encargo mensal a
serem nelas aplicados.
Ar!. 2" Os agentes financeiros do SFH poderão contratar financiamentos
onde a cobenura securirária dar-se-a em apólice difereme do Seguro Habitacional
do Sistema Financeiro da Habitação. desde que a operação preveja,
obrigatoriamente. no mínimo. a cobermra relativa aos riscos de mone e invalidez
permanenre.
Ar!. 3" O ar!. 25 da Lei n" 8.692, de 1993. passa a vigorar com a seguinte

redaçãO:
"Ar!. 25. Nos fmanciamentos celebrados no âmbito do Sistema
Financeiro da HabitaçãO. a taXa efetiva de juros será de. no màxirno.
doze por cento ao ano." ("!R)

Alt. 4" O inciso iII do art. 18 da Lei n' 4.380. de 21 de agosto de 1964.
passa a vigorar com a seguinte reciação:
"I11 - estabelecer ns condições geraIS a que deverão sansfazer as
aplicações do Sistema FinanceIro da Habitação quanto a garanllas. juros.
prazos. limites de risco e 'alores màxunos de tinanclamento e de
aquisição dos Imóveis tinanctados no âmbito do Sistema Financeiro dn
Habitação." ("!R)
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Ar!. 5" o art 9" da Lei n· 8.036. de II de maio de 1990. passa a vigorar
acrescido dos seguintes paragrafos:
"§ 6· Mantida a rentabilidade média de que trata o § 1·. as aplicações em
habitacão popular poderão contemplar sistem8tica de desc:ooto.
dite, ",ada em função da renda tàmillar do beneticiário, onde o valor do
beneticio seja concedido medillI\te reduçio no valor das pteStaÇÕeS a
serem pagas pelo mtltUário ou pagamento d~ pane da aquisiçlo ou
consltução de imóvel dentre outras. a critêrio do Conselho CIIIlIdor do
FGTS.

proprietário

do

veiculo,

para

a

apresentação

de

nova

notificaçao. 't
Art.
publi CaÇa0.

22 Esta lei entra em vigor na data de sua

';USTIF:CACAO
Os

dispos~tivoS

expressos no

art~go

:57 do Código

§ l' Os recursos necessários para a consecução da sistemática de
desconto serão destacados, anualmente, do ~te'1le aplicaçio de

de Trãnslto Brasllelro têm gerado, na pratica, uma série de

recursos do FGTS, constituindo reserva especifica, com contabilizaçio
própria." (NR)

motoristas
de
~ransportes
coletivos
ocorrências chegam a ser espantosas em uma

Ar!. 6· Os arts. 20 e 23 da Lei n· 8.036. de 1990, passam a vigorar com
as seguintes alterações:

"Art.20.

situações graves que c;llminam com o desemprego de muitos

Estas
como o Rio

~rbanos.

c~ãade

de Jane1ro.
realidade, o que falta no art1.go 257 é uma
precisa de prazos e de procedimentos, de
forma a melhor estabelecer as condutas dos DETRANs ou dos
õrq&os executivos municipais de trânsito, dos proprietários
dos veículos e dos motoristas com relaçáo às autuações e
notificações, de forma a que não sejam. estes últimas os
grandes preJudicados Já que, =om a perda de suas carteiras
de habili taçi1o,
eles acabam perdendo ,,:ambém os seus
Na.

definição

I - despedida sem justa causa. inclusive a indireta. de culpa recíproca e
de força maior:

§ 17. Fica vedada a movirnenl8l;ão da conta vinculada do FGTS nas
modalidades previstas nos incisos V. VI e VII deste artigo, nas opet'IIÇÕes
fmnadas. a partir de 25 de junho de 1998. no caso em que o adquirente já
seja proprietário ou promitente comprador de' imóvel localizado no
MW1icipio onde resida. bem como no caso em que o adquirente já
detenha. em qualquer pane do País, pelo menos um fmanciamento nas
condições do SFH." (NR)

mais

empregos.
Por isso será importante que os DETRANs ou órgAos
tenham um prazo limíte

executivos municipais de trãns1. to,

para emitir a notificação, da mesma forma que o proprietário

"Art.23.
§ 1·

:

.

I - nào depositar mensabnente o percentual reterente ao FGTS, bem
como os valores previstos no ano 18 desta Lei. nos prazos de que trata o
§ 6· do art 477 da Consoli~ das Leis.do Trabalho - CLT:
............................................................................"(NR)

Ar!. 7" Ficam convalidados os aros praticados com base na Medida
Provisórian·1.876-15, de 28 dejulho de 1999.

Art. 8· Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Ar!. 9" Ficam revogados o § 1· do art 9" e o art. 14 da Lei ri' 4.380. de
11 de agosto de 1964, e o an.13 da Lei n· 8.692. de 28 de julho de 1993.

Bmilia. 26 de agosto de 1999: 1?8" da 'lndependCncia e
República.

li'i"

da

PROJETO DE LEI
N~ 1.569, DE 1999
(Do Sr. Coronel Garcia)

Acreteenta parágrafos ao art. 257 da LeI nO 9.503. de 23 de setembro de 1997. que mstitui
o Código de Trllnsrto Braslieiro.

já é obrigado dAntro de um prazo de 15 dias a apresentar o
verdadeiro infrator. Também os 6rgàos de trânsito deverão
ter um outro prazo de 30 dias para emitir uaa segunda

notificaçAo,

já com a

identificaçAo do infrator,

para que

eate,possa entrar com o recurso necessário contra a autuaç!o
d. fo~ a defender-se contra.~-pontuaçAo na sua carteira,
que ?ode ser :nJus~a, e a sua consequente ãemissAo do
emprego.
Est~s

são ~s pontos que propomos neste n08S0'
:ei.. Fomos :evados a melhor 2quaC1.0nar este
aspecto
:ia
':ódigo
je
:'rãns1.to
3ras1leiro
diante do'
estarreC1mento que ~os :ausa ã 31.tuação de centenas de
motoristas de transportes coletivos, penalizados par madidas
,lnsufic1entemente elaboradas e mal resalv1.das.

proJeto

de

esperamos

Pela .:.mportància ãa nossa proposJ.çào,
vê-la aprovada pelos ilustres deputados.
Sala das SessOes, em

de.

M~"(~~"<

de 1999

... d. ..........

~)I0rt/9~

COROIIEE GARCIA

./ Deputido,2'edera1

(ÀS COMISSOES DE VlAçAo E TRANSPORTES: E DE CONSmUIÇÃO E JUSTIÇA E
DE REDAÇÃO (ART. ~4\ - ART. Z4. 11)

o CONGRESSO NACIONAL

decre~a:

Art. 1.
O art. 257 da Lei n. 9.503/97, p. . . . o.
vigorar acrescido dos seguintés paráqrafos 102 e l1Q:
"Art. 257 ••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••

5 10A O órgi10 executivo da trAnsito terá o prazo
lláximo de 30 (trinta) dias, contados da data da ínfraçAo,
para notificar a autuaçao ao infrator, após o que serA a
IMa. . considerada nula para todos os efeitos.
S liA No caso do infrator :1&0 ser o proprietA.rio
do veículo, o órql.o de trãnsito terá o prazo máXimo de 30
(trinta) di•• , o. partir do. identificação do infrator pelo

LEGISLACÃO ClTAnA ANEXADA PELA
CooRDENACÃO DE ESTIlDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997.
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
INSTInJI O CÓDIGO
BRASILEIRO.

CAPÍTULO XVI
DAS PENALIDADES

DE

TRÂNSITO
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Art c57. As penalidades serão impostas ao condutor, ao
proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de
descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas fisícas ou
jurídicas expressamente mencionados neste Código.
§ I ° Aos proprietários e condutores de veículos serão impostas
concomitantemente as penalídade de que trata este Código toda vez que
houver responsabilidade solídária em infração dos preceitos que lhes couber
observar. respondendo cada um de "per ·sí" pela falta em comum que lhes for
atribuída.
. . § 2° Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração
referente à· prévia regularização e preenchimento das fonnalidades e
condíções exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre. cOIIServação e
inalterabilidade de suas características. componentes. agregados. habilitaçào
legal e compativel de seus condutores. quando esta for extgída e outras
dispostções que deva observar.
S 3° Ao condutor caberá. a responsabilidade pelas ínfrações
decorrentes de atos praticados na direçào do veIculo.
§ 4° a embarcador é responsável pela infração relatíva ao transporte
de carga com excesso de peso nos eixos ou no peso bruto total. quando
simultaneamente for o único remetente da carga e o peso declarado na nota
fiscal. fatura ou manifesto for inferior àquele aferido.
§ 5° O transportador é o responsável pela infração relativa ao
transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou quando a carga
proveniente de mais de um embarcador ultrapassar o peso bruto total.

o Congresso Nacional Decreta:
Art. I'.

Dê-se a seguinte redação ao inciso II do

:0 de dezembro de 1996:

art. .J4

da Le, n' 9.394. de

"M. 44 .............. ,

.

1-

,.............•......
graduaçio. abertos a candidatos que tenham concluído o ensino
mCdio ou equivalente e tenham sido clusificaclos em processo seletivo.
sendo permitido ao eSlUdante que CUrsa o terceIro alio do enSino médio
pantcipar do referido processo de seleção nas IllslIluu;ões de emtlfO
sup6ri~r. publicas ou pnvadas. cUJa ~'agá. no caso de aprovação. e
ckunfiCQÇÕO. ser·lho-à assegurada pelo prazo d. l/m ano.

n • de

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

0

.-\rt. ~e. Est~ Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 • Revogam-se as disposições em contririo. em especial as da Lei
9.394. de 20 de dezembro de 1996.

nO

JUSTIFICACÃO
A Lei n~ 9.394/96 estabeleceu as "diretnzes e bases da educação naCIOnal" e
.
.
mdublt8Veimcl'lte. e u:na i.~ponante ferramenta instrumental da educação escolar:
composta pe~ educaçao bl\5lca; educaçào infamil: ensino fundamental: ensIno media'
educaçioial de Jovens e adultos: educação profissio~aj; educação superior e pela educaçã~
espec .
.
O ano 43 do retendo Diploma Legal dispõe sobre a tin.alidade da educação
superior. que se encontra consubstanciada nos seguintes parâmetros:

§ 6° O transportador e o embarcador são solidariamente
responsá.veis pela infração relativa ao excesso de peso bruto total. se o peso
declarado na nota fIScal fatUra ou manifesto for superior ao limite legal.
§ 7" Não sendo imediata a identificação do infrator. o proprietário
do veículo terá quinze dias de prazo. após a notificação da autuação. para
apresentá-lo. na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fun do qual. não o
fazendo. será considerado responsável pela infração.
§ 8° Após o prazo previsto no parágrafo anrerior. não havendo
identificação do infrator e sendo o veículo de propriedade de pessoa jurídica,
será lavrada nova multa ao proprietário do veículo. mantida a originada pela
infração. cujo valor é o da multa multiplicada pelo número de infrações
iguais cometidas no período de doze meses.
§ 9" O fato de o infrator ser pessoa jurídica não o exime do disposto
no § 3° do art.258 e no art.259.

{HIUa'Mnro nl;~~snmu/ar a cnaç40 eu/rural t! o deslnvolwlMnro do espmto cllmr~tico e do

, 11· JD"I'IfQ~ dIplomados nas d~fennI's rinos dI! cofJhrclmtnro. aptos paro a
IlJarç40 em S,tO"'$ projisnQltt1ls , para a participaçao no desenvolwmento da !OC1edadc
hran/tlra.

I!

colaborar na SUD.fórmaçào connnua:

In .. mccnnva,. o trabalho de puqulSa I! Inwsnf!OÇÕo cl(mnfica. Visando o
damvo/vtmmto da clincla t da tecn%gla e da cnaçào e d{fusão da cu/rura: e. duse modo.
dlutrlJO/VI,. o elftenti,lfttnto do homtm I! do !MIO em que \IlW':
IV - p1'OlPlOWr a divulgaçdo de coMtctmenros cultuTaJs. czrnnficos t ttcnicos
que COlUnlutm pa",m'~ltlo da humanidade e comunicar o sabe,. alraves' do en.nno. lU
{JIIbIICQÇiJU OU de Dl/Irasformos d. cO_'c0ç4o:
.,
V - Jracirar o dueJo ptrmanenre de apt1]eiçoamen/o cuilura/ e profissional I!
ptMn"'.lltar a COl7Ysf'OlJtknte cOl1cnnZllç4o. Integrando os con#nClmtntos qUI vd'o sendo

Art. 258. As infrações punidas com multa classificam-se, de acordo

com sua gravidade. em quatro categorias:
I - infraçio de l1lIIUIeZa gravíssima, punida com multa de valor
correspondente a 180 (cento e oitenta) UFIR:
II - infração de natureza grave, punida com multa de valor
correspondente a 120 (cento e vinte) UFIR;
!lI - infração de natureza média, punida com multa de· valor
correspondente a 80 (oitenta) UFIR;
IV - infração de l1lIIUIeZa leve, punida com multa de valor
correspondente a 50 (cinqüental UFIR.
§ 1° Os valores das multas serão corrigidos no primeiro dia útil de
cada mês pela Vartação da UFIR ou outro indice legal de correção dos
débitos fIScais.
§ 2° Quando se tratar de multa agravada o fator multiplicador ou
indice adicional específico e o previsto neste Código.
§ 3° (VETAnO)
§ 4° (VETADO)

...............................................................................................................:
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.

adqluna'os muna atnU'IlTa J12kJKlUQl nst,manmdora do cOnhtcl1MlflO de cada germ;4o:
VI .. esnmu4zr o CCnMclIMlflO dos problemas do mundo presente. em particular
OI ltaClOffQlS I! 1'tgrOlJDIS. p,urar SI!TVlÇOS I!SfMcla/izados â comun, áade I! esrabt/tctr com esta
n/açdo de nClprocldalk:

li"'"

VlI .. proltfOVt,. a IXttlUdo. ahena a' parnclpaçeo da popuÚJçi1o. VlSa1Jdo à
rtsultantlS da cnQÇ40 cultural t t;ia pesquisa cI,ntijica I!

cbjiuh~ dlu conquuras e bt~tiClos

ItcltD/OfPM g'rodtu lia llUntlltç4o. .•

•
A. despeito de nio podermos. categoricamente, afirmar que o Processo de
~reodizagem no Brasil pouui qualidades excepcionais. somos. por sua vez,
~ e son!Iamos com essa concreta possibilidade ou pelo menos acreditanios numa
substancia1 mudança em futuro nio muito dàtante.
. • POI' isso. pretendemo.. com a proposta que ora apreoentamos. de um lado
COlIlribuir para que o Instituições de ensino. monnente de ensino fundamental e médio:
cada ~ez tttalS. em ptol da melhoria da qualidade da educação e. de outro.
daejamos ~ o~ eslUdant.. cursando. do ell5ino médio a se prepararem mais cedo
pIn o eIIIIIlCI supcnor e, por ~ para o lides e labutu profissionais,
UIe!!\II'IJIdo-Ihes. caso clusific;ados no processo de seleçio. a garantia da vaga pelo
período de um ano.

~

.
AWm~. o CICOpo da p _ proposta é perfeitamente comparivel com O
fiIIIlidades do 01\lIIIO superior. na medida em que propicia ao estudante de ensino médio
anrever e preparar·se p.... o futuro. que nunca tarda a chegar.
SIIa do Sessões. em~" de 19Q5lo de 1999.
,

.: \=--~\w..h

'C

I

DEPUT~PEDRO FERNANDES'
LEGISLACÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE~;"CÃO DE ESTIlDOS LEGtSLATIVOS - C.D\

PROJETO DE LEi
N! 1.572, DE 1999 .

LEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996.

(Do Sr. Pedro Fernandes)

ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASES DA
EDUCAÇÃO NACIONAL.

Dá nova redação ao inciso 11 do art. 44 da Lei n2 9.394,
de dezembro de 1996, para perIllitir que. estudantes do

médio possam participar de processo seletivo

para

de

20

ensino
ingresso em

Instituição de Ensi.no Superior, e dá outras providêncJ.as.
(AS COMISSOES DE EDUCJ\ÇllO" CULTURA E DESPORTO: E DE CONSTlTUIÇIlO
E JUSTIÇA E DE REDAÇllO (ART. 54) - ART. 24, 11)

TÍnJLOV

Dos Níveis e das Modalidades de Educação e EnsÚlO

fi • concessão> pelo' t-Áinisténo do MeIO Ambiente, de um bônus

CAPÍ1ULOIV

Da Educação Superior

financeiro anunl correspondente ao valor de arrendaInento para fim de produção agrícola,
conforme definido pela Ftmdação Getúlio Vargas.

Art. 43. A educação superior tem por finalidade:

I -, esnrnular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito cientifico
e do pensamento reflexivo;

11 - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a
mserção em setores profissionaIs e para a participação no desenvolvimento da
sociedade brasileira, e colaborar na sua formação continua: .
III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação cientifica, visando o
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e,
desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;
IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, cientificos e

técnicos que constituem patrimóriio da humanIdade e comunicar o saber através do
ensino. de publicações ou de outras formas de comunicação;
,

Outubro de 1999

'DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

48:432 Quinta-feira 14

V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e

Art. 3°· Para efeito" do disposto nesta Lei, consideram-se glebas

especialmente destinadas à preservação.,.ambiental as áreas de Reserva Particular do
Patrimônio NatuIal - RPPN, as áreas ,,!,nsideradas de prcscrvlll;io permanente e as áreas
de reserva florestal legal, bem como aqu!,las cobenas por vegetação narural primária ou em
estagio avançado de regene~

.I")

"

Art. 4° - O bônus de que trata o an.

"0,

do IOciso anterior,

correspondem:
- a 30% do' valor do arrendaInento para as áreas de preservaçio

permanente:

profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os
conhecimentos que vão sendo adquiridos. nlUI\ll. ,estrutura intelectual
sistematizadora do conhecimento de cada geração;

VI - estimular o conhecimento dos problemas ,do mundo presente, em
particular os nacionlÜS e regionais. prestar serviços especializados à comunidade e
estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;
VlI - promover a extensão. abena à panlcipação"da população. visando à
difusão das conqUIstas e beneticios resultantes da criação cilItural e da pesquisa
cienufica e tecnológica geradas na instituição.

natuJaI, mantidas facultativamente pelo proprietário.

n - a 50'% do wilor do arrenda,mento para as áreas de reserva legal;
m - a 70% dO valor do arrendaInento para as áreas de floresta natural
facultativamente mantidas, excluídas as áreas de reserva legal e preservação permanente;
IV • a 70% do'Valor o arrendamento para as àreas mantidas a timlo de

Reserva Parncular do Patnmônió Natural- RPPN.
Art. S· - A autondade ambientar competente vistoriara anualmente os

imóveis rurais dotados de glebas de preservação ambienlll1 a que se refere esta Lei e
confeccionará os respectivos certificados de àrea preservada e os bônus a que se refere o
An.
,programas:

44 - A educação superior abrangerà os segumtes cursos e

inciso n.

~'artigo 2°. entregando-os aos seus proprietários.
Parágraf~ único - O ccmficado de gleba preservada. a que se refere o

·1 - cursos seqüencIaIs por campo de' 'saber.. de diferentes Divels de
abrangéncla abenos a candidatos que atendam aos requiSitos estabelecidos pelas
mstiruições de ensmo:
II - de graduação. abenos a candidatos que tenham concluido o ensino
médio ou eqUIvalente e tenham Sido clasSificados me processo seletivo:

capUI,

habilita o proprieWio rural a beneficiar-se do incentivo fiscal referido no inciso I, do

art. "' desta Lei.

Art. 6° - O bônus a que se refere o tDCISO 11, do art. 2', desta Lei

podem ser utilizado pelo proprietário rural elOu gleba na amortização de financiamentos

III - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e
doutorado. cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abenos a
candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das
mstituições de ensmo:

rurais contraídos junto a instituições integrantes do Sistema Nacional de Crédito Rural.

IV - de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos

artigo anterior. procedem ao credito do valor correspondente no saldo devedor do mutuário

estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino.

lOclus1\-'e na qUitação de débitos. Já eXIstentes. renegoclados ou não.
Art. 7" • A instituição financeira qllC receber o bônus, na forma do

e poderá compensar equívalente importância em seu imposto de renda devido

r'

'

Art. 8° - Somente poderão beneficiar-se dos mecantsmos de

compcnsaçào e incentivo ecoDÓmico do Programa Nacional de Reservas para a Preservação

PROJETO DE LEI
N!! 1.576, DE 1999

Ambjental os proprietários rurais que. cumulativamente:

I - cumprirem integralmente as disposições da legislação ambicntal

( Do Sr. Wilson Santos)

em vigor, em especial as da Lei n.' 4.771, de 15 de setembro de 1965. que institui o novo

Código Florestal:
fi - mantiverem. em suas propriedades rurais. glebas especialmen1e

Cria o Programa NaCional de Re,servas para
prOVidênCIas.

~

Preservação Ambientai e dá outras

·déstinadas à preservação ambiental, além daquelas a que estão legalmente obrigados;

m - adotarem medidas de proteção do solo, da àgua, da flora e da

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N' 575, DE 1999.)

Taima nativas. nos processos de produção agncola, pecuária ou florestal, na construção e
'rilInutençio de estradas, carreadores, açudes e outras benfeitorias, na propriedade rural;
IV - dePositarem em local apropriado e seguro as embalagens vazias

'"'

Congresso Nacional decreta:

di:

agroloxicos ou afins.' Caso se utilizem esses insumos, de modo a evitar-se a

"contaminaçio do solo, dàs
,Art. 0)"" Fica criado o Programa Nacional dê'R~rvu pila a

jg.,.. superficiais ou subterrâneas e a IOtOl<lcação de pessoas ou

animais.

Preservação Ambiental, tendo por objcnvo estabelecer mecamsmos de cómpensaçio e
. -Incentivos econômicos "ÔlOS jJrópnetâJios rurais .que

mante~>'em' s~ propricàldes.

glebas especialmente desunadas a preservação ambiental.
Art. 2' - Os mccarusmos de compensação e inccntiv~s a qllC se refcn:
.0 ~gO ann:nor co~pre~nTi:l~:
'
.
I - redução do Imposto Terntonal Rural - ITR. 'incidente sobn:

'o.' ,

lmOV~ts. ruraiS

que lllantenham area.s ou glebas espeCialmente. destl11adas

ti.

prescrvaçio

amblcntal. na e><>la p<:oporção da razio eXlstente entre a arca '155110 'nw!nda e a 'uPcrfici~
total do Imovel:

Art. 9" • No regulamento desta Lei, o Poder Executivo definirá, no

prazo de 180 dias após sua publicaçio, dentre outros aspectos e no que couber, as
competências il1llÍ~k;~is: ~c1ativas:
I ~ I.'iÍltplantaçlo, administração e execução do Programa Nacional de
Rescrvll$ para a Prescrvaçio Ambiental;

,It,· lOS upcctos de que tnIlaIII o Irt. 3' e seus panigrafos.
. Á\-i'IO • Esta Lei entra em vigor na data se sua publicação.
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LEGlSLACÃO errADA ANEXADA n u
CooRDENACÁO DI: tsTUDOS LEGISU.nvOS-Ctlll

JUSTIFICAÇÃO

CÓDIGO FLORESTAL.

A LeI n.' 4.771, de 15 de setembro de 1965. que InsnlUJ o novo
Código Florestal. estabelece a obrigatonedade de os propnetanos manterem as ârcas
de preservação permanente - junto ás

nasc~ntes.

LEI N° 4.771, DE 15 DE SETEMBRO DE 1965.

aos cursos de agua, nas encostas

INSTITUI
O
FLORESTAL.

ingremes, nos topos de morros, etc. - e também uma reserva florestal legal, que,
~ompreendendo o pnrneiro grupo. pode eslender - se a 20 %. 50 % ou ate 80 % da

NOVO

CÓDIGO

superficie total do imovel, dependeodo da cobeitUIa vegetal.
O produtor rural brasilei~o ~ncontra-se. há muitos anos. em dificil

SItuaçãO eeonônuca. As divisas acumuladas e multiplicadas la sua revelia) atraves de
vários planos de estabilização econõmica" e dos processos de renegociaçlo,
promovidos pelas instituições finaneelIllS, o têm levado à insolvência, tomando a
atividade agricola um negócio de altlsslmo nsco, pelo fato de ser legalmente
impedido de explorar uma arca expressIva de sua propriedade trazendo-Ihe um sério
problema. Já que a manutenção da reserva legal gera despesas e. dificilmente. alguma
receita.

Art. 1° As florestas existentes no tenitório nacional e as demais fOlD*
de vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, sIo bel de
interesse comum a todos os habitantes do Pais, excrecndo-se os dileitol de
propriedade, com as limitaÇÕes que a legislação em geral e espeçi;l1meme esta Lei
estabelecem.

Parágrafo único. As ações ou omissões eontririas às disposiçtles deste
Código na ulilização e exploração das tlotestas são eoosideradas uso nocivo da
propriedade (an. 302, XI, "b", do Código de Processo Civil).
Art. 2° COI1Sidefam-se de preservaçào pennllllente. pelo SÓ efeito desta
Lei, as florestas e demais fOlDtas de vegetaÇlio natural situadas:

Em outros paises este problema foi resolvido. diferentemente de
como acontece em nossa nação. Nos palses do pnmelro mundo. por exemplo, a
manutenção das reservas de preservação ambiental não e Imposm ao produtor rural.
mas sim esnmuJada mediante o pagamento pelo Poder Público de uma compensaçio

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nivelllllÍS
alto em faixa marginal cuja largura minima seja:
, I • de 30 m (trinta metros) para os cursos d'água de menos de lO m (dez
metros1de largura:

2 - de SO m (cinqüenta metros) para os cursos d'água que tenham de 10

ao propnetáno pelas receitas que este deixa de auferir, posto que se abstem de
praoear ali sua pnnelpai aOVldade econômica. o'uimdo o propnetário OID pela
unlização deste meeanismo - chamado de Incentivo~ EconômIco llE) • são fixados
prevIamente, padrões ambleotals que estabeleeer,n

e atribwções

lítnllCS

3 - de 100 m (cem metros) para os cursos d'água que tenham de 50
(cinqüenta) a 200 m (duzentos metros) de largura:

30

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

É

5 - de 500 m (quinhentos metros) para os cursos d'água que tCllbam
largura superior a 600 m (seiscenlos menos I.

beneficiado.
No Brasil, o uso de Incenovos Econômicos ainda

(dez) a 50 m (cmqüenta metroS) de largura:

e incipiente.

recomendável que sua utilização seja mais difundida. a fim de suprir a notória falta de
metas e de recwsos do Estado brasileiro. A propD5lçàÓ que aqw apresentam<l5 vem.,
ponanto. concreozar dlSPOSIDVO da Lei Agricola (8171.'91):
"Art. 103. () Poder Público. arraw!s dos Órgãos competemes.

••41ÍMa "a" CQ/lt,..daçiIo dada pela Le, n' 7.803, de 18107 '1989.

b) ao redor das lagoas. lagos ou reservatórios d'água naturais ou
anificiais;

..: oncelléra rncentlvn.'i espeCIaIS ao nronnelárlO rural aue:

I - preservar e conservar a cobenura florestal natIVa

exlSt~nre

na

propriedade;

11 - recupeTQT com espécIes nattvas ou ecologIcamente adaptadas as

LEI N° 8.171, DE 17 DE JANEIRO DE 1991.

áreas lá devastadas de sua propriedade;
III - sofrer límítaciio ou rutriçào no uso de

r~

1JtltIlTaU

e:.c;st,. Ies no sua propriedade. para fins de proteção dos ecossistemas. mediante ato

do, gão competente.jéderal ou estadual." (Grifado)

Para a sociedade, a preserv"'iào "'!lblental e fundamental pua
manutenção e melhoria da qualidade de vida. A fim de atingir estes objetivos,
implementlI1do a gestão ambiental no campo e a conserv?:l"l0 das coberltmls vegetais
nativas, o Programa NaclOuaI de Reservas para Proteção Ambiental propõe: uma forma
prática de compensar o produtor que mantem intacta a mata. Sendo um novo modelo de
preservação, não copiando fórmulas adotadas no exterior, ~. evoluindo pua um sistema
moderno, eficiente capaz de estabelecer uma parceria com o ho;"em do campo. Utilizando
mecanismos simples de compensações redução de

impos~

federais (ITR e IR) e a

concessão de bônus. que poderão ser utilizados na amonIzaÇão de financiamentos rurais

contIaídos junto a Instinuçõcs integrantes do Sistema Nacional de Credito Rural, inclusive

na quitação de débitos já existentes, renegociados ou não.

aprova~'1f::'
pre
propí""iio,

razão pela qual insto meus ilustres Pares a Votarem favoravelmente:"
de

de \999

, .-

Deputado

SOBRE
AGRiCOLA.

A

DISPÕE

POLÍTICA

CAPiTULO XXIIl

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

,

..~\

'~'

An. 103. O Poder Público, através dos órgãos com~tentes, eonccdcrâ
incentivos especiais ao propriecirio rural que:
\
[ - preservar e conservar a cobertura florestal nuiva
propriedade:

11 • recuperar com especies nativas
já devastadas de sua propriedade:

\xistemc

na

ou ecologicamente adaptadas as ireas
\

m- sofrer limitaçio ou restrição no uso de recursos naturais elCjsteales na
sua propriedade. para fms de proteção dos ecossistemas. mediante atol do ôrglo
competente, federal ou estaduaJ.
'

Estamos conVIctos de que vários dos ~ problemas que afetam o
produtor rural brastleiro poderão ser equaclOnados, se
S&l. das Sessões. em

LEGISLACÃO errADA ANt:XADA Pt:1.A
CooRDENACÃO DE ESTlmOS LEGISLATIVOS - C.DI

e

'.

" .;.,

.'

'$h!og (q O\

ON SANTOS

Parágrafo único.. Parà'os.~feitos desta Lei, consideram-se ineentiYOl:
[ • a prioridade na obtenção de apoio fmanceiro oficial. auaves da
concesslio de crédito ruraJ e OUtros tipos de ftnllllciamentoS, bem como a CCJIlettura
do seguro agricola cOllcedidos pelo Poder Público. .
\

li • a pnondade na concessão de beneticios asSOCiadoS a programas de
infra-estrUtUra rural. notadamente de energização. ungação. annazetIlIPU\.
telefonia e habitação;
r
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III - a preferência na prestação de serviços oficiais de assistência técnica e
de fomento. através dos órgãos competentes:

No entanto. a significação histórica, o alto grau de
organização sócio-econômica e sua.c;luração fizeram de Palmares o simbolo da
resistência organizada ao sistema escravocrata e de Zumbi, como seu principal
líder. o protótipo da Juta á dominação servil.

IV - o fornecimento de mudas de espêcies nativas e/ou ecologicamente
adaptadas produzidas com a finalidade de recompor a cobenura florestal: e

V - o apOio técnico-educalivo no desenvolvimento de projetos de
preservação, conservação e recuperação ambiental.

Por esta históriâ de luta e resistênCIa o llder Zumbi é
destacado como herói nacional. E.como as datas comemorativas dos demais
heróis nacionats são celebradas c~mo feriados nacioOlus. cabe a transformação
do "Dia da Consciência Negra" em feriado nacional.

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

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

PROJETO DE LEI
N2 1.588, DE 1999

Outubro de 1999

Com este projeto de lei, pretendemos salientar a
importância do negro na formação da sociedade brasileira e possibilitar que a
instituição desta data comemorativa, convertida em feriado nacional, seja
instrumento de afirmação da identidade cultural e da cidadanIa de nosso povo.

(Do Sr. Luiz Sérgio)

Sala das Sessões. emj \ de agosto de 1999.
O6cIara feriado nacional o "Dia da ConSCIência Negra" a ser cefeb<ado. anualmente. na
Data de 20 de novembro. em alusão à morte do líder ZumlJl dos Palmares.

/hwWtNf

(ÀS COMISSOES DE ~DUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO: E DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24. 11)

Deputado LUIZ SÉRGJO

O Congresso Nacional decreta:

LEGISLAÇÃO crr AnA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DEESTL1l0S LEGISLATIVOS - C,Dl

CONSTITmçÁO
Art. 1° É feriado nacional o "Dia da Consciêocia Negra" a
ser celebrado, anualmente, na data de 20 de novembro, em alusão á morte do
líder Zumbi dos Palmares..

DA
REPÚBLICA FEDERATlVA DO BRASIL
1988

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

,Da Ordem Social
JUSTIFICAÇÃO

A Constituição de 1988 representou um aVlll1ÇD
considerável ao reconhecer, em vários dispositivos legais, os direitos das
minorias étnicas, nos quaIs se incluem os do segmeoro negro como integrante
do processo civilizatório nacional. O leaislador constituinte foi sensivel á
constatação social de que o Brasíl, por força de sua formação histórica. é uma
nação multirractal e pluriêtnica. Somos o segundo Pais do mundo em
descendentes de africanos. Segundo dados estatisticos, os negros e mestiços
representam 44.2% da população do Pais. O que significa mais de 65 milhões
de brasileiros.
Nossa Cart;! Magna, em seu art. 215. § ia, estalielec.e q!!C

"a /e/ disporá sobre a f/Xllção de datas comemorativas de a/til significação
para os diferentes segmentos rirnicos nacionais. ..

CAPÍTULO III
Da Educação. da Cultura e do Despono
SEÇÃO li
Da Cultura
Art. : 15 - O Estado garantirá a lOdos o pleno exerclcio dos direitos culturais e
acesso·às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão
das manifestações culturais.
§ 1° O Estado protegerá as, manifestações das culturas populares, indigenas e afrob~i1~iras.

e das de outrOS grupos participantes do processo civilizatório nacional.

§ 2°Á ·iei disporá sobre a fixação de dalàs comemorativas de alta significação para

os diferentes segmentos émicos nacionms.
:::
:.•.............................................................................................

;~~.:

•••• .-~ ••\ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••• 0.0 ••

o., ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.0'.'

/

,
I

/

A proposição, que ora apresentamos,·vem ao encontro
desse preceito couslltuClOnal. ao propor a transformação do "Dia da
Consciência Negra". comemorado, anualmente, na data de 20 de novembro,
em feriado nacional.
.
A significação desta data histórica, em que se pretende
~ a memória do líder negro- Zumbi dos Palmares - como simbolo de
resistência. é por demais importante. não só para o segmento afro-brasileiro,
que neste dia já comemora o "Dia Nacional da Consciência Negra", mas,
também, para todos os brasileiros, comprometidos com a construção de uma
sociedade mais justa. solidária e fraterna, em que haja o respejto às diferenças
e à diversidade étnico-cultural.
Como sabemos, o nome de Zumbi está associado a um
dos movimentos sociais mais importantes de nossa História. Trata-se da
formação do Quilombo de Palmares. no século XVII, na Serra da Barriga,
região dos atuais estàdos de Alagoas e Pernambuco.
Uma análise critica da História nacional evidencia que
Palmares constitui um dos momentos mais significativos da luta e resistência
negra contra a escravidão imposta pelo colonizador europeu. Na verdade, nos
últimos anO!, a Historiografia brasileira tem resgatado o papel do negro como
sujeito da História. Em seus estudos e pesquisas. a produção historiográfica
revela que, nos periodos colonial e monârquico, existiram centenas de
quilombos espalhados pelo território nacional.

",1

PROJETO DE LEI
N!! 1.592, DE 1999
.. (Do Sr. Enio Bacci)
I~sti tUi. a substituiçâo gradual do papel branqueado a cloro pelo
direta ou

"~1PO nA.o clorado n05.Õrgãos da administração publica

J.ndire't.a do Governo, Federal e dâ outras providências .

. '.

(AS cOMrSSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO POBLICO;
,DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIEI/TE E MII/ORIAS; E DE
COI/STITUIÇAO E JUSpÇA E DE REOAÇAO (ART. 54) - ART. 24, II)

" b CONGRESSO NACIONAL decreta:
ÚIClua-'sebnlle couber:
."'. ~.\-.~~J ~I·

Art.l~>~'Fica instituída a substituição do papel bnmqueado a cloro

pelo tipo não cloràt\!)'tios órgãos da administrâÇlio pública direta ou indireta do
Governo Federal.' .,I~.

•

Outubro de 1999
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Art. 2" - A substiwição de que irata o artigo primeiro será gradual
e passará a ser implantada em um prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias
após a promulgação da presente lei.
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cloro. Os órgãos pUblicos, pelo compromisso que possuem com o meio
ambiente devem começar desde jà a somente utilizar papel não clorado.
Sala das sessões, --.f21999.

Art. 3· - O Governo Federal fará a substituição do papel
branqueado a cloro pelo tipo não clor;ulo, num prazo de 4 (quatro) anos.
Art. 4' - Revogam·se as disposições em contrário.
Art. 5' - Esta lei etu:rnr<i em '~gor na data de sua publicaçào.

JUSTIFICATIVA
A recém !\mdada European Lefi Alternarives to
Nmliberalism (EUN) faz referência expressa à ecologia em seus manifestos
por mais de um vez, p.ex.: '~ .• a pressa em aumentar os lucros e o egoísmo
descontrolado que vim sendo encorajados pelo capiJa/ismo neo/iberal estilo
ct'Úlndo uma crise ecológica de proporções incalculáveis: a poluiçilo
ilUiustria/, que trlVlSforma os rios em esgotos e a terra em lixo tóxico; as
culturas cientificas que attU!llçam a salÍde pública (como foi o caso da vaca
louca) ... Ao 11II!Smo tempo... a cultura do automóvel, ofICia/mente
subsidiada, e o fetiche do crescimento industrial, desregulamentom o clima
de nosso planeta e ellVt!nenam o ar, a terra, a água." Como saída o
manifesto propõe "UIIUJ Europa sob governo de esquerda", que
"ecologicamellte" deve "respeitar os imperarivos ambientais de lima
mudança para fontes energéticas nãO-jJoluentes e sllstentáveis. e a
restouração do equilíbrio ecológico ".

Cita-se a ELAN porque é sempre necessário saber o que
ocorre além do nosso espaço cotidiano. uma vez que ninguém ~ve numa ilha,
tampouco, fora de história. Aqui, de maneira mais grave que em outros lugares,
os problemas ambientais são por demais conhecidos. Os causados pelas
industrias de celulose, são um bom exemplo, e convém lembrar que não se
resumem à produção de dioxinas - (dioxinas é um pó muito fino, considerado o
composto químico mais ~olento produzido pelo ser humano - E uma
substância cumulativa, cancerigena e que aniquila o sistema imunológico das
pessoas e por isso deve ser banida das sociedades realmente preocupadas com
sua qualidade de ~da.) Em alguns países da comunidade européia não se utili2a
mais o papel branqueado em cloro. Utilizam., esses países novas técnicas de
clareamento que dispensam o cloro e, por conseguinte, amenizam os danos ao
ambiente. A diwlgaçio de laudo elabomdo pelo Instituto de Águas da
Universidade de Aáchen Alemall/ra, diagnosticando a presença de dioxinas
nos afluentes liquidos de uma empresa de cClUlose, reabriu a discussão sobre a
poluição causada pelo processo de fahricação do papel e celulose. Há muito já
se sabe que o processo de clareamento do papel com a utilização de cloro,
produz vários tipos de dioxinas. O laudo de Adc/ren vem confirmar tal fato.
Os probleq13S causados ao meio ambiente pelas indústrias
de celulose. não se resumem a produção de dioxinas. porém a ampliação da
produção de papel não clomdo e a adoção de novas técnicas de clareamCllto,
que não utilizem o cloro e que estejam comprometidas com a preservação da
~da e do meio ambiente. amenizariam em muito. o estrago produzido nos rios
que banham nosso pais.
A abordagem ambientalista do papel ecológico é
centrada na utilização de celulose com remoção de lignina (elemento de
ligação entre as fibras celulósicas de madeira). atràvés da utilização de
oxigênio no processo industrial. ao invés das técnicas tradicionais de
alvejamento, i.e., é produzido completamente livre de cloro.
Em audiência pública. convoêada pela Comissão de
Saúde e Meio Ambiente da Assembléia Legislativo dó Rio Grande do Sul, o Sr.
Celso Foe/ker, representando a diretoria da Rioceil, respondendo a uma
pergunta feita pelo plenário, argumentou que suaelllpresa não poderia
produzir apenas papel não clorado, pois lIão existiria um l1U!TCado
ill1UesSlldo. não haveria demanda. o que contraria totalmente a tendência de
consumo e utilização de papel celulose. De acordo com reportagem publicada
no ano de 1998 pelo jornal ZERO HORA., a própria BOTregaar, que continua
existindo na Noruega, hoje integra uma lista amplamente divulgada pelo grupo
ambientalista Greenpeace, como uma das empresas mlm,diais de celulose que
não utilizam cloro no seu process9 de produção, assim ~9rno nos demais países
europeus os consumidores estão exigindo a produção de papel sem o uso de

~

=
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PROJETO DE LEI
N~ 1.595, DE 1999
(Do Sr. Augusto Nardes)
Di$põe sobre anistia de muI tas aplicadas

pela

Nac10nal de Abastec1mento - 5UNAB

Superintl!I1dencia

(AS COMISSõES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (MERITO E ART 54)' E
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART.' 24. :11

DE

o Congresso NaCional decreta:
Art. I' Ficam aJUSlIadas as multas cphcadas pela extinta
Supenntendêncl3 NaCional de Abasteclmento - SUNAB. com base no an, 11. letra "a" da
Lei Delegada n' 04 de 26 de setembro de 1962.
G

Art. 2 Esta Lei entra em V1gor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

o objellVO do presente Projeto e anlSllar as multas aplicadas por
deocumpnmenlo """ congelam<ontos de p _ estabelecIdos nos fulc:assados planos
econ6mlCOS que se valeram de tal inmumento para deter ., alta de preços na. cconomiL
Sabemns lodos ag<ml. tram·se de mstrumemo amficial. ulIlizodo demagOI!'<amente por
governos que não ousaram enfrentar as verdadeiras causas da escalada inflacionana.
relaclnnadas 10 desaJuste do setor publico~ por ISSO mesmo Vtram malograr tal. planos
em cwtn przzo de tempo.

'-:ão preCIsamos lembrar as graves distorções causadaS em taiS
penoaos, ~:n que alguns creços encontravam·se completamente deS3.hnhados.· uerando
prcJulzos aos que neles unham a umca tonna ac retnblllção pelO seu mbalho e C3p~tal.
PilSsaaa a t:ng3I1Q.cão e malograC1os os planos antticialsY ticaram.
~mrCTanto. as- multas aphcaàas aos que se recusaram a assumJr os ónus pela trapsnona e

liúsa estalllhdade
econômica sustentada na prOlblcão de realUste
de p~os
Os \U3Ildos)a
_ .
•
"V
•
se sataram aas· multas aphcadas pela SL"'NAB, aCIonando seus advogados e 1nv~ando os

pnnclplos COllStllUCIOItalS da propnedade pnvada e da livre Imclauva. mas os pequenos.
munos deles passam por situações dramallcas. com seus bens sendo penhorados ara
.pagamento das malfadadas multas aplicadas por desobediênCIa aos COngelamento: de
preços.
Estando histoncamente comprovada a intnilidade do
congel.mento de preços como mstrumento de errndlc.ção da mllação. cabe·nos elimmar
as consequenclas negauvas que taIs medidas deIxaram no selO da SOCIedade. atraves da
aprovação do presente Pro)cto.

Sala das Sessões. em

\..-

j e ) de 1999

-~y
,/

··~V{..'"
.'- De'jlut.apn Augusto N.rdcs

Oi
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LEGISLACÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENACÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - C.DI

Outubro de 1999

Desta maneira será preciso aiterar a atual redação
329, da forma como estamos propondo, para que esse
dispositivo não apresente vicias de inconstitucionalidade.

do art.

LEI DELEGADA N° 4, DE 26 DE SETEMBRO DE 1962.

Sessõ~s.

Sala d a ( s

DISP9E SOBRE A ~RVENÇÃO NO
DOMINIO
ECONOMICO
PARA
ASSEGURAR A LIVRE DISTRIBUiÇÃO DE
PRODUTOS NECESSARI0S AO CONSUMO
DO POVO.

"....

/~~/

1:""">0<"",,

h

'1.

,---

" CORONEIf GARCIA

/

An.l\. Fica sUleito li multa de 150 a 200.000 Unidades Fiscais de
Referência - UFIR. vigente na data da infração. sem preJUlZO das sanÇÕCS
penaIs que couberem na forma da lei. tquele que:

de 1999

7""'f...

,/

Feder;.l",

-tEGISLACÃO CltADA ANEXADA PELA
COORDENACÃO DE ESnmos LEGISLATIVOS - C.DI"

• Artleo. ·'capul". com redacão tiada pela Lez n 8.881. tie 03 06 1994.
V

CONSTITUIÇÃO

a) vender ou expuser a venda mercadorias ou contratar ou oferecer
serviços por preços superiores aos oficialmente tabelados. aos fixados pelo
órgão ou entIdade competentes. aos estabilizados ~m regime legal de
controle ou ao limite de variações previsto em plano de estabilização
econõmica. assim como aplicar tõrmulas de reajustamento de preços diversas
daquelas que forem pelos mesmos estabelecidas:

DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO II

............................................................................................................................
n

/ '

~ Depu~'40
/

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

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • u

de
em

Dos Direitos e Garantias Fundamentais

..

CAPí11JLOI
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
Art. 5° Todos são iguais perante a lei. sem disttnção .de qualquer~amreza.
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no PaIS a mVlOlabll"lade do
direito a vida. " liberdade. & igualdade. a segurança e a propnedade. nos lennos
segumtes:

LVII - ninguém será consIderado culpado até o trânsito em Julgado de
sentença penal condenalória:

PROJETO DE LEI
N~ 1.603, DE 1999
(Do Sr. Coronel Garcia)
Altera o art. 329 da Lei n2 9.503,
Código de Trânsito Brasileiro.

de

1997,

(AS COMISSOES DE VIAÇAO E TRANSPORTES;
JUSTIÇA E DE REDAÇAO - AJlT. 24, lI)

o

E

DE

que

institui

o

CONSTITUIÇAO

E

LEI N° 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997.
rNSTrnJI O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 12 O art. 329 da Lei n2 9.503/97,
?iqorar com a' seguinte redação:

passa a

"Art. 329. Os veículos de que- tratam os arts. 135
e 136, nla poderilo ser conduzidos por pessoas que tenham
sido condenadas, com. o devido transito e.tI. 'julqado, por
crimes de hOllicídio, roubo, estupro e corrupç60 de menores. 11
Art.

2&2 Esta le.i entra em vigor na data de sua

publicaçlo. '"

CAPÍTIJLO XX
Disposições FinaiS e TransilOrias
Art. 329. Os condutores dos veiculos de que tratam os ans. 135 e 136. para
exercerem suas atividades. deverão apresentar. prevIamente. cenidão negativa do
registro de distribuição cnminal relalivamente aos cnmes de homlcldio. roubo. eslUpro
e corrupção de menores. renovável a cada cinco anos. junto ao orgão responsável pela
respeclÍva concessão ou autorização.

JUSTIFICAÇAO

Da fOrJll& COIlO está redil/ido o atual art.

329 do

C6digo de Trlnzito Brasileiro, o cidadaa que. eBtiver apenas
sob susp.ita e sendo objeto de inquérito policial, no que

SR

PROJETO DE LEI
N2 1.611, DE 1999

refere a crim... de hOlllic:[dio'~ rõübo, estupro e corrupç40 de
menores, nlo poderá conduzir veiculas de aluquel ou
transporte escolar, pois nla obterá certidao neqativa ~
Pol:ícia, enquanto estiver sob tais condições.
Tal disposiçào vai contra o inciso LV!I do art. 52
da Consti tuiçao Federal que estabelece que "ninguém serâ
considerado culpado até o trinBito em julgado de sentença
penal condenatória 11 •

Assim, será necessário e indispensável que o
sej a considerado culpado do crima de hoaic:í.dio,
roubo, estupro ou corrupçlo de menores, para que ale nlo
possa dirigir veiculo. de aluqu.l ou transporte escolar.

(Do Sr. Marcos Rolim)

Acrescenta artigo a Consolidação das Ll::ns do
para conceâer licença remunera,da a empregada
guarda JudicJ.al de. menor

Trabalho
adotante

- CLT,
ou com

cidadlo

(AS COMISSOES DE TRABALHO.
DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO PUBLICO;
ART.
24.
E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 541

lI)

Seção \"
Da Proteção li Maternidade

I) Cunbrres50 NaCional Jecre1:l:

An, '"
OecrelO-I~1

n"
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~

-\51.

d~

\ Consohd::u;ão da... Leis do TmoolhD. iJprovada pejo

I" de maio de 1C)43. passa. a vigorar acrescida do seguinte anlgo;

.. An. }91 -,.\,

.\ empregada. que adotar nu obtiver a guarda

.ludlcml de cnanç:a me 1 I um I ano d~ Idade. ~t!rào concedidos "in

dias d~ hcenca remUneT:lOa
Para!:'T3.10 i :mco

,-":Il

caso d~ .::Iloioçdo (lU J~ guarda ludlclal de

.:nnnça ':l)m IJade t.:nlre I Ium I t! o I';)els I anos.

il

duração da

licença De que trota este ::lnlgo sem de 3u I trinta I dias'

Art. 392. E pro.bido o trabalho da mulher gravida no penodo de 4 (quatro.
semanas antes e 8 (oito I semanas depOIS do parto.
• 4rl. 392 c:nm redaçã(1 dadapf!lo l)ecr~Urlet n" 229. de 28 021967.

* I° Para

\15 lins prevIstos neste urtlgo. II imcio do alàstarnento da
empregada de seu trabalho seradetermmado por atestado medico nos termos do art.
375. o qual devera ser VISado pela empresa.

... ~ t-l.um rl.'JtJ(.;t111 Jr.ltlapl!/fI 1J~'(:r(!w~/t!t n· ~:9. dl!:N 02 1')(,-.

§ 2° Em casos excepeionais. os periodos de repouso antes e depois do pano
poderão ser aumentados de mais ~ (duas) semanas cada um. mediante alCsllldo
medico. na forma do § 10.
• ~. 2"I,:om redaçü" dada pelo Decrelo-Iel nU 229. de! 28 02 19tí1.

*3° Em caso de pano anteCIpado. a mulher tera sempre direito as 12 (doze)

An. 2'1 Esta lei entra em \'Iyor na da.ta de sua publicação.

semanas prevIStas neste artIgo.

• ~. 3'II.'nm redw,;àIJ dada pelo IkcrcltJ-/t!1 n'

JUSTIFICACÃO

::9, til! :8 O: 1?fi-.

§ 4° E garantido a empregada. durante a graVIdez. sem preJuizo do salárin e

demms d,reItos:
• S .r' Com redaqão dada pda f.ell1" 9. "99, de 26 05 1999

E pacnico o entendimento de Que as nonnas tutelares perunentes íl

I - lranslcrêncla de Jimçâo. 4uando as condicães de saude o eXIgllem.

proteçdo a mn[emldade desunam..se nào apen.::t5 a defesa aa sílude da g~stanle
ASSim.

:l

direIto ror C\caslào 1.10 mlSClmento
atastamento

t:

asscçurada a retomada da funçào untenonncnte r.:xcrclda. logo apos ~, retomo ao

licença de cento e vinte diaS a que a màe bl0loglca tem
d~ s~u

tilho. noteuv:! multo m:us que n 'õlmples

repouso iisico da panunente. Sua tinaluiade nreclpua e a de proporcIOnar

condições àe adamacào reciproca entre mãe

t:

trabalho:
.. !nct.m 1ll1.'rl!SCldIJ ('L'Ja h'f 11' 'l-f)f) til.''':(i

os 19'.)1)

11 - dIspensa do horano de Itahalho pelo tempo necessano para a realização
de. no mmlmo. seIs consultas medicas c demms 'exames complementares

filho. em mauesnonavel p\}!ilção de defesa

·lllCl.'ltl

Jll.u.. rl!_\·Cltlo pela !,L'f '1' I)

"l)I).

Lk·:ti 05 1f)1)f)

e proteçào ao relacionamento que se estabelece quando da chegada de um novo ser no

selO da famül:l
Ocorre 4ue a maternldade

~'C.tmpoia

us limites do campo

LEI N° 8.112. DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990.

puramente bl0loglco. E cada vez maIOr o numero de mulheres que realizam o ameIO de
ser mãe por Via da adoção ou da guarda de menores, A relação estabelecida entre adotante .

DISPÕE SOBRE \} REGIME JURIDICO DOS
SERVIDORES PUBLICOS CIVIS DA UNIÃO. DAS
AUTARQUIAS E DAS Fln'DAÇÓES PUBLICAS
FEDERAIS

e adotado. nos pnmclro meses de conVIVI'nela. eXlge. a semelhança do que ocorre no caso

da maternIdade bIOlógIca. a presença da mãe do forma.total o permanente

Este projeto de leI. ao propor a concessio de licença remunerada

., .. ,

,

,

,

.

,

as màes adotantes ou com guarda ludlcml de menores. \ l':ia fazer-lhes \usuça e reparar

TITIJLll VI

uma omissão no contexto da le~'lslaçào brasileira.

Da Seguridade SOCial do ServIdor

As propostas. nole apresentadas. Jo noventa ou de mnta dIas para
CAPiTULO II
Dos Beneliclos

snuaçàes Jelennmadas em razão da Jdade da cnança H~m como supone () mesmo dm:no
concedido as ,,~rvldoras publicas federaiS. consagrado no ano 210 da Lei n.J 8 \ 12:'90
Com l!i50. pretendemos c:tcuvar. no caso. l) preeeLto constitUCIOnal de Igualdade dos

Seção \"
Da Licença li Gestante. il Adotante e da Licença-Paternidade

ctdadãos perante a 101.
ConsIaer:mdo o devuào conteudo de Justiça SOCial mesente nesta
proposta. pc:ço o apôlo dos Ilustres Pares ac=sta Casa nu senndo dt: sua aprovacào,

Art. 210. A servIdora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança até
I (um, ano de Idade. serão concedidos ~O (noventa) dias de licença remunerada.

Paragrato umco. No caso de adoção ou guarda Judicial de cnança com
mais de 1 (um) ano de idade. o prazo dt que trata este artigo será de 30 (trintal dias.
Sala das S.ssões. em_ Jo

Je 1999

:.

\

""".

Seção VI
Da Licença por Acidente em Sen'iço

"

.j\\

,\rt. 211.

~era

licenCiado. com remuneração mtegral.

Il

servidor

aCIdentado em servIço.
DepUtado MARCOS ROL\:\\
LEGlSLAC,.\q,rtTADA AI\F.XADA PF.L\
,'OORDE' \(AO DE Esnuos LEGISLATIVOS· ( ...01

DECRETO-LEI N° 5.452. DE 01 DE MAIO DE 1943.
APROVA ,\ CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO
TRABALHO.

CONSOLlDAÇ.\O DAS LEIS DO TRABALHO

TITULO III
Das Normas EspeCIaIS de Tutela do Trabalho
cAPiTULom
Da Proteçâo do Trabalho da Mulher

PROJETO DE LEI
'N2 1.614, DE 1999
(Do Sr. Wagner Salustiano)

Dispõe sobre a liqUidação de sinistros. pela SOCiedade Seguradora.
avanas sofridos por veículo segurado.

r~ferente a danos e

(ÃS COMISSÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEIO AMBIENTE E MINORIAS; DE
FINANÇ!,S E TRIBUTAÇÃO (MERIT01. E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA E DE
REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24. 11)
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o Congresso NaCIOnal decreta:
Art. 1° Na liquidação de sinistros. a SOCiedade Segunadora.
ao optar por mandar reparar os danos sofridos pelo veiculo segurado, nia
poderá Impor ao segurado a oficina autorizada que deve utilizar pal1l a
realização dos serviços no veiculo.

vcrossimíi a alegação ou quando for ele hipossuficiente. segundo as regras
ordinárias de experiência:
IX - (Vetado).
X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

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

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

~

JUSTIFICAÇÃO

Nesse caso, observa-se Que algumas Seguraaoras prestam
um verdadeiro desselVlço ao tão almejado desenvolvImento eOUlilbrado do Pais e
aos mteresses da coletividade. ao retIrar do segurado. o poder de escolha sobre

a quem entregar seu veiculo para reparos ou recuperação. como forma de
indenização por seguro feito.
Cabe destacar que tal prática. por parte das Sociedades
Seguradoras. Viola um dos dlreilos báSICOS do consumidor. previsto no art. 6° da
Lei nO 8.078. de 11 de setembro de 1990. que é a liberdade de escolha.
Por isso. tendo em vista o I!\discutíve\ mérito contido na
presente proposição. que. adicionalmente. constilul forma de defesa da parte
mais fraca nessa relação. temos certeza que podemos contar com o apolo dos
ilustres Colegas Parlamentares para a aprovação deste projeto.

I~ "
de ~

Dl-

.

(Do Poder Zxecutivo)
MEXSAGnf X~ 1.269'99

na

liquidação de Sinistros cobertos por apólices. tratando-se de danos ou avanas
sofridos por veiculo segurado. 'a SOCiedade Seguradora poderá optar. além de
outras formas. por mandar reparar os daoos sofridos pelo veiculo.

Sala das Sessões. em

.

;

":':'::'

PROJETO DE LEI
N~ 1.616, DE 1999

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

Como se sabe. de acordo com a legislação vIgente.
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de 1999.

.f
i,
~-v.

Deputa'do Wagner Salustiano

LEGISLAÇÃO CITAnA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTL'DOS LEGISLATIVOS - CeDI

CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA no CONSUMIDOR
LEI N° 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990.
DISPÕE
SOBRE
A
PROTEÇÃO
DO
CONSUMIPOR E DÁ OUlRAS PROVIDÊNCIAS.

Dispõe sobre a
gestlio
a.drnn1.5tratlva
e
a
orqan:izaç:ào
instltuc::tonal do Slstema NacJ.onal de Gerenclamento de Recursos
HidrJ.cos prevlsto no i.nC1SO XIX do art. 21. da Const1.~ulç:ão, e
crlado pela Lel ni: 9.433, de 8 de J anelro oe 1997, e oa outras
provldénc1.as.

IAS COMISSOES DE TRABALHO. DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO POBLICO:
DE ~INAS E ENERGIA; DE FINANCAS·E TRIBUTAÇAO (ART.
54);
E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. S4) - ART. 24, II)

O COSGRESSO SACIOSAL doe"',;
CAPITULO I
DOS OBJETIVOS
An. lI' Esta Lei dispõe sobre .1 gestão administrntl\a e a organização Institucional de
Sistema S"aclonal de Gerenciamento de Recursos HídricoS' criado pela lei n';' 9.433. de 8 de Janeiro de
\997. mediante a defimção da ststernatlca de outorga do d\reuo de uso de recursos hídricos. o
estabeleCImento da cobrança pelo uso de recursoS hídricos. do regime de racionamento e a fixação de
normas gerais para a criação e ti operação das Agénclas de Bacia.

CAPITULO 11 ,
.
DA SISTEMÁTICA DE OL'TORGA DO DIREITO DE eso DE RECl!RSOS HIDRICOS
An.:!~

Independem de outorga pelo Poder Público:

I - o uso de recursos hidricos para
populacionais. distribuídos no meio rural:

:I

satisfação das necessidades de pequenos micleos

11 • as derivações. captações e lançamentos considerados insignificantes;
III - as acumulações de volumes de água considerados insignificantes.

§ I~ Para os fins de. disposto neste amgo. os quantitativos de acumulações. derivações.
captações e lançamentos considerados Insignificantes serão defimdos pelos poderes outorgantes. com
base em propost3.s dos Comnes de Bacia Hidrográfica. se existentes. obedecidos aos criténos gerais
estabelecidos peJ.o Conselho ~aclOnal de Recursos Hídricos.
.
§ 212 Quando. a juizo do órgão ou da entidade Investido do poder de outorga. o somatório
dos usos de que trata o caput representar percenwal elevado de consumo em relação a vazão do corpo
hídnco. o ór!!ào competente poderá c)l.iglr o cadastramento destes usos.
An,]\! Respeitado o pnncipio de que cada baCia hldrog:rnflc<l consutul a umdade territorial
para a Implement3c50 d3 politlca ~aclOnal de Recursos HídriCOS e Dara a atuação do Sistema NaCIOnal dt"
Gerenciamento de Recursos Hídricos. a outorga. mediante Dutonzaçuo. do direito de uso de recurso:.
hidricos compete:
l-.àÜIÜQ.DOJnC:ltUCás~.""'c:~-c. .

e.w.l domínio:

lI" ~ aos Estados. no tocante ás correnles de água e aos rios de que tenham o dominío.

TÍTULo I
Dos Direilos do Consumidor

CAPITIJLO III

Dos Direilos Básicos do Consumidor
Art. 6° São direItos básicos do consumidor:
I . a proleção da vida. salide e segurança contra os riscos provocados por
práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos:
II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e
serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações:
a infonnação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços,
com .especificação correta de quantidade. caracteristicas, composição, qualidade e
preço, bem como sobre os riscos que apresentem:
IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva. métodos
comerciais coercitivos ou desleais. bem como contra pràticas e cláusulas abusivas
ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;
V - a modificação das cláusulas contralUais que estabeleçam pres!llÇÕes
desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem
excessivamente onerosas:
VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais,
individuais. coletivos e difusos:
VII • o acesso aos órgãos judiciários e administrativos. com vistas à
prevenção ou reparação de danos patrImoniais e morais. individuais. coletivos ou
difusos, assegurada a proteção juridica, administrativa e técnica aos necessitlldos;
VIII - a facilitação da defesa de seus direIlos. inclusive com a inversão do
ônus da prova, a seu favor. no processo civil. quando. a critério do juiz, for

rn -

Parâgrafo Únll O. O órgào ou a entidade federal incumbido da gestão do Sistema Nacional
de Gerenciamento de Recursos Hidricos podeci delegar aos Estados. a consórcIos de ~tados e ao Distnto
Federal o poder de outorga de uso de recursos hidncos em aguas de domlOlo da União".
An.411 Em atendimento ao princípio a que se refere o ani,go anteriet: o exercício do poder
de OUtOrga de uso de recursoS hídricos será feno mediante a observância e o cufhpnmento das normas e
diretrizes estabelecidas pele Plano da Bacia Hidrográfica respectiva.

An. 5~ A outorga do direito de u:;o de aguas subterrâneas. de bacias hidroleológlcas
subjacentes a mais de um Estado será discíplinada pelos Estados após a avaliaçio das respectivas reservas
exploráveis.
Parágrafo úmco. Os Estados sobrejacentes às bacias hidrogeolõgicas de que trata o caput
concederão outorgas denrro cc limites por eles convencionados.
An. 6º A outorga do direito de uso de recursos hidricos confere ao outorgante a
competencia para a cobrança pelo seu uso.
An.7f} A outorga do direito de uso de recursos hídricos será formalizada mediante ato
administrativo de autorizaçã.J. que podem estabelecer. para cada mês do ano. as vazões de captaç:io. de
consumo e de diluição. que serio atribuídas ao outorgado nos termos e nas condições expressas no
respectÍ\o documento.
An.81l Fica criada a outorga pre\'entiva. com a finalidade t:~clusiva de declll'll' a
disponibilidade hídrica para o uso requerido ou para permitir a perfuraçã9 çf.e poço profundo para
explotaÇão de iguas subtemneas.

§ 12 A outorga preventiva não confere direito de uso de recursos hídricos e se destina a
reservar a vazão passível de outorga. a fim de poss~bílíta}' ao investidor pl~~J~.p empreendimento que
necessita de recursos hídt:icos ou providenciar a perfuraç.io do poço profundo: '1." _
§ 2~ A outorga de extração de águas subterrâneas. em local. onde as disponibilidades
hidrogeolôlicas não são conhecidas. será expedida. após o encaminhamentq. ~lo Interessado. dos testes
de bombeamento que permitam a fixaçio das vazões a serem explotadas em-condições sustentáveis pari
as resetvas de águas subterrâneas e para as vazões de base dos coroas de á2uas suoerficiais.
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llúcl~05
J §?2 ~s ~traÇõe~ de águas subterrâneas para satisfação das necessidades de pequenos
"
popu aCJonal5, !!' asSJm para consumos considerados insignificantes pelo Estado não estario
~~i=: outorga _mas. a Juízo do órg~o ~staduaI competente. poderá ser exigido o cadas~ento das
de cxtraçao de água, para posslbihtar o adequado gerenciamento dos recursos hidrológicos.
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I • ao õrglo Ou i entidade federal incumbida da coordenação do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos, quando se tratar de recurso hídrico de domínio da Uniio;

11 a ao órgão Ou à entidade estadual ou distrital competente. quando se tratar de recurso
hídrico de domínio dos Estados.
Parágrafo tinico. A declaração de reserva de disponibilidade hídrica seri automaticamente
uansformada. pelos pode~s outorgantes. em outorga do direito de uso de recursos hidricos. para a
empresa que receber da ANEEL a concessão ou a autorização de uso do potencial de energia hidráulica.

Art. ~ Serão fixados 05 seguintes prazos nas oUlorgas de direito de uso de recursos
hídricos. contados da publicaçio dos respectivos atos administrativos de autorizaçio:

I • atê seis meses. para iníciO da implantação do empreendimento objeto da outorga:
11- até cinco anos, para con~lu5ão da implantação do empreendimento proJetado:

cAPiTuLom
DA COBRANÇA PELO USO DE REÇURSOS f1iDRICOS

IIJ • até trinta e cinco anos, para a vigéncía da outorga do direito de uso, podendo ser
prorrogada. a critério do poder outorgante. por períodos de até dez anos.
§ lI! 05 prazos serão fixados· ~Io poder outorgante em função da natureza. e do pone do
empreendimento. ponderado o período de retorno do investimento.

An. 19. A cobrança pelo uso dos recursos hidricos. conforme dispõe a Sessão IV do
Capítulo IV da Lei n2 9.433. de 1997. será autorizada por bacia hidrográfica. n panir de proposta do
correspondente Comitê de Bacia Hidrogr.ifica. em atos dos detentores do domínio dos cursos d'ãgua que
compõem a bacia.

§ 2" A outorga do direitO de uso de recursos hidricos plU'a concessionárias e autorizadas de
serviços pllblicos vigorarâ por prazo COincidente com o do correspondente contrato de concessão ou ato
administrativo de autOrização.

Parágrafo I1nico, Na hipótese de ocorrência de disputa pelo uso de recursos hídricos ou por
imposiçio do respectivo ~erenclamento. os titulares do domímo dos corpos d'água Insútuirão a cobrança
pelo uso desses recursos. mdependentemente de proposta do Comitê da Bacia Hidrográfica.

§ 3" A outorga preventiva perdurará pelo prazo máXimo de um ano. podendo ser
prorrogado por igual penodo. cUJo transcurso sem considerado para efeito de fixação do periodo de que
mdeste anigo.

An. 20. O lançamento de efluentes que aprescntem qualidade superior à da água captada
no mesmo corpo hídrico e a operação de reservatórios. quando resultar em melhoria do regime fluvial.
poderio ser objeto de redução de cobrança. mediante critério estabelecido pelo Comitê da respectiva
bacia hidrográfica ou. na inexisténcia dele. pelo correspondente poder outorgante.

tna. o Inciso

An. lO. O Poder outorgante. ouvido o Conselho NaCional ou o Conselho Estadual de
Recursos Hídricos. poderá ampliar. para até dez anos. o prazo fixado no inciso 11 do artigo anterior.
quando a natureza, o pane e a imponincia social e económica do empreendimento justificarem a adoçio
da medida.

CAPITuLO IV
DO REGIME DE RACIONAMENTO DO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS

,
An. 11. A outorga do direito de uso de recursos hídricos poderá ser suspensa parcial ou
totalmente. em definitivo ou por prazo determinado. nas hipóteses previstas no ano 15 da Lei n51 9.433. de
1997. e ainda nas seguintes situações:
1- não-pagamento. nos prazos estabelecidos. dos valores fixados pelo uso de

~n. 21. Nos Casos de insuficiência de água para atendimento da demanda outorgada em
corpo hídrico de domínio da União. inclusive para diluição de efluentes liquidas em concentrações
<teeitáveis. e para dirimir ou prevenir conflitos entre usuânos de recursos hídricos. o Poder Executivo
QOCierá.adoW" as seguintes medidas:

recursos

hídricos;

I • declarar. em regime de racionamento. o corpo hídrico ou todos os corpos hídricos
formadores de uma bacia hidrográfica;

II - no caso de ser instituído regime de racionamento de recursos hídricos;
III • decorridos doze meses da transferéncia de titularidade do empreendimento que utiliza
recursos hídricos. sem que os novos titulares tenham pedido a regularização da respectiva outorga.

.

fi aassegurar o uso prioritário dos recursos hídricos para consumo humano e
dessedentaçio de animais;

m . assegurar os usos prioritários que independem de outorga. previstos no ano l!l:

Parágrafo tinico. A suspensão da outorga do direito de uso de recursos hídricos prevista no

IV - restringir ::t c::tptação de recursos hidricos e o Ianç::tmento de efluentes no corpo

1- implica. automaticamente. o corte ou a redução dos usos outorgados;

hídrico:

II - nlo implica indenização ao outorgado. a qualquer título.

V • atuar. supletivamente e quando necessário. em apoio aos Estados na implementação de
ações de sua competéncía.

M 12. O direito de uso de recursos hídricos tem natureza relativa. ficando o seu
exercício condicionado à disponibilidade hídrica e ao regime de racionamento. sujeilando-se o seu titular
à suspen5io da eficácia do ato de outorga e ao cumprimento dos demaís requisítos estabelecidos pela
autoridade outorgante,
§ 1~ O titular do direito de uso de recursos hídricos poderá ceder ao outorgante. por prazo
igualou superior a um ano. vaz!o parcial ou total de seu direito de uso. situação que implicará a
não-incidência da cobrança. em ....alor eqUivalente â vazio cedida.

§ 2~ Será autorizada. pelo poder outorgante. a cessão. a terceiros. do direito de uso de
recursos hidricos. desde que seja para atender ao projeto original e não haja alteração do ponto de
captaçio ou de lançamento de efluente no corpo hídríco.
§ 351 Ressalvado o disposto no parágrafo anterior. a cessão total ou parcial. a terceiros. do
direito de uso de recursos hídricos. somente será admissivel quando:
I ~ a vazão outorgada estiver sendo efetivamente utilizada há pelo menos trés anos; e
11 • não ocasionar restrições de uso de recursos hídncos para os demaiS OUtoriados.
An. 13. Aos usuános de recursos hidricos para lançamento de efluentes diluiveis. a
outorga para derivação ou captação de agua ficará condicionada à existênCia ou à concomitante ouKqa
para lançamento de esgotos e demaiS residuos liquidos. confonne dispõem. respectivamente. os incisos I e
III do ano 12 da Lei n' 9.433. de 1997.

§ J51 Para fins de lançamento de efluentes. a vazão de dil~içào seri fixada. de fonna
compativel com a carga poluente. podendo vanar ao longo do prazo de duracao da outorga. em funç!o da
concentração maxima de cada indicador de poluição estabelecida pelo Comité de Bacia Hidrográfica ou.
na falta deste, pelo poder outorgante.
§ 2~ As vazões de diluição serão calculadas separadamente. em função da natureza do
poluente.
Art. 14. Os Planos de Recursos Hidrlcos das Bacias Hidrográficas deverão considerar as
outorgas existentes em suas correspondentes arcas de a}kangéncia ~ recomendar aos poderes outorgantes.
quando for o caso. a reahzação de ajustes e adaptações nos respectivos atos,

An. 15. A vazão de consumo e a de 'diluição ficam indisponíveis para outros usos no
corpo hidrico em que é feita a captaçlo ou a diluição e nos corpos hídricos situados a jusante.
considerada. no caso de diluição. a capacidade de al.ltodep~ração dos respectivos corpos hídricos. para
cada tipo de poluente.

Parágrafo I1nico. As medidas previstas neste anigo serão implementadas pelos órgãos e
cncidades federal·c estaduais investidos do poder de outorga do díreito de uso de recursos hídricos. em
confonnidade com o domínio dos respectivos corpos hídricos.
.
An. 22. ~ ~~licaÇàO de uma ou mais medidas de racionamento previstas no anigo anterior
devera adequarase aos cntenos de racionamento instituídos pelo Comitê de Bacia Hidrográfica.

Parigrafo único. Caso não exista Comitê de Bacia Hidrográfica ou critério de
racionamento instituído. o poder outorgante adotará sistemitica que assegure. nos tenDOS previstos em
regulamento:
I . compenSação finance"ira ãos ~suãrios racionados. mediante cobrança a maior dos
usuârios nào racionados. excetuados os usos previstos nos Incisos 11 e UI do anigo anterior;

11 a príonnção de suprimento peja ordem do C4sto unitârlo de raCIonamento de<:larado por
outorgado. do maior para o menor.
CAPITuLO V
DAS AGÊNCIAS DE BACIA
Art. 23. As Agencias de Água de que trata a Lei n2 9.433. de 1997. passam a ser
denominadas Agências de Ba<:i:1.,
Art. 24. Os Comitês de Bacia Hidrográfica. na qualida4e de órgãos integrantes do Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos. deverão proceder fi. criação de suas respectivas
A,mciu de Bacia. destinadas a lhes prestar apoio técnico e administrativo e a exercer as funções de sua
secretaria·executiva.

An. 25. As Agências de Bacia deverio ser constituídas. preferencialmente. com natureza
juridica de fundação. devendo constar de seus estatutos que a entidade nào tem fins lucrativos. que sua
existência é por prazo índetenninado e que. sem prejuízo do disposto no an. 44 da Lei n2 9.433. de 1997.
têm por finalidade:

1· exert;er o :ontrole quantitativo e qualitativo do uso da água. conciliar interesses dos
usuários e assegurar vazão indispensãvel ao suprimento do consumo humano e de animais;
fi a monitorar a demanda presumível a médio e longo prazos. sugerindo ao respectivo
Comitê de Bacia Hidrográfica providências no sentido de promover a distribuíção racional da água. como
insumo. pngrvando-.se o suprimento necessário à sobrevivéncia do homem e de animais:

111- estimular o uso racional da água. mediante a conscientização da população para o seu
valor e para a adoção de medidas de combate ao desperdício de recursos hidricos:

s~onalmente. em fuI\Çio das

IV - elaborar. sistematicamente. relatório da situação dos recursos hídricos para
encaminhamento ao respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica. observada a periodicidade detenninada
pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos:

Art:.17. ·Caso não eXista o Plano da Bacia Hidragnifica. o poder outorgante limitará a
vazão média mensal oütorgavel:
I _à menor observação que se verificar em cada mês. nas últimos vinte anos. no registro
hidrológico;
11 • à "\t~iQ que admita ocorrer em cada mês. em média. cinco racionamentos a cada cem
anos. quando nâo se dispúser do registro hidrológico com vmte anos ou mais.

V - propor ao Comitê de Bacia Hidrográfica a instituição ou alteração dos critérios. valores
e mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos.

An. 16; A vazão passivel de outorga poderá variar
caracteristicas hidrológicas.

An. l8."A Agencia NaclOnld de En~rgia Elétrica· Al\"EEL deverá obter declaração ~e
reserva de disponibif~tt.~é hídrica. antes de licitar a concessão ou autorizar o uso de potencial de energia

hidráulica:

An.26. Atendído ao dispOsto no anigo anterior. exige-se ainda. das Agéncias de Bacia.
que seus estatutos expressamente disponham sobre:
I a a observáncla dos princípios da legalidade. impessoalidade. moralidade, publicidade.
economicidade e eficiência:

11 • a adoção de práticas de gestio administrativa. necessárias e suficientes a coibir 3obtenÇlo. de farma individual ou coletiva. de beneficios ou vantagens pessoais. em decorrência da
panicipação no respectivo processo decisôrio;
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1II • as normas de prestação de contas a serem ohsC'rvadas pela entidade. que determinarão.

nominimo:

Parágrafo ónico. No estabelecimento dos quantitativos provisórios de que trata este migo.
que poderão ser revistos periodicamente. será observada .a limitação prevista no art. 17 desta Lei.
g

a) a observância das princípios fundamentais de contabilidade e das Normas Brasileiras de
Contabilidade:

Art. 34. O § 4 do ano 39 da Lei n~ 9.433. de 1997. passa a vigorar com a seguinte

redação:

b) que se de publicidade por qualquer meio eficaz. no encerramento do exercicio fiscal. ao
relatório de atividades e 35 demonstrações financeiras da entidade. incluindcrse as cenidóes negativas de
débito Junto ao I~SS e ao FGTS. colocando·as à dispoSição de qualquer cidadão:

"§ 411 O Poder Executivo dispam em decreto sobre a fonoa. a oportunidade e a
conveniência de panicipação de representante da União em Comite de Bacia Hidrogrifica que
abranja corpo hídrico de domínio dessa unidade da federaçio". (NR)

cI a realizaçào de auditoria. inclUSive por auditores externos independentes. se for o caso.
da aplicação dos eventuaiS recursos plibllcos que lhe tiverem Sido repassados:

Art. 35. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

d) a prestaçào de contas de lodos os recursos e bens de origem publica recebidos pela
entidade. que será.feita nos termos determinados pelo parâgrafo único do art. 70 da Constituição Federal:

IV • a previsão de sua estnlrura orgânica. que contem. pelo menos. os seguintes órgãos:

Outubro de 1999

An. 36. Ficam revogados o § 2,iJ do ano 12. o parairafo único do ano 42 e o
n2 9.433.de 8 de Janeiro de 1997.
;-

a) Conselho Curador:
blDlfetoria·Executiva:
cl Con~lho Fiscal.

&n.

52 da Lei

Brasília.

Paragrafo úmco. O regime estatutâno referente aos órgãos prevIStos no inCISO IV deste
anigo estabelecera. pelo menos. que

LEGISLACÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENACÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - Cdll

I· os membros do Conselho Curador. da Diretoria·ExecUtiva e do Conselho Fiscal deverão
apresentar. antes do início dos respectivos mandatos e ao final deles. declaração de bens. cujo tenno sem
averbado no livro de posse. arquivandQ-ose o qocumento original:

CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.
1988

11· compete privativamente ao Conselho Curador fixar as diretrizes fundamentais para a
consecuçko dos objetivos da Agência de Bacia e promover alterações no respectivo estatuto;
111· o Conselho Curador será composto de. no máximo. quinze e. no mínimo. cinco
conselheiros. respeitada. em qualquer caso. a proporcionalidade existente entre os segmentos que
compõem o Comitê de Bacia:

TITULOIII
Da Organização do Estado

IV • podem ser instituída remuneração para os membros da Diretoria Executiva da
entidade que efetivamente atuem na sua gestão executiva. bem assim para aqueles que lhe prestem
serviços específicos. respeitados. em ambo5 os casos. os valores pr:ltlcados pelo mercado. na região
correspondente à sua area de atuação:
V • compete ao Conselho Fiscal opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e
contábil e sobre as operações pa.trimoniais realizadas. podendo emitir. com independência e a.utonomia.
pareceres para os orgamsmos superiores da entidade.

CAPÍTULO 11
Da União

An.7.7. Os Comitês de BaCÍ3. Hidrográfica exercerão permanente controle técnico e
administratiVO sobre as Agências de Bacia que constiwirem.
CAPÍTULO VI
DA DESCEKrRALIZAçÃO DE ATIVIDADES
Ar.. 28. Os ôrgãos ou as entidades outorgantes do direito de uso de recursos hídricos
poderão firmar contrato de gestão com as AgenCias de BacIa. com o objetivo de descentralizar as
atividades relacionadas com o gerenciamento de recursos hídncos. incluída a realização de investimentos.

Parãgrafo único. O contrato de gestão constitui o instnlmento de fiscatizaçio e controle da
atuação da Agência de Bacia e de avaliação de seu desempenho técnico e administrativo. a ser exercido
em caráter permanente por pane do respectivo Comitê de BaCia e pelo poder outorgante.
Ano 29. Silo cláusulas essenciais do contrato de gestão:

Art. 21.Compele à União:
I - manler relações com Estados estrangeiros e panicipar de organizações
internacionais:

XVIII - planejar e promover a defesa pennanente contra as calamidades
públicas, especialmente as secas e as inundações;
XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e
definir critérios de outorga de direitos de seu uso;
XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive
habitação. saneamento bâsico e transpones urbanos:

I - a do objeto. que conterâ a especificação do programa de trabalho a ser desenvolvido
pela Agência de BaCia. no âmbito da bacia hidrográfica de sua awação;
11 - a de estipulação das metas e resultados a- serem atingidos e os respectivos prazos de
execução ou cronograma:

CAPÍTULO VII
Da Administração Pública

III • a de previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem
utilizados. mediante indicadores de resultado:

Seção I
Disposições Gerais

IV - a de previsão de receitas e despesas a serem reahzadas na execução do objeto do
contrato. estipulando-se. item por nem. as categorias contábeis usadas pela Agencia de BaCia. mclusive
com o detalhamento das remunerações e beneficIOS de pessoal a serem pagos a seus diretores.
empregados e consultores. com recursos oriundos do contrato de gestão;
\' - a que estabelece a obrigação de a Agencia de BaCia apresentar ao Poder Público. ao
térmmo de cada exerciclo. relatóno sobre a execução do objeto do contrato de gestão. contendo
comparativo especifico das metas propostas com os resultados alcancado!>. acompanhado de prestação de
contas dos gastos e receita!> efetivamente realizaàos. mdepenaememente das previsões mencIonadas no
mciso antenor:
VI - a de publicação. na Imprensa' oficial do Estado Oll da União. de acordo com a
abrangênCia da baCia hidrográfica. de extratO do instrUmento flnnado e de demonstratívo de sua execução
fíSica e financeira. conforme modelo a ser mstítuído pelos poderes outorgantes do direito de uso de
recursos hídricos.
Art. 30. Firmado o contrato de gestão previsto no amgo anterior. a entidade competente
para a outorga do direito de uso de recursos hídriCOS fica autonzada a repassar. para a Agência de Bacia
contratada. o equivalente a noventa por cento dos recursos arrecadados mediante a cobrança pelo uso de
recursos hídricos no ãmbíto da bacia hidrográfica de atuaçao daquela agência.
An. 31. Os recursos repassados na forma do anigo anterior serão aplicados nos termos
previstos pelo 3rt. 22 da Lei n2 9.433. de J997.

Art. 37.A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
principios de legalidade. impessoalidade. moralidade, publicidadé/e eficiência e.
também. ao seguinte:
,.
* Anlgo. "caput" com redação dada pela Emenda COnstitUCIOnal nO 19. de
04061998.

IX - Ir lci es~elecelã os casos de contratação por tempo detenninado
para atender a necessidade temporària de excepcional interesse público:
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsidio de que trata o § 4°
do ano 39 somente poderão ser fixados ou alterados pOr lei especifica observada a
iníciativa pnvatlva em cada caso. assegurada reVisão geral anual. sempre na
mesma' data e sem distinção de índices:

.

An. 31. Feito o repasse preVisto neste Capitulo. a parcela que remanescer dos recursos
arrecadados sem empregada pelo poder outorgante na manutenção do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos.

IJ

19. de 0-1 061998 .

.

TITULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRAXSITÓRIAS

An. 33 Enquanto não existir o Plano de Bacia Hidrográfica a que se refere o ano 4g desta
Lei. o poder de outorga do direito de uso de recursos hídricos. em bacia hidrográfica cujo rio principal
tenha seu exutóno em aguas de outra dominialídade. será exercido mediante o atendimento dos limites
minimos de vazio e mâximos de concentração de poluentes. medidos na confluência dos respectivos
corpos hidricos. conforme quantitativos a serem estabelecidos. em caráter provisório. pela entidade
federal ou estadual incumbida da gestão do corpo hídnco que acolhe o afluente.

* IncIso.r com redação dada pela Emenda ('unsllluclonal n

CAPÍTULo I
Do Poder Legislativo

.

Seção VID·
Do Processo Legislativo
~

.
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SUBSEÇÃO III
Das Leis

An. 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.
§ 1° São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
I - 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 da administração dos Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico,
provimento de cargos. estabilidade e aposentadoria;
• Alínea "c" com redaçao dada pela Emenda Cons/lluctonal nD 18. de 05'02'1998.
d) orgmização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União.
bem como normas gerais para a organização do Minist<!rio Público e da Defensoria
Pública dps Estados. do Distrito Federal e dos Territórios:

el criação. estrururação e atnbulções dos Ministérios e órgãos da
administração pública:
f) militares das Forças Armadas. seu regime jurídico, provimento de
cargos. promoções. estabilidade. remuneração. refoma e transferência para a
reserva.

* Alínea 'r' acresczda pela Emenda C01fStltUCIOnal nO 18. de 05 02 J998 .

§ ;!O A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação ã Câmara
dos Deputados de projeto de lei subscrito por. no minimo. um por cento do
eleitorado nacional. distribuido pelo menos por cinco Estados. com não menos de
três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.

Seção IX
Da Fiscalização Contábil. Financeira e Orçamentária

................................................ :

.

An. 70. A fiscalização contábil. fmanceira. orçamentária. operacional e
patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto â
legalidade, legitimidade, economicidade. aplicação das subvenções e renúncia de
receitas. sem exercida pelo CongressoNacional. mediante controle externo, e pelo
sistema de controle interno de cada Poder.
Parâgrafo único. Prestarâ contas qualquer pessoa fisica ou jurídica,
pública ou privada. que utilize. arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros,
bens e valores públicos ou pelos quais a União responda. ou que. em nome desta.
assuma obrigações de namreza pecuniâria.
0~'06

• Paragrafo
1998.

úniCO

com redação dada peja Emenda ConslltuclOnal nO 19. de

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

LEI N° 9.433, DE 08 DE JANEIRQ IlLm"Z.
INSTITUI A POLiTIÓA NACIONAL DE
RECURSOS HÍDRICOS, CRIA O SISTEMA
NACIONAL
DE
GERENCIAMENTO
DE
RECURSOS HÍDRICOS. REGULAMENTA _O
INCISO XIX DO ART. 21 DA CONSTIIlJIÇAO
FEDERAL. E ALTERA O ART. 1° DA LEI N° 8.001,
DE 13 DE MARÇO DE 1990. QUE MODIFICOU A
LEI N° 7.990. DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989.

TITULO 1
Da Politica Nacional de Recursos Hidricos
CAPÍTULO IV
Dos Instrumentos
SeçãoID
Da Outorga de Direitos de Uso de Recunos Hídricos
An. I::', Estão sujeitos a outorga pelo Poder Publico os direitos dos
seguintes usos de recursos hidricos:
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1 - derivação ou captação de parcela da âgua existente em um corpo de
âgua para consumo fmal. inclusive abastecimento público. ou insumo de processo
produtivo:
11 - extração de âgua de aqiiifero subterrâneo para consumo fmal ou
insumo de processo produtivo:
III - lançamento em corpo de âgua de esgotos e demais residuos liquidos
ou gasosos, tratados ou não, com o fIm de sua diluição. transporte ou disposição
fInal:
IV -aproveitamento dos potenciais hidrelétricos:
V - outros usos que alterem o regime. a quantidade ou a qualidade da água
existente em um corpo de âgua.
§ I ° Independem de outorga pelo Poder Público, conforme definido em
regulamento:
I - o uso de recursos hidricos para a satisfação das necessidades de
pequenos núcleos populacionais, distribuídos no meio rural;
II - as derivações. captações e lançamentos considerados insignificantes;
IH - as acwnulações de volwnes de água CQ~jDsjiP;ficamcs
§ ::'0 A outorga e a utilização de recursos hidricos para fms de geração de
energia elétrica estarâ subordinada ao Plano Nacional de Recursos Hidricos,
aprovado na forma do disposto no inciso VIII do art. 35 desta Lei. obedecida a
disciplina da legislação setorial específica.

An. 15. A outorga de direito de uso de recursos hídricos poderâ ser
suspensa parcial ou totalmente. em defmitivo ou por prazo determinado. nas
seguintes circunstáncias:
I - não cumprimento pelo outorgado dos termos da outorga:
11 - ausência de uso por três anos consecutivos:
III - necessidade premente de âgua para atender a situações de calantidade,
inclusive as decorrentes de condições clunâticas adversas:
IV - necessidade de se prevenir'ou reverter grave degradação ambiental:
V - necessídade de se atender a usos prioritários. de intetesse coletivo, para
os quais não se disponha de fontes alternativas:
VI - necessidade de serem mantidas as caracreris:tcas de navegabilidade do
corpo de âgua.

.

.
Seção I\'
Da Cobrança do Uso de Recursos Hídricos

.......................................................................................................................................
An. ;!::.. Os valores arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos
hidricos serão aplicados priomariamente na bacia hidrogrâfica em que foram
gerados e serão utilizados:
I - no fmancíamento de estudos. programas. projetos e obras incluídos nos
Planos de Recursos Hídricos:
II - no pagamento de despesas de implantação e custeio administrativo dos
órgãos e entidades integrantes do Sistema !\acional de Gerenclamento de Recursos
Hidricos.
.
§ I° A aplicação nas despesas previstas no inciso Il deste artigo é limitada
a sete e meio por cento do total arrecadado.
§ ;!O OS valores previstos no "caput" deste artigo poderão ser aplicados a
fundo perdido em projetos e obras que alterem. de modo considerado benéfico â
coletividade, a qualidade, a quantidade e o regime de vazão de um corpo de água
§ 3° (VETADO)

CAPiTULO 1lI
Dos Comités de Bacía Hídrográfica
An. 39.
Os Comitês de Bacia Hidrográfica são compostos por
representantes:
1- da União:
II - dos Estados e do Distrito Federal cujos territórios se siruem. ainda que
parcialmente. em suas respectivas áreas de aruaÇão:
III - dos Municípios situados, no todo ou em parte. em sua área de aruação;
IV - dos usuârios das âguas de sua área de atuação:
V • das entidades civis de recursos hidricos com aruaÇão comprovada na
bacia.

Outubro de 1999
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§ 1° O nUmero de representantes de cada setor mencionado neste artigo,
bem como os critérios para sua indicação. serão estabelecidos nos regimenros dos
cOIIUtês. limitada a representação dos poderes executivos da União. Estados. Distrito
Federal e MunIcípIOS a metade do total de membros
§ 2° Nos Comitês de Bacia Hidrográfica de bacias de rios fronteiriços e
rransfronreinços de gestão companilhada a representação da União deverá mcluir
um representante do Ministério das Relações Exteriores.
§ 3° Nos Comitês de Bacia Hidrográfica de bacias cujos territórios
abranjam terras indigenas devem ser incluídos representantes:
1 - da Fundação Nacional do Índio - Fl..iNAl. como parte da representação
da Umão:
11 - das comunidades indigenas ali residentes ou com interesses na bacia.
§ 4° A participação da União nos Comitês de Bacia Hidrográfica com área
de atuação restrita a bacias de rios sob dominio estadual. dar-se-á na forma
estabelecida nos respectivos regimentos.

Mensagem n' 1.269

Senhores Membros do Congresso t\aciona1.

Nos tennos do anigo 61 da Con'5tituiçio Federal. submeto;' elevada deliberação de
Vossas ExcelÔltcias. acompanhado de Exposiçio de Motivos do Senhor Ministro de Estado do

Meio Ambiente. o tc",10 do projeto de leí que "Dispõe sobre a gestio administrativa e J. orpnízaçlo
institucional do Sistema :\actonal de Gerenciamento de Recursos Hidricos prc\isto no inciso XIX
do art 21 da Con'5tituição. e criado pela Lei ri' 9433. de g de janeiro de 1997. e di outras
prO\idêncías"

BraslÍ,..

2

de setmrioro

de 1999

~..-"\...1l/-",k

TíTULO II
Do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos
CAPiTULO IV
Das Agências de Água

EM94199MMA
BmiliL2!üe 08QSI0 de 1999

Art. 42. As Agências de Água terão a mesma área de aruação de um ou
mais Comitês de Bacia Hidrográfica.
Parágrafo único. A criação das Agências de Água será autorizada J1Clo
Conselho Nacional de Recursos Hídricos ou pelos Conselhos Estaduais de Recursos
Hidricos mediante solicitação de um ou mais Comitês de Bacia Hidrográfica

Excelentissimo Senhor Presidente da República.
Submetemos;' elevada comideraçio de Vossa Excelência Projeto de Lei que
dispõe sobre a ge'5tio administrativa e a organiuçio institucional do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos de que trata o inciso XIX do ano 21 da Consútuiçio, criado
pela Lei n' 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e estabelece, por re<:ollICndaçio de'5ta Lei. as normas
gerais a serem observadas na criaçio de Agência de Bleia.

2.

Art. 44. Compete ás Agências de Água no ámbito de sua área de atuação:
I • manter balanço atualizado da disponibilidade de recursos hídricos em
sua área de atuação:
II - manter o cadastro de usuários de recursos hídricos:
111 - eferuar. mediante delegação do outorgante. a cobrança pelo uso de
recursos hidricos:
IV - analisar e emitir pareceres sobre os projetos e obras a serem
fmanciadós com recursos gerados pela cobrança pelo uso de Recursos Hidricos e
encaminhá-los á instituição fmanceira responsavel pela administração desses
recursos:
V - acompanhar a adminisrração fmanceira dos recursos arrecadados com a
cobrança pelo uso de recursos hídricos em sua area de atuação:
VI - gero o Sistema de Ioformações sobre Recursos Hidricos em sua área
de aruação:
VII - celebrar convêmos e contratar fmanclamentos e serviços para a
execução de suas competências:
VIII - elaborar a sua proposta orçamentária e submetê-Ia li apreciação do
respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica:
IX - promover os esrudos necessários para a gestão dos recursos hidricos
em sua area de atuação:
X - elaborar o Plano de Recursos Hidricos para apreciação do respectivo
Comitê de Bacia Hidrográfica:
XI - propor ao respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica:
a) o enquadramenro dos corpos de água nas classes de uso, para
encaminhamento ao respectivo Conselho Nacional ou Conselhos Estaduais de
Recursos Hídricos. de acordo com o dominio destes:
b) os valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos;
c) o plano de aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso
de recursos hidricos:
d) o rateio de custo das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou
coletivo.
.

O Projeto de Lei materializa duas ações inseridas na Proposta de Governo de Vossa
Excelõnci.. o Programa "Avança Brasil",
Definição de procedimentos legais no planejamento do uso da água para OI
diversos fins nos grandes rios nacionais, a exemplo do Sio Fnncisco. Isso penniti~
estabelecer politicas eqüitativas de uso da igua - para genç10 de enerJia. irrigaçio e
consumo humano e animal - por intermõdio dos comites de bacias hídrogrificu...
Estobeleeimento do subli'5tema de outorga de dimto de uso de água que considere·
o balanço entre demanda e disponibilidade hídriCL.."
3.
Efetivamente. o Projero de Lei define conceitos e procedimentos de 0UU>rgt de
direito de uso de recursos hídricos. a competência para cobrança pelo uso da igua, procedimentos
e fatos que podem implicar a suspensão da outorga ou o racionamento dos usos e dispõe sobre o
relacionamento a adotar quando uma bacia hidrogrifica contiver corpos hídricos da Unilo e dos
e'5t&dos. Estabelece. igualmente, procedimentos a serem adOlal!os nos casos de UJO das iguas para
aproveitamento do potencial hidriulico.
4.
Nos casos de insuficiõncia de igua para atendimento da demanda outorgada em
corpo hídrico de domlOio da UniiD, inclusive para diluiçio de esgotos em cotICCn1BÇÕeS
&Ceitiveis, e para dirimir ou prevemr conflitos entre usuirios de r=rsos hídricos, o Projeto de
Lei estabel~ que o Poder Executivo poderi adotar as seguintes medidas, em ação aniculada com
os estados:
a I d~larar.em regtme de raCionamento o corpo hidnco IOU todos 05 corpos hidncos
formadores de uma bacia hidrográfica.
I
b I :lssegurar o uso prioritzno dos recursos nidricos. par~ consumo num."o e

õesscóentação de animaiS.
cl resmnglr a captaçao de recursos hidncos e o lanç.:unemo de eiluenles no corpo
hídnco.

d) atuiU". supir:u\'amentc e quando necessaI'lO. em apoIo aos eStados na implementacio
de ações de sua COmpelenCI!

.5

A apliCIÇÍo de uma ou mais medidas de racionamemo devera adequar-se aos
critenos de racionameruo Instituidos pelo comité de bacia hidrográfica Onde nio existir comité
de bacia hídrografica ou cnterio de racionamento ínstituido. o poder outorgante: podera adotar
SIStemauca aue assegure o supnmento pela ordem do custo unttano de raCl0namentO~ do maior

para o Jnenor. respetando a prioridade para abastecimento humano e dessedenUÇio de animais.

..·····

··..···..·· ·..······· ····· TíTUi:.ü·iV ·· ·

.

Das Disposições Gerais e Transitórias

6.
As ~ de b&eia seria entidades de direit.a llri...&do. sem. fins lucnúvos.
ínstiwídls por comitês de bacia hidrográfica para attlar comO suas secretarias enaniv&s. As
agencias de bacia. assim constituídas, estarão credencíadas para exercer as principais funções de
gerenciamento de reo.nos hídricos no imbho da correspondente bacia lúdroBJifiea., podendo
inc1usíve firmar com~ de gestio com õrgiO!. e emidades estaduais que detenham.poder de

OUtorga dos recursos hidricos

Art. 52. Enquanto não estiver aprovado e regulamentado o Plano Nacional
de Recursos Hidricos. a utilização dos potenciais hidráulicos para fins de geração de
energia elétrica continuará subordinada li disciplina da legislação setorial especifica

7
05 Comês de Bacia Hidrogràfica exerceria o pàpel de par/lJIJttllfO da respectiva
bacia Debateria temas relacionados com o uso de recursos hídricos. procurando. conciliar
Interesses de segmentos disllntOS. como o de usuanos dos recursos hldncos. óe organtiações nio
governamentais ...oltadas para temas ambíentais e os governamentais em todos os mveis Desta
JJlaneira. descentraJiZl~ a ação governamental serr. subtriur do Go\'emo-' Federal a
responsabiiidade pela coaàução do fio de unidade naCional

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS
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Nossa 'O'.peCt3t1Va e a de que o Projeto de Le:. se aurovado. f~cilítara
significativamente li Implementação do Sistema !\aclona\ àe Gerenclamemo Recursos Hidncos.

que tem fones camponemes democraucos e pmicipanvos
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Parágrafo Único. A fiscalização de competência da ANA será objeto de ex.ecução direta.
por meio de seus agentes. podendo ser delegada. mediante convênio finnado com órgãos e entidades da
administração pública federal ou estadual.

Respeitosamente
An.3 2 Compete ã ANA promover o desenvolvimento do Sistema ~acional de
,....'-- '·;"mento de Recursos Hídncos. atUando com imparclalídade. legalidade. Impessoalidade e
~, e especialmente:

//1jIJÊY~fLHO

J

Minist~~stado do Meio :\mbiente

I • disciplinar. em C3I<Íter normativo. ao implementação. a opcracionalização. o controle e 3.
avaliação dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos;

Aviso n' 1.463 - C Civil

Brasília,

2 de setembro de 1999.

Senhor Primeiro Secretário.

II ~ outorgar, por intennêdio de autorização, o direito de uso de recursos hídricos. em
corpos hídricos de dOITÚnio da União. podendo delegar esta competência aos órgãos ou às entidades
estaduais investidos do poder de outorgil de recursos hídric~

fi - fiscalízar. cancrolar e avaHar as ações e atividades decorrentes do cumprimento da
legislação federal peninente aos recursos hídricos;
IV - participar da elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos e supervisionar a sua
implementação:

v - exercer a função de secretariaAexecutiva do Conselho NaCional de Recursos Hídricos;

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentissimo Senhor Presidente da
República relativa a projetO de lei que "D,ispõe sobre a gestão administraw,a e a organização

institucional lia Sistema NlCional de Gerenciamento de Recursos Hídricos previsto no inciso XIX

VI - elaborar estudos técnicos para subsidiar a definição dos valores a serem cobrados pelo
uso de recursos hídricos. ponderados os quantitativos sugeridos nl foma do inciso VI do ano 38 da Lei n:l
9.433. de 1997:

.

dom. 21 da Constituição. e criado pela Lei n!! 9433. de 8 de janeiro de 1997. e dã outras
VII - arrecad:1r. disrribuir e aplicar receitas 3ufendas por intermédio da cobrança pelo uso
de recursos hídricos:

providências.'

vm - fiscalizar 05 usos de recursos hidric05 n05 corpos de água de domínio da Gnião:

Atenciosamente.

IX - presw apoio aos Esrados na criaçãó de órgãos gestores de recursos hídricos:

d~

PEDRO PARENTE
Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

X· aporar as ínícíativas '.oltadas para a cnação de Comites de Bacia Hidrográfica:

XI· plane.lar e promove. ações no âmbito do Sistema Nacional de Recursos Hidrico:;.
dentre as quaIs raCIDnamelHos prevemn'os. que possam minimIzaI' os efeitos de secas e de lnlJndllç&:s a
que se refere o inclso XVIII do ano 21 da Constituição. em apoio aos Estados e Municípios;
XH _... " .• P:l elaboração de estudos para subsidiar a aplicação de recursos financeiros
da União em
." .. .le regularização de cursos de água. de alocação e distribuição de água. e de
controle o.. :--......,...1.1) marIca:

Xl1I • definir as condições de operação de reservatônos por :rgentes públicos e pnvados. de
fonna a garantir o uso múltiplo dos recursos hidricos. conform~ estabelecido no Plano de Bacia
Hidrográfica e exercer a respectiva fiscalização;

XIV - promover a coordenação das atividades d-:senvolvídas no âmbito da rede
bidrometeorológica nacional. em articulação com órgãos e enaciades, públicos OlJ privados. que 3
integram ou que dela sejam usuários;
XV. organizar. implantar e genr o Sistema NaCional de Informações sobre Recursos
<

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
PrimeiJ:o Secretário da Câmara dos Deputados
DRASILrA-DF

PROJETO DE LEI N2 1.617, DE 1999
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N2 1.270/99

Dispõe sobre a criação '. da Agência Nacional de Aguas. - ANA,
entidade federal de coordenação e apoio do Sistema ~a::l.o~al de
Gerenciat1\ento de Recursos Hidricos, e dá outras provJ.dencJ.<l..s'
(AS COMISSõES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO PÚBLICO;
DE MINAS E ENERGIA; DE DEFESA no conSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E
MINORIAS; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART.
54)
ART. 24, U)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
CAPÍTULO 1
DA CRIAÇÃO. NATUREZA JURiDlCA E COMPETÉjlCIA DA
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANN
An. JQ Fica criada a Al!ência S'acíonal de Águas - ANA. autarquia sob regime especial.
vinculada ao Ministério do Meio A~bíen~e. com sede e foro no Dístrito Federal. prazo de duração
indetermmado e atu~ç'ão em todo o temt6rio nacional.

§ ]2 A natureza de auurquiií especial conferida à ANA é caracterizada por autonomia
adminisrrativa e finai't2eira. mandato fixo e escabílidade de seus diretores.
'"'

§2:2-'~A~'~NA Ó a entidade~{ederal de coordenação e ap6ío do ~jstema ,Nacional d~
Gerenciamento de r{eéilt'Sos Hídricos. previsto no mciso XIX do art. 21 da. ~onst1tUlção. e. cnado pela. ~I
9.433. de 8 de janeiro de 1997. sendo-lhe assegurada. noS termos desta Lei. as prerrogativas necessanas
ao pleno desempenho da comperéncia que lhe ê própria.
;'. C','i

<'

§ 3'" A"'âfuação da ANA st.!rá desenvolvida em anículação com ó:gâ?S e entidades.
públicos e privados~qn'tegi'antes do Sistema-Nacional de Gerenciamento de Recursos HIClricos.

Hídricos: e
XV] ~ esumular a pesquisa e a capacitação de recursos humanos no tocante â "estão de

~

recursos hídricos.

.
§ IC As ações a que se refere o inciso XI deste anigo. quando envolverem a aplicação de
raCl0n(lmenrOS preventn·os. somente poderão ser promovidas mediante a observ:incía de cntérios a serem
definidos em decreto do Preslden.t.e da República. cUjas normas deverão ser adotadas no âmbito de toda a
bacía hidrográfica atingldn.

§ ~Q Para os tins do disposto no inciso XIlI deste anigo. a definição das condições de
de reserv"llóríos de aproveitamento hidrelêtnco. incegrados ao Sistema Interligado Brasileiro.
sera efetuada em aniculação com o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS.

o~ração

•
CAPíTyLO 11
•
DA ESTRLTURA ORGANICA DA AGENCIA NACIONAL DE AGUAS • ANA
An. 412 A ANA será dirigida por uma Diretoria Colegiada. composta por cinco membros.
nomeados pelo Presidente da República. com mandatos não coincidentes de quatro anos. admitida uma
única recondução consecutiva. e contará com uma Procuradoria.

§ lº O Direcor-Presideme da ANA será escolhida pelo PreSIdente da República dentre os
membros da Diretoria Colegiada. e investido na função por quatro anos ou pelo prazo que restar de seu
mandato,
§ 2\1 Em caso de vaga no curso do mandato. este será completado por sucessor investido na
forma previsU! no capuz. que o exercerá pelo prazo remanescente.
An.5 2 A ex.oneração imotivada de dirigentes da ANA somente podem ser promovida nos
quatro meseS inIciais dos respectl...os mandatos. findo os quais ser-lhes-a assegurado o pleno exercicio de
suas funções.

§ F2 Após o prazo a que Se refere o caput. o~ dírigentes da A~A somente perderã:o_o
mandato em decorrencla de renúncia. de condenação JudiCial tranSItada em Julgado ou de decIsao
defimtiva em processo administrativo disciplinar.
§ 22 Sem prejuízo do que prevêem a lei penal e a lei de Improbidade admmistrativa. será
causa da perda do mandato a inobser'o'ância. por qualquer um dos dirig.entes da A:o.:A. dos deveres e
proibiç&'5 inerences ao cargo.
§ 32 Para os fins do dispoSto no paragrafo antenor. cabe ao Ministro de Estado do MelO
Ambiente instaurar o processo administrativo disciplinar. que será conduzido por comissão espeCial.
competindo ao Presidente da República determinar o afastamento preventivo. quando for o caso. e
profenr o Julgamento,

'1~'''lM

Ali.:.zq k ANA execuwá suas atividades diretamente. por seus servidores. próprios ou
requisitados. ou indiretamente. por intennédio de terceiros.

An. fr Aos dirigentes da ANA é vedado o exercício -de qualquer
profissional. empresanal. sindical ou de direção político-panidária.

QUtra

atividade
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§ 1" É vedado aos dirigentes. igualmente. ter interesse: significativo. diretO ou indireto. em
empresa relacionada com o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. confanne dispuser
o regimento interno da ANA.
§ 22 A vedação de que trata o caput não se aplica aos casos de atividade profissional
decorrente de vínculo contratual mantido com entidades públicas destitíadas ao ensino e à pesquisa.

Outubro de 1999

II - centO e cinqüenta. funções de confi:mça denomina.das Funções ComissionJ.das de
Recursos Hídricos· FCRH. sendo: Diota FCRH- V. no valor unitário de RS 1.170.00 (mil cento e setenta
reais); quarenta FCRH • IV, no valor unítário de RS 855.00 (oitocentos e cinqüenta e cinco reais); trinta
FCRH - m. no valor unitário de RS 515.00 (quinhentos e quinze reais): vinte FCRH - U. no valor unitário
de RS 454.00 (quattoeentos e cinqüenta e quatro reais): e trinta FCRH • 1. no valor unitário de RS 402.00
(quatrocentos e dois reais).
-

inclusive com as de direito privado a elas vinculadas.
Art. 711 Compete à Diretoria Colegiada:

I ~ exercer a administração da ANA:
II - editar normas sobre matérias de competéncia da ANA:
III • aprovar o regimento interno•. a organização. a estrutura e o âmbito decisório de cada

diretona:
IV - cumprir e fazer cumprir as oonn15 relativas ao Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos:
V - examinar e decidir sobre pedido de outorga do direito de uso de recursos hídricos;

Vl- claborar e divulgar relatórios sobre suas atividades:

VII - encaminhar os demonstrativos contibeis da ANA aos órgãos competentcs:
VIII - decidir pela \'enda. cessão ou aluguel de bens integrantes do patrimónío da ANA: e
IX • conhecer e Julgar pedidos de reconsideração de decisões de componentes da Diretoria.

§ IJ O servidor investido em FCRH ex.ercerá atribuições de asseS!01'amento e coordenação
técnica e perceberá remuneraçio correspondente ao clrgo efetivo ou emprego permanente. acrescida do
valor da função para a qual tiver sido designado.
§ 22 A designação para funçio de assessoramento de que trata este anizo e inacumulável
com a designação ou nomeação pua qualquer outra forma de comisslonamento. ~cessando o seu
pagamento durante as siwlÇÕes de afastamento do servidor, -inclusíve aquelas consideradas de efetivo
exercicio. ressalvados os períodos a que se referem os incisos I. IV. VI e vm e alíneas "a" e "e" do inciso
X do ut. 102 da Lei li' 8.112. de 11 de dezembro de 1990. c no ut. 471 da Coosolid:t,ão das Leis dos
Trabalho. aprovada pelo Oecrelo-Lei n' 5.452. de I' de maio de 1943.

§ 3~ A Diretoria Colegiada da ANA poderá dispor sobre a aheração de quantitativos e a
distribuição das FCRH denuo da estrutura organizacional da autarquia. obser....ados os nh'eis hierárquicos.
OS valores da retribUição correspondente e os respectivos custos globaiS.
~ 41. :\os primeiros trinta e seis meses se~uintes à instalação da A:o.:A. a fCRH poderit ser
ocupada por serVidores ou empregados requisitados na forma do artigo anterior,

§ 12 A Diretoria deliberarâ por maíoria simples de votos. e se reunirá com a presença de.
pelo menos. trés diretore:.. dentre eles o Diretor-Presidente ou seu substituto leeal.

CAPÍTULO IV
DO PATRIMÕNIO E DAS RECEITAS

§::.~ As decisões relaCionadas com as atribulçõcl> institUCIOnais da A~A. previstas no art.
31:!, serão tomadas de fonna colegiada.

Art. 13. Constituem patrlmõnio da ANA os bem; e direitos de sua propriedade. os que lhe
forem conferidos ou que venha adquin; ou mcorporar.

Art.81:! Compete ao Diretor-Presidente:
1- a representação legal da ANA;
11 - exercer a funçâo de secretário-executivo do Conselho Nacional de Recursos Hídricos:

Art. 14. Constituem receitas da ANA:
I - os recursos que lhe forem transferidOS em decorrência de dotações consigna s no
Orçamento Geral da União. créditos es.peciais. creditas adícionais e transferencias e repasses ue lhe
forem conferidos;

IIl· presidir as reuniões da Diretoria Colegiada:
IV - cumpnr e fazer cumpnr as decisões da Dlreroria Colegiada;
V - decidir ad rt!f~rtndum da Diretoria Colegiada as questôes de urgéncia;
VI· decidir. em caso de empate. nas deliberações da Diretoria Colegiada;
VII • nomear e exonerar servidores. provendo os cargos em comissão e as funções de

confiança:

II . os recursos relativos à cobrança pelo uso de recursos hidricos;
III • os recursos provemente;:, de con.. . êmos. acordos ou contratos c ebradol> com
.
entidades. organismos ou empresas nacionais ou internaCionais:
I\" - as doaçÕCs. legados. subvenções e outros recursos que lhe forem des n~ds~
V • o produto da venda de publicações. material técnico. dados e in~ rnlaç 5. inclUSive
para fins de licitação pública. de emolumentos administrativos e de taxas de inscriç sem oncurso:
VI - retribuição por serviços de quaisquer natureza prestados ":l teree' ~

VIII - admitir e demitir servidores. preenchendo os empregos públicos;
IX • encaminhar ao Conselho Naciomd de Recursos Hídricos os relatórios periódicos
elaborados pe\~ ..... .
-olegiada e os asSUntOS de competência daquele Conselho:
.•

~smar contratos,

VII - o produto resultante da arrecadação de multas aplicadas em decorrência de ações de
fiscalização de que tratam os am. 49 e 50 da Lei n'" 9.433. de 1997:

convênios e ordenar despesas; e

XI - exercer o poder disciplinar. nos termos da legislação em vigor.
An. ~ Compete à Procur.tdona da ANA. que se vincula à JtdvOC2Cia~ral da União para
flOS de orientação normativa e supervisão técnica:.

Vl1l ~ os valores apurados com a venda ou aluguel de bens móveiS e imóveis de sua
propriedade;
IX - o produto da alienação de bens. objetos e instrumentos utilizados para a prática de
infração. assim como do património dos infratores. apreendidos em decorrência do exercício do poder de
poUcia e incorporados ao patrimônio da autarquia. nos tennos de decisão judicial; e
X· os recursos de que trata o inciso In do ano Jl! da Lei n2 8.001. de 13 de março de 1990.
que seria doravante apropriados pela auwquia.

t - representar judicialmente a ANA, com prerrogativas processuais de Fazenda Pl1blica;

fi - representar judicialmente os ocupantes de cargos e de funções de direção. inclusive
após a cessação do respectivo exercicio. com referência a atos praticados em decorrência de suas
atribuições legais ou institucionais. adorando, inclusive. as medidas judiciais cabíveis. em nome e em
defesa dos representados:

m- apurar a Iiquidez e certeza de crêditos, de qualquer natureza. inerentes às atividades da
ANA. inscrevenclo-os em divida ativa. para fins de cobrança amigável ou judicial; e
rv - executar as atividades de consultoria e de assessoramento jurídicos.
CAPÍTULom
DOS SERVIDORES DA ANA

Art. 15. As receitas provenienteS da cobnl!'ça pela outorga do direito de uso de reçuBOs
hídricos seria mantidas à disposição da ANA, na Coma Unica do Governo Federa.l. enquanto não forem
destinadas para as respectivas programações.

§ )2 A ANA manterá registros que permitam identificar as receitas correspondentes a cada
uma da respectivas bacias hidrogr;ificas onde os recursos foram arrecadados..

§ 212 As disponibilidades de que trata O caput deste anigo poderão ser mantidas em
aplicação financeirã. na forma regulamentada pelo Ministério da Fazenda.
§ 32 A fixação das dotaÇões orçamentárias da ANA na Lei Orçamentária Anual e sua
programação orçamentária e financeira de execução não sofrerão limites nos seus valores para
movimentaçio e empenho.

An. 10. ~os termos do inciso IX do art. 37 da Constítuicão. tica a ANA autorizada a
efetuar contratação temporária. por prazo não ex.cedente a trinta e seis meses. do pessoal técnico
imprescindh'el ao exercido de suas atribuições instltucionais.

Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput. são consiáeradas necessidades
temporárias de excepcional interesse público as atividades relativas à implementação. 30
zcompanhamento e à avaliação de projetos e programas de caráter finalisnco na ãrea de recursos hídricos,
impre5Cindiveis i implantaçio e à atuilÇio da ANA.
Art. 11. A ANA poderá requisitar. com ônus. servídores de órgãos e entidades integrantes
da administração pública federal direta. autárquica e fundacional. quaisquer que sejam as atribuições a
serem exercidas.

§ lI:! As requisições para exercido na ANA. sem cargo em comissão ou função de
confiança. ficam autorizadas pelo prazo máximo de vinte e quatro meses. comado da insta1açio da
autarquia.

§ 212 Transcorrido o prazo a que se refere o parágrafo antenor. somente serão cedidos para
a ANA servidores por ela requisitados para o exercício de cargo em comissão.
§ 3!! Durante os primeiros trinta e seis meses subseqüentes à instalaçâo da ANA. as
requisições de que trata o caput deste anigo. com a prévia manifestação dos Ministros de Estado do Meio
Ambiente e do Planejamento. Orçamento e Gestão. serão irrecusãvels e de pronto atendimento. .
§ 42 Quando a cessão ímplicar redução da remuneração áo servIdor requisitado. fica a
ANA autorizada a complement:i~la até o limite da percebida no órgão ou nJ entidade de ongem.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSiÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 16. ~a primeira gestão da ANA. um diretor tem mandato de três anos. dois diretores
terão mandato de quatro :mos e dois diretores de cinco anOS. para Imolementar o sistema de mandatos nâo
coinCidentes.
.
Art. 17. Fica o Poder Execuuvo autorizado 3; .
I ~ uansferir para a ANA o acervo técnico e patrimonial. direitos e receitaS do Ministerio
do Meio Ambiente e de seus órgãos. necessários ao funcionamento da autarquia;

n- rem:mejar. tnnsferir ou utilizar os saldos orçamentários do Ministério do Meio
.Ambiente pl1'3 atender as despesas de estruturação e manutenção da ANA. utilizando como recursos as
dotações orçamentárias destinadas às atividades finalísticas e administrativas. observados os mesmos
subprojetos. subatividades ~ grupos de detpesas preVistos na Lei Orçamentãria em vigor.
An. 18. A Consultoria Juridica do Ministério do Meio Ambiente e a Advocacia·Geral da
Uniio prestarão à ANA. no ãmbito de suu competências. a assistênCia juridica neccssâria. até que seja
provido o cargo de Procurador da autarqUia.

An. J9. O Poder Executivo procederá ã descentralizaçáo das atividades de operaçio e
manutenção de reservatórios. canais e adutoras de domínio da União. exceruada a infra-estrutura
do Sistema Interligado Brasileiro operado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico •

~~ncnte

An. 12. Ficam criados. com a finalidade de integrara estrutura da ANA:
1• quarenta e nove cargos em comissão. sendo CinCO cargos de Natureza Especial. no valor
unitirio de RS 6.400.00 (seis mil e quatrocentos reais), e quarenta e quatro cargos do Grupo.Direção e
Assessoramento Superiores - DAS. assim distribuidos: nove DAS 101.5~ CinCO DAS 102.5: dezessete
DAS IO1.4~ um DAS 102.4: OUO DAS 10 1.3; dois DAS 10 1.2; e dois DAS 102.1 ~

Parágrafo único. Caberá à ANA a coordenação e a supervisão do processo de
descentralização de que trata este artigo.
Art. 20. Cabe ao Poder Executivo instalar a ANA. devendo o seu regulamento ser
aprovado por decreto do Presidente da República. que detalharâ a esmnura organízácibnal da autMquia.
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Parágrafo ünico. A publicaçio do rcgullJt1cnto marcará a ínstalaçio da ANA. ínVC5tínda.-a,
automaticamente, no exercício de sua competência.
An.21. A ANA promoverá a realização de concurso público para preenchimento das

vagas existentes no seu quadro de pessoa.!.

•

princípios de legalidade, Úllpessoalidade, moralidade. publicidade e eficíência e,
também, ao seguinte:

*

04/06/1998 .

ArtIgo. "caput" com redação dada pela Emenda Constitucio1!Dl n' 19. de
.

An.22. O art. JI! da Lei n2 8.001. de 13 de março de 1990. passa a vígorarcom a seguinte

redaçlo:
.. An.1 2

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••- ••••••••••••••••••••••••••

1- quarenta por cento aos Estados;
II • quarenta por cento aos Municípios;
In • quatro décimos por cento ao Ministério do Meio Ambiente:
IV • trCs inteiros e seis décimos por cento ao Ministério de Minas e Energia;
V - dois por cento ao Ministério da Ciência e Tecnologia:
VI - quatorze por cento à ANA.

* IncISO X com redação dada pela Emenda COllStituclO1!Dl n' 19. de 04/0611998 .

§ 42 A cota destinada ao Ministcrio do Meio Ambiente será empregada na elaboração da
Política Nacional de Recursos Hídricos.
§ 5~ A cota destinada ã ANA será empregada na implementação da Política Nacional de
Recursos Hídricos, do Sistema. Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
§ 62 Os "royalties" e a compensaçio financeira pela utilização dos recursos hídricos para
de energia hidreléuic3. instituídos pela Lei n2 i.990. de 28 de dezembro de 1989. já
ImplJcam o pagamento pelo uso de recursos hídricos de que trata 3 Seção IV do Capitulo IV da
Lei n' 9.433. de 1997." (NR).
~era~ão

TÍTULorv
Da Organização dos Poderes
CAPÍ11JLOI

Do Poder Legislativo
SEÇÃOvm
Do Processo Legislativo

An. :!3. O an. 36 da Lei nl> 9.433. de 1997. passa a Yigorarcorn a seguinte redação:
"An. 36

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público:
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4°
do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a
iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na
mesma data e sem distinção de índices;

.

I - um Presidente. que será o Ministro de Estado do Meio Ambiente:

11 • um Vice-Presidente. que será. o Secretário de Recursos Hídricos do Ministério do Meio

Ambiente:

SUBSEçÃom
Das Leis

III - um Secretário-Executivo, que será o Diretor·Presídente da ANA." (NR)
An.24. A ANEEL promoverá. no prazo de noventa dias. ajuste no cálculo da
compensação fin:mceíra de que trata. o art. 22. de modo a contemplar os Estados e os Municípios com
aumento real da compensação, adotando-se como parirnetto 05 valores praticados no dia anterior ao da
publicação desta Lei.
Art. 25. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
An.26. Ficam revogados os am. 45. 46 e 54 da Lei n2 9.433. de 8 de janeiro de 1997.

Brasília.
LEGISLAÇÁO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTlJDOS LEGISLATlVOS-C.DI

CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 64. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do
Presidente da República, do Supremo Tnõunal Federal e dos Tnõunais Superiores
terão início na Câmara dos Deputados.
§ I ° O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação
de projetos de sua iníciativa
§ 2° Se, no caso do parágrafo anterior, a Câmara dos Deputados e o
Senado Federal'não se manifestarem, cada qual, sucessivamente, em até quarenta e
cinco dias, sobre a proposição, será esta incluída na ordem do dia, sobrestando-se a
deliberação quanto aos demais asSWltOS, para que se ultime a votação.
§ 3° A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos
Deputados far-se-á no prazo de dez dias, observado quanto ao mais o disposto no
parágrafo anterior.
§ 4° Os prazos do § 2° não correm nos periodos de recesso do Congresso
Nacional, nem se aplicam aos projetos de código.

1988
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• u

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TITIJLom
Da Organização do Estado

..................................................................................................................................._.
CAPÍTULorr

Da União

.....................................................................................................................................
Art 21. Compete à União:

I - manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações
internacionais:

XVIII - planejar e promover a defesa pennanente contra as calamidades
públicas, especialmente as secas e as inundações;
XIX - instituir sislema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e
defmir critérios de outorga de direitos de seu uso:
XX - instimir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive
habitação, saneamento básico e transportes urbanos;

LEI N° 9.433, DE 68 DE JANEIRO DE 1997•
INSTITIJI A POúrICA NACIONAL DE
RECURSOS HÍDRlCOS. CRIA O SISTEMA
NACIONAL
DE
GERENCIAMENTO
DE
RECURSOS HÍDRlCOS, REGULAMENTA O
INCISO XIX DO ART. 21 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, E ALTERA O ART. ]0 DA LEI N"
8.001. DE l3 DE MARÇO DE 1990, QUE
MODIFICOU A LEI N" 7.990, DE 28 DE
DEZEMBRO DE 1989.

TInrr.O II
Do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos

CAPÍTULovn

CAPÍTULom

Da Administração Pública

Dos Comités de Bacia Hidrográfica

SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da UniãÔ;,doS Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecem aos

Art 38. Compete aos Comitês de Bacia Hidrográfica, no âmbito de sua
área de atuação:
' .
I - promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e
articular a atuação das entidades intervenientes:
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II - arbitrar, em primeira instância administrativa., os conflitos
relacionados aos recursos hídricos:
m - aprovar o Plano de Recursos Hídricos da bacia;
IV - acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da bacia e
sugerir as providências necessárias ao cumprimento de suas metas;
V - propor ao Consellio Nacional e aos Consellios Estaduais de Recursos
Hídricos as acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca expressão,
para efeito de isenção da obrigatoriedade de outorga de direitos de uso de recursos
hídricos, de acordo com os domínios destes;
VI - estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos
e sugerir os valores a serem cobrados;
VII - (VETADO)
VIII- (VETADO)
IX - estabelecer critérios e promover o rateio de custo das obras de uso
múltiplo, de interesse comum ou coletivo.
Parágrafo único. Das decisões dos Comitês de Bacia Hidrográfica cãIiei'ã
recurso ao Consellio Nacional ou aos Consellios Estaduais de Recursos Hidricos.
de acordo com sua esfera de competência
.
CAPÍTULo IV

Das Agências de Água
Ar!. 41. As Agências de Água exercerão a funÇÍÍ!l de secretaria executiva
do respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hídrográfica.

Art. 42. As Agências de Água terão a meSma área de atuação de um ou
mais Comitês de Bacia Hidrográfica
Parágrafo único. A criação das Agências de Água será autorizada pelo
Consellio Nacional de Recursos Hídricos ou pelos Consellios Estaduais de
1S Hidricos mediante solicitação de um ou mais Comitês de Bacia
Hiorográfica
Ar!. 43.

A criação de uma Agência de Água é condicionada ao
atendimento dos seguintes requisitos:
I - prévia existência do respectivo ou respectivos Comitês de Bacia
Hidrográfica:
II - viabilidade financeira assegurada pela cobrança do uso dos recursos
hídricos em sua área de atuação.

Art. 44. Compete às Agências de Água, no âmbito de sua área de

1

;''''''
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CAPÍTULo V

Da Secretaria Executiva do Consellio Nacional de Recursos Hídricos
Ar!. 45. A Secretaria Executiva do Consellio Nacional de Recursos
Hídricos será exercida pelo órgão integrante da estrutura do Ministério do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, responsável pela gestão
dos recursos hídricos.

Art. 46. Compete à Secretaria Executiva do Consellio Nacional de
Recursos Hídricos:
I - prestar apoio administrativo, técnico e financeiro ao Consellio
Nacional de Recursos Hídricos:
II • coordenar a elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos e
encaminhá-lo à aprovação do Consellio Nacional de Recursos Hídricos;
III - instruir os expedientes provenientes dos Consellios Estaduais de
Recursos Hídricos e dos Comitês de Bacia Hidrográfica;
IV - coordenar o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos;
V • elaborar seu progranla de traballio e respectiva proposta orçamentária
anual e submetê-los à aprovação do Consellio Nacion!!l de Recursos Hídricos.

......................................................................................................................................
Ar!. 49. Constimi infração das norniãs de utilização de recursos hídricos
.
superficiais ou subterrâneos:
I - derivar ou utilizar recursos hídricos para qualquer finalidade, sem a
respectiva outorga de direito de uso:
II - irticiar a implantação ou implantar empreendimento relacionado com
a derivação ou a utilização de recursos hídricos, superficiais ou subterrâneos, que
implique alterações no regime, quantidade ou qualidade dos mesmos, sem
autorização dos órgãos ou entidades competentes;
ID-(VETADO)

IV - utilizar-se dos recursos hídricos ou executar obras ou serviços
relacionados com os mesmos em desacordo com as condições estabelecidas na
outorga;
.
V -. perfurar poços para extração de água subterrânea ou operá-los sem a
deVIda autonzação:
VI - fraudar as medições dos volumes de á"oua utilizados ou declarar
.
valores diferentes dos medidos:
VII - infringir normas estabelecidas no regulsmento desta Lei e nos
regulamentos administrativos, compreendendo instruções e procedimentos fixados
pelos órgãos ou entidades competentes;
VIII - obstar ou dificultar a ação fiscalizadora das autoridades
competentes no exercício de suas funções.

atuação:
I - manter balanço atualizado da disponibilidade de recursos hídricos em
sua área de atuação:
II - manter o cadastro de usuários de recursos hídricos;
III - efetuar. mediante delegação do outorgante. a cobrança pelo uso de
recursos hídricos:
IV • analisar e emitir pareceres sobre os projetos e obras a serem
financiados com recursos gerados pela cobrança pelo uso de Recursos Hídricos e
encaminhá-los à instituição financeira responsável pela administração desses
recursos:
V - acompanhar a administração financeira dos recursos arreeadadns com
a cobrança pelo uso de recursos hídricos em sua área de atuação:
VI - genr o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos em sua área
de atuação:
.:mvênios e contratar financiamentos e serviços para a
execução de suas competências:
VIII - elaborar a sua proposta orçamentária e sub]lletê-Ia à apreciação do
respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hídrográfica:
IX - promover os estudos necessários para a gestão dos recursns hídricos
em sua área de atuação:
X - elaborar o Plano de Recursos Hidricos para apreciação do respectivo
Comitê de Bacia Hidrográfica:
Xl- propor ao respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hídrográfica:
a) o enquadramento dos corpos de água nas classes de uso, para
encaminhamento ao respectivo Consellio Nacional ou Consellios Estaduais de
Recursos Hídricos, de acordo com o domínio destes:
b) os valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos:
c) o plano de aplicação dos recursos arrecadados com a cob~ça pelo uso
de recursos hídricos;
d) o rateio de custo das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou
coletivo.

TÍTIJLom
Das Infrações e Penalidades
~ 50. !,or infração de ~ualquer disposição legal ou regulamentar
referentes .a ~xecuçao de. O?ras e se~?Os hídráulicos, derivação ou utilização de
recurs~s ~dricos ~e d0fil!I11O ou administração da União, ou pelo não atendimento
soh.cltações fe.rtas, o infrator, a critério da autoridade competente, ficará sujeito
as segumtes Penall~d~, independe,ntemente de sua ordem de enumeração:
I - adv~cta por escrtto, na qual serão estabelecidos prazos para
correção das megulandades:
II - multa, simples ou diária., proporcional à gravidade da infração de R$
100,00 (cem reais) aR$ 10.000,00 (dez mil reais);
,
.
III - embargo. provisório,. por prazo determioado, para execução de
sefVIçOS e ob;as necessanas ao efetivo cumprimento das condições de outorga ou
para o cump~~to de normas referentes ao uso, controle, conservação e proteção
dos recursos hídricos;

?as

. N.-

e~bargo definitivo, com revogação da outorga., se for o caso, para
repor mcontmenll, no seu estado, os recursos hídricos, leitos e margens. nos termos
dos arts. 58 e 59 do Código de Águas ou tamponar os poços de extraÇão de água
subterrânea
Sempre ~ue da infração cometida resultar prejuízo a serviço público
de. ab~ecllI1e~t~ de agua, nscos à saúde ou à vida., plrrecimento de bens ou
~s, ?u ~reJUlZOS de qualquer natureza a ~ceiros, a multa ~ ser aplicada nunca
sera infenor a metade do valor máximo cominado em abstrato
§ 2" No ~ dos incisos ID e IV, independentemer;~~dapena de multa,
sem,o cobradas ?O infrator as despesas em que incorrer a AdnJi!iijtração para tomar
efetI~as. as med,idas previstas ~os citados incisos, na forma ~. 36, 53, 56 e 58
do Codlgo de Aguas, sem prejuízo de responder pela indeiI~w:i dos danos a que
der causa

§.r

Outubro de 1999

DIÁRIo DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

§ 3° Da aplicação das sanções previstas neste titulo caberá recurso à
autoridade administrativa competente, nos termos do regulamento.
§ 4° Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro.

TÍTULO IV
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 54. O art. l° da Lei n° 8.001, de 13 de março de 1990, passa a
vigorar com a seguinte redação:

* Alteração já Procesoada na ui modificada.

Parágrafo único. Os novos percenmais definidos no "caput" deste artigo
entrarão em vigor no prazo de cento e oitenta dias contados a partir da data de
publicação desta Lei.

DECRETO N° 2.612, DE 03 DE JUNHO DE 1998.
REGULAMENfA O CONSELHO NACIONAL DE
RECURSOS HÍDRICOS. E DÁ OU1RAS
PROVIDÉNCIAS.
.
.Art. . I ° O Conselho Nacional de Recursos Hídricos, órgão consultivo e
deliberativo, mtegrante da estrutura regimental do Ministério do Meio Ambiente
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, tem por competência:
'
I - promover a articulaça<> do planejamento de recursos hídricos com os
planejamentos nacional, regionais, estaduais e dos setores nsuários'
TI - arbitrar, em ultima instância administrativa. os c~flitos existentes
entre Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos'
.
rn - deliberar sobre os projetos de ap;oveitamento de recursos hídricos.
cujas repercnsroe.s extrnpOlem o âmbito dos Estados em que serão ÚDplantados;
IV - deliberar sobre as questões que lhe tenham sido encaminhadas pelos
Conselhos Estaduais de RecursOs Hídricos ou pelos Comitês de Bacia
Hidrográfica:
V - analisar propostas de alteração da legislação pertinente a recursos
hídricos e à Politica Nacional de Recursos Hídricos:
VI - estabelecer diretrizes complementares para implementação da
Politica Nacional de Recursos Hídricos, aplicação de seus instrumentos e atuação
do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;
Vil - aprovar propostas de instituição dos Comitês de Bacia Hidrogràfica
e estabelecer critérios gerais para a elaboração de seus regimentos;
vrn - deliberar sobre os recursos administrativos que lhe forem
interpostos;
IX - aprovar o Plano Nacional de Recursos Hídricos;
X - acompanhai a execução do Plano Nacional de Recursos Hídricos e
determinar as providências necessárias ao cumprúneDto de suas metas;
XI _ estabelecer critérios gerais para a outorga de direitos de uso de
recursos hídricos e para a cobrança por seu uso;
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da vi~ de todos,' obter ecossistemas melhor protegidos e gerenciados e

~1rulr um fu~o mais próspero e seguro. São metas que nação alguma pode

atmgrr sozinha; Juntos, porém, podemos - em uma associação mundial em
prol do desenvolvÚDento sustentável.

1.2. Essa associação mundial deve partir das premissas da
resolução 44/228 da Assembléia Geral de 22 de dezembro de 1989. adotada
quando as nações do mundo convocatam a Conferência das Naçõ~s Unidas
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, e da aceitação da necessidade de se
adotar uma abordagem equilibrada e integrada das questões relativas a meio
ambiente e desenvolvimento.
1.3. A Agenda 21 está voltada para os problemas prementes de
hoje e tem o objetivo, ainda, de preparat o mundo pata os desafios do próximo
século. Reflete um conseuso mundial e um compromisso politico no nivel
mais alto no que diz respeito a desenvolvimento e cooperação ambiental. O
êxito de sua execução é responsabilidade, antes de mais nada, dos Governos.
Para concretizá-Ia, são cruciais as estratégias, os planos, as políticas e os
processos nacionais. A cooperação internacional deverà apoiar e
complementat tais esforços nacionais. Nesse contexto, o sistema das Nações
Unidas tem um papel fundamental a desempenhat. Outras organizações
intemacionais, regionais e subregionais também são convidadas a contribuir
para tal esforço. A mais ampla participação pública e o envolvimento ativo
das organizações não-governamentais e de outros grupos também devem ser
estimulados.
IA. O cumprimentõ(iõs objetivos da Agenda 21 acerca de
desenvolvimento e meio ambiente exigirà um fluxo substancial de recursos
financeiros novos e adicionais para os paises em desenvolvÚDento, destinados
a cobrir os custos incrementais necessàrios às ações que esses paises deverão
empreender pata fazer frente aos problemas ambientais mundiais e acelerar o
desenvolvimento sustentável. Além disso, o fortalecÚDento da capacidade das
instituições internacionais pata a implementação da Agenda 21 também exige
recursos financeiros. Cada uma das áreas do programa inclui wna estimativa
indicadora da ordem de grandeza dos custos. Essa estimativa deverà ser
examinada e aperfeiçoada pelas agências e organizações implementadoras.
1.5. Na implementação das áreas pertinentes de programas
identificadas na Agenda 21, especial atenção deverà ser dedicada às
circunstâncias específicas com que se defrontam as economias em transição. É
necessàrio reconhecer, ainda, que tais paises enfrentam dificuldades sem
precedentes na transformação de suas economias, em alguns casos em meio a
consideràvel tensão social e politica.
1.6. As áreas de programas que constituem a Agenda 21 são
descritas em termos de bases pata a ação. objetivos. atividades e meios de
implementação. A Agenda 21 é um programa dinâmico. Ela será levada a
cabo pelos diversos atores segundo as diferentes situações. capacidades e
prioridades dos paises e regiões e com plena observância de todos os
principios contidos na Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento. Com o correr do tempo e a alteração de necessidades e
cir~unstânci:;s: é possivel que a Agenda 21 venha a evoluir. Esse processo
assmaIa o unCIO de uma nova associação mundial em prol do desenvolvimento
sustentàvel.

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
SEÇÃO I
DIMENSÔES SOCIAIS E ECONÔMICAS

AGENDA 21
CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MEIO AMBIENTE E
DESEl'I'VOLVIMENTO
Capítulo 1

Capítulo 2
COOPERAÇÃO ThiERNACIONAL PARA ACELERAR O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS pAíSES EM

DESEN\'OLVIMENTOEPOLíTICASISTER~ASCORRELATAS

PREÂMBl..iLO

1.1. A humanidade se encontra em um momento de definição
hístórica Defrontamos-nos com a perpetuação das disparidades existentes
entre as naçõêS e no interior delas, o agravamento da pobreza, da fome; das
doenças e dó1lnaIfabetismo, e com a deterioração contínua dos ecossistemas
de que dcpéIÍÍIé nosso bem-estar. Não obstante, éaso se integrem as
preocupações relativas a meio ambiente e desenvolvimento e a elas se dedique
mais atenção, será possível satisfazer às necessidades bàsicas, elevar o nivel

Introdução
2. I. Para fazer frente aos desafios dos meio ambiente e do
os Estados decidiram estabelecer uma nova parceria
mundIal. Essa parcena. co~pro1!'ete todos os E~tados a estabelecer um diàIogo
p~ente e c~trut1VO, mspID1do na neceSSIdade de atingir uma economia
7m mvel mundial mais eficiente e eqüitativa, sem perder de vista a
mterdependência crescente da comunidade das nações e o fato de que o
desen~olvimento,
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desenvólvimento sustentável deve tornar-se um item prioritário na agenda da
comunidade internacional. Reconhece-se que, para qllC essa nova parCl:ria
tenha êxito, é importante superar os confrontos e promover um clima de
cooperação e solidariedade genuínos. É igualmente importante fortalecer as
políticas nacionais e internacionais, bem como a cooperação multinacional,
para acomodar-se às novas circunstâncias.

VII - missão ou estudo no exterior, quando autorizado o afastamento,
conforme dispuser o regulamento:

* lru;/So VII com redação dada pela Lei nO 9.527. de lO'12il997 .
VIII - licença:
a) à gestante, à adotante e à paternidade;
b) para tratamento da própria saúde, até o limite de vinte e qlUltto meses,
cumulativo ao longo do tempo de serviço público prestado à União, ero cargo de
provimento efetivo:

* Alínea com redação dada pela Lei nO 9.527. dei 0112//997 .
c) para o desempenho de mandato classista, exceto para efeito de
promoção por merecimento;

LEI N° 7.990 DE 28 DE DEZEMBRO DEí989.
INSTITUI, PARA OS ESTADOS, DISTRITO
FEDERAL E MUNICÍPIOS, COMPENSAÇÃO
FINANCEIRA
PELO
RESULTADO
DA
EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO OU GÁS
NATURAL, DE RECURSOS HÍDRICOS PARA
FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA,
DE RECURSOS MINERAIS EM SEUS
RESPECTIVOS TERRITÓRIOS, PLATAFORMA
CONTINENTAL, MAR TERRITORIAL OU ZONA
ECONÔMICA EXCLUSIVA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Ar!. 10 O aproveitamento de recursos hídricos, para fins de geração de
energia elétrica e dos recursos minerais, por quaisquer dos regimes previstos em
lei, ensejará compensação financeira aDS Estados, Distrito Federal e Municipios, a
ser calculada, distribuida e aplicada na forma estabelecida nesta Lei.
Art. 2° - (Revogado pela Lei n° 9.648, de 27/05/1998 ).

d) por motivo de acidente ctn serviço ou doença profissioual;
e) para capacitação, conforme dispuser o regulamento:

* Alínea com redação dada pela Lei n° 9.527. de /0, 12/1997 .

f) por convocação para o serviço militar:
IX - deslocamento para a nova sede de que trata o ar!. 18;
X - participação em competição desportiva nacional ou convocação para
integrar representação desportiva nacional, no País ou no exterior, conforme
disposto em lei específica;
XI - afastamento para servir em organismo internacional de que o Brasil
participe ou com o qual coopere.

* IncISO auescentado pela Lei n° 9.527 tk 10112/1997 .

DECRETO-LEI N° 5.452, DE 01 DE MAIO DE 1943.
APROVA A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO
TRABALHO.

Art. 3° O valor da compensação financeira corresponderli a um fator
percentual do valor da energia constante da fatura, excluídos os tnbutoS e
empréstimos compulsórios.
§ 1° A energia de hidrelétrica, de uso privarivo de produtor, quando
aproveitada para uso externo de serviço público, também será gravada com a
aplicação de um fator de 6% (seis por cento) do valor da energia elétrica
correspondente ao faturamento calculado nas mesmas condições e preços do
concessionário do serviço público local.
§ ']f' Compete ao Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica DNAEE. fIxar, mensalmente, com base nas tarifas de suprimento vigentes, uma
tarifa atualizada de referência, para efeito de aplicação das compensações
financeiras, de maneira uniforme e equalizada, sobre toda a hidreletricidade
produzida no País.

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

TÍTULO IV
Do Contrato Individual do Trabalho
CAPÍTULo IV
Da Suspensão e da Interrupção

Ar!. 471. Ao empregado afastado do empregõ, são asseguradas, por
ocasião de sua volta, todas as vantagens que, em sua ausência, tenham sido
atribuídas à categoria a que pertencia na ctnpresa

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.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _n ••••••••••••• ••••••• •••••••••••••••••••••••••

TÍTULom
Dos Direitos e Vantagens

.............................................................................:

.

CAPÍTULO VII
Do Tempo de Serviço

.....................................................................................................................................
Ar!. 102. Além das ausências ao serviço previstas no ar!. 97, são
considerados como de efetivo exercicio os afastan1entos em virtude de:
I - férias;
II - exercicio de cargo ctn comissão ou equivalente, ctn órgão ou entidade
dos Poderes da União, dos Estados, Municípios e Distrito Federal;
m - exercicio de cargo ou função de governo ou administração, ctn
qualquer parte do Território Nacioual, por nomeação do Presidente da República;
IV - participação ctn programa de treinamento regularmente instituído,
conforme dispuser o regulamento:

* Inciso IV com~odadapelaLeinO 9.527. tk 1011211997 .

V - desempenho de mandato eletivo federaL estadual, municipal ou do
Distrito Federal, exceto para promoção por merecimento;
VI - júri e outros serviços obrigatórios por lei;

Art. 472. O afastamento do empregado em virtude das exigências do
serviço militar, ou de outro encargo público, não constituir-á motivo para alteração
ou rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador.
§ 1° Para que o ctnpregado tenha direito a voltar a exercer o cargo do qual
se afastou em virtude de exigência do serviço militar ou de encargo público, é
indispensável que notifIque o empregador dessa intenção, por telegrama ou carta
registrada, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data em que se
verifIcar a respectiva baixa ou a terminação do encargo que estava obrigado.
§ 2° Nos contratos por prazo determinado. o tctnpo de afastamento, se
assim acordarem as partes interessadas, não será computado na contagem do prazo
para a respectiva terminação.
§ 3° Ocorrendo motivo relevante de interesse para a segurança naciooal,
poderá a autoridade competente solicitar o afastamento do ctnpregado do serviço
QU do local de trabalho, sem que se confIgure a suspensão do contrato de trabalho.

* § 3°foi acrescentado pelo Decreto-lei nO 3, de 27 '0/'1966.

LEI N° 8.001, DE 13/03/1990 - DOU 14/03/1990
DEFINE OS PERCENTUAIS DÁ DISTRIBUIÇÃO
DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE QUE
TRATA A LEI N" 7.990 DE 28"DE DEZEMBRO
DE 1989, E DÁ OUTRAS PROYríD.ÊNCIAS.
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Art. 1° A distribuição mensal da compensação financeira de que trata o

ano 2° da Lei n° 7.990, de 28 de dezembro de 1989, será feita da seguinte fonna:
1- 45% (quarenta e cinco por cento) aos Estados;
II - 45% (quarenta e cinco por cento) aos Municipios:
m- quatro inteiros e quatro décimos por cento à Secretaria de Recursos
Hídricos do Ministério do Meio Ambiente. dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal;
. -

* Inciso III com redação dada ~1a Lei nO 9.433, de 08/0111997.
IV - três inteiros e seis décimos por cento ao Depanamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica - DNAEE, do Ministério de Minas e Energia;

* Inciso TV com redação dada pela Lei nO 9.433, de 08/0l!I997.

V - dois por cento ao Ministério da Ciência e Tecnologia
• InCISO Vacrescldo ~Ia Lei nO 9.433. de 081011997.
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previsto no inciso XIX do art. 21 da Constituição e criado pela Lei n° 9.433, de 8 de janeiro de
1997.
2.
A ANA será uma autarquia sob regime especiaL vinculada ao Ministério do Meio
Ambiente, com autonontia administrativa e financeira, manda!o fixo e estabilidade de seus
diretores. Estas características' justificam-se porque a implantação do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos é tarefa a ser executada ao longo de vãrios anos, que exigiril
continuidade administrativa e capacitação tecnica dos seus dirigenteS p= enfrentar, entre Ol/ll'tls,
dois relevantes problemas lUlCionais:
a). as secas prolongadas, especialmente no Nordeste. cujo equacionamento exigici o
apnmoramento da gestão da ofena de água, o ,estabelecimento de gerenciamento da
demanda e a pnorlzação dos usos de recursos hídricos em situação de escassez;
b)
a poluição dos rios. principalmente nos casos em que a situação critica decorre da
desarticulada. cujo ordenamento demandarà uma ação pactuada na escala da
bac1a hidrografica abrangendo mais de um estado.

utiJ~~

§ 1° Na distribuição da compensação financeira, o Distrito Federal
receberá o montante correspondente às parcelas de Estado e de Municipio.
§ 2° Nas usinas hidrelétricas beneficiadas por reservatórios de montante,
o acréscimo de energia por eles propiciado será considerado como geração
associada a estes reservatórios regularizadores, competindo ao DNAEE efetuar a
avaliação correspondente para detenninar a proporção da compensação finan':l:ira
devida aos Estados, Distrito Federal e Municipios afetados por esses res~atónos.
§ 3° A Usina de ltaipu distribuirá, mensalmente, respel~os os
percentuais definidos no "caput" deste artigo, sem prejuízo das parcelas devidas ao
DNAEE e ao Ministério da Ciência e Tecnologia, ao Estado do Paraná e aos
Municipios por ela diretamente afetados, 85% (oitenta e cinco por cento) dos
"rovalties" devidos por ltaipu Binacional do Brasil, previstos no Anexo "C", item
do Tratado de ltaipu, assinado em 26 de março de 1973, entre a República
Federativa do Brasil e a República do Paraguai, bem como nos documentos
imerpretativos subseqüentes, e 15% (quinze por cento) aos Estados e Municípios
afetados por reservatórios a montante da Usina de ltaipu, que contribuem para o .
incremento de energia nela produzida.

m:

3.
Além de coordenar e apoiar o Sistema Nacional de Gerenciamemo de Recursos
Hídricos, a ANA será taInbém o órglo gestor dos recursos hidricos de domínio da Uniio, alUIndo
de forma subsidiária e articulada com outros órgãos e entidade$, públicos e privados, in:tegrmnes
do Sistema, dentre os quais se destacam:
a) Conselho Nacional de Recursos Hídricos, criado pela Lei na 9.433/97 e ~entado
pelo Decreto n° 2.612, de 3 de junho de 1998, composto de representlllttes de usuários, dos
govemos Fedem! e estaduais e de organizações não governamentais;
b) os órgãos estaduais gestores de recursos hidricos, que exercem o controle da outorga de
direto de uso de recursos hidricos de domínio estadual;
c) os comitês de bacia hidrografica, criados pela Lei na 9.433197, que funcionorão como se
fossem o parlamento da respectiva bacia ao debater temas relacionados can o mo de
recursos hidricos, procurando conciliar interesses de segmemos distimos;
d) as agências de .bacia, criadas pela Lei nO 9.433/97, que serão entidades de direito privado,
sem fins lucrativos, instituidas pelos Comitês de Bacia Hídrográfica para awar como suas
secretarias executivas.

§ 4° A cota destinada à Secretaria de Recursos Hídricos do MinistéIiõdo
Meio Ambiente. dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal será empregada na
•D~tre as vãrias atribuições cometidas à ANA no Projeto de LeL cabe destacar as de
implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e do .Sistema Nac!~ 4.
outo~ o díretlo de uso de recursos hidricos em corpos hidricos de domínio da Uniio; estabelecer
de Gerenciamento de Recursos Hídricos e na gestão da rede hidrometeorologIca COndIçõeS de operação de reservatórios para garantir o uso múltiplo dos recuaos hídricos: e
promover ações que possam minimizar os efeitos de secas e inundações de que trata o inciso xvm
nacional.
do ano 21 da Constituição, em apoio aos estados e municípios.
• § 4° com redação dada ~1a Lei n° 9.433, de 08/0I11997.
§ 5° A cota destinada ao DNAEE será empregada na operação e exp~ão
de sua rede hidrometeorológica, no estudo dos recursos hidricos e em servIços 5. .
. A ANA iniciará suas atividades nas regiões em que a água seja insuficiente ou de
baixa qnalldade. com conflitos deflagrados ou em via de irrupção, adotando procedimemos
relacionados ao aproveitamento da energia hidráulica
• § 5° acrescuio ~Ia Lei nO 9.433, de 08/0111997.
••..••.••.•••.••••.••••••.•.•••.••••.••.•.•••••...•••••••.•...•.••• u

••.•••••••••• •••••••··•·••••••·•·••••••• ••.••••••••••.•••.•.••.

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

previstos!"' Lei nO 9.433/97 imt;irameme compativeis com a Deçlaração de Dublin (1992 Conferêm:,. Internacional sobre a Agua. Meio Ambiente) e a Agenda 21 (1992 - Conferência daJ
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente):

Mensagem nO 1270

Senhores ~embros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 64, parágrafo la, da Constituição Federal, submeto à elevada
deliberação de Vossas Excelências o texto do projeto de lei que "Dispõe sobre a criação da Agência
Nacional de Águas - ANA, entidade. federal de coordenação e apoio do Sistema Nacional de
GemK:iamento de Recursos Hídricos, e dá outras providências".

a) considerar a água bruta disponível nos rios e reservatórios, seja para consumo ou para
diluição de efluentes, como bem de natureza econônúca;
b) descentralizar o gerenciamento e a operação das estruturas hidricas;

Brasília,

2

de setenlbro

de 1999.

~_/-

c) viabilizar a efetiva participação dos agentes. envolvidos e interessados, nos processos
decisórios sobre o uso dos recursos hidrlcos;
d) alocar a água brina de forma sustentàvel. zelando pela conservação e procurando dirimir
conflitos e dissipar tensões.
6
O Projeto de Lei prevê ajustes na base de cálculo.das quantias cobradas pela utilização
dos recursos hidricos na geração de energia hidráulica. conforme dispõe a Lei nO 7.990 de 28 de
dezembro de 1990, ao tempo em que considem paga a quantia que seria devida pelo uso dos
recursos hidricos na forma da Seção IV do capítulo IV da Lei 9.433/97..

EMII 095 MMAIMMEIMFIMP

BI3SÍ1ia, 2S de agosto de 1999

Exce~en,~ssimo

Senhor Presidente da República.

Submetemos à elevada cOll5ideração de Vossa Excelência Projeto de Lei que
dispõe sobre a criaÇãq. da Agência Nacional de Águas - ANA, entidade que terá a fimçio de
promover o desenvolininento do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídrico.

7.
Essa providência permitirá que se estabeleça nova distribuição dos recursos gemdos,
dando-se ênfase à destinação que belieficia a bacia hidrogràfica e os órgãos e entidades gestores dos
recursos hidricos, assegunmdo remuneração dos estados e municipios em va10res absolutos
superiores aos que vêm recebendo, mas reduzindo as suas participações relativas de 45% para 40%
ou de 9!l".Io para 80"10 no somatório.
8.
Efetua-se, também, ajustes na destinação dos recursos, no ãmbito federal, em razão de
transferências de atribuições entre órgãos e entidades.
9.
Nossa expectativa é a de que o Projeto, se aprovado, constituir-~ num marco de
uma nova era e num Passo laro:o em busca de solucões para os graves problemas que ocorr~ nas
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bacia., hidrOlll'ifícu- Mll1icln.-"""'. e<lCneme. ocin dêocaordeiwla d"" oet<\reo "'um"" de álnlll.
Isto se deve basicamente a eXigência de apresentação da certidão negativa
desperdicio, ausência de gerenciamento da demanda e manutençllo insuficiente das _
hidráulicas. de débitos. por parte dos MUnlciplos. Estados e Distrtto Federal
A conseQuêncla direta recai no atendimento do púbhco alvo da assistência
Respeitosamente

soc!al. ou seja. a população mais vulneravel do nosso pais. Estão entre os

atendidos os Idosos. cnanças e adolescentes empobrecidos. pessoas portadoras
de defiCiência. como também as cnanças pelo Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil. etc.

JOSÉ SARNEY FILHO

PEDRO MALAN

MilIimo de Estado do Meio Ambieme

MilIistro de Estado da Fazcuda

RODOLPHO TOURINHO NETO

MARTUSTAVARES

MilIimo de Estado de Minas e Energia

Ministro de Estado do PIaDejameulo.
Orçamemo e Ge<lio

A rede de proteção SOCial é formada. em sua malona. por entidades da
SOCIedade CIVIl. que mUitas vezes não se encontram inadimplentes com a
Segundade Social. Mas é necessáno assegurar também o atendimento prestado
pela rede pública. uma vez que o direito ao atendimento a esta população deve
ser garanlldo de acordo com o que prevê a propna LOAS. E é com este intUito que
apresentamos esta proposição.
Sala de Sessões. em 02 de setembro de 1999
1 ......."' ....:.·-'

Deputado Eduarao Barbosa

2

Aviso n 1464 - C. Civil.

Em

2 de

setembro de 1999~

I.EGlSL,\CAo ctnoA ·\"EX,\OA PEL\
\l• .\O Df'. ESTl uns LEGISI.A f1\'ns • (·,01

COOROE'

LEI N° 8.742. DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993.
SenhorPrimeiro Secretário.

Encaminho a essa SecretAria Mensagem do Excelentíssúno Senhor Presidente da
República relativa a projeto de lei que "Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas ANA, entidade rederal de coordenaçio e apoio ek, Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos. e dá outras providências".

OlSP(iE SOBRE \ UR(iAN\7"\(,'Ao DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊ:'IIClA SOCIAL

Atenciosamente.

~

PEDRO PARENTE
Chere da Casa Civil
da Presidência da República

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

.!JRAsíLJ:A.DF.

PROJETO DE LEI
N2 1.618, DE 1999
(Do Sr. Eduardo Barbosa)
Altera a Lei nO 8 742. ae 7' de aezemoro ae 1993

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N' 352. DE 19991

o Congresso NaCIonal decreta

CAPÍTULO V
.
00 FINANCIAMENTO DA ASSISTÉNCIA SOCIAL
ArL ~9. Os recursos de responsabilidade da \ 'mão destinados a
asststêncla SOCial serão automaucamente repassados ao Fundo Nacional de
AssistênCia Social - FNAS. it medida que se forem realizando as receitas.
Parágr~lo imico. Os recursos de responsabilidade da União
destinados ao financl8mento dos heneticios de prestação continuada.
previstos no an.20. poderão ser repassados pelo MinistériO da Previdência e
Assistência Social diretamente ao INSS. órgão responsável pela sua
execução e manutenção.

.. PariJwaJo únrco tlcre.'iCu)o peJu 1.1." n<) 9, ..~O. de 30 11 I99X,

PROJETO DE LEI N° 1.620. DE 1999
(DO SR JOSÉ PIMENTEL)
Atlera O § 2° do art. 5° da Lei nO 8.112. de 1990. que dispõe sobre o Regime Juridico dos
Servidores Públicos Civis da União. das autarquias e das fundações públicas federais.
(DEVOLVA-SE A PROPOSiÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 61, § 1°. INCISO 11. ALíNEA "c".
DA CF, COMBINADO COM O ART. 137. § 1°. INCISO 11. ALíNEA "b" DO RICO. OFICIE-SE
AO AUTOR. SUGERINDO-LHE A FORMA DE INDICAÇÃO (ART 113. RICO). PUBLIQUESE.)

Art. l' O art. 29 da Lei nO 8.742. de 07 de dezembro de 1993. passa a
vigorar com a segUinte alteração:
Art29 ..

Parágrafo ÚniCO: Para a efetivação do repasse dos recursos de que trata o.
caput. os Estados. Distnto Federal e os MUnlciploS ficam dispensados da
apresentação de documento comprobatóno de inexistência de déMo com a
Segundade SOCial.

o Congresso Nacional decreta:

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

Art. 1° O § 2° do art. 5° da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de
1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
JUSTIFICAÇÃO
"Art. 5°
Desde a entrada em vigor da Lei nO 8.742 - Lei OrgânICa da ASSistência
SOCIal. toda a rede prestadora de serviços de aSSIstência soc.al vem sofrendo
constantes InterruPÇÕeS nos repasses dos recursos federaiS. feitos através dos
fundos mUnicipaiS. estaduais e distntal.

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

..
~

··········;·t..············.·········

§ 2° Ás pessoas portadoras de defie.iFncia fislca é
assegurado o direito de se inscrever em concurso público Illif!lc provimento de
cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a defiCiência de Que são
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ponadoras; para tais pessoas serão reseIVadas no minimo 10% por cento e no
máximo 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso, sendo
vedada, em qualquer caso, a destinação de menos de duas vagas para o
cumprimento dessa fmalidade<
Art. 2° ~ Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Os portadores de deficiência fisica vêm. paulatinamente.
conquistando importantes avanços na luta por seus direitos. graças a sua
organização. Uma significante vitória desse segmento social foi a inclusão na
atual Constituição Federal do dispositivo remetendo a lei ordinária o I
!ltStabelecimento de reseIVa de percentual de cargos e empregos públicos.
quando da abertura de concursos públicos. o que foi feito a partir da Lei n°
8.112/90.
Mais tarde, o Decreto n° 914, de 06 de setembro de 1993, que
instItuIU a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência, conseguiu responder. no plano normativo. a uma demanda
histórica das organizações defensoras dos interesses desse segmento. Em que
pese marchar para o sexto aniversário. este ano, os dispositivos desse Decreto
ainda estão, em grande parte, por ser devidamente acolhidos obseIVados e
implementados pela sociedade e Poderes Públicos.
'
O Programa Nacional dos Direitos Humanos, instituido em maio
de 1996, elegeu, na parte dedicada ao tema "portadores de deficiência" como
primeira meta de curto prazo a "integração das ações governamentais 'e nãogovernamentais, com vistas ao efetivo cumprimento do Decreto...", em mais
uma tentativa de sensibilizar a sociedade e orientar a ação pública para a
preocupação com a questão dos portadores de deficiência
Um dos pressupostos para a aqUisição da cidadania por parte da
pessoa portadora de deficiência é . sem dúvida sua inserção no mercado de
trab~o. Tanto é que o Decreto 914/93 não descurou desse aspecto, e traz em
seu bOJO essa temática em pelo menos cinco incisos, quais sejam:
5~

dúvida, fará justiça aos portadores de deficiência fisica do Brasil. Espero,
pois, o apoio inestimável de todos os pares desta Casa.

Sala das sessões em.

O2 de agosto de 1999.
\~n,

f:

~~

JUSTIFICATIVA

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

LEI N° 8.112, DE II DE DEZEMBRO DE 1990.
DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA
UNIÃO. DAS AUTARQUIAS E DAS
FUNDAÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS.

TÍTULO 11
DO PROVIMENTO. VACÂNCIA. REMOÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO E
SUBSTITUIÇÃO
CAPÍTULO I
DO PROVIMENTO
Seção I
Disposições Gerais

Pessoa Portadora de DefiCiênCia:

ljj··~··;;;~J~;;·~·;;;~~;;~;;~d~;~·d;·;;;;;;~~~.i~:·;~;;;;i~~d;'~':::;'~f
pecultaridade.\', em loda.v as l1ucia/lvQS governamentais
relaCIOnadas iJ educaçãu, saúde, trabalho... " (grifo nosso)

............_

.

t·

ump/zur (.1,\ u/ternatn'lls dI.! absorção (!ceJntJmica da.\' passoas
portadoras de defiCIênCIa;
VII· promover medidas Visando ii criação de emprego, que
priVIlegIem atwidades econômicas de absorção de mão-de-obra de
pesS(}(J.\' porlUdura.\' dI.! deficiênCIa;
VIJI - proporcIOnar ao portador de deficiência qualificação
profiSSIOnal e mcorporaçdo no mercado de trabalho. ..

Art. 7". São_ tnstrumanto.\' da Políllca Nacional para a Integração
da Pe.r;.wJa POr/adora de j)eficlênL'u:
111 a plIcaçào da leglslaçào espacftica qUi! diSCiplina a rl!,'{arva de
mercado &' (rahal/w. em .Iamr das pe.'iSoll.'i porradoru.\' dI.:
defiCiênCIa, nas enlldadc.'í du admmlMração públIca e do setor

Art. 5° São requisitos básicos para investidura em cargo público:
I - a nacionalidade brasileira:
11 - o gozo dos direitos politicos:
111 - a quitação com as obrigações militares e eleitorais:
IV - o nivel de escolaridade exigido para o exercicio do cargo:
V - a idade minima de dezoito anos:
VI - aptidão fisica e mental.
§ 1° As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros
requisitos estabelecidos em lei.
§ 2° Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de
se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições
sejam compatíveis com a deficiência de que são ponadoras; para tais pessoas
serão reseIVadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso.

DECRETO N° 914, DE 06 DE SETEMBRO DE 1993.

pnvado ..• f.1

Conquanto a Lei 8,112/90 haja previsto a reseIVa de vagas em
concursos públicos para as pessoas portadoras de deficiência fisica. o fez de
maneira a deixar grande margem de di,cricionariedade. com a previsão de
"até 20%" das vagas. Isso tem minguado o número de vagas para essas
pessoas em muitos concursos públicos. Há exemplo de concursos que não
dedicam mais do que I% das vagas para os portadores de deficiência. o que
toma as condições de acesso desse segmento ao emprego ou cargo público
bastante mitigadas.
A presente propositura visa a diminuir a margem de
discricionariedade da Lei 8.112/90, mantendo o percentual máxímo de vagas
(até 20%); mas estabelecendo o percentual de 10% como balizador inferior,
assegurando, ainda, o minimo de duas vagas nos casos em que, aplicado o
percentual de 10%, este não corresponda a um número de vagas superior a
dois.
. Qutrossim, o presente projeto de lei é consistente com a
legislação pthinente e com o Programa Nacional dos Direitos Humanos. Por
isso, revesfé!iS~ de grande valia a aprovação dessa matéria, fato que, sem

INSTITUI A POLÍTICA NACIONAL PARA
A
INTEGRAÇÃO
DA
PESSOA
PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. E DÀ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO 111
DAS DIRETRIZES
Art. 5° São diretrizes da Politica Nacional para a Integração da
Pessoa Ponadora de Deficiência:
I - estabelecer mecanismos que acelerem e favoreçam o
desenvolvimento das pessoas portadoras de deficiência:
11 - adotar estratégias de artipulação com órgãos públicos e
entidades privadas. bem como com organismos internacionais e estrangeiros
para a implantação desta Politica;
111 - incluir a pessoa portadora de deficiência, respeitadas as suas
peculiaridades, em todas as iniciativas governamentais relacionadas a
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educação, saúde. trabalho. à edificação pública seguridade social. transporte,
habitação, cultura, esporte e lazer;
IV - viabilizar a participação das pessoas portadoras de deficiência
em todas as fases de implementação desta Politica, por intermédio de suas
entidades representativas:
V - ampliar as alternativas de absorção econômica das pessoas
portadoras de deficiência:
VI - garantir o efetivo atendimento à pessoa portadora de
deficiência. sem o indesejável cunho de assistência protecionista;
VII - promover medidas visando à criação de empregos, que
privilegiem atividades econômicas de absorção de mão-de-obra de pessoas
portadoras de deficiência;
VIII • proporcionar ao portador de deficiência qualificação
profissional e incorporação no mercado de trabalho.

Outubro de 1999
JUSTIFICAÇÃO

A qualidade da alimentação ê condlçã~ indispensável para
a mantenlmento da saúde. Entretanto. nos dias atuais, pnncipalmente nas
cidades maiores. uma grande parte da população não têm condições de voltar
para casa para fazer suas refeições e alimentar-se adequadamente.
O advento das restaurantes e lanchonetes COm serviços de
auto-atendimento passaram a ser mUita procurados para as realização de
refeições fora de casa e são hOJe masslvamente freGuentados.
No entanto, para realizar sua escolha. os consumidores

CAPÍTULO V
DOS INSTRUMENTOS
Art. 7° São instrumentos da Politica Nacional para a Integração da
Pessoa Portadora de Deficiência:
I - a articulação entre instituições governamentais e nãogovernamentais que tenham responsabilidades quanto ao atendimento das
pessoas com deficiência. em todos os níveis. visando garantir a efetívidade
dos programas de prevenção. de atendimento especializado e de integração
social, bem como a qualidade do serviço ofertado, evitando ações paralelas e
dispersão de esforços e recursos:
II - o fomento à formação de reéorsos humanos para adequado e
eficiente atendimento das pessoas portadoras de deficiência:
III - a aplicação da legislação especifica que disciplina a reserva de
mercado de trabalho, em favor das pessoas portadoras de deficiência nas
entidades da Administração Pública e do setor privado. e que regulamenta a
organização de oficinas e congêneres integradas ao mercado de trabalho. e a
situação. nelas. das pessoas portadoras de deficiência:

dependem apenas da seu sentida Visual Já que têm dificuldades de obterem maIs
informações sobre as alimentos que estão expostas.
Por outro lado. em contraste com os grandes contingentes
de brasileiros que passam fome ou se alimentam mUita escassamente, a
C1l!llCllnte incidência da obesidade já se tomou um caso sêrio de saúde pública. E
Da consumidores tomaram-se mais cuidadosos e exigentes em termas da
Gualidade dos produtos Gue con"'mem.
Par entender que estes tipos de estabelecimentos podem
fomecer maIs e melhores Informações e que as consumidores têm o direito de
ser bem Informados sobre as alimentO&- expostas ao seu consuma, estamos
apresentando este Projeta de LeI.
Entenaemos que a releváncla da maténa é suficiente para

solicitar e merecer. par pane de nossas ílustres Pares desta Câmara dos
Deputadas. sua atenção para a análise e aprovação desta proposição.

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

Sala das Sessões. em

de

de 1999.

PROJETO DE LEI
N.2 1.621, DE 1999
(Do Sr. Gilberto Kassab)

DispOe sobre a identificação dos alimentos oferecidos ao conswno
nos es'tabelecimem:os que espeCifica.

PROJETO DE LEI
N.2 1.637, DE 1999

(AS COMISSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS;
E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) ART. 24,

(Da Sra. Esther Grossi)

U)

Dispõe sobre a colocação obrigatóna de abras de arte em edificações da poder público

federal.
o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Os estabelecImentos que prestam serviço de
refeição, lanche ou outra modalidade slmílar. pelo sistema de auto-serviço,
sào abrigados a láentificar as pnnClpais ingredientes contidos nas
preparações que oferecem para a consumo.

'

(ÀS COMISSÕES DE TRABALHO. DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO; DE
EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (ART. 54); E DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24. 11)

O Congresso Nacional Decreta:

ParágrafO único. Para os efeitos desta lei, consiclenHe
auto-SCfVÍÇO aquele em que os alimentas ficam expostos à escolha da próprio
consumIdo< Gue se abastece sem a medIação de funClonáno para ordenação
do pedido.

Ar!. l° Toda edificação destinada ao uso público ou coletivo
que vier a ser construída no território nacional pelo poder público
federal deverá conter, em local de destaque. obra de arte de autoria
de artista brasileiro.

Art. 2° A eXistência da infOrmação prevista no ar!. 1° desta
lei ê condição para a concessão da alvará de funcionamento dos
estabeleCImentos.

Artigo 2° A obra de arte de que trata esta lei. e que poderá ser
pintura, gravura, escultura, mural ou relevo escultórico, deverá ser
executada
com material duradouro, integrar-se ao projeto
arquitetônico em adequadas condições de visibilidade, asseguradas
ainda as necessárias condições de manutenção, conservação e:
segurança.
Art. 3° A obra de arte deverá ser original. nos termos da
le~slação brasileira em vigor sobre Direito Autoral, e seu autor
previamente cadastrado em órgãos representativos da categoria
artística, ou em Secretarias Municipais ou Estaduais de Cultura.

Art. 3° O descumpnmento da presente leI sUjeitará a Infrator
à penalidades progressIvas. desde a notificação de advertênCIa até a
cassação do alvarà de funCIonamento.

Art. 4° O Poder ExecUllvo regulamentará a presente lei na
prazo de sessenta dias de sua publicação.
Ar!. 5° Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
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An. .+0 O vaior do custo da obra-de arte não poderá exceder a
1% (um por cento) do valor total do custo da construção.

PROJETO DE LEI
N2 1.698, DE 1999
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N~ 1.305199

Art. 5° O Estado poderá utilizar-se. para o cumprimento desta
Lei. de obras de arte que já são de propriedade do poder público
federal, suas empresas. fundações e autarquias.

Altera o art. 16 da Lei nQ 8.935, de 18 de novembro de 1994, que

Art. 6° Para ampliar conhecimentos e possibilitar melhor
fruição da obra de arte em exposição. cada trabalho exposto deve
ser acompanhado de placa informativa onde, além do nome da obra
e seu autor. constem informações sobre datas, temática e técnicas
utilizadas.
Art. 7° - Até 90 (noventa) dias após a aprovação deste DecretoLei o governo federal estabelecerá a sua regulamentação, definindo
as formas de sua divulgação entre os artistas e público, critérios de
escolha da obra de arte, fixação do valor a ser pago, comissão
julgadora. fiscalização do cumprimento da lei.

regulamenta

o art. 236 da Constituição Federal.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI Nº 3.405, DE 1997)

o CO:-;GRESSO :-;AClONAL decrela:
An. p: O caput do ano 16 da Lei nl! 8.935. de 1994. passa

J.

vigorar com a seguinte

redaçlio:
"An, 16. As vagas scrão preenchidas alternadamente. duas terças panes por
remo~ão.

concurso público de provas e titulos e uma terça, pane por mClo de

a

~er

procedida mediante concurso de titulas. não se pemlltmdo q.ue qu;J.19~e~ serventia notanal
ou de registro tique vaga. sem abenura de concurso de provimento Inlctal ou de remoção.
por mais de seis meses·' (NR)
An, :> baa L::I

t:ntr3

em vigor na data de: sua puhhcação

LEGISL\t,\O \lT-\D-\ A~EX.-\D\ PELA
(OORDr, -\C\.O Di: ESn'DOS LEGISLJ" rIYO~ - ( eDI

CONSTlTW<'ÃO
DA
REP(:BLIC.-\ FEDERAT"·.-\ DO BRASIL

JUSTIFICATIVA

1988

O objetivo princ.ipal deste Projeto de Lei é promover entre
artistas - através de suas obras- e o público usuário do serviço
público federal - o que abrange amplas camadas da população
brasileira - maior acesso aos bens culturais. Ao promover este
encontro, ampliam-se as possibilidades do grande público, mais
informado e sensibilizado, adquirir o hábito de visitar museus,
galerias, mostras e exposições de arte.
Com a colocação obrigatória de obras artisticas em edificações
do poder público federal amplia-se o público consumidor de arte e,
consequentemente. amplia-se o restrito mercado de trabalho de
artistas e produtores culturais.
É importante também dar dimensão pública às obras de arte
que estão gúardadas ou precariamente depositadas em órgãos
federais. em inadequadas condições de umidade. iuminosidade.
manuseio e limpeza. Adquiridos através de incorporação de
patrimônio. leilões.áoações ou cobranças juáiciais, obras de arte de
artistas como Portinari. Volpi, Carlos Bracher, Di Cavalcanti,
Rubem Valentim e Antônio Poteiro apenas "ambientam" gabinetes
de autoridades federais. sendo vistas só pelos poucos que tem acesso
a estes gabinetes.
Ficam prejudicadas então as possibilidades destas obras
cumprirem sua função cultural. que é levar significados. sentimentos
e beleza para um amplo público. Em Brasilia, por exemplo, só a
CEF tem cerca de 1100 obras de arte em seu acervo. e o Banco
Central tem mais de 2000 obras.
O apoio às artes á~monstra o desenvolvimento de um povo e o
seu amadurecimento como nação.
Sala de Sessões

de

de 1999

TITL'LO IV
Oa Orgamzação dos Poderes
CAPiTULO I
00 Poder Leglslauvo
Seção VIII
Do Processo Legislativo
Subseção III
Das Leis
An. 61 A miciativa das leIS complementares e ordinanas cabe a
qualquer membro ou ComIssão da Cárnara dos OepUlados. do Senado Federal ou
do Congresso Nacional. ao PreSIdente da Repúbltca. ao Supremo Tribunal Federal.
aos TribunaIS Supenores. ao Procurador-Geral da República e aos CIdadãos. na
forma e nos casos previstos nesla Consutuição.
•
§ 10 São de iniciativa pnvauva do PreSIdente da República as leis que:
J - fixem ou modifiquem os efelivos das Forças Armadas:

11 - dIsponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos publicas na admInistração
direta e autárquica ou aumento de sua remuneração:
b) organização administralIVa e judiciária. matéria Iributária e
orçamentária. servIços publicos e pessoal da admInistração dos Temtórios.
cI servidores públicos da União e Ternlórios. seu regIme Juridlco.
provimento de cargos. estabilidade e aposentadoria.
• .4./inl!cJ

,.~ "~/Jm r(.·tiar;:iiIlJudapdtl !"mr!fU.lU { On.Hllucwna&'" cl..'1I51/_~

JI ort.!aI1ll.aC:i.1l1 Jl1

\tmtstl.:r1n PuhliL'(1 c d:J

()~kn~I1r1J

~,

Deputada Federal

t

miJ.l.'

h~m como norma... . !;!er3l~ fiara u nrgamzação til' \hntst~rh' !luhhct\ t: da [)~tt::nsoml
PúblIca dos Es'tadns, till [)IStr1W r~d~raJ e do:' Tt=mtOrll',:,.
crlilçãn. estruturaçâ(l c

atnhU1çô~=,

LÍClS

\lml:ih:nlh

r.:

admmistração puhltca:

-tI
L, YM"l--' .
Esth~-cirossi

/')I},\

Puhlll.:a tia

proml1çôe~,

~5tahliJdadc.

da

.

fi mtlnnres das Força., -\nnadas.

cargos.
reserva

llr2;jo~

5~U

regIme lundlco. pro\ Imento de

remuneraçào, rcfonna

•. Hin...1.l "!" tlL'rt.·..' (.hÍI.l f)f.'lI.l /;mendlJ (

'JI1,\lI/UL'/OIlrJi 11

1"

t:'

ti..'

transferencla para
fl5 IC

")1)\ .

i.l
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*

2' A mlclau," popular pode ser exercIda pela apresemação a Câmara
dos Deputados de projeto de lei subscrito por. no minimo. um por cento do
eleitorado naCIOnal. dlstribuido pelo meROS por cinco Estados. com não menos de
três décimos por cemo dos elellores de cada um deles.

TtTULO IX
Das DispoSIções ConstitucIOnais Gerais

Outubro de 1999

An. 01 ó - A> \ aga., serão preenchida.s alternadamente
dua., terças pane, por
concurso publico de prova... e tltulos e urna t-erca pane por concurso d~ r~moÇ".1o.
de provas c tltulos. não ,e pennllmdo que qualquer ,ervenlla notanal ou de
regisrro fique vaga. sem ahenura de concurso de provimemo ou de remoção. por
mais de seis meses
Paragrafo umco - Para estabelecer o cnteno do preenchlmemo. tomar-se-. por
base a data de vacâneia da titularidade ou. quando vagas na mesma data. aquela
da criação do servIço.
.
Fundamentação Constitucional

Art. ~36. Os servIços notariais e de registro são exercidos em carâter
privado. por delegação do Poder Publico.

*

10 LeI regulara as auvidades. dIscIplinará a responsabilidade CIvil e
crimmal dos notarlOS. dos oficiais de regIstro e de seus prepostos. e definirá a
fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.
• Ul!l!,lliaml!nluulI(Ii.:iu

I.L" n" ·1(,/)35. JI! IX 1I

199~.

- An. ~36 .

*003 "

Decisio
Resultado da Liminar
Aguardando Julgamento
Decido da Liminar

*2" LeI federal estabelecerá nonnas gerais para fixação de emolumentos
relativos aos aIOS praticados pelos serviços notanais e de registro.

Data de Julgamento da Liminar

público de provas e titulos. não se pennitindo que qualquer servemia fique vaga
sem abertura de concurso de provimento ou de remoção. por mais de seis meses.

Resultado do Mérito

*3' O mgresso na atiVIdade notarial e de registro depende de concurso

Data de Publicação da Liminar

Aguardando Julgamento
Decisão do Mérito

LEI :'\' 8.935. DE 18 DE :'oIOVEMBRO DE 1994.

Data de Julgamento do Mérito

REGCLAME!"TA
n ART. 236 DA
CO:\STITL'IÇAo FEDERAL. DISPONDO
SOBRE SERViÇOS \,OTARIAIS E DE
REGISTRO

Da.'

Data de Publicaçio do Mérito
Incidentes
fim do documento

TITlUll1
\()rma~ l amuos

Senhores Membros do Congresso }\;acional.

L>.PIlL·Lu I
Do Ingresso na AIl\ldadc ~otanal c de RegIstro

j\'os termOs do antgo b I da Constituição Fed~r.li. juometo i1 devada deliberação de
Vossas ExcelênCias. acompanhado de Exposição dI! MOIi\'ú;:; do Senhor ~,,1inistro de Estado da

,\n. 16 .-\5 vagas serão preenchidas altemadameme. duas terças panes
por concurso publico de pro\ as c utulos e uma terça pane por concurso de
remoção. de pro\U:-i ~ utulas. não ~e penmtmdo que qualquer 5CnCnl1a nOlanal ou
de registro tique vaga. sem abenura de concurso de provImento ou de remoção.

Justiça.

('l

texto do projeto de lei que "Altera o art. 16 da LeI

n~

8.935. de 18 de novembro de 1994.

que regulamenta o ano 236 da Constituição Federal"

por mais de seis meses

Brasilia.

An. I i - Ao concurso de remoção someme serão admItidos titulares que
exerçam a auvldade por mais de dOIS anos.

115

de seten'bro

de 19QQ.

.~~~

Parágrafo Úntco. Para estabelecer o criteno do preenchimento. tomar-se-á
por hase a data de \ aeOOC13 da lmilaridade ou. quando vagas na mesma data.
aquela da cnação do servIço.

EMI'o"555

IMJ

Brasília.

éll d~6<- de 1999.

Identificação
AÇÃO DfRETA DE INCONSTln:CIONALIDADE (Med. Liminarl2018 - 8
Excelentissimo Senhor Presidente da República

Origem
DISTRITO FEDERAL

Submeto ã aprec~ de Vossa Exce(6ncia o incluso projeto de lei, que objetiva dar
novo mlação ao capU! do ano 16 da Lei n' 8.93S. de 18 de novembro de 1994. que '"llUlarnClllao In. 236
da Çonstituiçlo Fedem. dispon,jo sobre serviços notariais e de re&istro. ia verbls:

Relator
~lINISTRO MOREIRA

AL\"ES

..An. 16. -\5 vagas sen10 preenchidas alternadamente. dUlS tcrçu parte! por contuno
público de provas e títulos e uma terça pane por concurso de remoçio. de provas e títulos. nio
Se pennítindo que qualquer serventia notarial ou de registro fique vaga. sem abertura de con·
curso de provimento ou de remoção. por mais de seis meses:' (sublinhei).

Partes
Requerente:ASSOClAÇÃO DOS NOTÁRJOS E REGISTRADORES DO BRASIL·
ANOREG/BR
I CF 103 . OIX )

,
A ínterprt!':J;çào literal. gramatical. do transcrito caput doart. 16. na parte assinalada..
de prov!'S e titulos leva o exegeta a çoncluit que para a remoção. (arma de provimento derivado. é exigido.
também. conculW de provas e títulos. indispcnsãvel ao provimento oriRinário. O c~o seria a exprcssio

Requerido :PRESIDENTE DA REPúBLICA
CONGRESSO NACIONAL
Interessado

de provas de titulas. como bem assmalou a Comissão de Constituicão. Justiça e Cidadania do Senado
sobre o ProlelO de LeI Q~ Câmara n: 16/94 In:" :.::48/91. na Câmara do!; l)coutadosl quando no Parecer n:
13:!. de 19Q4. sugeriu a Emenaa n-:' - CCJ Ide redação I. sob ajusdfiC3U\'3 abaixo;

Dispositivo Legal Questionado
An. O16 da Lei nO 8935 de 18 de novembro de 1994

"Já no ano J(I apur. existe evidente erro dadJomfico. ~Jo se tt'I!a de concurso de
provas e titulas e. sim. de concurso de provas de títulos. Ó notaria ou rcgisttador que se habili.
remoção jã e titular da ddcgação e dele não se exigini: prova de qualificaçio.
pois CSlC ja a tem:'

Lei 8935 . de 18 de novembro de 1994 .

ta lO concurso de

:;ohrl!

Re!.!ularncnta II ano 236 da
"~r\lÇO" nOl~n3l:; t.: de reglstro~

t onsl1tUlL;:ão

Federal.

dispondo
3.

É imponante ob5ef'Y&r que o espirito motívador da Lei n!! 8.935. de 1994. nAo teve a

intenção. desde sua origem. de exigir concurso de provas e titulas para o provime.;to derivado de remoçio.

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Outubro de 1999
4.

Na oponunidade. considero canveruente salientar que a dúvida de inrerpretação.

'\\'15{1

n-
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•

decortente da atual redação do caput do an, 16 da Lei nl! 8.935/94. motivou a Associaçio dos Notirios e

Registradores do Brasil - -\..'\lOREG/BR a ajuizar.

JUntO

l:m _,

ao Supremo Tribunal FederaL a Açio Direta de

..._

!!ête:":C::":"

J.'

! QO(j

Inconstitucionalidade - ADfl\.' nll ~.018. na quaJ o seu Relator. :'\.fini~ro ~1oreira Alves. "ia Oficio n:! J213.

de 6 de agosto de 1999. solicitou a Vossa Excelência informações sobre o aleg&do na ínicial. Por SUil vez. o
Advogado.Geral da União. pelo Aviso n' 539/AGU/SG·CS. do último dia 10. protocolizado sob o MJ/Cl

nlt 08003000594/99-53. requereu a manifestação da Consultoria Juridica desta PastL acerca do fundamento

Senhor Primeiro Secrelano.

da mencionada ADIN
Encammho a essa Secretaria Mensagem do Exceientissimo Senhor PreSidente tia

5.

Diante do problema de hermenêutica surgido. e conveniente que seja dada nova

redação ao caput do an 16 da Lei no 8935. de 1994. aperfeiçoando-se a redação desse dispositivo. de

República relativa a proJelo de lei que ".-\herZl o ano 16 da. Lei n~ 8,Q35. d~ 18 de nmembro de
1994. que regulamenta o art. ~36 da Constituição Federal".

modo que sua mera interpretação literal fique Isenta de quaisquer indagações
AtenCIOsamente.
Creio. Senhor Presidente. que a providência ora trazida ao descortino de Vossa

6.

,'~

Excelência sem o bastante para a correta aplicação da Lei nl! 8,935. de 1994,

~~PARENTE

Chefe da Casa CÍ\'il
da Presidéncia da Repubhca

A Sua Excelência o Senhor
Deputado I.:BIRATAN AGUIAR

:nRA~i~~~:~~~o da Climara dos DepUtados

ANEXO A EXPOSICAo DE ~IOTI\'OS DO ~IL'i1STERJO \lA Jl'STIC.~

:-..,

S5J. P'Z/oIf19!J

1. Síntese do problema ou da situacão que reclama pro\'idéncias:

(j art,

16 da

L~l n~ 8935. de J8 d~ novembro de 1994. tem ge12do coauovérsias aoerc.a da ~XlgênClJ de I

concurso pubhco de pro\'as e mulas para proVUT1Cllto de vagas por melo de remoção

2. Solue&! e providências conridas no ,110 normarivo ou Da medida proposta::

PROJETO DE LEI N2 1.700, DE 1999
(Do Poder Executivo)
Mensagem nO 1.313/99

,

Altera a Lei n2 8.248, ãe 23 de outubro de 1991, dispondo sobre
a capacitaç40 e competi tividade do sêtor de tecnologia da
infor...açlo.

Aher.tr a redação do an 16 da Lei n~ S 935. de 1994. de modo a deIXar claro que qtlaQdo setr.nar de r;~o
o'CODC:11rSo a ser efetivado sera de tIW10s
(APEN5E-5E AO PROJETO DE LEI
3. Altern.arivas existentes

n2 2.514, DE 1996.)

as medidas ou atos propostos:
O CONGRESSO NACIONAL decreta:

An.
"'Buin.. redação:
4.CUSlOI:

JU

OQput donn. 3l!da Lei n\! 8.24.3, de 23 de ourubrodc J99I, passa a vigDrarcom II

e

'·Art.311 05 órgãos as entidades da AdministraÇão Pública Federal, direta ou indireta. as
fundações instituídils e mantidas pelo Poder Público e as demais organizações sob o controle
direto ou indireto dn União damo preferência. nas aquisições de bens c serviços de infonnáricD e
AUtomação. observada a seguinte ordem. a:

s. Razões que justifiquem a urgência:

6. Impacto sobre o meio ambiente:

,

1- bens e serviços'com tecnologia desenvolvida no País;
11- bens e serviços produzidc:s de acordo com processo produtivo bãsicq:' (NR)

Att. 2' O § 2' do an. 3', o capul do
vigorar com a seguinte redtLçio:

an. 4' e o nn. 9" da Lei n" B.248, de

1991, passam a

'

"§ 211 Para o exercicio desta preferência. levar·se-ão em conIa condições equivalentes de
~l,

,

7. Sín.CIC do Parecer do Ôflio Jurídico:

.,'p ~
:\1arufesla·se fa.\'ora}'~~Wf~le a proposição

prazo de entrega, supone de serviços. qualidade. padronização. compatibilidade e especificação de
desempenho e preço." (NR)
..Art. 4ll: Para as empresas. que cumprirem IS exigl!ncias para o gozo dos bencfi~ios.
, defmidos nesta Lei. e somenrc para os bens de informitica c 'aul;Om3Çao fabricados no País. com
níveis de valor agrcpdo local compatíveis com u características de cada produto, seria
estendidos, até 31 de dezembro de 1999, os beneficios de que trata a Lei na 8.191, de II de junho
de 1991."(NR)
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11 ~ sob a f?rma de recursos financeiros. depositados trimestralmente no FNDCT. devendo
neste caso. ser aphcndo percentual não inferior a meio por cento.
•

"An. CjI Na hipótese do njo.cumprimento das exigências desta Lei ou da não-aprDvaçio
doi ..Iatórios referidos no § 6' do an. II·A, poderá ser suspensa a concessio do beneficio, sem
prejuizo do ressarcimento dos beneficios anteriormente usufruido5. atualizados e acrescidos de
multo pccunilirillS ::Iplicávcis aos débitos fiscais relativos aos tributos da mesma naWreza.

§ ~J2 Os rec~rsos de qu~ ~rnta o inciso 11 do parâgrofo anterior destin3m-se. exclusivamente.
.
a promoçao ~e projetos estrmeglc~os de pes9uisa e desenvolvimento em tecnologia da infonnação.
~~~ ~~eo:~~~:e.pDr cemo devemo ser aphcndos em projetos Li serem desenvolvídos nas regiões

PArigrafo único. Na eventualidade de 05 investimentos em atividades de pesquisa c
detenvolvimento previstos no ano 11 ~A nio atingirem. em um detcnninado &nO. o minimo fixldo t

sr:si admitida a aplicaçoo do residual no ano seguinte. Ituali:udo e acrescido de doze por cento. no
Fundo Nacionnl de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT. criado pelo Dccret~Lei
n" 719, de 31 de julho de 1969, e restabelecido pela Lei n' 8.172, de 18 dejlneiro de 1991." (NR)

§ 311 Os recursos de que trata o inciso 11 do § ~~ s~rão geridos pO,r comíté prõprio. do qual
paniciparão representantes do governo. de empresas e inStitutoS de pesquisa do setor.

Art. 3D Adita·se ã Lei nl.! 8.248. de 1991. os seguintes l1nigos:

& 42 Os investimentos de que trata este artigo serão reduzidos no seguinte percentual:

; _em três por cento. de ISl de janeiro até 31 de dezembro de 2001:
11 _em sete por cento. de Ii! de janeiro até 31 de dezembro de 2002:
lU • em dez por centO. de l!! de jnneiro nté 31 de dezembro de 2003~
IV .. em treze por cento. dI: ISI de janeiro até 31 de dezembro de 2004:
V _ em dezessete por cento. de I~ de janeiro até 31 de dezembro de 2005:
VI. em vinte por cento, de I' de jlneiro até 31 de dezembro de 2006;
vn . em vinte e três por cento. de 12 de janeiro até 31 de dezembro de 2.007;
vm _em vinte e seu: por cento. de 12 de janeiro até 31 de dezembro de 2008;
IX _em trinta por cento. de I~ de janeiro até 3 1de dezembro de 2009;
X .. em trima e três por cento. de 151 de janeiro até 31 de dezembro de 2010:
XI- em trinta e sete por cento. de \II de janeiro uté 3 \ de dezembro de 20 i t;
XII _em quarenta por cento. de I9 de janeiro até 31 de dezembro de 2012;
xm _em quarenta e três por cento. de JQ de jilneiro até 5 de outubro de 2013.

A plltir de I' de janeiro'de 2000, l1S empresas de desenvolvimento ou
produçlo de bens e HrviÇOl de infonnática c IUlomaçio que investirem em atividades de pesquisa
e desenvolvimento em tecnologias da infonnação farão jus. atendidas as condições estabelecidas
nclta Lei. à redução do Imposto sobre Produtos Industrializados ~ IPI. observados os seguintes
percentuais:
"Ar\, ,,"·A.

I.. reduçAo de noventa e nove por cento do imposta devido. de 12 de janeiro :né 31 dI:
dezembro de 2000. Jimíto.da a :lIíquom do imposto n pngar a zero vírgula. quinze por cento:
11 .. reduçào de noventa e sete por cento do imposto devido. de 12 de janeiro ate 31 de
dezembro de 200 I. limitada a alíquota do imposto n pngnr n zero vírgula quarenm e cinco por
cento;

§ 5!.'. A redução de que tmt" o parâgrafo anterior devem ocoITCr de modo proporcional
dentre as formas de investimento previstas neste artigo.

lU. redução de noventa e trés por cento do imposto devido. de I" de janeiro até 31 de

dezembro de 2002. limitada a nJiquota do imposto a pagar a um vírgula zero cinco por cento:

e

§ As empresas beneficiárias deverão encaminhar. nnualment:. ao Poder. Ex~tivo
demonstrativos do cumprimento~ no ano anterior. das obrigaç~s estabelecidas ,nesta Lel. ~dtante
npresentação de relatórios descritivos das atividades de pesquisa e desenvolVimento prevIstas no
projeto elaborado e dos fCSpectivos resultados alcanç~os:' (NR)

IV .. redução de noventn por cento do imposto devido. de III de janeiro até 31 de dezembro
de 2003.limiULdn a aUquota do imposto a pagar a um vírgula cinco por cento:
V - redução de oitenta e sete por cento do imposto devido. de lI! de janeiro até 31 de
dezembro de 2004. limit:lda a alíquotil do imposto a pagar n um vírgula noventa e cinco por cento:

··Art. 16-A. O disposto nesta Lei não SI; nplica a bens reconhecíveis. co,:"~ ex.~lusivos ou
principalmente do segmento de ãudio e vídeo. ainda que incorporem tecnologia dlgnat (NR)

VI. redução de oitenta e treS por cento do impooto devido. de III de janeiro até 31 de
dezembro de 2005. Iimitoon :lo oliquOlo do imposto a pagar n dois vírgula cinqOenta e cinco por
cento:

Art. 42 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicaçio.

Ar!. S' Revogam-se Oi arts. I' e 2'. o § I' do ar!. 3', Oi arts. 5".
de 23 de outubro de 1991.
.

VII- redução de oitento por ceOlo do imposto devido. de lU de janeiro :ué 31 de dezembro
de 2006. Iimiuubl n alíquota do imposto a p<1gar a três por ceOlO:

vm .. rcduçao de setenta e sete por cento do imposto devido. de JI de janeiro até 3J de
dezembro de 2007. limitada a alíquota do imposto n pagar a três vírgula quarenta e cinco por

fil." e IS da Lei u' 8.24&,

Brasília.

cento;

IX - reduçao de setenla e três por cento do imposlo devido. de " de jlneiro até 31 de
du.embro dc ZOOB. limitAda a aUquota do imposto a pagar a qua.tro vlrgula zero cinco por cento;

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTIlDOS LEGISLATIVOS - CeDI

X .. redução de setenta por cento do imposto devido. de 111 dejnneiro até 31 de dezembro de
2009.limharla o aliquota do imposto a pagar a quatro vírgula cinco por cento;

CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLlCA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

2

Xl .. redução de sessenta e sete por cento do imposto devido. de 1 de janeiro Até 31 de
dezembro de 2010. limitada a alíquota do imposto a pagar a qUltro vírgula noventa e cinco por
cento;

xn .. reduçi\o de sessenta e cinco por cento do imposto devido. de 151 de janeiro até 31 de
dc:Eembro de 2011. limitada Q alíquota do imposto a pagar a cinco vírgula cinqnenta e cinco por
cento;

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

XIII .. redução de seuenta por cento do imposto devido. de lI! de janeiro até 3 J de
dezembro de 2012. limitada a aliquolO do impoiw a pagor a seis por cento;

CAPíTIJLOI
Do Poder Legislativo

XIV _reduçio de cinqüenta e sete por cenlO do imposto devido. de '" de jlneiro até S de
outubro de 2013. limitada a alíquota do imposto a pagar a seis vírgula quarenta e cinco por cenra.
quando será extinto.
§ IV Os beneficios de que tmta este anigo incidiria somente sobre os bens de informática e
automação produzidos. de ACOrdo com Proces~o Produtivo Básico definido pelo Poder ExecutiVo.
pelas empresas que e:nejAm instaladas ou vierem a se instal:1r no Pais tlte: 31 de dezembro de 2005.
condicionados a oprcsentaçlio de proposta de projeto ao Ministerío dll Ciência e Tecnologia.
~

.

Seção VIII
Do Processo Legislativo

2ll' Os bens de que trata o parngrafo llnterior serão definidos pelo Poder Executivo.

§ 351 Sno assegurAdas a manutenção c li utilização do crédito do Imposto sobre Produtos
Indullrializados • IPI relativo a matérias·primas, produtos inlCrmediirios e IIlIteriaI de embalagem,
empregndos na industrin\i2ilção dos bens de que trata este artigo.

.

Subseção III
Das Leis
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer

§ 4' A ap....ntlÇio do projeto de que lrala o § I' nio implica, no momento di en~ga, membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
nnálise do seu conteúdo. ressalvada a verificação de adequaçio ao Processo Produtivo BásiCO. Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos
sérvindo. entreta.nto. de referência para a a.valiação dos relatórios de que trata o § fi do art. Tn'bunais Superiores, ao Procurador-Geral da Republica e aos cidadãos, na forma e
Il·A." (NR)
"

nos casos previstos nesta Constituiçllo.

··An. li-A. A partírde III de janeiro de 2000~ para fazer jus aos beneficios previstos no an.
4lJ..A. as emprc~as deverão inve~tir nnualmente. em atividades de pesquisa e desenvolvimento em
tecnologia da informação a serem realizadas no Pais. no mínimo cinco por cento do leU
faturamento bruto no mercndo interno. decorrentes da comercialização de bens e serviçal de
informática, deduzidos os tributos correspondentes a tais comercinlizaçõcs. conforme .projeto
elaborodo pelas próprins empresas. detalhado n partir daquele apresentado na forma do citado ano
4'-A.
§ 151 No mínimo dois por cento do faturamento bruto mencionado no capul deste artigo
• dcyerão ser aplicados como se segue:
I • mediante convtnio com centros ou Institutos de pesquisa ou entidades bruilciru de
ensino. oficiais ou reconhecidas. devendo, neste caso, ser aplicado percentual nIo inferior a um
po<cenlo~

§ 1° São de iniciativa privativa do Presidente da Republica as leis que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
11 ,~ disponham sobrei
a) criação de cargos, funções ou empregos publicos na allministração direta
e autárquica ou aumento de sua r e m u n e r a ç ã o ; , ;
b) organização.,. administralivae judiciária, matÇria tributária
orçamentária, serviços publicos e pessoal da administração dos Territórios;

e

c) servidores publicos da Unillo e Territórios, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
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• Alínea "('''com redação dada pela Emenda lOlr:Ullucumal nU IH. de 05 02//998.

LEI N° 8.248,23 DE OUTUBRO DE 1991.

d) organização do Ministério Publico e da Defensoria Publica da União.
bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria
Publica dos Estados. do Distrito Federal e dos Territórios:
c) criação, estruturaçào c atribuições dos Ministérios e órgãos da
administraçã~ publica:
f) militares das Forças Armadas. seu regime jurídico. provimento de
cargos, promoções. estabilidade. remuneração. reforma e transferência para a
reserva,
• Alínea "r' acre.I'clda pela Emenda COl1x(lfucumalll IS. de 05011998.
u

§ 2° A iniciativa popular pode ser exercida pela apresemação á Câmara dos
Deputados de projeto dc lei subscrito por. no mlllimo. um por cento do eleitorado
nacionaL distribuido pejo menos por cinco Estados. com não menos de três décimos
por cento dos eleitores de cada um deles.

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

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

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 6, DE 1995
ALTERA O INCISO IX DO ARTIGO 170, O
ARTIGO 171 E O § 1° DO ARTIGO 176 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do §
3' do anigo 60 da Constituição Federal. promulgam a seguinte Emenda· ao texto
constitucional:
Art. I° O inciso IX do anigo 170 e o § I° do anigo 176 da Constituição
Federal passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 170.
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DlSPÓE SOBRE A CAPACITAÇÃO E
COMPETITIVIDADE DO SETOR DE
INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. l° Para os feilos desta Lei e da Lei nO 7,232. de 29 de outubro de
1984, considera·se como empresa brasileira de capital nacional a pessoa jurídica
constituida e com sede no Brasil. cujo controle efetivo esteja, em caráter permanente.
sob a titularidade direta ou indireta de pessoas fisicas domiciliadas e residentes no
Pais ou de entidade de direito público interno.
*Artigo tornado sem efêito emface do arl. J"da EC 6 95.

§ I', Entende-se por controle efetivo da empresa. a titularidade direta ou
indireta de, no mínimo. 51 % (cinqüenta e um por cento) do capital com direito

efetivo de voto. e o exercicio. de fato e de direito. do poder decisório para gerir suas
atividades. inclusive as de natureza tecnológica.
§ 2°, (vetado.)
§ 3', As ações com direito a voto ou a dividendos fixos ou minimos
guardarão a forma nominativa.
§ 4°, Na hipótese em que o sócio nacional perder o efetivo controle de
empresa que esteja usufruindo os beneficios estabelecidos nesta Lei para empresa
brasileira de,capital nacional. o direito aos beneficios fica automaticamente suspenso.
sam prejuizo do ressarcimento de beneficios que vierem a ser indevidamente
usufruídos.
An. 2° As empresas produtoras de bens e serviços de informática no Pais
e que não preencham os requisitos do ano I' deverão. anualmente, para usufruírem
dos beneficios instituídos por esta Lei e que lhes sejam extensiveis, comprovar
perante o Conselho Nacional de Informática e Automação - CONIN, a realização das
seguintes metas:

IX . tratamento favorecido para as empresas de pequeno pone
constituidas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e
administração no Pais."

I • programa de efetiva capacitação do corpo técnico da empresa nas
tecnologias do produto e do processo de produção:
11 - programas de pesquisa e desenvolvimento. a serem realizados no País.
conforme o estabelecido no ano 11: e
"Art. J76.
III • programas progressivos de exponação de' bens e serviços de
§ 1°. A pesquisa e a lavra de recursos minerai.s e o aproveitamento dos
potenciais a que se refere o capllt deste artigo somente poderão ser informática.
efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse
nacional, por brasileiros ou e~presa constitui?a sob as leis bras~leiras
Art. 3° Os órgãos e entidades da AdminiStração Pública Federal, direta ou
e que tenha sua sede .e admmlstr~ção no PaIS, na fonna. d~ leI, que indireta. as fundações instituidas e mantidas pelo Poder Público e as demais
estabelecerá as con~lções espe~tficas quan~o .essas ativIdades se organizações sob o controle direto ou indireto da União, darão preferência, nas
desenvolverem em fatXa de fror.terra ou terras mdlgenas."
aquisições de bens e serviços de informática e automação. nos termos do § 2° do art.
Art. 2° Fica incluido o seguinte artigo 246 no Titulo IX - das Disposições 171 da Constituição Federal. aos produzidos por empresas brasileiras de capital
Constitucionais Gerais:
nacional. observada a segurote ordem:
"Art.
246. É vedada a adoção de medida provisória na
regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido
alterada por meio de emenda promulgada a partir de 1995."
Art. 3° Fica revogado o artigo 171 da Constituição Federal.
Mesa da Câmara dos Deputados
Deputado Luis Eduardo, Pr~sidente
Deputado Ronaldo Perim, 1° Vice·Presidente
Deputado Beto Mansur, 2° Vice-Presidente

I - bens e serviços com t~cnologia desenvolvida no Pais;
II - bens e serviços produzidos no Pais, com significativo valor agregado
local.
§ 1". Na hipótese da empresa brasileira de capital nacional não vir a ser
objeto desta preferência. dar-se·á aos bens e serviços fabricados no Pais ,preferência
em relação aos importados, observado o disposto no § 2° deste anigo.
§ 2°. Para o exercicio desta preferência. levar·se·á em conta condições
equivalentes de prazo de entrega, suporte de serviços, qualidade, padronização,
compatibilidade e especificação de desempenho e preço.

Deputado Wilson Campos, 1° Secretário
Deputado Leopoldo Bessone, 2° Secretário
Deputado Benedito Domingos, 3° Secretário.
Deputado João Henrique, 4° Secretário
Mesa do Senado Federal
Senador José Sarney, Presidente
SenadorYe~tõnio Vilela Filho, 1° Vice-Presidente'

Senado~~r1ilio Campos. 2° Vice-Presidente
Senado~ Odacir Soares. I° Secretário

Art. 4° Para as empresas que cumprirem as exigências para o gozo de
beneficios defmidos nesta Lei, e, somente para os bens de informática e automação
fabricados no País com níveis de valor agregado local compatíveis com as
características de cada produto, serão estendidos pelo prazo de sete anos, a partir de
29 de' outubro de 1992, os beneficios de que trata a Lei n° 8.191, de 11 de junho de
1991.

Parágrafo único. A relação dos bens de que trata este artigo será defInida
pelo Poder Executivo, por proposta do CONIN, tendo como critério, além do valor
agregado local, indicadores de capacitação tecnológica, preço, qualidade e
competitividade internacional.
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Art. 5° As empresas brasileiras de capital naciOllal produtoras de bens e
serviços de informática e automação terão prioridade nos fmanciamentos diretos
cOllcedidos por instituições financeiras federais ou, nos indiretos, atraVés de repasse
de fundos administrados por aquelas instituições, para custeio cios investimentos em
ativo fIXO, ampliação e modenúzação industrial.

Ar!. 6° As empresàs que tenham como fmalidade, única ou principal, a
produção de bens e serviços de informática no Pais deduzirão, até o limite de 50%
(cinqüenta por cento) do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza
devido, o valor devidamente comprovado das despesas realizadas no Pais, em
atividades de pesquisa e desenvolvimento, diretamente ou em convênio com outras
empresas. centros ou institutos de pesquisa ou entidades brasileiras de ensino, oficiais
ou reconhecidas.
Art. 7° As pessoas juridicas poderão deduzir até 1% (um por cento) do
imposto de renda devido, desde que apliquem diretamente. até o vencímentQ da cota
única ou da última cota do imposto. igual importância em ações novas. inalienáveis
pelo prazo de 2 (dois) anos. de empresas brasileiras de capital naciOllal de direito
privado que tenham como atividade. única ou principal a produção de bens e
serviços de informática vedadas as aplicações em empresas de um mesmo
conglomerado econômico.

Ar!. 8° São isentas do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI as
compras de máquinas. equipamentos. aparelhos e instrUmentos produzidos no Pais.
bem como suas partes e peças de reposição, acessórias. matérias-primas e produtos
intennediários. realizadas pelo Conselho NaciOllal de Desenvolvimento Cientifico e
Tecnológico -CNPQ e por entidades sem fms' lucrativos ativas no fomento, na
coordenação ou na execução de programa de pesquisa cientifica ou de ensino
devidamente credenciadas naquele Conselho.
Parágrafo único. São asseguradas a manuten,ção e a utilizaçio do crédito do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI a matérias·primas, produtos
intennediários e material de embalagem empregados na industrialização dO! bens de
que trata este artigo.
Art. 9° Na hipótese do não-cumprimento, por empresas produtoras de bens
e serviços de informática das exigências para gozo dos beneficios de que trata esta
Lei. poderá ser suspensa a sua concessão, sem prejuizo do ressarcimento dO!
beneficios anteriormente usufruidos. atualizados. e acrescidos de multas pecuniárias
aplicáveis aos débitos fiscais relativos aos tributos da mesma natureza.
Art. 10. Os incentivos fiscais previstos nesta Lei, salvo quando nela
especificado em contrário (art. 4°), vigorarão até o exercicio de 1997 e entrarlo em
vigência a partir da sua publicação. excetuados os constantes do seu ar!. 6° e aqueles
a serem usufruidos pelas empresas fabricantes de bens e serviços de informática que
não preencham os requisitos do ar!. 1°, cujas vigências ocorrerão, respectivamente, a
partir de 1° de janeiro de 1992 e 29 de outubro de 1992.
Parágrafo único. (vetado.)

§ 2° São asseguradas a manutenção c a Ulílízação do crédito do Imposto

sobre Produtos Industnahzados • IPI relativo a malerlas pnmas, produtos
imenoediârios e matcrial de embalagem. empregados na industrialização dos bens
de que lrota esle anígo.
An. 2° Fica instiOlida a depreciação acelerada. calculada pela aplicação da
laxa de depreciaçãO usualmeme admitida. multiplicada por dois, sem prejuízo da
depreciaçào nonoal das máquinas. equIpamentos. aparelhos e inslrUmentos novos
destinados ao uso da produção induslrial. IOcorporados ao allvo fixo do adquirente
me 3 J de dezembro de 1993 e Ulilizados nn processo de produção para efeilo de
apuração du ImpoSlo sobre a Renda.
. Parágrafo úmco. ..\ depreclaçào JI.! qu~ trnta este anigo será aplicada

automaucamente sobre os bens relacionados em ato du Mimstério da Economia
Fazenda·c Planejamento incorporados ao ativo lixo do adquírente, a partir da

entrada em vIgor desta LeI. ale 31 de dezembro de 1993.

DECRETo-LEI

N9

719 -

JULHO llE

Cril1

O

llE

31 llE

1969

Fundo Nacional de Desenvol-

vimento

C~tilíco

e TecnológiCO e

dá outras providências.

O Presi!lente da República no uso
das atribuições que lhe confere o
I 19 do art. 29 do Ato Inatituéional
n9 5, de la de dezembro de 1968, decreta:
Art. 19 Ftea criado o Fundo Nacional de Desenvolvimento 0ientl!ico
e Teenolbgico (FNDCT) , 'om a finalidade de dar apoio financeiro aos
programas e projetos priorltãrios de
desenvolvimento cientifico e tecnol6glco. notadamente )ara implantação
do Plano Bãsico de Desenvolvimento
Cient.lfteo e Tecnológico.
I 19 A IlSllist/!ncla fIna:lCelra do
FNDCT será. prestada, llreferencmlmente. através de ~epllSSe a outros
fundos e entidades Incumbidos de sua
canalização para iniciativ'\s especificas. e poderá. destinar-se ao financi' mento de despesas correntes ou
de capital.
I 29 O regulamento do FNDCT. a
ser expedido por Decreto 1c Poder
Executivo. disciplinará o mecanismo'
e condições de financiamento de
programas e proJetos.

cO contribuições e doações de entldrdes públicas e privadas;
e) recursos de outras .ontes.

Art. a9 A aplicação dOS recursos
ao FNDCT obedecerá. a 1iretrlzes,
planos e normas expedidos por um
Conselho D1retor, constitutdo ;leio
Ministro do Planejamento e Coordenação ~rai, como Presidente, pelo
Presidente do Conselho Nacional de
PesqUIsas.
como Vic.....Presiden.te.
pelo Presidente do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e por
representantes do Ministério dll
Educação e CUltura. do 'l:inist.ério
das Minas e Energia. do Ministeriu
aa Indústria e do Comércio. de outros setores, públlcos e privados, ligados ao desenvolvimento cientifico
e tecnolbgico nacional, conforme se
dispuser em Decreto.
D

Art. 49 O FNOCT será. dotado de
uma Secretarla-Elxecutiva. cuja organização e funclonrmento serão
estc:belecidos em Regulamento.
Art. 59 O presente Decreto-Iei cntrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Ar!. 11. Para fazer jus aos beneficios previstos nesta Lei, as empresas que
Brssilla, 31 de julho de 1969;
tenham como fmalidade a produção de bens e serviços de informática deveria
1489 da
Independência e 819 da
República.
aplicar, anualmente, no mínimo 5% (cinco por cento) do seu faturamento bruto no
mercado intemo decorrente da comercialização de bens e serviços de informática
Art. 29 Constituem rpcursos do
A. COSTA E SILVA
(deduzidos os tributos correspondentes a tais comercializações), em atividades de FNDCT:
Ant6nlo Delfim Netto
pesquisas e desenvolvimento a serem realizadas no Pais. conforme projeto elaborado
a) recursos orçamentê.tlos. InclUsive os já. incluídos no orçamento ae
pelas próprias empresas.
Tarso Dutra
1!169;

b) recursOl5 provenientes de tncenPará{!fafo imico. No minirno 2% (dois por cento) do faturamento bruto
mencionado nõ caput deste artigo deverão ser aplicados em convênio com centros ou tlvos fiscaiS;
c) empréstimos 1e instltulcões fiinstitutos de pesquisa ou entidades brasileiras de ensino. oficiais ou reconhecidas.
nance1ras ou outras entidades:
Art. 12. Para os efeitos desta Lei não se considera como atividade de
pesquisa e desenvolvimento a doação de bens e serviços de informática.

Edmundo de Macedo Soares
Antõnio Dias Leite Júnior
Hélio BIXtrllo

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

.......................................................................................................................................
LEI N" 8.172, DE 18 DE JANEIRO DE 1991.
LEI ,,"0 8.191. DE II DE JUNHO DE 1991.
INSTITUI ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE
PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI E
DEPRECIAÇÃO ACELERADA PA~ MÁQUINAS.
EQUIPAMENTOS.
F.
DA
OlITRAS
PROVIDÉNCIAS.

An. 10 _ Fica InslllUlda isenção do Imposto sobre Produtos Indus~a1izados
_IPI aoS equipamentos. maquinas. aparelhos e instrumentos novos, mchuuve ~ de
automaçào mdustrlal e de processamento de dados. ,mponados ou de fab~caç!o
nacional. bem como respectivos acessó.-ius. ::.l1brcssuh:ntes e ferramentas, ate 31 de
março de 1993
§ 1" f) Poder Executivo. ouviutl a ~ornissão Empres~al de
l'ompctllividadL'. rdaclOnara. por dccrCHl. os bens que larào JUs ao benefiCIO de que
trata este :.lITIgu

RESTABELECE O FUNDO NACIONAL DE
cIENTÍFIco E
DESENVOLVlMENTO
TECNOLÓGICO.

Ar!. I° Fica restabelecido o Fundo Nacional de Desenvolvimento
Cientifico e Tecnológico - FNDCT, criado pelo Decreto-Lei nO. 719, de 31 de julho
de 1969.
Ar!. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo os
efeitos a partir de 5 de outubro de 1990.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
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de sua lidCl'lllÇl na América do Sul e criando as condições para que esta indústria

Prescinda. 10 longo do tempo, dos incentivos aqui estendidos.
Estas, Senhor Presideme, são as razões que nos levam a apresentar a Vossa Excelência

Senhores Membros do Congresso Nacional,

esta propolla de projeto de lei.

Nos termos do ll11igo 61 da Constituição Federal. submeto à elevada deliberação de
Vossas Excelências. acompanluu1o de Exposição de Motivos dos Senhores Ministros de Estado da
Ciência e Tecnologia, da Fazenda. das Relações Exteriores. Interino. e do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, Interino, o texto do projeto de lei que"Altera a Lei n' g.248, de 23
de oUlllbro de 1991, dispondo sobre a capacitação e compclitividadc do setor de tecnologia da
informação".

Brasília. 20

de se1:ellbn>

de 1999.

Rcspeitosamcme,

RON~~:tG

"}-y-~
PEDRO SAMPAIO MALAN
Ministro de Estado da Fazenda

Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia

(?~
LUIZ FELIPE DE SEIXAS coRRtA
Ministro de Estado das Relações Exteriores·
Interino

E.M I1'o'TI

\1INI5TERIAL:\' r'l IMCTIMF!MREIMDIC

);a l~~.
MILTON SE
.stro de Estado do
,srria e Comércio

olvimcnto,
or - Interino

Aviso n" 1.526 - C. Civil.
Brasilia. I j de setembro de 1999.

Brasília. 2 O de se1:ellbn>

de 1999.

Senhor Primeiro Secretário,
'" Excelentissimo Senhor Presideme da Republica.
Submetemos a elevada apreciação de Vossa Excelência o projeto de lei em anexo que
altera a redação de anigos da Lei n' 8.248, de 23 de outubro de 1991, e da Outras providêneiu.

Encaminho I essa Secretaria Mensagem do Excelentissimo Senhor Presidente da
República relativa a projelO de lei que "Altera a Lei n" 8.248. de 23 de outubro de 1991, dispondo
2.
O projeto de lei proposto tem como objetivo principal a prorrogaçio do prazo de sobre a capaciU1Çio e competitividado do setor de tecnologia da informaçion.
vigência do incentivo fiscal relativo ao Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI para bens de
infonmitica. e automação fabricados no pais.
Atenciosamente.
3.
O incentivo. concedido desde outubro de 1992 e vàlido até outubro de 1999, tem sido
fundamental para solidificar a industria de informatica e transformar o pais no principal produtor
oestcs bens na América do Sul; a não prorrogação do beneficin levaria parcela comidcrável das
empresas a, no minimo. estudarem locais alternativos para os seus invesdmentos em busca de maior
rentabilidade.
.
. PE OPARENTE
fe da Casa Civil
4.
Entretanto, e desejável que a médio prazo a produção das empresas tome-se autoda
residência da República
sustentável, isto é, que o setor possa prescindir do incentivo fiscal à produção sem decorrente perda
de rentabilidade. A necessidade de adequação a tal "enario levou-nos a propor a rcduçJo gradual e
progrcssiva do beneficio.
7

~

aJ1J)1A/

5.
A nova lei também limita o incentivo às empresas que estiverem instaladas no Pais ati!
2005, estimulando o investimento industrial até essa data.

A Sua Excelência o Senhor
DepUlJldo UBIRATAN AGUIAR
P =Secretário da Câmara dos Deputados
B
IA-DF.
6.
O requisito para conccssão do beneficio passa a ser o investimento em atividades de
pesquisa e desenvolvimento por pane das empresas, o qual equivale atualmente a uma contrlpll11ida à
concessão da isenção. Dcssa forma, quando da solicitação do incentivo, as empresas devcrlo
PROJETO DE LEI
cncaminbar SUas propostas de projeto de pe.quisa e desenvolvimento. As comprovações da aplicação
N~ 1.702, DE 1999
em atividades de pesquisa e os respectivos resultados serio anualmente avaliados e. em cuo de
dClCOnformidade com n estabelecido no projeto, o incentivo podcrà ser suspenso.
(Do Sr. Gonzaga Patriota)
7.
Tal investimento ou contrapll11ida, a exemplo do que já vinha ocorrendo, dcvcrà
corresponder a no mínimo S% do faturamento bruto da empresa no mercado interno decorrente da Denomina "Aeroporto Internacional do Vale do Sio Francisco", o aeroporto do municlpio de
comercialização de bens e selVÍços de informática. Enquanto o texto atual da lei define que, deste PetroUna. Estado de Pemanbuco.
percentual, no mínimo 2% devem ser dírecíonados a convétúos com centros ou institutos de pesquisa
ou entidades brasileiras de ensino. na proposta este último percentual foi reduzido para no mínimo 1% (APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N' 924, de 1999)
e foi criada a obrigatoriedade de aplicação em pesquisa e ao desenvolvimento em tecnologias da
informação de no minimo 0,5% através do FNDCT - Fundo Nacional do Desenvolvimento Cientifico
e Tccnológico, ambos totalizando no minimo 2% do faturamento bruto das empresas. Convem
o Congresso Nacional decreta:
ressaltar que 30";" dos investimentos no FNDCT deverio ser aplicados em projetos a serem
desenvolvidos ltllS regiões Norte e Nordeste.
8.
Foi inserido ll11igo com a finalidade de deixar explicito que a lei nio se aplica a bens
rcconhcciveis como exclusivos ou principalmente do segmento de àudio e video, ainda que
incorporem tecnologia digital,.

9.
As demais modificaçõcs prrypostas não alteram a substincia da Lei atual, promovendo
somente uma adequação seja ao texto da Emenda Constinicional n' 06195, que vedou o tratamento
diferenciado.". empresas brasileiras de capitai naclOnal, seja ao decurso de prazo de algum incentivos
nm previstos. Assim, a alteração prevista para o art. 3' apenas elimina a prefcrõncil no processo de
aquisição de bens e serviços de informática e -automação. Propõc-se também a revogaçio dos art•. 1',
2· e S·, por serem afetos ao mesmo tema.
10.
A revogaçãn dos arts. 6' e 7' foi proposta porque os incentivos ali previnos jà nio
mais vigoram; a do art. 15, porque existe legisl1çi1o espcci.fica referente às penalidades aplicadas á
prática desleal de comércio internacional.

11.
E.peramos com estes aprimoramentos tornar a Lei ainda mais eficaz e manter o SCII
caràter fortemente esrimulador do setor de informática e automaçJo do pais, po..ibilitando I

Art.1'
É detmminado "Aeropono Internacional do
Vole do São Francisco", o acropono locolizado no municipio de Pelrolina,
Estado de Pernambuco.
Art. 2'

Esta Lei entra em vigor na data de sua

Art.3'

Revogam-se as disposições em contrário.

publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A presente Proposição visa, ao denominar o
acropono do municipio de Pelrolina, "Aeropono Internacional do Vole do
São Francisco", consubstanciar o papel dessa região no desenvolvimento
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econômico ~ social, ~do como inStrumento fundamental de infra-estrutura,
o aeroporto mternaclOnal de Petrolina
.
O fato do aeroporto estar localizado na cidade· de
Petrolma - PE, transcende aos seus próprios limites territoriais, sendo uma
obra que trouxe o desenvolvimento econômico e social não só a esse
municipio, mas, principalmente a toda região do Vale do São Francisco.
o
. .
Pelo aeroporto embarcam os produtos na
ftuticultura lITlgada com destino aos mercados da Europa e dos Estados
Unidos e vários outros itens que compõem a pauta da produ.;ão dos vários
mooicípios do Vale.
oo
.
Além disso, o aeropono cumpre o papel de
JlCllI!l~ o enc~ento das distância entre a região e as principais capitais
bmslletrllS, proporcIOnando um fértil intercâmbio cultural e comercial É o
ponto de partida e de chegada que integram o Vale do São Francisco c~ o'
re~te do País, materializando, efetivamente, o desiderato da integração
nacIOnal.
oo o
Sua importância e referência para dezenas de
mwuCtplOS ao longo do Vale, congregando mais de um milhão de pessoas
faz, desse modo, que ao denominarmos o aeroporto de "Aeroporto do VaI~
do S~ Franc~co':, consigamos expressar com essa nomenclatura o papel
agIutmador e irradtador de progresso a toda região.
Eis porque esperamos contar com o apoio dos
nossos ilustres Pares à aprovação dessa Proposição.

das Sessões, em 2,f de setembro de 1999.

ENERGETICA E A AGÊNCIA "AClONAL DO
PETROLEO. E DA OUTRAS PROV1DÊNCIAS.

CAPÍTULO 11
Do L'onselho ~aclonai de Política Energetlca
An. ~o Fica criado o Conselho Nacional de Política Energetica - CNPE.
vmcuiado á Presidência da Republica e presidido pelo Ministro de Estado de Minas e
Energia. com a atribuição de propor ao Presidente da Rer 'blica políticas nacionais e
medidas especificas destinadas a:
I - promover o aprovenamento raciooal dos recursos energéticos do País. em
conformidade com os principias enumerados no caplwlo anterior e com o disposto na
legISlação aplicável:
11 .. assegurar. em função das caracteristicas regionais. o suprimento de
insumos energéticos as áreas mais remotas ou de dificil acesso do País. submetendo as
medidas especificas ao Congresso Nacional. quando implícarem criação de subsidios:
111 .. rever penodicamente as matrizes energéticas aplicadas ás diversas
regiões do Pais. considerando as fontes convencionais e alternativas e as tecnologias
dispomveis:
IV - estabelecer diretrizes para programas especificos, como os de uso do
gás narnral. do álcool. do carvão e da energia tennoouclear:
V .. estabelecer diretrizes para a importllÇào e exponação. de lIIIIICira a
atender as necessidades de consumo interno de petróleo e seus derivados. gás natural e
condensado. e assegurar o adequado funcionamento do Sistema Nacional de Estoques
de Combustiveis e o cumprimento do Plano Annal de Estoques Estratégicos de
Combustiveis. de que trata0 Art. 40 da Lei n° 8.176, de 8 de fevereiro de 1991.
I° Para o exercício de suas atribuições. o CNPE contará com o apoio
técnico dos órgãos reguladores do setor energético.
20 O CNPE será regulamentado por decreto do Presidente da República.
que determinará sua composIção e a forma de seu funCIonamento.

*

*

D

PROJETO DE LEI
N~ 1.734, DE 1999
(Do Senado Federal)
PLS N2329199
~illlm

d,sposrtlvo da Lei n' 9.478. de 6 de agosto de 1997. que dispõe sobre a

política

ene<gética naCIonal.
,ÀS COMISSÕES DE MINAS E ENERGIA: E DE CONSmUlçÃO E JUSTIÇA E DE
REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24. 11)

o Congresso Nacional decreta:
Art. I- O inciso IV do art. 2° da Lei n" 9.478. de 6 de agosto de i997, que dispõe
sobre a política energética nacional. passa a vigorar com a seguinte redação:
"'IV - estabelecer diretrizes para programas específicos. como os de
uso do gãs natural. do álcool. do carvão. da energía termonuclear. da
energia solar e da energia proveniente de fontes altemaúvas:" (NR)
Art. 2· O Conselho Nacional de Polí\ica Energetica expedirá as nonnu
complementares necessárias à aplicação cID disposto no an. 111• estabelecendo, inclusive,
regras para adoção de sistema de aquecimento hidniulico por energia solar em subltituiçlo
ao elétrico. no prazo de cento e oitents dias a contar da dats da publicação desta Lei.

Art. 3" Esta Lei entra em vigor na data de sua publícaçioo
Senado Federal. em

iC

de setembro de 1999.

Senador

,

"LEGISLAf.:ÂO CITADA ANEXADA PELA
( OORbE'''f.:ÂO DE ESTUDOS LEGISLATI,"O' .. ( .01"
LEI ~o 9.478. DE 06 DE AGOSTO DE 1997.
DISPÕE SOBRE A POLlTICA ENERGETICA
'\ACI0NAL. .~S .-\TIV1DADES RELATIVAS AO
~o\Ol"OPOLlO
DO PETROLEO. INSTITUI O
"EHO
'lACrONAL
DE
POLlTICA

IDENTIFlCACÃO
NUMERO I'A ORIGEM: PLS 003291999 PROJETO DE LEI ISFl
ORGÃO DE ORIGEM: SENADO FEDERAL
12 OS 1999
SENADO: PLS 00329 1999
AUTOR SENADOR: CARLOS PATROClNlO
PFL
TO
EMENTA ALTERA DISPOSITIVO DA LEI 9478. DE 06 DE AGOSTO DE 1997. QUE DISPÕE
SOBRE APOLITICA ENERGETICA NACION"'L~
DESPACHO lNlClAL
(SFI COM. SERVICOS DE INFRA·ESTRUTURA (CIl
ULTIMA ACÃO
RMCD REMETIDO ACAMARA DOS DEPUTADOS
1409 1999 ISFI MESA DIRETORA
DESPACHO ACAMARA DOS DEPUTADOS.
OSF IS09 PAG
ENCAMlNIlADO A.
(SFl SUBSECRETARIA DO EXPEDIENTE (SFlISSEXPI EM 14091999
TRAMITAÇÃO
12 OS 1999 ISFl PROTOCOLO LEGISLATIVO (SFlIPLEGI
ESTE PROCESSO CONTEM 04 (QUATRO! FOLHAS lo.1JMERAOAS E
RUBRICADAS.
12 OS 1999 (SFl PLENARIO (PLENI
LEITURA.
12 OS 1999 ISF) MESA DIRETORA
DESPACHO ACI (DECISÃO TERMINATlVAI ONDE PODERA RECEBER
EMENDAS PELO PRAZO DE OS (CINCOI DIAS. APOS PUBLICADO E
D1STRlBUlDO EM AVULSOS.
OSF 13 OS PAG 11325 E 11326,

(SF) SUBSECRETARIA DE COMiSSÕES
ENCAMINHADO ACI. PARA EXAME DA MATERlA.
(SF) COM. SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA (CI)
RELATORSEN GERSOM CAMATA.
0806 1999 ISF) COM. SERVIÇOS DE INFRA·ESTRUTURA (CIl
DEVOLVIDA PELO RELATOR. COM MINUTA DE RELATORIO. ESTANDO
AMATER1A EM CONDiÇÕES DE SER INCLUlDA NA PAUTA DE
REUNtÃo DA COMISSÃO.
1908 1999 (SF) COM. SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA ICI)
APROVADO NESTA DATA PARECER FAVORAVEL AO PROJETO. DO SEN
GE!lSON CAMATA.
1908 1999 (SF) COM. SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA ICI)
ENCAMINHADO AO SACP.
20 08 1999 (SF) SERVICO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMlNIlADO ASSCLS.
3008 1999 ISFl SUBSEC. CDORD. LEGISLATIVA rSF) (SSCLSI
ENCAMlNIlADO AO SACP, COM DESTINO ACI.
31081999 rSF) COM. SERVIÇOS DE INFRA·ESTRUTURA (CIl
ENCA.\ll1'ollADO ASSCLS.
3108 1999 ISFI SUBSEC. CDORD. LEGISLATIVA (SFl ISSCLSI
ENCA.\llN\lADO AO PLENARlO PARA INTERPOSICÃO DE RECURSO.
03091999 ISFl PLENARlO ,PLENI
LEITL'RA PARECER 606· Cl. FAVORAVEL.
13 OS 1999

17 OS 1999

DSF (": (,Cj PAG :3::6 E :3::~
'I) 09 IQ90 ISFI PlE!\'ARJO lPLE:-:1
LEITUtA Df. Ot'4. DE 1999.00 PRESIDEhIE DA (I
~OMl:-1CANDOAPROVACÁO DO PROJETO. SE1'.WABERTO PRAZO DE
u5 IC~COI DIAS liTEI5 PARA 1:-O'TERPosrcAo DE RECL1tSO POR

~~~~~ ~E~~~~~~~~ DA CASA. PARA. OUE A MATIRlA SEJA

DSf04 09.Po\G 23:!76
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DE RECURSO: 06 09 A 13 09~.
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COMUNlCACÃO PRESIDENCIA TERMINO PRAZO SEM INTERPOSIÇÃO
DE RECURSO. PREVISTO NO ART. 91. PAUGUFO ". DO

REGlMEfIo'TO INTERNO
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Paragrafo umeo. Sendo o projeto emendado. \ ollará á Casa iniciadora.
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14 12 1997 A CÀMARA DOS DEPUTADOS COM o OFISF h....:!,~~:
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Brasília. em
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Senhor Primeiro·Secretârio.

Encaminho a Vossa Ex.celencia. a fim de ser submetido i revisão
da Cãmara dos Oepullldos. nos lermos do an.6S da Constituição Federal. o Projeto de
Lei do Senado nU 329. de 1999. constante dos autógrafos em anexo. que "altera dispositivo
da Lei nO 9.478. de 6 de agosto de 1997. que dispõe sobre a política energerica nacional",

Atenciosamente.
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Senador Carlos i1atrocí.nio
Primeiro-Secretário, em exercício

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-secreI3rio da Câmara dos Deputados

PROJETO DE LEI
N~ 1.736, DE 1999
(Do Senado Federal)
PLS :\"4-> 9'1
Dispõe sobre o uso do ServIço 0900 nos terminaIs de telefonta fixa.
(ÀS COMISSÕES DE CIENCIA E TECNOLOGIA COMUNICACÃO E INFORMATIC~: DE
DEFESA DO êONSUMIDOR MEIO AMBIENTE E MINORIAS. E DE CONSTITUIÇAO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART 54) - ART 24. 11 APENSEM-SE A ESTE OS SEGUINTES
PROJETOS PL 3.665197 PL 269199. PL 1 375199)

O Congresso Nacional decreta:
Art. ]0 Ê proibido as empresas concessionãrias do Serviço Telefônico Fixo
Comutado. tomar disponívei o Serviço MOO nos terminais telefônicos sem a expressa

autorização do assinante.
Art. 2° Esta Lei entra em \'igor trinta dias após a data de sua publicação.
Senado Federal. em .•"/

de setembro de 1999
/
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Carlo/,
PreSidente

Senador~Antonio
.'

hães
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"I.U;I~l.A( ';\0 ClT..\DA A ,\:f,XAD,\ P[I..-\

( OOIUll:,\ \( \0 DE ESTl'D()l-, I.EGISL\TIH)'. - (

IDEh'TlFICAÇÃO
NUMEROSA ORIGEM: PLS OD473 199~ PROJETO DE LEI (Sf)
ORGÃO DE ORIGE:\l : SE~ADO fEDERAL
lO 08 1m
SENA.DO: PLS 004131'>"
AUTOR SENADOR: TlÃO VIA!'iA
PT
AC
EMENTA DISPÕE SOBRE o ~so no SERVICO O9IKI (ZERO !"óOVF.CE~TOS' NOS TER.\U~AIS
DE TELEFONIA FIXA.
DESPACHO INICIAL
(SF) COM. SERViÇOS DE IXFRA-ESTRCn:RA (CI)
ULT[\{A AÇÃO
REMETIDO A CA.\IARA DOS DEPL'T;.!lOS
1609199'1 (SFl\IESA DIRETORA
1000 DESPACHO A CA.\lARA
DEPt"TADO!O.
DSFI"i09PAG
ESCA.\IINHADO A :
, ISF) SUBSEC. caoRD. LEGISl.ATIVA ISF) (SSCLSI f.'t In 09 IQQ9
TRA.\lITAÇÃO
10 08 1999 (SF) PROTOCOLO LEGISLATIVO (SFI (PLEGl
ESTE PROCESSO CO:<óTE\1 04 lQl'ATROl FOLIIA, :<ó1'\IERADAS r.
RUBRICADAS.
10061999 (SFl PLEN'RIO lPLE:<ó:
LEITURA.
10 06 1999 (SFl MESA DIRETORA
DESPACHO A CI (\IECISÃO TER.\IlNATI\·AI. O:<óDE PODERA RECEBER
EMENDAS. APQS PUBLlCACÃO E DISTRlBt:IC.i,O E\I A\TLSOS. PELO
PRAZO DE 05 (Cl:"C01 DIAS L'TEIS.
DSF 11 06 PAG 19949 E 19950.
\I 08 1999 (SFl SCBSECRET-'RIA DE CO\\lSSÓr.s
RECEBIDO :':ESTE DRGÃo. E:\11l DE..AGOSTO DE IljQl),
\I 011999 (SFl St:BSECRETARlA DE CO\IlSSÓES
ENCAlIIlNHADO A CI. PARA EXAME DA MATERIA.
12011999 (Sf) COM. SERVIÇOS DE INFRA·ESTRUTCRA (CU
RELATOR SEN ROBERTO SATL1t."iI:"O.
02 09 '999 (SF) COM. SERViÇOS DE I:<óFRA-EsTRL'TCRA (Cll
A COMISSÃO APROVA O PARECER DO RELATOR. SEN ROBERTO
SATUR!'iINO.
0209 1999 (SF) COM. SERViÇOS DE L''iFRA-ESTRLTL'RA (CI)
ENCAMINHADO AO SACP.
0209 1999 (SF) SERVIÇO DE APOIO CO\IlSSÕES PERMA....ENTES
ENCAMINHADO A SSCLS.
06 09 1999 (SFl SUBSEC. COCRD. LEGISLATIVA (SFl (SSCLSl
ENCAML~HADO AO PLENARlO PARA LEITL'RA DO PARECER DA Cl.
09091999 (SF)PLENARIO CPLENl
LEITt:RA PARECER 607· CIo
D5F 10 M PAG 23998 E 23999,
09091999 (SF) PLENARlO (PLENl
COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA RECEBIMENTO DO OF. 068. DO
PRESIDE~'TEDA Cf. COMUNICA.'1DO A APROVAÇÃO DO PROJETO.
SENDO ABERTO \,';\1 PRAZO DE OS (CINCOl DIAS l'TEIS PARA
INERPOSIÇÃO DE RECURSOS. POR U~I DECI\IO DA COMPOSiÇÃO DA
CASA PARA QUE A MATERlA SEJA APRECIADA PELO PLEN'ARlO.
DSF \O OHAG 23996.
09 09 1999 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATI\'A (SFllSSCLSl
PRAZO PARA ll'o'TERPOSIÇÃO DE RECUROS: lO 09 A 16 09 99.
1609 1999 (SF) PLENARlO IPLElIl
1000 COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA TERMI:<ÓO PRAZO SEM
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PREVISTO NO ART'. 91. PARAGRAFO
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de setembro de 199Q

CONSTITUIÇ.~O
DA
REP('BLlCA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
Tm:LO IV
Da ()rgamzação dos Podere,
CAPITULO I

Senhor Primelro·SeCretário.

Encaminho a Vossa Excelênci'a.. a fim de ser submetido fi reVIsão
da Câmara dos Deputados. nos termos do an.6S da Constituição Federal. o Projeto <k
Lei do Senado n" 473. de 1999. constante dos autógrafos em anexo. que "dispõe sobre o uso
do Sen.'l\;o 0')00 nos. tcrmmals. de telefonia fixa",

Do Poder Log1SlalÍvo

SEçAovllI
Do Processo

L~glslatl\"(l

SUBSEÇAo 1lI
'Das LOls
An. 65. () proJelo de lei aprovado por uma Casa sera revisto pela outra. em
um só turno ,Ie dIScussão o \OIação. o enviado li sanção ou promulgação. se a Casa
revisora o aprovar. cid arquivado. se o rejeitar.

Atenciosamente.
/'~

/1

~~;~
Senador :;abor

..;'5.n~or

?rimei.ro-Secre~ár~o,

em ejtercicio

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
PrimeirO-Secretário da Câmara dos Deputados
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o SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Finda a
leitura do expediente, passa-se ao
IV - Pequeno Expediente
Concedo a palavra ao Sr. Deputado José
Lourenço.
O SR. JOSÉ LOURENÇO (PFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, estimados
nobres colegas, há cerca de dois anos, na Legislatura
passada, levantei minha voz nesta Casa e pedi à
Assessoria da Câmara que elaborasse projeto de lei
para que não fossem demitidos frentistas nos mais
diversos postos de combustíveis espalhados pelo
País.

O Brasil apresenta índices de desemprego
inaceitáveis para uma sociedade que pretende ser
justa. Não podemos, portanto, permitir que ocorram
tais demissões num setor que emprega cerca de 200
a 300 mil trabalhadores. A Esso foi a única empresa
que, no meu Estado, a Bahia, demitiu funcionários e
substituiu-os por computadores. Mas é bom que se
diga que a companhia transferiu ao consumidor um
valor mínimo em relação ao lucro obtido com a
demissão dos frentistas. Isso é inaceitável!

À época, cheguei a citar a Esso como sendo
uma das empresas que adotou tal prática. na Bahia.
Não sei se outras companhias também o fizeram,
mas em Salvador ela foi quem primeiro demitiu e usou
desse expediente. Aliás, vi que na Europa e nos
Estados Unidos muitos Estados têm legislação que
não permite a demissão de frentistas.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, na ocasião em
que pedi à Assessoria da Câmara a elaboração de
projeto ,que elimi9asse a possibilidade dessas
demissões, enviaram-me justificativa que dizia ser tal
projeto inconstitucional. Portanto, solidarizo-me com
o Deputado Aldo Rebelo pela iniciativa de S. Exa.,
pois, ela é oportuna e atinge objetivos sociais que
todo$ almejamos. Eu e o meu partido somos
favoráveis à proposta do nobre colega, por quem
tenho grande estima pessoal.
Sr. Presidente, precisamos estar atentos ao
capital internaciQnal no Brasil. Não sou contra a
iniciativa privada ou a participação do capital
estrangeiro na economia brasileira, mas não aceito os
abusos que por vezes se cometem neste País, que
enfrenta dificuldades. É preciso ter consciência de
que a demissão de um trabalhador provoca a
eliminação de um consumidor, de que o aumento do
desemprego diminui o mercado consumidor
brasileiro.

Outubro de 1999

Outro assunto, Sr. Presidente. Ontem, li em
jornal de grande circulação nacional que o BNDES vai
financiar 50% do valor mínimo de leilão da CESP.
Quer dizer: vamos vender nossas estatais e ainda
financiar sua compra pelo capital estrangeiro?
Vendê-Ias ao capital estrangeiro já não é muito do
meu gosto, quanto mais financiar essa venda com
recursos nacionais!
Concordo que seja financiada a instalação no
Brasil de empresas estrangeiras que aqui pretendem
construir fábricas e criar novos postos de trabalho.
Essa é uma forma de ampliar nossos mercados e
estimular a criação de novas indústrias. Mas não
posso aceitar que se empreste dinheiro a empresas
estrangeiras para que elas possam comprar estatais
brasileiras, que estão gerando empregos. Além do
mais, elas não ampliarão o quadro de trabalhadores.
Portanto, deixo registrados minha solidariedade
ao Deputado Aldo Rabelo e meu protesto contra o
BNDES, contra a iniciativa de emprestar dinheiro a
quem vem comprar as estatais do País.
Sr. Presidente, agradeço a V. Exa. a
compreensão e a atenção que dispensou ao seu
velho amigo e colega.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Antes de
dar prosseguimento à sessão, a Mesa dá
conhecimento ao Plenário dos seguintes
ATO DA PRESIDÊNCIA
Nos termos do § 2º do art. 202 do
Regimento Interno, esta Presidência decide
constituir Comissão Especial destinada a,
no prazo de 40 (quarenta) sessões, proferir
parecer à Proposta de Emenda à
Constituição nº 33, de 1999, do Senado
Federal, que "Altera dispositivos da
Constituição
Federal
pertinentes
à
representação classista na Justiça do
Trabalho", e
Resolve
1) designar para compô-Ia, na forma
indicada pelas Lideranças, os Deputados
constantes da relação anexa;
2)
convocar os' membros
ora
designados para a reunião de instalação, a
realizar-se no dia 13-10-99, quarta-feira, às
14h30min, no Plenário nº 8 do Anexo 11.
Brasília, 13 de outubro de 1999.
Michel Temer
Presidente
Comissão Especial
Autor: Senado Federa.le outros
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Proposição: PEC 0033/99
Componentes do PFL
Titulares: Cleuber Carneiro, Corauci
Sobrinho, Jaime Martins, José Lourenço,
Lavoisier Maia, Neuton Lima, Ronaldo
Caiado.
Suplentes: Átila Lins, Francisco
Rodrigues, Gervásio Silva, Mauro Fecury,
Oscar Andrade, Zezé Perrella, Zila Bezerra.
PMDB
Titulares: Alberto Mourão, Cezar
Schirmer, Gustavo Fruet, Jorge Tadeu
Mudalen, José Chaves e Múcio Sá.
Suplentes: seis vagas a serem
preenchidas.
PSDB
Titulares: Antonio Feijão, Luiz Carlos
Hauly, Mareio Fortes, Nelson Marchezan,
Pedro Henry, Veda Crusius.
Suplentes: Anivaldo Vale, Arthur
Virgílio, Custódio Mattos, João Almeida,
Marcus Vicente, Ronaldo Cezar Coelho.
PT
Titulares:
Avenzoar
Arruda,
Jair
Meneguelli, Marcelo Déda, Ricardo Berzoini.
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no prazo de 40 (quarenta) sessões, proferir
parecer à Proposta de Emenda à
Constituição nº 33, de 1999, do Senado
Federal, que "Altera dispositivos da
Constituição
Federal
pertinentes
à
representação classista na Justiça do
Trabalho", e
Resolve.
1 - designar para compô-Ia, na forma
indicada pelas Lideranças, os Deputados
constantes da relação anexa;
2 - convocar os membros ora
designados para a reunião de insta,lação, a
realizar-se no dia 13-10-99, quarta-feira, às
14h30min, no Plenário nº 8 do Anexo 11.
Brasília, 13 de outubro de 1999.
Michel Temer
Presidente
Comissão Especial
Autor: Senado Federal e outros
Proposição: PEC 0033/99

Suplentes: Fernando Ferro, Paulo
ROch~~~uas vagas a serem preenchidas.

Componentes do PFL
Titulares: Cleuber Carneiro, Corauci
Sobrinho, Jaime Martins, José Lourenço,
Lavoisier Maia, Neuton Lima, Ronaldo
Caiado.
Suplentes: Átila Lins,
Francisco

Titulares: Delfim Netto, Jair Bolsonaro,
Romel Anizio.

Rodrigues, Gervásio Silva, Mauro Fecury,
Oscar Andrade, Zezé Perrella, Zila Bezerra.

Suplentes: Hugo Biehl, Pedro Corrêa,
Ricardo Barros.
PTB
Titular: Roberto Jefferson.
Suplente: Eduardo Seabra.
PDT
Titular: Fernando Coruja.
Suplente: uma vaga a ser preenchida.
Bloco PSB-PCdoB
Titular: Agnelo Queiroz.
Suplente: uma vaga a ser preenchida.
Bloco PL- PST- PMN- PSD- PSL
Titular: João Caldas.
Suplente: Almeida de Jesus.
PPS
Titular: Rubens Furlan.
Suplente: Ayrton Xerêz.
ATO DA PRESIDÊNCIA
Nos termos do § 2º do art. 202 do
Regimento Interno, esta Presidência decide
constit"lJr Comissão Especial destinada a,

TP~DI B

Ib
M Ceza~. \
ItU ares: A erto
ourao,
"
Schirmer, Gustavo Fruet, Jorge Tadeu,
Mudalen, José Chaves e Múcio Sá.
Suplentes: seis vagas a SE!rem ',i
preenchidas. '
PSDB
Titulares: Antonio Feijão, Luiz Carlos
Hauly, Mareio Fortes, Nelson Marchezan,
Pedro Henry, Veda Crusius.
Suplentes: Anivaldo Vale, Arthur
Virgílio, Custódio Mattos, João Almeida,
Marcus Vicente, Ronaldo Cezar Coelho.
PT
Titulares: Avenzoar Arruda, Jair
Meneguelli, Marcelo Déda, Ricardo Berzoini.
Suplentes: Fernando Ferro, Paulo
Rocha e duas vagas a serem preenchidas.
PPB
Titulares: Delfim Netto, Jair Bolsonaro,
Romel Anizio.
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Suplentes: Hugo Biehl, Pedro Corrêa,
. Ricardo Barros.
PTB
Titular: Roberto Jefferson.
Suplente: Eduardo Seabra.
POT
Titular: Fernando Coruja.
Suplente: uma vaga a ser preenchida.
Bloco PSB-PCdoB
Titular: Agnelo Queiroz.
Suplente: uma vaga a ser preenchida.
Bloco PL- PST- PMN- PSO- PSL
Titular: João Caldas.
Suplente: Almeida de Jesus. .
PPS
Titular: Rubens Furlan.
Suplente: Ayrton Xerêz.
ATO DA PRESIDÊNCIA
Nos termos do § 2º do art. 202. do
Regimento Interno, esta Presidência decide
constituir Comissão EspeCial destinada a,
no prazo de 40 (quarenta) sessões, proferir
parecer à. Proposta de Emenda à
Constituição nº 8S-A, de 1999, do Poder
Executivo, que "Acrescenta o art. 76 no Ato
das
Disposiçôes
Constitucionais
Transitórias" --:- FEF, e
Resolvf3.
I - designar, para compô-Ia, na forrna
indicada pelas LideJanças, os Deputados
constantes d? relaçâoanexa;
11 - convocar os membros ora
designados. para a rel!nião de instalação, a
realizar-se no dia 1~ .de outubro de 1999,
quarta-feira, às 14h30min,' no Plenário nº 6
do Anexo 1 1 . '
Brasília', 13 de outubro de 1999.
Michel Temer
Presidente
Membros da Comissão Especial
Proposição: PEC nº 0085/99
Autor: Poder Executivo.
PFL .Titulares: Jaime Fernandes, José
Thomaz Nonô, Leur Lomanto, Moreira
Ferreira, Paulo Magalhães, Roberto Brant,
Rubem Medina.
Suplentes: Adauto Pereira, Cesar
Bandeira, Ciro Nogueira, Darci Coelho,
Gilberto Kassab, Maluly Netto, Mauro
Fecury.
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PMDB
Titulares: Fernando Diniz, João
Colaço, João Henrique, José Borba,
Pinheiro Landim, Salatiel Carvalho.
Suplentes: seis vagas a serem
preenchidas.
PSDB
Titulares: Alexandre Santos, Anivaldo
Vale, Basílio Villani, José Militão, Silvio
Torres, Veda Crusius.
Suplentes: Alex Canziani, Arnon
Bezerra, Carlos Batata, Marisa Serrano,
Ricardo Fer-raço, Sérgio Carvalho.
PT
Titulares: Arlindo Chinaglia,
Or.
Rosinha, João Coser, Padre Roque.
Suplentes: quatro vagas a serem
preenchidas.
PPB
Titulares: Herculano Anghinetti, Iberê
Ferreira, Luiz Fernando.
Suplentes: Eliseu Moura, Márcio
Reinaldo Moreira, Simão Sessim.
PTB
Titular: Fernando Gonçalves.
Suplente: Walfrido Mares Guia.
PDT
Titular: Pompeo de Mattos.
Suplente: Celso Jacob.
Bloco PSB-PCdoB
Titular: Sérgio Miranda.
Suplente: Eduardo Campos.
Bloco PL-PST-PMN-PSD-PSL
Titular: Eujácio Simões.
Suplente: Robério Araújo.
PPS
Titular: Rubens Bueno.
Suplente: Pedro Eugênio.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Concedo
a palavra ao Deputado Severino Cavalcanti.
O SR. SEVERINO CAVALCANTI (PPB - PE.
Sem revisão do orador.)":" Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, hoje é um daqueles dias em que a
tristeza é que nos movimenta, que nos faz ocupar a
tribuna para cumprir um ditame da consciência.
Comunicar o falecimento de uma pessoa
estimada é sempre doloroso. O simples ato de
enunciar o infausto acontecimento revigora o
sentimento da dor, amplia a sensação da saudade,
reaviva a lembrança de quem nos deíxou.
É de Nelson Ranieri de CarvalfiÓ que falo.
Nasceu, viveu e morreu em São:Paulo.
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Seu nascimento ocorreu no dia 23 de novembro
de 1922, ano em que o Brasil comemorou o
Centenário da Independência. Foi no tradicional
bairro paulistano do Brás que ele veio ao mundo.
A vida de Nelson Ranieri de Carvalho pode ser
inserida na galeria dos heróis anônimos, daqueles
cidadãos que, longe dos holofotes, da mídia e do
cenário olimpiano, granjeiam o respeito e a
admiração de suas cOn;Junidades, impõem-se por um
trabalho sério e desinteressado, tornando-se
paradigmas populares.
Ele figurava no rol dessas personalidades.
Transformara-se em líder de opinião. Era um
conselheiro do bairro onde vivia há muitos anos, Vila
Mariana. E tudo fazia em silêncio, preocupando-se
exclusivamente em servj,r, em ser útil ao semelhante,
em prestar seu apoio aos que mais precisavam dele.
Originário de família humilde, Nelson Ranieri
trabalhou desde os 11 anos para ajudar na criação de
seus cinco irmãos.
Com muita luta e dedicação, formou-se
contador e economista, atendendo, durante quarenta
anos, a dois empregos.
Quando aposentado, bacharelou-se em Direito
pelo Largo de São Francisco, profissão que exerceu
até falecer.
Coerente com sua visão humanista da vida,
colaborava com diversas instituições beneméritas.
Mas não se preocupava apenas em colaborar,
acompanhava os trabalhos assistenciais e sociais
das entidades, sempre disposto a estender a mão aos
mais necessitados.
Durante toda sua vida, Dr. Nelson Ranieri
registrou muitas vitórias, acumulou inúmeras
realizações no campo profissional e fez muitos amigos.
No último dia 20, aos 76 anos, ele morreu,
deixando imensa saudade· em sua esposa Clarisse
Mascheretti de Carvalho, suas filhas, s.eus genros,
netos, demais familiares e I.egião de amigos.
Perdemos um grande amigo. São Paulo perdeu
um grande filho, que, no anonimato, engrandecia sua
terra e sua gente.
Faço o registro para que conste. dos Anais que
Nelson Ranieri de Carvalho teve toda a sua vida
voltada para o bem, sempre procurando fazer de si
um exemplo ,para seus semelhantes, como bom pai
de família, bom esposo, excelente amigC? e excelente
Irmao.
PortantQ, Sr. Presidente, não poderia render
homenagem ,m?is justa do que esta àquele que deu
sua vida a settê:~semelhantes, àqueles que conviviam
•

-

= .• -,1,
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com ele e puderam desfrutar da sua inteligência, da
sua sabedoria, para que todos nós pudéssemos
dizer: "6, Nelson, tu vais, e nós ficamos aqui fazendo
com que o teu exemplo seja para nós o paradigma da
dignidade e da lealdade".
Durante o discurso do Sr. Severino
Cavalcanti, o Sr. Nelson Trad, 2º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Caio Riela, § 2º do art. 18
do Regimento Interno.

o SR. PRESIDENTE (Caio Rieta) -

Concedo a
palavra ao Deputado Philemon Rodrigues.
O SR. PHILEMON RODRIGUES (PMDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, minha presença nesta tarde na tribuna
desta Casa é para contestar e repudiar infeliz
declaração do Presidente do Banco Central, Sr.
Arminio Fraga.
Na minha modesta maneira de analisar o
incidente, ele cometeu uma agressão ao Estado de
Minas Gerais, do qual sou um dos representantes
nesta Casa, e também agrediu o Brasil. Jamais o
Presidente de um órgão nacional como o Banco Centrai poderia instigar estrangeiros a não investirem em
um Estado da Federação.
Quando declarou que estrangeiros não
deveriam investir em Minas Gerais, ele agrediu o
Brasil, a política econômica aplicada pelo Presidente
Fernando Henrique Cardoso, e afrontou o Estado de
Minas Gerais.
Não estou defendendo aqui a pessoa do
Governador Itamar Franco, nem para fazer acusação
à pessoa do Presidente Fernando Henrique Cardoso
pela política econômica instalada no Brasil. Estou
aqui para defender o Brasil, para repudiar aquela
infeliz expressão do Presidente do Banco Central.
Segundo a imprensa, aquele senhor tem duas
nacionalidades:
uma
brasileira
e
outra
norte-americana. A qual das nações o Presidente do
Banco Central quer servir, ao Brasil ou aos Estados
Unidos?
Ora, para mim, sua declaração nada mais é do
que a expressão de um quinta-coluna. Nota zero para
o Presidente do Banco Central, que pediu aos
estrangeiros que não invistam no Brasil. Ele não
conhece a capacidade do Estado de Minas Gerais,
não sabe que em Minas Gerais, do ano de 1995 até o
ano de 2002, existem contratos assinados no valor de
16 bilhões de dólares, que estão sendo executados à
risca e que trazem para o Estado desenvolvimento e
bem-estar social. Ele também desconhece/que 36,5%
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das grandes empresas estrangeiras atuando no
O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Sem
Brasil estão investindo naquele Estado.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Tenho aqui, Sr. Presidente, relação das
Deputados, venho a esta tribuna para registrar, na
empresas que investem em Minas Gerais. São elas:
condição de Presidente do Grupo Parlamentar
Fiat, da Itália; ABN Amro, da Holanda; Belgo-Mineira,
Brasil-Ucrânia, o sucesso ,Çle nossa missão àquele
de Luxemburgo; White Martins, dos Estados Unidos;
país, em que tratamos de importantes assuntos de
Souza Cruz, da Inglaterra; Unilever, da, Holanda;
interesse de ambas as Nações.
Em nossa visita, o grupo parlamentar promoveu
Alcoa, dos Estados Unidos; Sudameris, da Itália;
Telesystem, do Canadá; BankBoston, dos Estados
audiências com diversos Ministros de Estado e outras
Unidos; Rhodia, da França; Nestlé, da Suíça;
autoridades, com o Congresso e o Presidente do
Santander, da Espanha; Parmalat, da Itália; Citicorp,
Conselho Supremo da Ucrânia. Realizamos reuniões
dos Estados Unidos; CCF Brasil, da França; Bilbao
em diversas comissões daquela Casa e nos
Vizcaya, da Espanha; Mannesmann, da Alemanha;
Ministérios do Governo',do Presidente Leonid
Kuchma, e não poderia,q~ixar de reiterar que o
Boavista Inter Atlântico, de Portugal; L1oyds, da
Inglaterra; ABB, da Suíça. E outras. Todas elas estão
Legislativo ucraniano nos recebeu muito bem.
investindo e obtendo extraordinários resultados em
Em nosso Estado, o paraná, há mais de 400 mil
Minas Gerais.
ucranianos e descendentes. Trata-se, naturalmente,
de um número importante. Os pais do próprio
Desconhece ainda o Presidente do Banco CenGovernador do Paraná, Jaime Lerner, são de origem
trai que as maiores indústrias de Minas Gerais
ucraniana, o que ,vem reforçar nossas relações com
apuraram melhor resultado financeiro do que o
registrado na média nacional.
'aquele País.
As vendas físicas do setor cresceram 4,34%, na
Juntamente com o Grupo Parlamentar
média, em 1997, frente à expansão de 3,87% do
Ucrânia-Brasil, presidido pelo Deputado Victor
indicador para a média brasileira.
Suslov, que inclusive já)oi Ministro das Finanças
No mesmo período, a Fiemg, Federação 'das
daquele país, decidimos procurar solução para
Indústrias do Estado de Minas Gerais, anuncia que as
alguns entraves que dificultam o comércio bilateral e a
172 maiores indústrias de Minas Gerais registraram
relação técnico-científica entre nossos países.
Em primeiro lugar, vamos lutar para que o
crescimento de 22,4% no valor total do lucro bruto,
ante o crescimento de 3,22% para o Brasil. Na
acordo comercial firmado pelos dois países, ainda
comparação dos lucros líquidos, as indústrias
dependente da inclusãod;:t Ucrânia no GATT, possa'
mineiras observaram aumento de 9,12%, enquanto
ser validado, superando a dificuldade que aquele país
no Brasil a evolução estacionou em O, 77°/~. E 23 das
. encontra neste momento para se integrar à
63 empresas estrangeiras atuando no Brasil estão em
Organização Mundial do Comércio.
Também no que se refere à cooperação nos
Minas Gerais.
O Presidente do Banco Central não tem
investimentos e nas exportações e importações entre
conhecimento do que está acontecendo em Minas
os dois países, precisamos cuidar para que a dupla
Gerais. Portanto, quarta-feira, quando for a Minas
taxação seja eliminada das exportações brasileiras.
receber homenagens no Estado, deve levar
Queremos exportar para a Ucrânia nas mesmas
guarda-chuva, para se proteger dos ovos podres e
condições em que outros países o fazem, com seus
dos tomates que serão lançados na sua pessoa,
acordos de taxação reduzid.a. Para isso, precisamos
porque existe em Minas Gerais uma revolta contra a
envidar esforços paraalçançar a competitividade
necessária para estarmos em condições de viabilizar
declaraç'ão feita por Arminio Fraga, nos Estados
Unidos, para que não haja investimentos no Brasil.
a exportaçã~ para a Ucrânia pelas vias legais - com o
Ele não sabe que na próxima semana um grupo de·
apoio, evidentemente, de instituições financeiras e
empresas americanas estará em Minas Gerais, para
com garantias do Governo ucrani~no quanto às
analisar contratos, para investir em Minas mais de
exportações, que seriamtambémg:?rantidas pelo
500 milhões de dólares. Isso já na próxima semana,
,Governo brasileiro.
.
'
É
evidente
que,
diante
das
djtj~uldades
hoje
enquanto ele faz declaração nos Estados Unidos para
.
-.
•
l.'l"
os americanos não investirem no Brasil.
existentes para a aceitação das fi8{lças bancárias
Fica o meu protesto contra a declaração do
dos bancos f,Jcranianos, em função d~erise financeira
Presidente do Banco Central, Arminio Fraga. Para
internacional,
seria ,necessáriq' um acordo
ele, n'ota zero.
intergovernamental para GumprirmQs.,ta:1 objetivo.
t.:."...
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Também estamos tentando antecipar a
Comissão Mista Intergovernamental Ucrânia-Brasil
para
Cooperação
Econômico-comercial
e
Técnico-científica; prevista para o segundo trimestre
do próximo ano. Gostaríamos de fazê-lo em função de
negócios já previamente acordados, que estão
engatilhados e dependem da formalização dessa
Comissão Mista Intergovernamental, que é muito
importante para que os negócios entre Brasil e
Ucrânia caminhem rapidamente.
Além disso, Sr. Presidente, queremos colaborar
para que a Ucrânia faça parte do Banco
Interamericano de Desenvolvimento, a exemplo de
outras nações européias que já se integraram a esse
organismo internacional de desenvolvimento e
cooperação, para que possamos ampliar a nossa
relação com aquele país.
A Ucrânia fabrica bons aviões e tem· uma
excelente tecnologia na distribuição de gás. É um
país que recebeu toda a tecnologia aeroespacial da
antiga Rússia, e estamos trabalhando no sentido de
que o acordo para a Ucrânia fornecer os foguetes
lançadores de satélite para a Base de Alcântara, no
Maranhão, seja confirmado o mais rapidamente
possível. O Ministro Ronaldo Sardenberg está com
visita à Ucrânia agendada entre os dias 14 e 16. Se
não houver alguma motivação de força maior, S.·Exa.
estará lá para tentar assinar esse acordo de
cooperação na área aeroespacial, de muita
importância para os dois países.
Sr. Presidente, o Brasil também quer fornecer
para a Ucrânia equipamentos na área. de
telecomunicações e uma série de outros produtos,
como café e açúcar, mas isso depende da
confirmação desses instrumentos de cooperação
internacional, os quais ainda não estão totalmente
operacionalizados.
Essa será a missão de nosso grupo
parlamentar, e tenho certeza de que cada um dos
membros de nossa comitiva registrará, nesta Casa, a
sua impressão positiva sobre os entendimentos que
fizemos com a Ucrânia e os resultados que isso
deverá trazer para nosso País no sentido do incentivo
a nossas exportações.
.
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, h~. cerca de um mês, neste Plenário, fiz
um pronunciamento sobre os absurdos, no meu
entender, da "Lei Pelé. Imediatamente, começou a
chegar fax dê todo h Brasil - dos clubes, de
associações âe atletas, de governos, de
departamentds:de esportes - dizendo' também da
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desconformidade com a Lei Pelé, que foi aprovada
por este Congresso Nacional.
Em toda a lei existem muitos fatos que são
passíveis de discussão. Mas úm, sem dúvida
nenhuma, é alguma coisa para a qual esta Casa tem
de atentar com extrema urgência, para que os efeitos
da lei não venham a prejudicar os clubes, o futebol
brasileiro e as próprias competições nacionais.
Estou-me referindo exatamente ao artigo das
disposições transitórias que concede o prazo de um
ano, após a aprovação da lei, para llue os clubes se
transformem em empresa.
Pois bem, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, entrei com projeto de lei nesta Casa
estendendo o prazo de um para três anos, fazendo-o
coincidir com o fim da Lei do Passe. Por que isso?
Tendo março como a data limite para que se
transformem em empresa, imaginem o desespero
que os clubes passarão a enfrentar, pela
impossibilidade inclusive de disputarem competições
oficiais se não se transformarem em empresas.
Portanto, o que estou tentando com esse
.projeto, cuja urgência já requeri, com a assinatura de
todos os Líderes, e está na pauta de hoje para ser
apreciada, é,justamente dar mais tempo para que os
clubes Se transformem em empresa. Mas o mais
importante, Sr. Presidente, é dar mais tempo para que
esta Câmara dos Deputados possa fazer o seu
exame de consciência diante da Lei Pelé, para que
possamos, quem sabe, mudar outros artigos que,
sem dúvida nenhuma, colocam em risco o futebol
brasileiro e o esporte nacional.
Por que digo isso? Porque imaginar que o
futebol é comércio, que o esporte é comércio, é
desconhecer a história do Brasil. Se conseguirmos a
.
aprovação desse projeto e tivermos maIs um ano,
talvez venhamos a ser convencidos de que os clubes
estão virando empresa, mas não com a faca no
pescoço, com a obrigatoriedade da lei, com
mandamento máximo conferindo aos clubes a
obrigação de se transformarem em empresa.
Por isso, Sr. Presidente, quero alertar aos
Líderes que assinaram meu requerimento de
urgência e aos demais Deputados que a aprovação
do projeto que proponho apenas' virá dar
tranqüilidade aos clubes, para não serem
guilhotinados por todas as empresas que se querem
adonar do futebol brasileiro com prazo fixado em lei.

É o cúmulo que o esporte vire empresa, que os
clubes virem empresas, e de uma hora para outra,
como determina a lei.
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Portanto, solicito aos Srs. Líderes e aos Srs.
Deputados que aprovem a urgência para o projeto
que modifica a Lei Pelé.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Caio Riela) _ Antes de
passarmos ao próximo orador, queríamos registrar a
presença nas galerias deste plenário dos alunos, do
Colégio Mário Borelli Tomaz,do Município de Porto
Ferreira, São Paulo, acompanhados do Coordenador,
Prof. Antônio Flalioneli.
Desejamos boas-vindas, em nome da Câmara
dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Caio Riela) - Concedo a
palavra ao Deputado Nilson Mourão, do PT do Acre.
O SR. NILSON MOURÃO (PT - AC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ontem, o País inteiro, particularmente os
cristãos católicos, irmanaram-se para comemorar a
data da Padroeira do Brasil, Senhora d.e Aparecida.
Acompanharam as procissões ao Santuário de
Aparecida milhares de brasileiro~, realizando grandes
demonstrações de fé, apreço e solidariedade à nossa
padroeira.
Chamou-me a atenção, Sr. Presidente, o fato de
essas manifestações, talvez únicas este ano, terem
sido acompanhadas de protestos contra a política
econômica do' Governo Fed,eral, .particularmente do
Grito dos Excluídos.
É importante ressaltar que a Padroeira do Brasil
tem uma característica muito própria:Jrata-se de uma
imagem singela e negra, umà lembrança que não
..pôde passar em branco na história deste País,
homenagem à raça negra pela participação no
processo de ocupação e desenvolvimento nacional.
Mais do que nunca, Sr. Presidente, precisamos
invocar a Senhora de Aparecida, a fim de que ela
ilumine, neste momento de crise, o Presidente
Fernando Henrique Cardoso. Que S. Exa. faça uma
prece à Padroeira do Brasil e encontre um rumo para
este País, mudando a atual política econômica para
uma que gere emprego e renda, enfrentando a
tragédia socia.l em que nos encontramos, e realize de
fato a reforma agrária.
Assistimos recentemente em Brasília a várias
marchas, diversas manifestações de trabalhadores,
entre elas a do Movimento dos Trabalhadores Sem
Terra, divulgando suas posições e seu pensamento.
Não chegaremos ao desenvolvimento sem antes
realizar a reforma agrária, garantir um preço mínimo
para a produção e dar condições de armazenamento
e comercialização aos agricultores.
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Sr. Presidente, invoco a Padroeira do Brasil a fim
de que ilumine o Presidente da República, para que
ele faça algo pelas crianças brasileiras. A cada dia,
em todos os canais de televisão, assistimos a
espetáculos dantescos de perseguição a crianças.
Ontem mesmo, vimos policiais de São Paulo atear
fogo a lugares onde crianças humildes encontravam
seu último refúgio, numa atitude verdadeiramente
criminosa, e um italiano - um estrangeiro, Sr. Presidente! -, homem de fé, curar as chagas dessas
crianças, ao mesmo tempo denunciando ao País o
crime que estava sendo cometido.
Que a Senhora de Aparecida ilumine os
brasileiros! E que ilumine a Câmara dos Deputados,
para que possamos encontrar para este País um
rumo de mais progresso social e mais esperança para
o nosso povo!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Caio Riela) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Geovan Freitas.
O SR. GEOVAN FREITAS (PMDB - GO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, meu discurso de hoje trata da
autonomia das universidades públicas.
O papel da universidade pública é vital na
formação de recursos humanos qualificados para o
desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Somente
com uma universidade forte alcançaremos autonomia
em nível globalizado.
Somente há progresso econômico se houver
progresso tecnológico, o exercício do direito de criar
com liberdade de informação - ou seja, democracia.
E deve ser o sistema público o grande responsável
por assegurar o desenvolvimento auto-sustentável do
País.
Todos
temos
de
estar
atentos
às
transformações de nossa sociedade, que caminha
para a sociedade do conhecimento, onde o poder
passa pelo processo de adquirir saber.
Apesar de essenciais para o nosso
desenvolvimento, é latente a crise instalada nas
universidades públicas brasileiras.
No entanto, analisando dados estatísticos,
notamos muitas controvérsias. Encontramos que
40% das vagas no ensino público referem-se à rede
pública. E ainda que o ensino superior concentra-se
na Região Sudeste, com oferta de uma vaga para 6,3
habitantes; já no Norte e no Nordeste, essa proporção
é de uma vaga para 14,5 habitantes.
É em pós-graduação e pesquisa que se acentua
a diferença entre universidades públicas e
particulares: 90,3% dos programas de mestrado e
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90,7% dos de doutorado são oferecidos pelas
universidades públicas; 83,7% dos alunos e 93,2%
dos docentes de pós-graduação estão em
universidades públicas; 75% dos recursos do CNPq
para bolsas e auxílios de pesquisa são investidos em
universidades públicas; os pesquisadores de
universidades públicas respondem por 91,5% das
publicações científicas; a universidade pública
também predomina no que se refere à cooperação
com a empresa e à contribuição para inovação e
desenvolvimento industrial- cerca de dois terços ou
mais das participações.
Assim, percebemos que, mesmo em face das
dificuldades que têm, as universidades públicas são a
base da pesquisa e da formação de recursos
humanos para o àt:lsenvolvimento rje nosso País.
Porém, têm de atentar para a questão das prioridades
locais, procurando contribuir mais com o
desenvolvimento regional.
Não será com a privatização de universidades
públicas nem com a cobrança de mensalidades que
serão solucionados seus problemas. Não é reduzindo
os recursos repassados às universidades púbicas
que estaremos no caminho do desenvolvimento.
Vamos procurar sua maior integração com a
população, implementando programas de serviço à
comunidade - iniciativas que sempre têm dado certo,
pois assim os universitários devolvem à sociedade,
sob a forma de trabalho, a oportunidade de terem
estudado em uma universidade pública. São muitos
os exemplos que temos nesse sentido, dentre os
quais podemos citar o de Brasília.
Devemos, sim, juntos, sociedade e comunidade
universitária, buscar soluções viáveis para reverter
este quadro de crise. Iniciativa importante é a Frente
Parlamentar em Defesa da Universidade Pública, da
qual
fazemos
parte,
onde
lutamos
pela
conscientização da importância da universidade
pública.
Queremos uma política educacional justa, em
que nossas universidades sejam autônomas e
possam continuar colaborando para o crescimento de
nosso País, neste prenúncio de novo século.
O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, estive há pouco em Itaguaí, no litoral
norte fluminense, e do espetáculo representado pelo
Porto de Sepetiba, ali situado, trago mais uma vez a
visão de uma obra grandiosa, um dos maiores
projetos de desenvolvimento nacional e regional da
década.
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Sou imodesto confesso ao afirmar a
prodigiosidade de meu Estado, o Rio de Janeiro; e em
Itaguaí a natureza superou-se a si própria: a par da
beleza, dotou o local de condições ideais para que se
construísse um terminal marítimo comparável aos
melhores do mundo, como Roterdã, na Holanda, e
Antuérpia, na Bélgica. No canal, são dezoito metros
de profundidade, o que possibilita a operação de
navios de até 130 mil toneladas. Além disso, a
posição estratégica de Sepetiba é formidável, dada a
situação geoeconômica do Estado, junto aos grandes
centros produtores, importadores e exportadores do
País, onde, num raio de quinhentos quilômetros,
concentram-se 70% do PIB nacional. Por fim, está a
uma
proximidade
bastante
aprec.iável
do
MERCOSUL, o que permite supor que Sepetiba se
tornará o principal ponto de entrada e saída de cargas
daquele complexo.
O Porto de Sepetiba será o que tecnicamente se
chama de feed port ou hub port, um porto de
grandes dimensões, com capacidade técnica e
operacional para receber alto volume de carga, de até
seis mil contêineres, a serem redistribuídos para
navios de pequeno porte, que por sua vez abastecem
outros portos. Segundo a Companhia' Docas, em
2020 será o maior concentrador de: cargas da
América Latina e do Hemisfério Sul, com previsão de
fluxo de cem milhões de toneladas de carga ao ano, o
que então, inclusive, o fará maior mesmo do que
Roterdã.
Como se sabe, o terminal de contêineres foi, a
exemplo dos demais, arrendado à iniciativa privada
por prazo de 25 anos, estando sob a
responsabilidade do consórcio formado pela
Companhia Vale do Rio Doce e pela Companhia
Siderúrgica Nacional, a CSN.
A gama de benefícios com a entrada em
operação do porto é fantástica. Para se ter uma idéia,
Sr. Presidente, no que diz respeito à geração de
empregos, espera-se um incremento da ordem de
doze mil postos de trabalho, sem falar nos estímulos à
economia local e periférica. Haverá também um
enorme reflexo no desempenho do comérçio exterior.
Para um PIB estimado em dois trilhões de reais, no
ano de 2020, espera-se, com o pleno funcionamento
de Sepetiba, um percentual de 12%, no que respeita
à exportação - um salto importante, seja em termos
absolutos, seja em valores relativos, se comparados
com os números de hoje, o volume exportado não
passando de 6% do Produto Interno Bruto, que, em
1998, foi de cerca de R$900 bilhões.
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Serão, portanto, R$240 bilhões, soma oriunda,
em parte, do movimento de alavanca das
exportações gerado pelo novo porto, o que, com
certeza, melhorará expressivamente a inserção do
Brasil no processo de globalização, permitindo-nos
outro nível de parceria com os mercados
internacionais - muito embora haja quem afirme
serem as estimativas aquém, ainda, do verdadeiro
potencial de Sepetiba.
Sepetiba, Sras. e Srs. Deputados, abre para o
transporte marítimo brasileiro uma perspectiva de
velocidade, qualidade e competitividade. Com ele,
espera-se inaugurar um novo ciclo na história
portuária do País, que nos livre da pecha da
ineficiência a preços exorbitantes, o chamado "custo
Brasil", tido e havido como sinônimo de atraso
econômico e visão social canhestra.
Nesse aspecto, aliás, a construção do Porto de
Sepetiba ultrapassa os aspectos materiais para se
projetar como fator de alta relevância humana, com
ganhos na qualidade de vida da população, na
educação, na capacitação técnica e no saneamento,
assim como nas facilidades de locomoção, por meio
de um sistema viário moderno, à altura da obra a que
serve, a fim de com esta conjugar resultados.
E aqui, em especial, refiro-me à necessidade de
se construir o quanto antes o trevo de acesso ao
porto, junto à BR-1 01. Trata-se, Sr. Presidente, de
uma obra absolutamente prioritária, por uma razão
fácil de ser entendida: o tipo de carga, transportada
em contêineres, que dotará Sepetiba da
característica de hub part, conforme bá. pouco
mencionei, não pode transitar em terra por
passagens de nível, ou a já esgotada BR-1 01, via
única de acesso ao sul fluminense, irá tornar-se a
via-crúcis dos motoristas, com engarrafamentos
constantes, talo impacto no trânsito local. E, pior do
que isso: estará ali instalado um palco permanente de
acidentes.
Além daquele trevo, urge levar adiante a
construção da BR-109, que facilitará a ligação dos
Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo com a
região situada a nordeste do porto, sem passar pelas
rodovias de acesso ao Rio de Janeiro, já atualmente
com excesso de tráfego.
Não há de querer o Ministro dos Transportes
ver, por relativamente tão pouco, inviabilizada uma
obra gigantesca como essa. No entanto, nobres
Colegas, por incrível que pareça, é tudo o que pode
acontecer: se não um esforço totalmente perdido,
uma missão pelo menos inconclusa, muito próxima
de não atingir seus objetivos e metas.
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Não quero ser drástico, mas deixar de construir
o viaduto imediatamente, e tampouco acelerar desde
logo a construção da BR-1 09, pode significar a morte
da operação portuária deste que dispõe de todas as
condições naturais e materiais para ser um dos mais
importantes portos do mundo e o maior da América
Latina.
Esse é o meu apelo.
O SR. MARCIO FORTES (PSDB - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) -: Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, finalmente a Caixa
Econômica Federal conseguiu pôr em execução o tão
esperado incentivo à construção civil, setor
sabidamente gerador de empregos a curtíssimo
prazo. O programa que será anunciado hoje, dentro
de poucos minutos, pelo Presidente Fernando
Henrique Cardoso, no Palácio do Planalto, é o
primeiro sinal de que efetivamente a Caixa
Econômica Federal está voltando a financiar
construção, e não apenas a mudança de propriedade
de unidades habitacionais, prevendo-se a criação
imediata de 120 mil novos empregos, o que é fundamental para o atual estágio da economia brasileira.
O programa, cujo objetivo principal será
capitalizar as empresas de cOlJstrução transformando
promissórias de longo prazo em recursos vivos para
os construtores, foi denominado "Construgiro", e, sem
dúvida, será um meio eficaz ,de permitir o início de
centenas de novas obras, o que virá a atender não só
ao objetivo de geração de novos empregos como
também ao de oferecer moradia própria a milhares de
brasileiros que ainda consomem boa parte dos seus
ganhos no pagamento de aluguéis.
Nos últimos anos temos assistido a um grande
esforço das empresas construtoras procurando
vender seus imóveis com financiamentos próprios,
mas o volume desses créditos superou em muito a
capacidade das construtoras, o que vem reduzindo
ano a ano a possibilidade de novas construções,
provocando em nosso País uma grande redução da
oferta de imóveis residenciais.
Não posso deixar de congratular-me com o
Governo Fernando Henrique por essa iniciativa,
porque, conhecendo de perto o setor da construção,
tenho a certeza de que milhares de trabalhadores que
hoje estão sem emprego muito em breve estarão
sendo contratados para a execução de novas obras, o
que dará um novo alento ao desenvolvimento do
nosso País.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB - MS. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, é justamente
esse assunto que o Deputado Márcio Fortes abordou
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que desejo comentar hoje. O acesso à moradia
encontra-se consagrado no mundo todo como direito
do cidadão. A responsabilidade pela eliminação do
déficit habitacional deve ser conjunta, do Estado e da
sociedade.
Nos últimos anos, o Governo Federal iniciou um
processo de reestruturação do setor habitacional por
meio de um conjunto de ações estratégicas, dentre as
quais o saneamento do Sistema Financeiro de
Habitação, criando o Sistema Financeiro Imobiliário,
o SFI; promovendo a descentralização da seleção e a
contratação de financiamentos com recursos do
FGTS e com o setor público; e a criação e
modernização de programas de financiamento,
constituindo três linhas principais: apoio ao poder
público, mediante os programas Habitar Brasil e
Pró-Moradia; o apoio ao cidadão, mediante o
programa Carta de Crédito; e o apoio ao setor
privado.
Ressalte-se, todavia, a necessidade de ir além
desses programas, dando prioridade à construção
civil, não só como alternativa para a redução do déficit
habitacional, mas também como estímulo à criação
de empregos, melhoria da qualidade de vida e
revitalização das cidades.
Nesse contexto, destaca-se o programa
Construgiro, lançado hoje pelo Governo Federal com
o objetivo de capitalizar as empresas de construção
civil, permitindo a reativação do setor e tendo a
expectativa da geração de mais de 120 mil empregos.
Segundo o Presidente Fernando Henrique
Cardoso, a Caixa Econômica Federal vai adiantar
para as empresas de construção civil recursos
equivalentes ao montante das promissórias e, com o
dinheiro vivo, os empresários vão construir novos
imóveis e gerar novos empregos.
Essa iniciativa do Governo Federal vem ao
encontro das preocupações desta Casa e da
Comissão Especial que analisa a Proposta de
Emenda Constitucional nº 601-A, de 1998, sob a
minha Presidência, que visa alterar o art. 6º da
Constituição Federal para incluir a moradia como
direito social de todo cidadão brasileiro.
O conceito de moradia não se deve restringir à
edificação, mas ser inserido em um contexto mais
amplo: o hábitat, moradia como célula básica, como
exercício do direito de ter um endereço fixo, de
criação e educação dos filhos sob um teto seguro.
Apresento isso como uma preocupação das
mulheres. Não que os homens não se preocupem,
mas principalmente as mães sabem que não se pode
criar um filho sem quatro paredes. Deve-se ter
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tranqüilidade para educá-lo, com a família unida,
mesmo numa moradia muito simples. Isso é
importante para todas as mulheres.
Portanto, Sr. Presidente, o nosso objetivo principai, ao presidir a Comissão Especial que examina a
PEC nº 601 , é o de garantir a todo cidadão brasileiro o
direito constitucional à moradia.
Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ UNHARES (PPB - CE. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, trago, na tarde de hoje, para reflexão
desta Casa, um pronunciamento "em forma de apelo,
protesto e denúncia.
Há cerca de seis meses, o Presidente Fernando
Henrique Cardoso e o Ministro da Saúde, José Serra,
sensibilizados com os problemas das Santas Casas,
depois de muitas e alongadas negociações,
concluíram que teríamos um projeto para
saneamento das empresas de saúde que vivem há
quinhentos anos a servir ao Brasil. Houve diversas
reuniões com o Presidente da Caixa Econômica.
Afinal, o FAT emprestou, via BNDES, 200 milhões de
reais, sendo eleita a Caixa Econômica Federal como
agente financeiro.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
decorridos seis meses, encontramo-nos num dilema.
Os hospitais que podem realmente pagar
empréstimos foram retirados do projeto porque
podem fazê-lo (isso significa que não estão
precisando) e os que estão precisando e que,
portanto, estão inadimplentes, não podem ingressar
no projeto porque estão inadimplentes e sem
condições de pagar empréstimos. É uma dicotomia
que não se pode entender dentro do contexto
nacional.
Queríamos denunciar desta tribuna que o
gargalo não se encontra num dos nossos Estados. As
superintendências
estaduais
estão
todas
interessadas e devotadas. Falo pela Santa Casa de
minha terra. Por mais de cinco ou seis vezes, as
equipes estiveram lá, mas infelizmente não
conseguem ultrapassar a barreira do burocratismo da
agência presidencial da Caixa Econômica Federal de
Brasília.
É muito interessante o que está acontecendo
neste momento. Quando o Presidente cria recursos
para microempresas e para a construção, fico
interrogando-me: será que os recursos da Caixa
Econômica Federal vão chegar até a ponta? Será que
vão realmente possibilitar, facilitar, viabilizar ou
simplesmente é mais uma promessa que restará dos
enganos, das promessas que são feitas aos
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pequenos e médios, àqueles que querem gerar
emprego nessa situação tão difícil por que passa o
País?
Visitei recentemente o interior do Ceará e vi o
Projeto Farol do Desenvolvimento, de outro agente
financeiro, o BNDES. Numa cidade, reuni-me com
agricultores para falar sobre agricultura familiar. Muito
alegre, porque pensei que todos os pequenos
estavam recebendo alguma ajuda tecnológica ou
financeira, perguntei: como vai o grande farol? Eles
me responderam: o farol transformou-se em
lamparina, que se encontra apagada.
O Governo entrega recursos do BNDES, e não
do FAT, no valor de 200 milhões de reais, mas a Caixa
Econômica os prende aqui. Espero que este meu
protesto chegue ao Presidente da Caixa Econômica,
a seus áulicos, a seus técnicos: os hospitais estão
fechando suas portas. Os recursos estão lá, todos
estão apresentando centenas de documentos, mas'
nenhum está sendo contemplado, com exceção da
Santa Casa de São Paulo.
Deixo o apelo e registro a denúncia. Espero que
esta Casa tome conhecimento do fato e informe ao
Presidente da República que suas ordens e as do
Ministro José Serra não estão sendo obedecidas.
Muito obrigado.
O SR. ARMANDO ABíLlO (PMDB - PB. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, nossa participação, hoje, no Pequeno
Expediente, destina-se a comunicar que no próximo
domingo o PMDB fará suas convenções municipais.
No meu Estado, a convençãú"será rêmizada no
Município de João Pessoa, e o Diretório Municipal
convocou uma prévia para que os possíveis
candidatos a Prefeito promovessem o seu registro.
Mas isso foi feito somente pelo atual Prefeito Cícero
Lucena Filho, cuja administração séria, competente,
eficiente e transparente mudou a cara da cidade de
João Pessoa no que se refere à limpeza e ao
funcionamento de toda a rede pública escolar e
hospitalar. Foram construídas várias creches e
aquele Município ficou entre os vinte que receberam o
prêmio de Prefeito-Criança.
As últimas pesquisas mostram dados
interessantes. A feita pela Vox Populi, por exemplo,
demonstrou que 85% da população aceitam e
aplaudem aquela administração. Nós, do PMDB,
partido a que perte(1ce o Prefeito, queremos registrar
nossos parabéns e-nossas congratulações.
Outro as.sunto, Sr. Presidente, diz respeito a
nossa inquietação quanto à falta de negociação entre
a equipe econômica e os representantes do
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segmento da saúde. Ainda não se chegou a um
consenso, apesar de haver um compromisso do Sr.
Presidente da República no sentido de que apoiaria a
aprovação da emenda constitucional dos Deputados
Eduardo Jorge e Carlos Mosconi, em que se
carimbam recursos para o setor. Mesmo com o apoio
decisivo do Ministro da Saúde, Senador José Serra, e
com o compromisso do Sr. Presidente da República,
até agora a equipe econômica não chegou a um
acordo com os representantes da Câmara dos
Deputados e do setor de saúde.
Ficam registrados o nosso apelo e a nossa
reivindicação para que seja ultimado esse acordo, e
assim tenhamos condições de votar e aprovar a PEC
que destina recursos para a área da saúde.
Era esta a minha participação.
O SR. ANTONIO PALOCCI (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
inicialmente, gostaria de comentar importante
matéria divulgada hoje pela Gazeta Mercantil, na
seção de agronegócios, que aborda o atual processo
de grande centralização e verticalização da
agroindústria em todo o País, além da concentração
da produção. A grande produção de grãos e a
agroindústria dela decorrente estão cada vez mais
vinculadas ao capital estrangeiro.
Essa matéria, a partir de estudo dos
Professores Marcos Jank, da ESALQ/USP; Paulo
Filho, Sérgio Lima, Maristela Paes Leme e André
Nassar - professores e agentes do BNDES que
realizam um levantamento extremamente importante
para o Brasil
, faz uma radiografia do
comportamento da agroindústria no País, mostrando
uma tendência muito séria de transferência de
capitais para empresas estrangeiras e de excessiva
centralização de seus capitais e de sua produção em
todos os setores importantes da agrícultura nacional,
principalmente nos da soja, da laranja, do tabaco e do
frango.
Vinculo esse tema tratado pela Gazeta
Mercantil ao debate que fazemos hoje nesta Casa a
respeito da reforma tributária, após a divulgação da
primeira versão do relatório do Deputado Mussa
Demes, Relator da Comissão Especial de que
fazemos parte. Já foram recebidas 927 sugestões de
empresas, pessoas físicas, Deputados, associações
e sindicatos, partindo-se concretamente para uma
fase final de debates e negociações. Nas duas
últimas semanas, houve até mesmo uma ativa
participação dos Secretários de Fazenda dos
Estados, que estão discutindo com a Receita Federal
e com a Comissão Especial da Câmara Federal os
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termos finais do substitutivo a ser apresentado na
Comissão de Reforma Tributária.
A reforma tributária, cobrada por todo o País, é
debatida intensamente pelos partidos da base
governista e pelos de Oposição, porque todos a
querem e o Brasil dela necessita, para podermos
transformar a nossa política tributária em um
instrumento essencial para o crescimento econômico
do País. Certamente, Deputado Edinho, não será
apenas por meio dela que poderemos retomar o
processo de crescimento e geração de empregos,
mas seguramente a reforma tributária poderá, ao
mesmo tempo, ser indutora do desenvolvimento
nacional,
geradora
de
empregos
e,
fundamentalmente, levar a uma política que distribua
rendas no Brasil. Eliminar-se-á, assim, a atual má
distribuição de renda, que é grave, pois apenas 10%
da população concentram trinta vezes mais renda do
que os 33% da população que recebem menos de um
salário mínimo.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
precisamos efetivamente de uma política tributária
que distribua renda e cobre mais principalmente do
capital financeiro, que sempre pagou e continua
pagando muito pouco Imposto de Renda. Quarenta e
dois por cento dos bancos pagaram zero de Imposto
de Renda, em 1998, e repetem o feito agora em 1999.
O cidadão que paga~ impostos quer uma reforma
tributária justa e que aponte para um caminho de
crescimento e geração de empregos.
O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, o Sr.
José Carlos de Moura Lopes, empresário
rondoniense, encaminhou uma carta circular aos
Parlamentares do Estado, ao Presidente Fernando
Henrique Cardoso e a jornais e repórteres de
televisão, fazendo uma exposição de motivos sobre a
situação econômica brasileira e o pouco caso do
Banco do Brasil no atendimento aos justos pleitos da
classe produtora do País. Como concordei em
gênero, número e grau com a sua manifestação, faço
minhas as suas palavras, na íntegra.
Segue abaixo o inteiro teor de sua carta.
Nos últimos tempos, o que mais se
ouve falar é que o Brasil precisa exportar,
que o Governo está com várias linhas de
'financiamento para exportadores e que o
Banco do Brasil está de portas abertas para
as micro e pequenas empresas que queiram
explorar esse filão de mercado.
Pois bem: sou proprietário de uma
microempresa em Rondônia, no ramo de
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móveis, com todos os problemas de
inadimplência das pequenas empresas
brasileiras, acrescidos dos ocasionados
pelos ambientalistas de plantão.
Tentando mudar essa situação, caí no
conto da exportação e tentei, por quase um
ano, fechar negócios com importadores
bolivianos, por ser um mercado próximo e
com maiores facilidades de aceitação de
nosso produto. Viajei a La Paz, levei
amostras, fotos, e investi o que não tinha
para abrir um mercado que era promissor,
até conseguir o primeiro pedido. O tempo
todo me baseei em informações da FIERO Federação das Indústrias de Rondônia, de
que o Banco do Brasil tinha um sistema de
adiantamento em cima de carta de crédito.
Ao receber confirmação de pedido
inicial, que era de US$32.000,00, e antes de
receber a carta de crédito, fui ao Banco do
Brasil negociar a liberação de 30% do valor
da carta para iniciar a produção. Uma
funcionária, e depois o gerente, me
confirmaram a existência dessa modalidade
de crédito, "mas" que seriam necessárias
algumas garantias.
A primeira sine qua non era a de que
seria necessário ter uma conta corrente
aberta com no mínimo 180 dias, mais aval
elou garantias imobiliárias e fiduciárias.
Ofereci minhas máquinas, que valem pelo
menos duas vezes mais, e meu carro como
garantia. Não adiantou.
Como se pode concluir, perdi o
contrato, fechei as portas do importador e
joguei para o alto a grande oportunidade de
acertar meus débitos e abrir mercado para
mim e para várias 13mpresas do ramo, e
ainda cheguei à conclusão de que, para ser
empresário no Brasil, só sendo retardado.
O que eu não entendo é o seguinte:
Se o Banco do Brasil, que deveria ser
um banco de fomento, age como um banco
privado, por que não privatizá-lo de vez? Se
fosse em qualquer outro país, o banco
investiria, lucraria e 'ainda teria um cliente
cativo.
Em segundo lUgar, por que a propaganda enganosa sobre as facilidades para
exportação, se esta é primordial para o
crescimento do País? Por que fazer com
que microempresas invistam o pouco que
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têm, atrapalhando ainda mais seus
negócios?
Sabemos que o Governo tem linhas de
créditos espetaculares para "empresas
necessitadas", como a FORD, pois essas
grandes empresas precisam investir,
segundo dados da imprensa, de 170 a 200
mil reais para cada vaga ofertada de
trabalho.
Não queremos, é claro, nos igualar à
FORD, mesmo porque, com investimentos
de
quarenta mil
reaIs para uma
microempresa, ela empregaria de 3 a 5
pessoas.
Ao que parece, exportação neste País
é só para quem tem muito dinheiro, pois
quem tem todas as garantias exigidas não
precisa do banco.
O Brasil subestima o potencial das micro, enquanto sabemos que países como a
Itália conseguiram mudar o perfil econômico
investindo maciçamente em micro e
pequenas empresas exportadoras.
Há poucos dias, o programa de TV
"Pequenas Empresas, Grandes Negócios"
apresentou uma pessoa do Banco do Brasil
falando das maravilhas que o banco abriu
para as micro que quisessem exportar.
Isso é, no mínimo, falta da respeito
com uma parcela produtora que é parte do
PIB brasileiro e a maior empregadora do
País.
Afinal, o que V. Sas. pretendem?
A SRA. MARINHA RAUPP - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Caio Riela) - Tem V. Exa.
a palavra.
A SRA. MARINHA RAUPP (PSDB - RO. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
requeiro a V. Exa. o envio à Presidência da República
de reivindicação relativa à distribuição dos recursos
por Estado e por região, no Programa de
Arrendamento Residencial, PAR; e também à
Secretaria-Geral da Presidência da República, de
forma a que ela seja feita de acordo com a renda per
capita.
O SR. PRESIDENTE (Caio Riela) - Tem a
palavra o Deputado Edinho Bez
O SR. EDINHO BEZ (PMDB - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a Caixa Econômica Federal é uma
empresa com objetivos sociais definidos. Utilizando
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recursos próprios, do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço - FGTS e de outras fontes, ela cumpre
papel fundamental na política habitacional,
contribuindo para minimizar o déficit de moradias no
País, que atinge, principalmente, a população de
baixa renda. Através da concessão de cartas e
cartões de crédito para a aquisição de material de
construção e da parceria com associações de classe,
Governos Municipais e Estaduais, a empresa garante
a milhões de brasileiros o acesso à moradia.
O saldo dos investimentos em habitàção, em
dezembro de 1998, atingiu o expressivo montante de
R$65,05 bilhões, sendo R$56,48 bilhões financiados
com recursos da Caixa e R$8,57 bilhões com
recursos do FGTS, com um estoque de 1,81 milhão
de contratos existentes.
Somente nos últimos quatro anos, de 1995 a
1998, os financiamentos para habitação atingiram o
montante de R$9,53 bilhões, somando' recursos
próprios (R$2,77 bilhões) e do FGTS (R$6,76
bilhões), além de repasses do Orçamento Geral da
União no montante de R$712, 13 milhões. O resultado
final foi o financiamento, nesse período, de 913 mil
unidades habitacionais, que beneficiaram 3,55
milhões de pessoas.
O volume de contratos administrados pela
Caixa cresceu 48,57% nos últimos três anos,
apresentando ao final de 1998 um estoque de 1,8
milhão de unidades, o que comprova que a instituição
está cada vez mais atuante no setor imobiliário.
A Caixa deu curso a um extenso programa de
reciclagem de ativos imobiliários, incentivando a
liquidação antecipada de contrato~ habitacionais
mediante a concessão de descontos'. Nos exercícios
de 1997 e 1998 foram liquidados 207 rnil contratos, no
valor total de R$1,9 bilhão.
,
Com o objetivo de melhorar a eficácia lJa
produção de unidades habitacionais, a empresa vem
buscando parceria com entidades públicas e privadas
que, amparadas em pesquisas. tecnológicas, têm
apresentado interessantes sugestões para a
minimização do custo das moradias, contribuindo
para a solução do déficit habitacional.
Após um período de aproximadamente dez
anos sem atuar com programas destinados a famílias
com renda superior a 12 salários mínimos, a Caixa
voltou a atender às necessidades desse segmento,
lançando, em dezembro de 1996, o programa Carta
de Crédito Caixa. Através da concessão de cartas de
crédito, tal programa permite a aquisição de imóveis
novos ou usados, bem como a construção, ampliação
e reforma de imóveis residenciais urbanos.
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A partir da análise do comportamento do
produto em relação à concorrência e das expectativas
do cliente, a Caixa adotou um sistema de
amortização elaborado especialmente para esse tipo
de operação de créd,ito. Denominado Sistema de
Amortização Crescente'- SACRE, o sistema permite
a evolução normal do contrato, sem a geração de
saldo devedor residual ao término do prazo
contratado, beneficial1do tanto o tomador quanto o
agente financeiro.
A Carta de Crédito Caixa, que utiliza recursos
próprios, tem sido um instrumento regulador do
mercado imobiliário, uma vez que as facilidades
oferecidas para a contratação permitem que a relação
negociai entre o comprador e o vendedor assuma
características de uma transação com pagamento à
vista. Desde dezembro de 1995, quando teve início
esse programa, até dezembro de 1998, foram
investidos R$2,77 bilhões, o que permitiu o
financiamento de 85 mil unidades habitacionais,
beneficiando 345 mil pessoas.
O programa tem recebido tratamento prioritário,
registrando um crescimento de 99% no volume de
recursos investidos entre 1997 e 1998. Méritos para
todos, principalmente para a nossa Caixa Econômica
Federal, que sabe administrar nossos investimentos e
aplicá-los em programas como este, de moradias,
que atende a grande maioria brasileira que não tem
condições de adquirir~ a curto prazo, uma casa
própria.
Parabéns a todos os que contribuíram com essa
realidade e aos dirigentes da CEF. Parabenizando-os,
estendo esta manifestação a todos os funcionários,
em especial àqueles que trabalham na área, in loco,
atendendo os mutuários.
Nobres Colegas, conseguiu-se desenvolver um
trabalho digno, elevando assim o crescimento e
melhor desenvolvimento do Brasil. Esses projetos
que têm por finalidade engrandecer o nosso País
devem ser sempre enaltecidos. Portanto, reitero meus
cumprimentos a todos os responsáveis por tal
realidade.
Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS (PTB - ES.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a cacauicultura do Espírito
Santo, único Estado brasileiro sem a doença
vassoura-de-bruxa, que vem desestimulando esta
secular cultura nos demais Estados produtores,
passa por seu pior momento.
A falta de uma política, por parte do Ministério
da Agricultura e do Abastecimento, que priorize e
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viabilize a recuperação dessa cultura, é que leva a
uma vertiginosa queda na produção, emprego e
renda.
No Espírito Santo, a exuberante floresta e as
condições climáticas favoráveis moldaram ambiente
propício à expansão econômica da lavoura de cacau,
hoje ocupando 16 mil e 700 hectares. Contudo,
devido à estiagem dos últimos dois anos, a área
plantada diminuiu cerca de 8%, o que eqüivale a 1 mil
e 500 hectares, provocando queda nos preços,
descapitalização dos produtores e .abandono das
propriedades rurais.
Sabemos que o cacau constitui elemento fundamental na preservação da Mata Atlântica e que os
recursos hídricos do Rio Doce e o lençol freático que
o circunda revelam-se abundantes, permitindo o seu
uso para irrigação, sem causar impactos ecológicos e
sociais.
No entanto, Sras. e Srs. Deputados, apesar de
algumas condições favoráveis, como clima propício,
apesar de a maioria dos imóveis rurais possuírem
energia elétrica, e de o comércio regional dispor de
firmas especializadas e qualificadas para elaboração
de projetos e comercialização dos produtos, a crise
na cacauicultura capixaba é tão grande que
compromete a sC!brevivência dos segmentos
envolvidos com essa cadeia produtiva.
Algumas medidas já foram tomadas, como a
inclusão dos 27 Municípios do Norte do Espírito
Santo na área de abrangência da Sudene, que já é
um reconhecimento dos graves problemas que
afligem a agricultura da região, e a presença da
Ceplac no Estado, que tem garantido o
desenvolvimento das pesquisas tecnológicas, com
perspectivas de retorno ao capital aplicado na
modernização da lavoura, instalação de sistemas de
irrigação e aplicação de insumos modernos, com
respectivo incremento na produtividade.
Diante destas considerações, foi criado o Plano
Emergencial para a Cacauicultura do Estado do
Espírito Santo, elaborado pela Comissão Executiva
do Plano da Lavoura Cacaueira - CEPLAC, com o
apoio de todo segmento político do Município de
Unhares, que sugere às autoridades governamentais
que tomem medidas cabíveis no intuito de salvar a
cultura do cacau, a Mata Atlântica e promover o
desenvolvimento da região, criando mecanismos
capazes de possibilitar o acesso dos produtores ao
crédito rural, garantindo o financiamento para os
projetos, gerando de imediato 5 mil empregos diretos
e 3 mil indiretos, elevando a produção para 30 mil
toneladas em apenas dois anos de investimentos.
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Caso estas providências não sejam tomadas a
curto
e
médio
prazo,
a
cacauicultura
espírito-santense estará fadada a desaparecer,
levando no seu rastro a Mata Atlântica, que a protege,
e o Rio Doce, que a abastece, tendo como
conseqüência um impacto ecológico e social de
dimensões imprevisíveis.
Sr. Presidente, peço que meu pronunciamento
seja divulgado nos meios de comunicação desta
Casa.
Muito obrigado.
O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, considero extremamente significativo o
gesto que o Presidente Fernando Henrique Cardoso
tomará amanhã, ao anunciar um programa de
redução de juros que beneficiará, principalmente, a
ponta final- no caso, o consumidor. Trata-se de mais
uma demonstração de firmeza de propósitos do
Governo Federal, com a manutenção de seu
programa de estabilização da economia, ao mesmo
passo em que apresenta, de modo incontestável,
compromisso com a retomada da geração de
empregos no Brasil.
O Governo Federal irá apresentar conjunto de
medidas para reduzir os juros cobrados das
empresas e consumidores em geral, resultado de
propostas que vêm sendo debatidas entre técnicos
do Banco Central há pelo menos três meses.
Destaco, Sr. Presidente, que entre as alternativas a
serem listadas inclui-se a redução da alíquota dos
compulsórios sobre depósitos à vista de 65% para
55%, como também mudanças na legislação para
combater a inadimplência e diminuir o risco dos
bancos.
O Presidente Fernando Henrique tem atuado,
incansavelmente, no sentido de conduzir o País no
rumo do progresso e do desenvolvimento,
modernizando a máquina administrativa e investindo
pesadamente em áreas prioritárias, como saúde e
educação, para mudar o quadro de caos encontrado
em seu primeiro mandato. Os piores críticos do
Governo reconhecem, acima de tudo, que o
Presidente tem agido, tem lutado pela consolidação
do processo de recuperação de nossa economia,
cujo crescimento, segundo projeções de diferentes
institutos técnicos, deve começar a ser registrado
efetivamente no final deste ano.
Desejo
destacar,
nobres
colegas
Parlamentares, que não nos devemos furtar de nossa
responsabilidade, nesta egrégia Casa de Leis, de
proporcionar as condições necessárias para o
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desenvolvimento de nosso País. Assim é que me
tenho manifestado rotineiramente, neste plenário,
reivindicando uma postura de seriedade para com as
relevantes matérias que ainda serão encaminhadas a
nossa apreciação.
A urgência para a votação das reformas do
Estado, que ainda serão levadas a nossa análise, em
plenário, não é uma urgência do Governo Federal,
mas sim da Nação. É uma necessidade inadiável de
adequação do Estado aos novos tempos, tornando-o
mais ágil, leve e dinâmico, capacitando, assim, o País
a crescer.
Como membro do PSDB 'e fiel aliado do
Governo Federal, desejo propor a nossos
companheiros de bancada uma reflexão, para que
possamos demonstrar união nas votações das
reformas que ainda restam. Quero, porém, propor o
mesmo instante de análise aos Parlamentares da
Oposição, para que estes possam compreender a
urgência na aprovação das matérias como uma
anseio da sociedade brasileira, como uma vontade de
mudar que não pode ser calada neste plenário.
Acredito que a Câmara Federal e o Senado
precisam seguir a vontade popular, e esta tem sido
claramente exposta ao se pedir por reformas que
fundamentem a caminhada do Brasil rumo ao
progresso. Reformas, como a tributária e fiscal, que
guiem o País em direção à geração de empregos,
com a manutenção das conquistas da estabilidade
econômica e do controle inflacionário, obtidas na
gestão do Presidente Fernando Henrique.
Ao encerrar este meu discurso, reitero meu
compromisso de estar ao lado do Presidente da
República no momento em que esta Casa começa a
discutir os projetos da reforma tributária e do ajuste
fiscal. Como Parlamentar eleito pelo norte, noroeste e
centro-norte do Estado do Rio de Janeiro, e
intimamente ligado a minha gente e a minha base,
tenho noção exata dos sacrifícios que são imputados
aos pequenos e médios empresários, que ameaçam
fechar suas portas diante de um comportamento
distorcido de nossa carga tributária.
Passo a abordar outro assunto.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os Municípios de médio e pequeno portes do norte, noroeste e centro-norte fluminenses, regiões por mim
representadas nesta honrada Casa de Leis, têm enfrentado diversas dificuldades, a maior parte delas
de ordem econômica. Grande parte desses Municípios tocam suas administrações graças a recursos
oriundos de repasses, seja do Governo Federal ou
do Estadual. Neste sentido, contribuiu o Governo
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Federal com um acréscimo espetacular nas receitas de Municípios do norte fluminense ao proporcionar o aumento dos royalties, as indenizações pagas pela Petrobras pela exploração de petróleo nas
águas da bacia sedimentar de Campos.
Para os Municípios de médio e pequeno portes do norte fluminense, limítrofes ou inclusos na
zona principal de produção, o Presidente Fernando
Henrique Cardoso proporcionou, se não a redenção, mas a revitalização de suas economias, a partir da aprovação da Lei nQ 4.978, com a conseqüente criação de órgão de regulamentação e fiscalização do setor, a ANP (Agência Nacional do Petróleo), com aumento dos royalties do piso de 5%
para até 10%, com ganhos proporcionais ainda à
produtividade.
Esse aumento dos royalties implicou a
capacitação de várias Prefeituras, como a de Campos, cidade-pólo do norte fluminense, para realizar
obras de infra-estrutura e saneamento em larga
escala. É preciso ressaltar, Sr. Presidente, que a
elevação desses valores repassados pela Petrobras
só se viabilizou em virtude da aprovação, no plenário
desta Casa de Leis, da legislação que flexibilizou o
monopólio estatal e criou a ANP.
Para os municípios localizados próximo ao
litoral norte fluminense, a transferência de recursos
se apresentou de modo ainda mais significativo
depois da alteração, ocorrida no final de 1998, no
cálculo dos royalties do petróleo. A partir de então, as
receitas públicas de cidades como Campos, Macaé,
Quissamã, Carapebus e São João da Barra
experimentaram um salto quantitativo que se vai
refletir nos orçamentos do ano 2000, ainda em fase
de elaboração.
Como exemplo do que afirmo, Sr. Presidente,
cito a cidade de Campos, transcrevendo informações
publicadas na mídia local, em que se aponta a
elaboração de um Orçamento Municipal que
ultrapassará a faixa dos R$144 milhões, 24% maior
do que o aprovado no final de 1998 para o atual
exercício.
Ao longo deste ano, as suplementações já
elevaram o atual orçamento para R$130 milhões, de
acordo com confirmações oficiais da própria
Prefeitura local.
No período compreendido entre os meses de janeiro e setembro deste ano, o maior Município da
região norte fluminense recebeu da Agência Nacional
de Petróleo, a título de royalties, R$28,88 milhões,
recursos que têm dado ao Prefeito Arnaldo Vianna o
fôlego necessárió para tocar seu programa de obras.
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A média de repasses mensais de royalties para
Campos está em torno de R$5 milhões, sendo que
antes da alteração da legislação, por proposta do
Governo Federal, eram pagos cerca de R$400 mil de
indenizações ao Município que dá nome à bacia
sedimentar responsável pela imensa maioria do
petróleo produzido em território nacional.
O interior do Estado do Rio de Janeiro é
responsável pela produção de mais de 75% de todo o
petróleo bruto do País, cerca de 1,2 milhão de barris
por dia, por força da atuação da Petrobras em águas
profundas, na bacia sedimentar de Campos. Apesar
de todo esse potencial, explorado pela Petrobras
desde 1977, Campos e o norte fluminense não viram
atrelado a essa exploração o nascer de uma era de
prosperidade, prometida por essa nova condição tendo, inclusive, assumido o ônus do inchaço
populacional e do caos urbano sem qualquer
ressarcimento significativo por isso.
Quero registrar neste pronunciamento, Sr.
Presidente, o meu contentamento com os
importantes avanços tecnológicos implementados
pela Petrobras, com conquistas importantes para a
Nação, e dizer que, quando defendi a flexibilização do
monopólio estatal do petróleo, pensava em melhorias
diretas para os Municípios da área de produção e na
modernização do segmento, sem qualquer demérito
para a Petrobras, empresa pela qual tenho o maior
respeito.
Finalizo esta minha exposição, Sr. Presidente,
reafirmando minha obrigação para com Campos e
todo o norte fluminense, na defesa, aqui nesta Casa
de Leis e junto ao Governo Federal, dos interesses da
região nos aspectos tocantes ao segmento do
petróleo, colocando-me à disposição para qualquer
encaminhamento que precise ser feito.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados.
O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, ocupamos esta tribuna no dia de hoje
para, mais uma vez, insistir na posição de que o
salário mínimo é um dos fatores de combate à
pobreza e erradicação da miséria, como vimos
afirmando na Comissão Mista que debate o tema no
Congresso Nacional.
A discussão em torno do assunto deve levar em
conta a desigualdade da riqueza e, como subproduto
desta, a concentração de renda. O Brasil possui um
dos piores padrões de distribuição de renda de toda a
economia mundial - e esse é o fator incisivo da
pobreza.
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Os salários constituem outro fator determinante
no quadro das desigualdades e da pobreza. Na época
da ditadura, os salários foram fortemente comprimidos, embora a economia tenha alcançado taxas de
crescimento elevadas - houve então um aumento significativo das desigualdades sociais. Semelhante quadro provocaram as políticas de corte inflacionário e a
maioria dos planos de estabilização, que penalizaram
os salários. Exemplo recente foi a fase inicial do Plano
Real, quando da implantação da URV, que deixou Iivres os preços mas fixou os salários com base nos
quatro meses anteriores, reduzindo o seu poder de
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foram corroídos pelo pro~esso econômico.
A trajetória do salário mínimo apresenta um
padrão similar. Depois de alcançar o seu valor mais
alto em 1950, quando representou 2,7 vezes a
renda per capita nacional - representa hoje cerca
de 30% -, foi sistematicamente corroído pela
inflação. Medido em reais, em junho de 1996, o
valor real do salário mínimo passou de R$592,96,
em 1940, para R$373,71, em 1980; R$175,96, em
1990; e R$107,14, em junho de 1996.
Não é de se estranhar, então, que o salário mínimo praticado no Brasil seja um dos menores da América Latina e corresponda a apenas um sétimo dos valores vigentes em países que constituem a periferia do
mundo industrializado, como a Grécia e a Espanha.
Essas tendências estão presentes, inclusive,
no período mais recente, quando havia uma relativa
estabilidade de preços. A tendência de contínua
redução da participação dos salários na renda
nacional deve-se ao efeito das políticas regressivas,
e não somente pela inflação.
Do período ditatorial, em que o arrocho salarial
se justificava pela tese de que "primeiro é preciso
crescer para depois distribuir" - a economia de
fato cresceu, mas a distribuição foi regressiva -,
ao neoliberalismo que hoje vivemos, que
agregou a estabilidade como "pré-condição do
crescimento" - e os preços foram relativamente
estabilizados, mas a economia se estagnou e o
desemprego explodiu
a tão esperada
redistribuição vai sendo postergada e a
desigualdade continua aumentando.
O Brasil deveria ter como perspectiva
assegurar o direito inalienável de que todas as
pessoas participassem da riqueza nacional.
Devemos, portanto, lutar para que o País venha
a ser uma das nações a instituir o direito univer-
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sal de uma renda básica para todos os seus
habitantes.
O salário mínimo é absolutamente fundamental para uma política de combate à pobreza e participação da riqueza. Além de atingir cerca de 13 miIhões de aposentados e pensionistas e aproximadamente 3 milhões de trabalhadorBs do mercado formal, é determinante para organizar a distribuição da
massa salarial. Entendemos que um crescimento
acelerado e sustentável do salário mínimo permitiria
elevar o piso do mercado de trabalho, atingindo a
economia informal.
O próprio Plano Real fundamenta a importância
do salário mínimo como instrumento de reduçãq da
pobreza. Segundo o IPEA, não foi a estabilização de
preços, e a conseqüente eliminação da inflação, o
principal vetor da redução inicial da pobreza verificada em 1995, mas sim o aumento do salário mínimo,
especialmente com o abono de 43% concedido em
maio daquele ano, que determinou uma redução de
10,5% nos índices da pobreza.
Estudo feito pelo economista Marcelo Neri, do
IPEA, mostra que a partir de 1997 começaram a se
deteriorar os ganhos de renda das camadas mais
pobres da população gerados pelo Plano Real. Na
atual realidade recessiva, Neri afirma que a cada
10% de desvalorização cambial. a pobreza se
agrava em 2%; e a cada crescimento de 10% no
desemprego, a pobreza aumenta 5%. Em
compensação, a cada aumento de 10% no salário
mínimo, a pobreza cai 5%.
É evidente o potencial redistributivo do salário
mínimo, particularmente se houver controle ou
eliminação de fatores regressivos, como o
desemprego, que foi um dos fatores que
provocaram a reversão, a partir de 1996/1997, dos
ganhos salariais obtidos iniciàlmente.
No Brasil, a participação do trabalho na renda
nacional é de 38%. Reverter esse quadro exige políticas efetivas e permanentes de emprego e renda. O
País terá de priorizar o emprego na sua política global de desenvolvimento. Paralelamente, será necessário estabelecer uma política negociada de redução da jornada de trabalho.
Sr. Presidente, estamos alertando novamente
esta Casa no sentido de que nos debrucemos sobre
proposições que venham a reduzir a miséria e a
pobreza. Tramitam no Congresso Nacional
inúmeras propostas que poderiam fazer exatamente
o defendemos neste pronunciamento - ou seja,
alavancar o salário mínimo, combater o desemprego
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e adotar propostas que realmente venham a
distribuir a renda neste País.
Anexamos a este pronunciamento tabelas que
entendemos importantes para a defesa desta
posição.
Era o que tínhamos a dizer.

TABELAS A QUE SE REFERE O
ORADOR:
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1980

373,71

61,78

1986

304,63

50,36

1987

219,63

36,31

1988

231,23

382

1989

246,24

40,70

1990

175,96

29,09

1991

183,78

30,38

NíVEIS DE SALÁRIO MíNIMO
DE ALGUNS PAíSES - EM R$1,OO

1992

157,71

26,07

1993

172,98

28,60

Valores
salário
Mínimo
(Equivalente
em reais)

Salários
Mínimos dos
Outros Países
em Relação
ao do Brasil

1994

137,20

22,68

1995

121,62

20,11

1996(2)

107,14

17,71

Austrália

2.098

15,4

Bélgica

2.006

14,7

Holanda

1.878

13,8

França

1.746

12,8

Canadá

1.672

11,9

Estados Unidos

1.614

11,9

Nova Zelândia

1.399

10,3

Japão

1.060

7,79

Grécia

959

7,05

Espanha

924

6,79

Portugal

726

5,34

México

188

1,38

Peru

179

1,32

Uruguai

149

1,09

Brasil

136

1,00

Países

&m1fJ.: DataFolha
O salário mínimo no Brasil já foi semelhante ao
de Portugal, vejamos como é hoje:
SALÁRIO MíNIMO REAL
BRASIL 1940 E 1980-1996

Ano

1940

Salário Mínimo
(1)
Valor real em
R$ de junJ96

(Base)
ju1J1940=100)

592,96

98,02

índice

~Dieese

N.atas..:. (1) inclui abonos legais e décimo terceiro
salário
(2) Valor médio de janeiro a junho/96
Dbs.:. Deflator utilizado: ICV-Dieese 1 a 3 salários
mínimos.
Deputado Paulo Paim, PT - RS
O SR. DR. HELENO (PSDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ao assomar a esta tribuna, gostaria de
destacar a grande preocupação do Ministro José
Serra, que, nas últimas semanas, vem alertando o
povo brasileiro para o grave problema de saúde que
envolve os nossos adolescentes no que tange à
sexualidade.
Lamentavelmente, uma parte da imprensa não
entendeu muito bem o objetivo maior do Sr. Ministro,
que, na realidade, foi o de chamar a atenção para que
a sociedade, como um todo - incluindo os meios de
comunicação -, fosse mais ativa na orientação de
seus adolescentes.
Este assunto somente despertou maior
interesse quando conhecemos o grande trabalho
desenvolvido em nossa Duque de Caxias pelo Centro
de Assistência à Mulher, o CAM, que vem Duscando,
permanentemente, a educação, a assistência e a
orientação à mulher quanto a sua saúde e bem-estar.
Para nossa surpresa, um dos índices que nos
deixou deveras assustados foi, sem dúvida, o quadro
apresentado pelos adolescentes. Nas pesquisas
realizadas junto às escolas, tanto públicas como
particulares, foi detectado que a grande maiÇ)ria não
se protege com a camisinha. E aí acontece o pior,
advindo um alto índice de doenças sexualmente
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transmissíveis (DST), gravidez indesejada e até
mesmo o gravíssimo problema da Aids.
A atuação do Centro tem sido muito eficiente.
Agora mesmo, na ânsia de ampliar seus quadros e
colaboradores, estiveram reunidos, durante três dias,
na cidade de Petrópolis, um grupo de professores da
rede municipal e alguns interessados, com o objetivo
de sensibilizar e capacitar maior número de pessoas
para o desenvolvimento de um trabalho mais eficaz.
O trabalho revolucionário do Centro existe há
mais de 7 anos, e por trás dessa bandeira de
orientação e ajuda está a mulher. O seu grande mérito
reside no fato de ser uma empresa que não se
preocupa apenas em promover os seus produtos,
mas também a saúde da mulher.
Não nos poderíamos, portanto, omitir em
relação à Schering do Brasil, que, através de seu
Diretor-Presidente, Sr. Rainer Bitzer, não tem
poupado esforços para ajudar as atividades do
Centro, que detém, atualmente, um custo
relativamente alto com assistência médica e
psicológica,
medicamentos
e
até
mesmo
preservativos.
A Schering, por promover esta ajuda,
principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo,
deve merecer o nosso maior respeito e aplauso,
especialmente quando nos deparamos com a
gravidade do alto índice de contaminação de nossa
juventude no tocante à sexualidade.
Que outras empresas possam seguir este bom
exemplo e incentivem mais iniciativas como esta.
Afinal, o Centro de Assistência à Mulher (CAM) existe
em razão dessa ajuda e vem cumprindo o seu papel
com grande mérito e eficiência.
O tema "A Saúde da Mulher', já bastante
explorado pela mídia, tem sido outra preocupação e
prioridade de nosso Presidente Fernando Henrique
Cardoso, que, ombreado por um trabalho silencioso e
eficaz desenvolvido pelo seu Ministro da Saúde, tem
procurado colocar a saúde dos brasileiros nos eixos.
Temos certeza de que ainda existe muito a ser feito;
contudo, os primeiros frutos já estão sendo colhidos,
especialmente com relação à saúde da mulher
brasileira.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. EURípEDES MIRANDA (PDT - RO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, quero registrar nos Anais
desta Casa manifesto dos Bispos de Rondônia diante
do julgamento dos policiais militares acusados de
participar do chamado "Massacre de Corumbiara".
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Lamento que o Governo Federal não estivesse
no banco dos réus para receber a sentença da
sociedade brasileira pela responsabilidade no
aumento da violência urbana e rural em todo o País.
Um governo que gasta mais em propaganda do que
com assentamento de colonos, que leva meses para
liberar recursos para uma simples vistoria ou para a
demarcação de terras já em posse da União, é
responsável por todas as mortes de ontem, de hoje e
pelas que ainda ocorrerão.
Sem entrar no mérito do· resultado do
julgamento, por não conhecer todos os elementos
dos autos, quero dizer que este é um episódio que
revela bem o caráter de um governo que se omite
diante do mais importante desafio nacional, a reforma
agrária. As mortes de Corumbiara, como outras
tantas que já aconteceram no sul do Pará ou em
outras regiões do Brasil, foram todas previamente
anunciadas. Quando não faltou autoridade
simplesmente para impedir a violência, faltou decisão
administrativa para acelerar os assentamentos,
apesar dos cortes sucessivos no orçamento para a
reforma agrária. Lamentavelmente, o Governo é o
principal agente provocador deste processo, quando
faz propaganda enganosa sobre sua atuação no
setor.
A política econômica e a subserviência do
Governo ao acabar com todo o apoio à agricultura
nacional, beneficiando as importações de países que
mantêm altos subsídios para seus produtos
agrícolas, fizeram mais trabalhadores sem terra do
que todos os que já foram assentados pelo Incra.
Uma reforma agrária às avessas é o que estamos
presenciando. Só no primeiro ano do Plano Real, em
nome da "âncora verde", quase um milhão de
trabalhadores rurais perderam em definitivo seu
emprego no campo.
Destaco que até 1994 o Brasil era o primeiro
produtor mundial de algodão e hoje é o segundo
maior importador. A abertura indiscriminada às
importações de produtos agrícolas foi uma sentença
de morte em especial para aquelas culturas que mais
empregavam mão-de-obra e tocadas pela pequena
propriedade. Quero citar a importação crescente de
arroz de países asiáticos ou de carne dos Estados
Unidos, sem contar o déficit na balança comercial
com Argentina de quase 2 bilhões de dólares SÓ na
compra de alimentos.
Eis a íntegra da carta dos Bispos
rondonienses:
Nós, Pastores da Igreja Católica do
Estado de Rondônia, preocupados com a
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efetivação da justiça no julgamento dos
acusados pelo Massacre de Corumbiara,
especialmente face aos mais recentes fatos
relacionados
à
Justiça
brasileira,
sentimo-nos no dever de divulgar o presente
documento ao Povo de Deus.
O início do julgamento dos acusados
pelo massacre dos trabalhadores rurais sem
terra de Eldorado do Carajás, em Belém,
Capital do Pará, nos coloca em alerta
acerca da fragilidade dos mecanismos de
preservação da isenção do Corpo de
Sentença, quando a conduta de um dos
jurados é objeto de inquérito policial ante a
acusação de existência de corrupção e
propina de membros do Júri Popular.
No caso do Massacre de Corumbiara,
o julgamento dos acusados está marcado
para iniciar em 03 de novembro próximo,
pelo Tribunal Popular do Júri da Vara Criminal da Comé\rca de Colorado do Oeste.
Porém, trata-se de um caso muito complexo
e que envolve uma multitude de interesses,
inclusive dQs poderosos e grandes
fazendeiros dq. região sul do Estado, o que
coloca em risco o interesse da ordem
pública, especialmente no que diz respeito à
isenção do Corpo de Jurados, que poderá
ser submetido a violenta pressão dos
interessados na absolvição dos acusados.
Assim, inegável que o deslocamento
do julgamento para a Comarca da Capital
do Estado seria mais seguro para as partes
e seus representantes legais e para a
efetivação da justiça. O próprio Código de
Processo Penal brasileiro estabelece em
seu artigo 424 esta hipótese, quando
permite o desaforamento do julgamento
quando o interesse da ordem pública o
reclamar, quando houver dúvida sobre a
imparcialidade do júri ou sobre a segurança
pessoal dos réus.
A própria ocorrência do Massacre de
Corumbiara, o assassinato do Vereador
Nelinho e as ocorrências de trabalho
escravo na região sul do Estado autorizam a
preocupação acerca de eventuais pressões
do poder político e econômico da região
sobre o Corpo de Sentença. Neste sentido,
o desaforamento do julgamento para a
Comarca de Porto Velho será o primeiro
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passo rumo à efetivação da justiça neste
caso.
Porto Velho-RO, 13 de setembro de
1999.
Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ MACHADO (PT - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Senhor Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, hoje é um dia especial para todos que militam na defesa dos recursos naturais, particularmente na defesa dos recursos hídricos. A água, não custa
repetir, é um bem indispensável para a preservação
da vida e da natureza.

Gostaria de registrar que, nel?!a data, dia 13 de
outubro, o consórcio intermunicipal das bacias hidrográficas dos Rios Piracicaba e Capivari completa 10
anos de existência. Motivo de orgulho, a entidade regional já congrega mais de setenta membros, entre
prefeituras e empresas. O prestígio nacional e mesmo
o reconhecimento internacional alcançados pela entidade são produtos do acúmulo técnico-institucional e
dos muitos acertos.
No início, porém, a projeção era bem mais modesta. Em 13 de outubro de 1989, em Americana,
apenas doze prefeitos assinaram a ata de fundação
do consórcio. A escolha recaiu sobre este formato jurídico porque era o que melhor atendia às necessidades: uma associação civil de direito privado com a finalidade principal de lutar pela recuperação e proteção dos nossos rios, sobretudo os mananciais de
abastecimento.
As origens do consórcio são relativamente bastante conhecidas, mas peço licença para relembrar
meu primeiro encontro com o então Prefeito de Bragança Paulista, Nicola Cortez, quando assumimos o
compromisso, ainda em 1989, de conversar com os
demais prefeitos da Bacia do Rio Piracicaba para propor uma forma de trabalho comum, em benefício da
melhoria ambiental em escala regional.
Além do trabalho e maturação também acumulados por ocasião do mandato de Deputado Estadual
que exerci, de 1987 a 1988, outra importante fonte de
inspiração para chegarmos à idéia do consórcio foi a
"campanha ano 2000: redenção ecológica da Bacia
do Piracicaba" , liderada pela Associação de Engenheiros e Arquitetos de Piracicaba.
Analisamos estudos e propostas sobre a criação de uma entidade intermunicipal. Sabíamos que
os municípios, isoladamente, não conseguiriam realizar a difícil tarefa de recuperar a qualidade das águas
de nossos rios. Os recursos financeiros - segundo
estimativas da época, depois confirmados em datas
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mais recentes - apontavam necessidade de centenas de milhões de dólares.
Mesmo nós, em Piracicaba, realizando obras de
tratamento, precisaríamos que estas também fossem
feitas nas cidades da parte de cima da bacia (a montante). Precisaríámos trabalhar de forma articulada e
integrada, com a perspectiva de recuperação das cabeceiras para baixo (a jusante). Poderia durar muito
tempo, mas esse era o pensamento dos fundadores
do consórcio: trabalho coletivo e integrado, base a
partir da qual os investimentos pudessem ser otimizados.
Senhor Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ainda como Prefeito de Piracicaba, tive a honra de ter
sido eleito o primeiro Presidente do Consórcio. Um
ano depois, fui reeleito para outro mandato de dois
anos, encerrado em 31 de dezembro de 1992. Em janeiro de 1993, passei o cargo ao DI'. Frederico P. Muller, então Prefeito de Americanà. O consórcio estava
consolidado como uma das mais importantes organizações de bacia hidrográfica de nosso País, respeitado pelo Governo Estadual e com laços de parceria
com o Banco Mundial, com organizações da França e
da Alemanha, além de já implementar, em parceria
com o Departamento de Águas e Energia Elétrica DAEE , um convênio de cerca de 3 milhões de reais,
metade proveniente dos Municípios.
Desde sempre, inauguramos um processo democrático de convívio entre os vários prefeitos, com
respeito e tolerância e sem jamais colocar aspirações
pessoais e partidárias acima dos interesses coletivos.
Assim agindo, conseguimos os primeiros parceiros,
os primeiros convênios e as primeiras ações intermunicipais para a recuperação e proteção da Bacia do
Rio Piracicaba.
Para a criação do consórcio, também tivemos o
apoio importante do Conselho Coordenador das Entidades Civis de Piracicaba, solidariedade esta valiosa
para cercar as medidas tomadas de maior sustentação, como por exemplo na celebração de convênio
com o DAEE , fato que permitiu a dotação orçamentária do Governo Estadual ao consórcio. Juntos, DAEE
e Consórcio, realizaram três linhas de projetos: 1)
plano diretor e estudos de planejamento do abastecimento público de todos os Municípios das Bacias Piracicaba e Capivari; 2) um primeiro relatório ao Banco
Mundial, para iniciar as negociações visando a um
futuro financiamento; 3) planos diretores e projetos
executivos de tratamento de esgoto em dezoito municípios.
O primeiro trabalho citado é um marco de planejamento regional, poi~ permitiu definir todos os ma-
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nanciais atuais e futuros. As versões mais atualizadas continuam debatendo as propostas levantadas
nesse estudo inicial, coordenado pelo consórcio. O
relatório encaminhado ao Banco Mundial, que tive
oportunidade de entregar em Washington em 1992,
foi apenas o início de um trabalho, que infelizmente,
sofreu descontinuidade. Não consigo entender, porém, as dificuldades enfrentadas pelos dirigentes do
consórcio e, sobretudo, a falta de um apoio decisivo
do Governo Estadual, não só a este trabalho, como a
tudo o que se refere a nossa Bacia - uma das mais
importantes do Estado de São Paulo.
Nos três anos de minha gestão, tive a oportunidade de participar dos grandes debates sobre a legislação de recursos hídricos em nosso Estado e de lutar
por dispositivos que permitissem maior participação
dos Municípios e a descentralização das decisões e
mesmo dos recursos. O reconhecimento desse trabalho fez com que o então Governador e hoje Deputado
Federal, Luiz Antonio Fleury, fosse a Piracicaba promulgar a Lei de Recursos Híd~icos (Lei nQ 7.663/92).
Depois disso, nossa região manteve o pioneirismo, recebendo a reunião de constituição do Primeiro
Comitê de Bacias Hidrográficas Paulista. Mais tarde,
já como Deputado Federal, a parceria de várias instituições foi decisiva para a organização de audiência
pública que analisou a minuta de Lei Federal dos recursos hídricos. Hoje, o consórcio Piracicaba-Capivari é um nome indissociável da política de recursos hídricos e do sistema de gestão de Bacias Hidrográficas em nosso Estado e no País.
Em torno do Consórcio existe toda uma capacidade de mobilização social, suprapartidária, de longo
prazo, não imediatista e não viciada. O carinho que
nutro por esta entidade é grande, e há razões de sobra para comemorações, apesar de o presente e o futuro continuarem nos desafiando.
Senhor Presidente, Sras. E Srs. Deputados, os
esforços iniciados no Consórcio Intermunicipal das
Bacias dos Rios Piracicaba e Capivari tiveram continuidade aqui em Brasília: agora analisamos o projeto
de lei que cria a Agência Nacional das Águas - ANA
e regulamenta a Lei Federal nQ 9.433/97. Sem a base
legal completa, tanto estadual quanto federal, não
será possível implementar a política das águas.
Os principais problemas da proposta enviada
pelo Executivo ao Congresso são o retrocesso em relação ao princípio da descentralização e os privilégios
ao setor elétrico. Para aprimorar a legislação e levando em conta valiosas sugestões do próprio consórcio,
apresentamos emenda substitutiva global à versão
governamental, além de já termos promovido audiên-
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cia pública sobre a questão e termos mantido contato com o Ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho.
Resta, também, a legislação que define a cobrança pelo direito de uso das águas e a criação das
agências de bacia, projeto estratégico que tramita
na Assembléia Legislativa de São Paulo. Não advogamos a taxação indiscriminada de pequenos usuários e dos setores agrícola e pecuário, afetados pela
perversa política neoliberal em curso. A cobrança
pelo direito de uso das águas, contudo, deve ser implantada gradualmente, de acordo com o processo
de negociação entre os próprios usuários, com coordenação da agência e sob a deliberação do Comitê de Bacias, para que os recursos sejam administrados pelos agentes locais.
Tivemos o privilégio de sermos os pioneiros na
defesa de um sistema descentralizado de gestão.
Este princípio não pode perder-se, tanto porque é
mais democrático, quanto porque gera mais eficácia
na gestão pública.
Apesar de todo àcúmulo, ainda persistem posições equivocadas, a meu juízo, que insistem na tese
de que cada município deva, isoladamente, responsabilizar-se pelo tratamento de seus esgotos, como se
fosse possível abrir mão de grandes e profundas articulações regionais no âmbito da bacia hidrográfica.
Decorridos dez anos, precisamos retomar o
debate sobre o programa de alcance regional ou de
alternativas mais rápidas para um amplo programa
de obras, tão necessárias e continuamente adiadas.
Vencida a etapa de consolidação das instituições, é
hora de inaugurarmos um novo ciclo mais ousado.
Durante muito tempo, ouvimos que só o governo estadual reunia condições legais, técnicas e operacionais para colocar em prática um eficiente sistema de gestão de bacias, mas o consórcio conseguiu
apontar caminhos alternativos. não só propôs, como
colocou em prática! Isso aconteceu por razões relativamente simples: toda a gestão de bacias, em sua
parte de investimentos, pode ser sintetizada na
equação de arrecadar recursos entre seus agentes
(usuários das águas) e aplicar o conjunto dos valores arrecadados em projeto(s) específico(s), de preferência onde exista uma parceria segura, que permita multiplicar as verbas obtidas.
Foi o que fizemos com indiscutível êxito em
Cosmópolis, em 1992, apoio repetido em 1994. Verba proveniente de todos os membros foi repassada
àquela prefeitura a fundo perdido e outra, por empréstimo, com o propósito de projetar e construir
uma estação de tratamento de esgotos - ETE tecnologia pioneira no Brasil. este projeto serviu para

Quinta-feira 14 48483

consolidar o método anaeróbico, utilizado na ETE do
Piracicamirim, em Piracicaba, e em outras cidades.
Simplificadamente e sem burocracia, demonstramos
que uma bacia poderia arrecadar e aplicar recursos
financeiros, não precisando submeter-se às formas centralizadoras e complexas que estavam sendo justificadas por interesses corporativos de entidades estaduais.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não tenho
dúvidas de que os dirigentes do consórcio fizeram o
que de melhor puderam nesses dez anos, mas também
tenho ciência de que a sociedade esperava mais desta
entidade. Creio, porém, que a agenda do País sofreu
um profundo distanciamento das questões ambientais,.
em face das grandes dificuldades com emprego, saúde, educação, segurança, além da instabilidade política. Não devemos esmorecer, contudo, vamos continuar
lutando pela recuperação de nossas bacias.
Parabéns ao consórcio intermunicipal! Parabéns
a todos que o ajudaram em sua luta generosa nesses
últimos dez anos, particularmente aos técnicos, às entidades da sociedade civil e a todos os seus
ex-Presidentes e ao atual, Dr. Humberto de Campos,
prefeito de Piracicaba. Estou seguro de que as futuras
gerações saberão reconhecer esse mérito! A despeito
de algumas dificuldades, o consórcio é hoje uma entidade consolidada.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ROBERTO PESSOA (PFL - CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desejo apenas fazer um registro nos Anais desta
Casa relativo aos 25 anos da primeira cirurgia cardíaca
realizada na Casa de Saúde São Raimundo, em Fortaleza, pelo médico e professor Régis Jucá.
Registro também, Sr. Presidente, que ontem o jornal O Povo, do Ceará, dedicou quase que a totalidade de
sua edição ao Dia da Criança, aceitando todo tipo de
ação necessária à proteção da criança brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. VICENTE CAROPRESO (PSDB - SC.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, na semana passada, solicitei à minha assessoria que buscasse informações junto à Secretaria-Geral da Mesa sobre a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar os
reajustes de preços e a falsificação de medicamentos,
materiais hospitalares e insumos de laboratórios, preocupado com a demora para o início dos trabalhos dessa Comissão. Surpreendeu-me saber que apenas o
PTB e o PFL tinham feito suas indicações. Logo em seguida, o PSDB e o Bloco PSB/PCdoB também o fizeramo Mas ainda faltam as demais representações partidárias.
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Ora, essa CPI reveste-se da maior importância
para todos os brasileiros, tendo em vista os diversos
problemas verificados no setor, tais como a falsificação de remédios e aumentos sucessivos de preços.
Agora, deparamos com uma campanha deflagrada pela Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica, a Abifarma, nitidamente contrária à Lei dos
Genéricos, sancionada em fevereiro e que representa
um importante avanço no que diz respeito a garantir à
população acesso aos medicamentos de que necessita; uma campanha de 9 milhões de reais, Sr. Presidente, e que, segundo a revista Meio e Mensagem,
inclui a CPI dos Medicamentos.
Acompanhamos as declarações do Ministro
José Serra - e manifestamos nosso apoio integral ao
Ministro -, que determinou qüe a Agência Nacional
de Vigilância Sanitária intime o Presidente da Abifarma para que esclareça e prove que existem laboratórios agindo criminosamente, fabricando remédios similares ou genéricos de má qualidade.
A gravidade do episódio, Sr. Presidente, evidencia a urgente necessidade de a CPI dos Medicamentos ser instalada, para que sejam convocados o Presidente da Abifarma, José Eduardo Bandeira de Melo,
assim como os laboratórios que participaram da reunião em que foram combinadas ações para prejudicar
distribuidores de medicamentos genéricos.
Esta Casa está mobilizada em relação aos abusos dos laboratórios farmacêuticos, contra os quais a
população vem reclamando há tempos. Sensibilizados, os Deputados aprovaram a criação da CPI dos
Medicamentos. Por isso, é com preocupação que me
dirijo à Mesa Diretora, mas principalmente às Lideranças partidárias, para solicitar que agilizem a indicação dos membros de seus partidos, para que a Comissão comece a funcionar.
Sras. e Srs. Parlamentares, não será pouco o
trabalho dessa CPI. Há muito que ser investigado e
debatido. Não é possível que, enquanto a população
sacrifica-se para poder comprar remédios, os laboratórios gastem tanto dinheiro para combater uma legislação benéfica ao povo. Segundo foi divulgado pela
imprensa, de acordo com a tabela das agências de
publicidade, cada inserção de um minuto no Programa do Faustão, da Rede Globo, custa uma média de
237 mil reais. Durante dois domingos seguidos, o
apresentador leu o informe publicitário da
ABIFARMA. O mesmo aconteceu em outros programas televisivos de porte. Ainda esta semana, apesar
da repercussão que o informe teve em vários setores
da sociedade brasileira, o mesmo continua sendo veiculado em programas de grande audiência.
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Isso não é uma brincadeira, e espero que a Câmara dos Deputados cumpra seu papel; que os partidos com assento nesta Casa façam suas indicações
logo e, caso persista a demora, que o Presidente Michel Temer faça a nomeação dos Deputados, independentemente da manifestação das representações
partidárias, impedindo que a omissão condene a todos nós por assistir de braços cruzados a uma guerra
comercial em que o povo brasileiro é o grande perdedor.
Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para
também solicitar às Lideranças partidárias a reinclusão na pauta da PEC 169/93, que trata do financiamento da saúde. Não podemos fic.ar esperando a
equipe econômica. A mobilização realizada em Brasília por representantes de vários setores foi séria e não
pode ficar sem resposta do Congresso Nacional e do
Governo Federal.
Era o que tinha a dizer.
O SR. SÉRGIO CARVALHO (PSDB - RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, sargentos e soldados da Polícia Militar de Rondônia recebem vencimentos abaixo da média nacional, e,. pior, junto com o contracheque mensal de todos eles vem uma informaçã,o oficial que contraria totalmente a Constituição nacional. Ou seja: o
vencimento básico na Polícia Militar de Rondônia é de
apenas R$48,76, quando a Constituição é bem clara:
nenhum trabalhador pode receber menos que o salário mínimo. Esta questão, tão clara e simples, Sr. Presidente, arrasta-se em disputas judiciais há longo
tempo, inclusive com vários pedidos de vista ao processo já feitos pelo Tribunal de Contas do Estado, que
deverá decidir e oficializar a questão.
Mas não param por aí os problemas dos contracheques dos praças e soldados da Polícia Militar. Nos
últimos quatro anos, a Associação de Cabos e Soldados desconta, diretamente do contracheque, uma
média de 18% dos vencimentos brutos de cada um,
tendo arrecadado, de janeiro de 1996 até agosto de
1999, um total superior a 1,25 milhão de reais. Pergunta-se: em contrapartida, o que a Associação oferece a seus associados? Nem assistência médica,
nem assistência à saúde, nem apoio âs famílias de
policiais mortos em serviço. Não há prestação de contas do que foi gasto, nem em que foi gasto.
Ainda no contracheque mensal, outro susto dos
praças e soldados: todos eles estão tendo um desconto de mais de 5 reais por mês, porque são obrigados a pagar à Associação um percentual sobre o recebimento de salários atrasados, ou seja, a entidade
dos cabos e soldados cobra dos seus associados per-
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centagem pelos atrasados, alegando que negociou
com o Governo do Estado tal pagamento. Assim, sabe-se que, além de terem soldos atrasados há vários
meses, os cabos e soldados ainda têm que devolver
parte do que conseguiram recuperar para a entidade
que os representa.
Tudo isso, Sr. Presidente, vem deixando a e1asse policial militar de Rondônia indignada. Salários
mais que modestos, piso salarial menor que a metade
do salário mínimo, o que é totalmente contrário à
Constituição, descontos absurdos em seus contracheques, famílias desesperadas, sem dinheiro e até
sem comida, protestando seguidamente contra a situação, colocam a Polícia Militar de Rondônia numa
constante pressão. Como cobrar resultados no trabalho dessas pessoas, que arriscam suas vidas todos
os dias e em troca recebem salários aviltantes? Como
fazê-Ias cumprir a lei, se o primeiro a descumpri-Ia é o
Estado, que lhes paga um básico completamente inconstitucional? Como exigir resultados quando, cada
vez que recebem seus parcos vencimentos, praças e
soldados ficam com um líquido cada vez menor, pelos
escandalosos descontos que lhes são feitos?
É hora de se tomarem medidas concretas para
resolver tal situação. A Justiça, mais do que urgentemente, precisa determinar o cumprimento da Lei
Magna, fazendo com que o salário básico dos militares nunca seja menor que o salário mínimo. O Comando da Polícia Militar precisa reavaliar os grandes
descontos feitos diretamente no pagamento dos seus
soldados. E o Governo do Estado precisa, também
com urgência, olhar com mais atenção, com mais carinho, com mais respeito, para os membros da Polícia
Militar. Só assim poderemos falar numa polícia competente, justa e exigir dela os resultados que não temos obtido até agora.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. WELLINGTON DIAS (PT - PI. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
em meu pronunciamento relato requerimentos que encaminhei à Comissão de Direitos Humanos e à Comissão de Fiscalização e Controle pedindo a presença-do
Tribunal de Contas da União e da Comissão de Direitos Humanos no acompanhamento das investigações
do crime organizado no Piauí.
Começam a avançar as investigações do crime
organizado no Piauí. No dia 11 de outubro entreguei
ao Secretario da Receita Federal, Dr. Everardo Maciel, uma representação, solicitando especial atenção
desse órgão para que viabilize auditoria da Receita
Federal, para que possa somar-se às iniciativas no
Estado do Piauí e contribuir com as investigações de
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sonegação de tributos, especialmente Imposto de
Renda. Sugerimos ainda a quebra de sigilo bancário
e patrimonial dos envolvidos.
No mesmo dia também encaminhei ao Senador
Iram de Almeida Saraiva, Presidente do Tribunal de
Contas da União, pedido de auditoria do TCU, ajudando nas investigações do crime organizado no Piauí,
considerando a existência de esquema de vendas de
notas fiscais frias, para prestações de contas falsas,
com desvios de recursos públicos federais, especialmente do Fundef, SUS e convênios com recursos do
Orçamento Geral da União, além de càntratos com os
bancos federais. A gravidade do escândalo é maior
pelo envolvimento de mais de 80 Prefeituras do Piauí,
Ceará e Maranhão, neste processo em fase de investigação.
O Secretário Everardo Maciel despachou imediatamente para a área de fiscalização e serviço de inteligência da Receita, que resultou no início das investigações. Everardo Maciel também considerou importante a quebra do sigilo bancário dos indiciados no
processo, incluindo eventuais "laranjas".
Como se vê, é grave a situação do Piauí com a
lamentável presença de quadrilhas organizadas em
várias áreas. Destacamos o importante trabalho realizado pela Polícia Federal, Ministério Público Federal
e Justiça Federal, bem como o interesse do Secretário de Segurança do Piauí para a necessária investigação. São muitas as entidades e lideranças do meu
Estado, alguns arriscando a vida pelas constantes
ameaças, que se somam àqueles que querem o fim
do crime organizado.
O que o povo do Piauí e do Brasil querem, Sr.
Presidente, srªs e Srs. Deputados, é justiça e paz.
Muito obrigado.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, o Brasil ficou espiritualmente mais
pobre com a morte na última semana, no Rio de Janeiro, onde morava, do poeta e Embaixador João Cabral
de Mello Neto, um pernambucano da estirpe intelectual de Joaquim Nabuco, Oliveira Lima e Gilberto
Freyre, de quem, aliás, era primo, do lado paterno,
dos Mellos, gente da Zona do Massapê, dos engenhos de cana-de-açúcar, da Mata Norte de Pernambuco. Foi nessa região que João Cabral passou a infância, no contacto com a população mais pobre e carente do nosso Estado, onde assistia à chegada dos
"corumbas", emigrantes do Sertão e do Agreste, que
iam cortar cana, de setembro a maio, para as usinas
produtoras de açúcar. Nessa região, amena e suave,
cortada de rios, sempre verde, o poeta se inspiraria
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para escrever "Morte e Vida Severina", que é o drama
não do trabalhador do eito da cana-de-açúcar, mas
do retirante da região seca e árida, aquela mesma região que ele encontraria, por mimetismo, na Espanha
dos anos 40, como diplomata.
Do Embaixador João Cabral de Mello Neto diga-se que foi dos que, na diplomacia, serviu ao Brasil,
sem servir-se dele, pondo a sua inteligência, o seu talento, o seu patriotismo a serviço da promoção da
imagem do País e da sua credibilidade internacional.
Foi essa sua trajetória moral em todos os postos
que ocupou, dignificando o Brasil, na Espanha, em
Portugal, na Inglaterra, no Senegal, em Honduras. O
poeta Leopold Sédar Senghor, Presidente do Senegal, era um dos admiradores da sua obra poética ele, Senghor, que foi um defensor da negritude e do
pluralismo étnico e cultural brasileiro, herança dos
portugueses, que nos deixaram uma originalíssima
civilização nos trópicos.
A língua portuguesa enriqueceu-se com o contributo de João Cabral de Mello Neto, que, na sua expressão idiomática, construiu um texto marcado pela
originalidade, pelo artesanato das palavras, texto muitas vezes elaborado como uma obra de engenharia vocabular, em que alguns críticos enxergavam um excesso formal, mas que era tão-somente a busca da concisão, da precisão, da medida justa, uma singeleza de
palavras que muito tinha de herança da paisagem nordestina e da paisagem espanhola, seca, adusta, austera. Aliás, o Nordeste do Brasil e a Espanha - a
Espanha do Castela-a-Nova e Castela-a-Velha, da
Extremadura, da Catalunha, da Andaluzia - estão
presentes na sua obra, no "Cão Sem Plumas" e em
"Sevilha Andando", ambas terras de contrastes, conflitos, coragem, audácia, honra e morte.
Como diz o crítico Mário Hélio, do Recife, "a paisagem árida é exata para a linguagem cabralina". Trata-se de uma tentativa de a linguagem espelhar a realidade, "representificá-Ia". É aquela "vibração exterior
das palavras", como se a realidade geográfica, do
meio circundante, se prolongasse nessa linguagem.
As palavras, que são algumas vezes mais poderosas que os canhões, foram os instrumentos dessa
comunicação de João Cabral com o mundo, procurando, através delas, visualizar o Brasil dos contrates, das
contradições, dos conflitos e também da esperança.
Com palavras, ele defendeu a vida, como em
"Morte e Vida Severina":
"... é difícil defender,
só com palavras, a vida,
ainda mais quando ela é,
esta que vê, Severina:
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mas se responder não pude

à pergunta que fazia,
ela, a vida, respondeu
com sua presença viva."
Toda a poesia de João Cabral de Mello Neto,
tanto quanto o ensaísmo político de Joaquim Nabuco, ou a interpretação historiográfica de Oliveira
Lima, ou a sociologia de Gilberto Freyre, está imbuída de uma profunda preocupação com o social, com
o drama das populações das regiões áridas e secas, das populações da zona canavieira de Pernambuco, das populações ribeirinhas do Capibaribe e do
Beberibe do Recife. "Escrevi para os analfabetos" disse João Cabral, certa vez - "escrevi para aqueles poetas populares~que cantam o cordel nas feiras
do interior, na feira do Santo Amaro, no mercado de
São José no Recife." Terá havido poeta brasileiro
mais identificado com o seu povo?
Peço, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, que
se registre nos Anais desta Casa a homenagem da
bancada do PFL a esse grande intérprete da alma
brasileira, como um preito de reconhecimento a quem
soube valorizar a alma brasileira neste século, sem
concessões à mediocridade, ao despotismo e à intolerância. Muito obrigado.
O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, o transcurso do Dia do Professor, no próximo dia 15, deve servir de motivação a
que todos nós, além de prestar uma justa homenagem a essa dedicada categoria de profissionais, façamos uma profunda reflexão a respeito da atual situação da educação em nosso País.
Há muitas décadas, repetem-se no Brasil reivindicações legítimas por maiores recursos à área da
Educação e, sobretudo, por melhores condições ao
exercício do magistério. Atribui-se total importância à
educação, que constitui pressuposto básico para se alcançar o desenvolvimento, que, infelizmente, o Brasil,
por muito tempo, não soube traduzir em prioridade.
Hoje, Sr. Presidente, graças à firme atuação do
Ministro Paulo Renato Souza, o Governo Federal vem
abrindo novas perspectivas para se vencer o grave
atraso do setor educacional brasileiro.
As estatísticas mais recentes já evidenciam os
resultados do grande empenho desenvolvido pelo
Governo, ao longo dos últimos cinco anos. Houve forte expansão de matrículas no ensino fundamental,
por força da ênfase atribuída ao setor básico da educação. Em 1999, o Brasil alcançou taxa de escolarização de 95,5% na faixa etária de 7 a 14 anos. No ensino médio, a expansão chega a 57%, no período de
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1994 a 1999, enquanto que, nos cursos superiores, a
média de crescimento anual foi de 7%.
A implantação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e da Valorização do Magistério·(FUNDEF), a descentralização da
merenda escolar e a melhoria no processo de distribuição de livros didáticos são os fatores principais
dessas mudanças estruturais que o País começa finalmente a experimentar.
Todavia, Sr. Presidente, ainda há um caminho
muito longo a se percorrer. Não obstante a medida
que estabelece melhoria da remuneração mínima
paga aos professores, beneficiando os que trabalham
em regiões mais pobres, ainda estamos muito distantes do atendimento de remuneração justa e que atenda às necessidades básicas desses abnegados e idealistas trabalhadores.
A marcha a Brasília, realizada na última semana
por milhares de pessoas de todo o Brasil, que vieram
a esta Capital reivindicar mais recursos para a educação, parece mesmo encontrar o devido eco no Ministério da Educação, haja vista a realização de estudos
por referida Pasta ministerial, visando à ampliação de
verbas para o ensino em nosso País. Hoje, o gasto público em educação gira em torno de 5% do Produto
Interno Bruto, e a meta projetada é de chegar a 10%
do PIB nacional.
Paralelamente, anuncia-se a formulação de
"Referenciais para a Formação de Professores", a serem adotados por Estados e Municípios, desde as
Universidades às Escolas de Magistério. Trata-se da
indicação de procedimentos adequados e atualizados,
em orientação às Secretarias de Educação, sempre
em favor da melhor formação do professorado.
São avanços, Sr. Presidente, que se inserem no
grande esforço para se reestruturar profundamente o
sistema educacional brasileiro, o que tanto se reclama para se garantir o futuro da Nação.
Portanto, ao ensejo do 15 de outubro - Dia do
Professor -, registro nos Anais desta Casa a minha
homenagem e o meu reconhecimento a todos os
mestres, em especial aos mestres de Nova Iguaçu, da
Baixada Fluminense e do Estado do Rio de Janeiro,
pelo que representam na formação de nossas crianças e jovens e na participação fundamental no processo de formação de cidadania dos brasileiros.
Aos mestres, o meu carinho e a minha admiração.
Ao Ministro Paulo Renato, as expressões também de reconhecimento pelos avanços já alcançados
e pela disposição em dialogar permanentemente com
os vários segmentos da sociedade as questões que
envolvem o setor Educcição no Brasil.
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Era o que tinha a dizer.

O SR. HERMES PARCIANELLO (PMDB - PRo
Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, os produtores de suínos, frangos e ovos do Paraná estão vivendo uma situação
dramática, principalmente os pequenos e médios,
pela falta de milho nos armazéns da Conab. O sistema de Venda-Balcão, implantado justamente para
atender os pequenos produtores, está sem o produto
para comercialização. Inúmeras injunções já foram feitas para obtenção do cereal, mas até o presente momento nada se resolveu.
O Paraná produziu nas duas últimas safras safra e safrinha - 8 milhões e 600 mil toneladas de
milho. O consumo médio no Estado é de 5 milhões e
500 mil toneladas. Portanto, tivemos um excedente
exportável de3 milhões e 100 mil toneladas, os quais
foram efetivamente comercializados. Foi preservado
um estoque mínimo de 290 mil toneladas para atendimento dos pequenos e médios produtores. Todavia,
por decisão governamental, este estoque foi retirado
dos armazéns do Paraná e transferido para o Rio
Grande do Sul e Santa Catarina. Isto não poderia ter
acontecido. Não sei a quem devemos responsabilizar
por atitude impensada e altamente prejudicial aos pequenos e médios produtores do Paraná.
Conclamo desta tribuna ao Ministro da Agricultura, que se fará ouvir por sua Assessoria Parlamentar, que se faz presente, que interceda, com a autoridade que sua biografia confere, junto ao Ministro Pedro Malan, para que este autorize, em caráter de urgência urgentíssima, a transferência de 250 mil toneladas de milho dos armazéns do Mato Grosso do Sul
e de Goiás para o Paraná.
Não é nenhum bicho-de-sete-cabeças autorizar
esta transferência, já que o produto encontra-se estocado naqueles Estados. O Governo não precisa comprar o cereal, pois já é seu. O único gasto é o de transporte, cujo valor gira na faixa de 87 a 88 reais a tonelada. O custo-benefício é infinitamente· superior, já
que, se não houver nenhuma solução, os pequenos e
médios produtores estarão completamente inviabilizados. As conseqüências sociais serão gravíssimas,
já que, sem renda, esses produtores não terão alternativas senão buscar na informalidade um meio de
sustentar-se. Outros se incorporarão a esta inaceitável inchação de centros médios e grandes, agravando
a tensão social.
O Paraná pede o que é seu, pede o que lhe foi tirado. Tiraram-nos 290 mil toneladas de milho. Dê-nos
de volta pelos menos 250 mil, que resolveremos os
problemas de nossos suinocultores e de nossos avi-
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cultores. Esses pequenos e médios produtores não
podem ficar à mercê do mercado, para comprar o milho na bolsa; aliás, nem conseguem acessá-Ia. A bolsa é coisa para os grandes. O Venda-Balcão da Conab foi uma extraordinária inovação do Governo. Ela
não pode ser maculada pela própria desorganização,
ou pela capitulação ante pressões que fazem outros
Estados. É necessário um equilíbrio. Não deixamps
de entender e de reconhecer a 'situação dos produtores gaúchos, catarinenses, paulistas e dos Estados
nordestinos, mas a verdade é que os paranaenses
produziram 8 milhões e 600 mil toneladas de milho, tiveram o cuidado de armazenar 200 mil toneladas
para os pequenos e médios produtores e depois viram-se vítimas da pressão p,0lítica de outros Estados
e perderam até esse estoque estratégico. Isto não
está certo.
Convoco aqui os Parlamentares da bancada paranaense para que se associem a esta defesa de nossos produtores. Há um conflito entre forças políticas
do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de São Paulo e do Nordeste para ver quem consegue resolver
seus problemas com o milho. Esta união independe
de posições partidárias. É uma luta em que todos deverrl unir-se. Há 1 milhão e 100 mil toneladas em estoque. Este volume é suficiente apenas para onze dias.
O Paraná tem estoque para mais três dias. Mas, se
estas 250 mil toneladas forem transportadas ao Estado. poder-se-á atender os produtores até o final de janeiro do próximo ano. Não tenho dúvidas de que o
Governo vai atender a esta solicitação.
Ressalto, por derradeiro, que este assunto foi a
mim trazido pelo ilustre Deputado Estadual Ademir
Bier, da bancada do PMDB na Assembléia Legislativa
do Paraná, a quem rendo minhas homenagens por
tão singela preocupação.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para registrar um pouco
do sentimento de indignação que permeia toda a sociedade brasileira, especialmente quando o tema em
foco é a sitOação das crianças e adolescentes em
nosso País.
O texto constitucional pátrio, especialmente no caput do art. 227, nos diz que "é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização,
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo
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de toda forma de negligência, disseminação, exploração, violência, crueldade e opressão".
Pergunto às Sras. e Srs. Deputados: podemos
dizer que esses direitos estão sendo efetivados? Creia que não, em uma análise panorâmica da atual realidade brasileira, e dentro desta, se nosso olhar se detiver na situação do direito de proteção especial de que
são portadoras as crianças e adolescentes em nosso
País, como é o caso de duas unidades da Febem em
São Paulo, Imigrantes e Tatuapé, que desnudaram a
triste realidade de abandono e maus-tratos realizados dentro de uma instituição que deveria exercer o
papel destinado às unidades de internação de adolescentes autores de atos infracionais, que é muito
distinto do veiculado pelos meios de comunicaçãõ
para todo o Brasil.
A Comissão de Direitos Humanos desta Casa,
por intermédio de uma Subcomissão, visitou as referidas unidades e, em relatório preliminar, trouxe dados
que demonstram o grau de abandono e esquecimento a que estão sujeitos os adolescentes privados de liberdade em nosso País, no ano em que o Estatuto da
Criança e do Adolescente completa 10 anos de existência.
A capacidade da Unidade de Imigrantes é de
360 adolescentes. No entanto, já abrigou 1.500. Das
quatro casas-escola, com capacid?1 de p~lra atender a
200 jovens, apenas uma está em funcionamento. Dos
70% adolescentes recebidos, aptos à reinserção social, 25% apresentam dificuldades para recuperação
e reinserção social, e 5% do total apresentam distúrbios psicológico-psiquiátricos. Já a Unidade de Tatuapé conta com 1.360 internos, sendo que 70%, segundo a direção e monitores, poderiam estar em um sistema de medidas alternativas.
Outro dado importante refere-se ao fato de que
estão aumentando as internações de infratores primários graves e diminuindo as dos reincidentes graves,
não devido à recuperação ou ressocialização, mas
porque esses adolescentes estão morrendo nas ruas.
Os monitores da Unidade de Imigrantes encontram-se na seguinte situação: não há número suficiente de monitores, ocorrendo uma grande sobrecarga de trabalho, com jornada ininterrupta de 36 horas,
com folgas de 72 horas; afora os baixos salários, que
os levam a fazer inúmeras horas extras como forma
de acréscimo salarial, os monitores não contam com
treinamento e muito menos reciclagem para capacitação técnica.
Os adolescentes, de acordo com o exposto pelos próprios, foram espancados por policiais militares
quando recapturados e são submetidos constante-
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mente a atos de violência praticados pelos monitores;
as condições de higiene são precárias; não há assistência médica adequada, etc., etc.
A Subcomissão alude em seu relatório, ainda,
que vários artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente são desrespeitados - 106, 108, 111, 112,
121, 122, 123, 124 e 125 -, o que evidencia o quadro
de precarização e desrespeito existentes nestas duas
unidades paulistas.
Entendo, Sr. Presidente, que a simples alusão
aos dados obtidos e análises realizadas por esta Subcomissão Parlamentar constitui exemplo emblemático do quadro caótico e de tOlé:li negiigência dos responsáveis pela aplicação das medidas socioeducativas. Fica a grande e desconfortável indagação: será
que isto ocorre apenas no Estado de São Paulo? Creio que não.
Dados sobre a violência a que estão submetidas
as crianças e adolescentes no País constituem uma
triste imagem da realidade nacional. De acordo com o
Banco Interamericano de Desenvolvimento, por dia
morrem no País 100 crianças vítimas de maus-tratos; a
agressão sexual atinge, em média, 15% dos 65 miIhões de brasileiros com menos de 19 anos de idade.
Deste contingente, dois terços são formados por meninas. Cerca de 300 mil meninae são vítimas de incesto
ao ano; destas, 100 mil chegam a tentar suicídio.
Quando se diz e determina que a criança e o
adolescente são prioridade absoluta, pressupõe-se
que todos devam cumprir sua parte, que a família e a
sociedade têm responsabilidades a serem cumpridas. No entanto, não se pode desconhecer que estas
estão buscando cumprir com suas obrigações, mesmo face à profunda crise social e econômica que vivenciamos. São inúmeras as ações desenvolvidas na
área da educação, da saúde, de creches, de assistência social, de atendimento psicológico, jurídico, dentre
outros que comunidades, igrejas, centros de defesa e
ONG desenvolvem em todo o território nacional.
Resta saber ou, melhor dizendo, resta desmascarar o não-cumprimento pelo Poder Executivo dos programas e projetos que deveriam ser desenvolvidos com recursos oriundos do Orçamento da União. Mesmo com os
reduzidos aportes orçamentários, creio ser difícil dizer
que todos estão sendo implementados. De acordo com a
execução orçamentária destinada à criança e ao adolescente até o dia 9 de julho, dos R$3.825.764,OO estimados
à área ao Ministério da Educação, apenas 31,63% foram
executados. O Ministério da Saúde conta com um orçamento de R$ 405.762 milhões, e até 9 de julho apenas
R$ 192.663 foram executados. O Ministério da Previdência/Fundo Nacional de Assistência Social, a seu tempo,
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conta com R$240.783 milhões e aplicou apenas 15,46%;
a seu tempo, o Ministério da Justiça dispõe de R$37.81O
milhões e executou o equivalente a 0,93%, ressaltando-se que a execução de medidas de apoio ao atendi~
menta de adolescentes infratores foi zero.
Em exposição um pouco mais detalhada encontramos os seguintes dados: dos recursos sob a responsabilidade do Ministério da Previdência e Assistência Social/FNAS, no que tange às emendas parlamentares destinadas ao apoio à criança carente em
creche e à assistência integral à criança e ao adolescente no enfrentamento à pobreza, a -execução orçamentária foi zero. Estas mesmas rubricas receberam
o equivalente a R$203.588 milhões de recursos propostos e aprovados pelo próprio Governo. No entanto,
apenas R$13.231 milhões foram executados até o dia
9 de julho.
Na área da Saúde, dos 8 itens constantes do
Orçamento aprovado, destinados ao benefício das
crianças e adolescentes brasileiros, 4 não foram executados até esta data. Dentre estes, destacamos o
Projeto Nordeste 11, voltado à redução da mortalidade
infantil, perinatal e materna, ao desenvolvimento de
pesquisas nutricionais e à auto-suficiência nacional
em imunobiológicos.
Portanto, este quadro de recursos disponíveis e
executados até o dia 9 de julho exemplifica o "compromisso" com a superação dos graves problemas vivenciados em todo o território nacional. Como podemos
dizer que existem políticas públicas permanentes e
eficazes destinadas à superação do abandono, violência, desconhecimento e desrespeito às crianças e
adolescentes brasileiros?
A sociedade tem buscado organizar-se, realizado campannas, desenvolvido ações junto às crianças
e adolescentes que necessitam de apoio imediato e
continuado, que não podem aguardar a boa vontade
dos Poderes Públicos, porque senão morrem de fome
e, em decorrência de atos de agressão praticados
dentro e fora de suas casas, desaparecem, são alvo
do tráfico e agenciadores.
Sras. e Srs. Deputados, tenho repetidas vezes
ocupado esta tribuna, denunciado, solicitando a adoção de medidas no sentido do real respeito e implementação ao disposto no texto constitucional brasileiro, na Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, ratificada pelo Brasil em 1990, e
no Estatuto da Criança e do Adolescente. Para tanto,
sugerimos:
1) Campanhas e debates em todas as escolas
brasileiras sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, ressaltando as competências, responsabilida-
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des, formas de ação, processo pedagógico, dentre
outros;
2) Articulação e participação de todos os setores
sociais e estatais (Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, comunidades, entidades, igrejas, etc.), no sentido da constituição de uma agenda de
prioridades, "agenda de urgências", criando-se um pacto de defesa da infância e adolescência no País;
3) Fortalecer os Conselhos de Direitos e Conselhos Tutelares em todo o território nacional, assegurando o desenvolvimento de suas atribuições;
4) Promoção de ações preventivas e punitivas à
exploração sexual, ao tráfico de crianças e adolescentes;
5) Assegurar que todas as Unidades de Internação de Adolescentes Autores de Atos Infracionais disponham de todos os meios materiais, humanos e financeiros para o cumprimento do disposto no ECA,
além da descentralização, objetivando uma maior
proximidade das famílias.
Não podemos admitir que a realidade vivenciada dentro da Febem paulista e, com certeza, em outros locais no País continue a ocorrer; que crianças e
adolescentes continuem vivendo em condições subumanas, sofrendo atos de violência, sem saúde, educação e lazer, portanto sem o direito de ser criança.
Obrigado.
o SR. AGNALDO MUNIZ (PDT - RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, de janeiro a agosto deste ano, as importações de leite em pó da Argentina chegaram a 91 mil
toneladas, o que representa um espantoso crescimento de 60% em relação a igual período de 1998. No
ano passado, o Brasil importou 57 mil toneladas do
produto argentino.
Informações levantadas pela Confederação Nacional da Agricultura (CNA) indicam que as importações do leite em pó argentino cresceram 60%, mesmo com a desvalorização cambial do real frente ao
dólar, porque o produto está sendo vendido ao Brasil
a um preço abaixo do custo de produção, o que caracteriza a prática de dumping, considerada mundialmente ilegal.
A CNA constatou que o preço médio do leite em
pó argentino era de US$2.1 00,00 a tonelada em agosto do ano passado. Hoje, o preço da tonelada está em
US$1.737,00. O preço do leite desnatado é ainda menor, está em torno de US$1.589,00 a tonelada.
De posse destas informações, o Presidente da
CNA, Antônio Ernesto de Salvo, encaminhou ofício ao
Ministro da Agricultura e do Abastecimento, Pratini de
Moraes, solicitando a imediata adoção de uma tarifa
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antidumping sobre as importações de leite em pó da
Argentina.
Somente essa medida emergencial restabelecerá a igualdade de concorrência no mercado consumidor nacional entre o leite em pó brasileiro e o produto argentino. A demora na adoção da tarifa antidumping vem causando enormes prejuízos aos produtores nacionais, que não conseguem vender sua produção devido ao preço irrisório do leite em pó do concorrente do Mercosul.
O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior abriu processo de investigação sobre a prática de dumping no leite em pó argentino.
Concluiu que a tarifa deveria ser de 20,7%. Todavia,
ela só poderia vigorar a partir de 23 de outubro, dois
meses após a abertura do processo.
De janeiro a agosto deste ano, as importações
de leite e derivados atingiram 242,7 mil toneladas.
Houve uma redução de 11,2% em relação ao mesmo
período de 1998, quando chegaram a 273,3 mil toneladas. No entanto, as importações de leite em pó só
diminuíram 5,5%, uma redução pífia, já que os produtores nacionais esperavam uma queda da ordem de
40% a 50% em razão da desvalorização cambial
ocorrida em janeiro deste ano.

Fatos como este poderão ser contornados se as
decisões do 2º Encontro de Dirigentes de Associações de Produtores de Leite do Mercosul, realizado
recentemente em Montevidéu, no Uruguai, forem rapidamente implantadas. O objetivo maior é fortalecer
a tomada de decisões colegiadas do bloco econômico do Cone Sul.
Algumas decisões do encontro merecem destaque. Ficou decidido que é preciso criar um Sistema Permanente de Consulta. Para isto, cada país, por meio de
uma comissão técnica, dará suas sugestões para evitar
problemas de relacionamento comercial entre os países
do Mercosul e com o mercado internacional.
Os participantes do encontro em Montevidéu
decidiram ainda defender o fim imediato de todo o tipo
de subsídios às exportações de produtos agrícolas no
mercado mundial.
Portanto, o comércio de produtos lácteos deverá
seguir as mesmas regras que regulamentam as exportações dos produtos industrializados. Essas regras
proíbem de forma enfática a concessão de subsídios.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, passo a
abordar outro assunto. Os trabalhadores brasileiros
conseguiram recentemente uma importante vitória na
Comissão Especial que examina a proposta de reforma do Poder Judiciário.
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A Relatora da reforma do Judiciário, a ilustre
Deputada Zulaiê Cobra, manteve em seu relatório os
24 Tribunais Regionais do Trabalho (TRT) , que, somados às Juntas de Conciliação e Julgamento, formam
os alicerces da Justiça do Trabalho brasileira.
A nobre Relatora da reforma do Poder Judiciário
soube muito bem compreender a relevância de uma
Justiça do Trabalho forte no Brasil, principalmente
neste momento em que tanto se fala em flexibilização
dos direitos e garantias trabalhistas assegurados na
legislação.
Aliás, flexibilização é o eufemismo que o Governo costuma usar para a palavra "supressão", quando
se refere às conquistas dos trabalhadores obtidas nas
últimas décadas,
Modernizar a legislação trabalhista para este
Governo significa não simplificar, mas suprimir direitos e garantias.
Por esta razão, a decisão da nobre Deputada de
preservar a estrutura dos TRT, os foros principais de
solução dos conflitos trabalhistas, particularmente os
coletivos, foi recebida como um alento pelos trabalhadores. Em uma época em que as palavras de ordem
são "globalização das economias", "produtividade
com redução de custos" - entenda-se aqui "avanço
tecnológico com demissão de pessoal" -, é salutar
observar que este Congresso Nacional tomou posição pelo fortalecimento da Justiça Trabalhista. Prestigiar tal Justiça significa enaltecer o primado do trabalho sobre o capital, cumprindo assim o que determina
a Constituição. Significa resguardar os trabalhadores
dos ataques que ainda serão intentados contra seus
direitos elementares.
Outro ponto mantido no relatório foi o foro especial de julgamento para Presidente da República, Vice-Presidente da República, Ministros do Supremo
Tribunal Federal e Parlamentares.
Foi retirado do texto da proposta inicial a obrigatoriedade da existência de organismos de conciliação
nas empresas com mais de 50 empregados.
A expectativa é que a Comissão Especial de reforma do Judiciário aprove o relatório até o dia 20 de
outubro, para a proposta ser votada, em primeiro turno, pelo Plenário da Câmara até o final do mês.
Parabenizo a ilustre Deputada Zulaiê Cobra,
Relatora da reforma do Judiciário, pela manutenção
da estrutura da Justiça do Trabalho no Brasil, Justiça
esta que é a salvaguarda dos trabalhadores brasileiros, principalmente dos mais humildes, quanto à garantia de respeito aos seus direitos laborais.
Era o que tinha a dizer. Obrigado.

o
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SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, no mês próximo passado,
ocupei esta tribuna para fazer um apelo ao Presidente
da Caixa Econômica Federal, Sr. Emílio Carazzai, em
defesa da classe lotérica, que está vivendo momentos difíceis e descontente com o descaso que a CEF
tem demonstrado em relação a tão decantada e famigerada parceria.
O empresário lotérico, imbuído deste espírito de
parceria proposto pela CEF, investiu no negócio, padronizou sua loja, a fim de melhorar sua receita.
A classe lotérica é represen'úlda hoje por mais
de 6 mil empresários em todo o País, gerando mais
de 30 mil empregos diretos e que arrecadou no ano
passado cerca de 2 bilhões de reais, dos quais 35%
foram destinados aos programas sociais do Governo
Federal.
Entretanto, o tratamento que a Caixa vem dispensando ao lotérico tem sido motivo de muitas reclamações e preocupações, pela forma como está seno
do conduzido este relacionamento de parceria.
As entidades sindicais têm reclamado que a Caixa tudo pode e tudo decide, não permitindo sequer a
oportunidade de as mesmas opinarem sobre os seus
ganhos.
Estas entidades entendem, Sr. Presidente, que
em um relacionamento de parceria elas deveriam ser
chamadas para participar das negociações, das no-'
vas idéias. Afinal vivemos num país democrático.
Em maio deste ano, para surpresa da categoria,
a Caixa Econômica Federal divulgou em seu jornal
que pretende lançar a venda de jogos via Internet e
que até já criou um grupo técnico para estudar a criação do novo sistema, que deve garantir a segurança
do apostador e uma forma de pagamento facilitado.
Este fato poderá criar uma concorrência desleal
para a rede de casas lotéricas, principalmente para os
pequenos empresários, em todo o País.
Longe de mim estar contra todas essas novidades que surgem no dia-a-dia e de forma brilhantemente acelerada, fruto do avanço tecnológico e da
globalização.
Muito pelo contrário, nobres colegas, a minha
púsição sempre foi e será de contribuir para que essas novidades encontrem espaço aberto para fazer
parte de nossas vidas, mesmo porque é inexorável
que todas essas mudanças que estão surgindo cotidianamente, conseqüência deste estágio tecnológico
que vivemos, sejam reprimidas ou obstaculizadas.
O que eu quero destacar aqui, Sr. Presidente, é
que a Caixa Econômica Federal, como administrado-
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ra das loterias, deve buscar alternativas para absorver todo o mercado disponível de jogos, que somente
no ano passado movimentou mais de 5 bilhões de reais, dos quais a Caixa ficou com apenas 2 bilhões, e
que reveja e repense o modelo de parceria que estabeleceu com os empresários lotéricos, para permitir-Ihes uma participação mais ativa no processo.
Os lotéricos querem continuar sendo os leais
parceiros na captação de apostas das loterias que ela
administra e não disputar esse mercado com a própria administradora.
O potencial da Internet pode e deve ser explorado pela própria rede lotérica, como alguns lotéricos já
o fazem, fortalecendo o seu negócio com o comércio
de jogos por computador, estatísticas, etc., voltados
exclusivamente para as suas próprias casas lotéricaso
O que a Caixa poderia explorar neste contexto é
uma possível ajuda, financiamento ou algo similar,
aos pequenos empresários, para que eles possam,
em igualdade de condições com os demais lotéricos
melhor estruturados, participar da exploração desta
nova forma de captação de apostas de loterias via
Internet, não colocando em risco todo um trabalho de
organização de pontos de vendas de produtos lotéricos, que levou décadas para ser concretizado. Deixe
a iniciativa de exploração deste novo negócio com a
categoria lotérica, e não se transforme em um novo
concorrente para a mesma.
Peço, Sr. Presidente, que este meu pronunciamento chegue às mãos do Presidente da CEF, Sr.
Emílio Carazzai, para que tome conhecimento do
descontentamento e da apreensão que vive a classe
lotérica. Tenho certeza de que isso irá sensibilizá-lo,
fazendo com que chame o parceiro para conversar.
Muito obrigado.
O SR. JOAQUIM FRANCISCO (PFL - PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, os aportes de toda natureza que um
país vai buscar além de suas fronteiras, sobretudo
quando esse país ainda se encontra em estágio de desenvolvimento - isto é, de apreensão de novas aquisições -, têm pontuado toda a história das nações.
Não há fugir a esse determinismo histórico.
O planeta enorme em que todos os homens e
todos os povos se agitam é pequeno demais para permitir o isolamento. Se é da própria condição humana o
impulso da curiosidade a respeito dos seus semeIhantes, não poderia s:er diferente em relação às sociedades compostas por indivíduos das mais diferentes
linhagens. E é esse impulso que leva o globo a se tornar progressivamente "universalizado", no sentido de
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que as fronteiras internacionais, até há pouco tão nítidas e até intransponíveis, vêm experimentando, mercê do avanço da ciência e da tecnologia, um processo
irreversível de esmaecimento.
Às portas de um novo milênio, quando a Terra se
apresta para o lançamento de pontes definitivas sobre o abismo que ainda a separa de outros astros,
chega a beirar o ridículo e o contraditório a persistência de exacerbados nacionalismos, mesquinhos regionalismos e perversos etnocentrismos, afora outros
tipos de sentimentos e gestos que, quando levados a
extremos de radicalização, longe estão de compaginar-se com o que orgulhosamente chamamos de civiIização. Esta somente se fortalecerá em seus alicerces humanitários e racionais e somente se consolidará em uma efetividade pragmática na medida em que
a grande comunidade planetária tomar consciência
plena da sua destinação gregária, independentemente de crenças e ideologias pontualmente distintas.
Explicitadas essas premissas, Sr. Presidente,
que refletem uma visão de mundo que julgamos consensual nesta Casa, sentimo-nos à vontade para expressar a nossa discordância com a tantas vezes realçada, nesta mesma tribuna, síndrome imitativa que
vem acometendo o nosso País. Como dissemos no
início, à guisa de introdução, os múltiplos aportes que
aquelas sociedades em estágio insatisfatório de prosperidade em seu sentido mais amplo e profundo vão
buscar para além de suas fronteiras, incorporando-os
ao seu esforço de crescimento econômico e
bem-estar social, constituem um dos pilares da história da civilização.
Este, evidentemente, é o caso brasileiro.
Mas não nos deve ser permitido aceitar passivamente a febre mimética de adesão não reflexiva, e até
mesmo descaracterizadora, a modelos culturais predominantes em outras regiões ou países, sobretudo
aqueles componentes do chamado Primeiro Mundo.
E é isto o que vem acontecendo, talvez por conta de um antigo e arraigado "senso de inferioridade"
incrustado na nossa formação cultural. O problema é
que, ao invés de benéfica, essa verdadeira ânsia incorporadora e importadora pode provocar, se já não o
fez em dimensão para a qual podemos não estar
atentos, sérios danos à nossa própria identidade e ao
nosso autêntico perfil nacional.
Agora mesmo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, alguns meios de comunicação social, especialmente o televisivo, estão não apenas divulgando com
bastante alarde e aparato a prática de determinadas
modalidades esportivas que mobilizam fábulas de recursos e público em países como os Estados Unidos e
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OCanadá, mas também induzindo - e mesmo sugerindo ostensivamente - a sua adoção pelos brasileiros.
E mais ainda: está-se tentando sensibilizar a audiência nacional para a compra de pacotes de "jogos
de exibição", como se estivéssemos provincianamente deslumbrados com os feitos heróicos dos ases daqueles esportes...
Sucede que esses tipos de desporto, entretenimento e negócio nada têm a ver conosco, nada têm
em comum com as nossas tradições e nem remotamente poderiam ser aqui praticados pelas classes
não privilegiadas economicamente, em função dos altos gastos neles envolvidos. Enquanto isso, aquelas
modalidades que tanto nos ,dizem respeito, entre as
quais se incluem, promissoramente, o atletismo e a
natação, ocupam menos espaço até mesmo no cotidiano da mídia.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não queremos resvalar no ridículo da xenofobia, o que seria
negar as nossas próprias convicções. Mas nos parece ser chegado o momento de exercitarmos, com altivez diretamente proporcional ao respeito, à admiração e às honras que tributamos a outros povos, aqueles gestos que coincidem e contribuem para o brio nacional e o orgulho da brasilidade.
Por último, Sr. Presidente, rogo a V. Exa. submeter à apreciação deste plenário o encaminhamento do
teor do presente pronunciamento aos Exmos. Srs. Ministros das Relações Exteriores, da Cultura e do
Esporte e Turismo.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ontem ecoou nos quatro cantos de nosso
País o Grito dos Excluídos da América Latina, o grito
dos miseráveis, o grito dos que reivindicam respeito
aos seus direitos, que exigem saúde e educação de
qualidade, que desejam trabalho, comida dignidade
para seus filhos.
Ontem várias famílias festejaram o Dia da Criança, e tantas outras choraram os filhos que estão perdidos nas ruas, prostituindo-se ou roubando por um
prato de cOlT)ida. Ontem centenas de crianças de diversos Municípios do meu Estado, como Paragominas, Marabá e tantos outros, com certeza por estarem
exaustas do trabalho nas plantações de cana, sequer
tomaram conhecimento que ontem comemorou-se o
dia que deveria ser de brincadeiras e brinquedos, se
vivêssemos num País justo.
Hoje o que temos são crianças com 4, 7 e 12
anos sendo mutiladas pelos acidentes que acontecem durante o expediente. Algumas são obrigadas a
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cumprir até doze horas nas carvoarias. As crianças
do meu Estado que lutam para se manterem vivas
têm a cara do Brasil. A cara do desespero, a cara da
apatia e da falta de perspectiva.
De nada adiantam todas as leis existentes sobre
os direitos de nossas crianças, se hoje vemos esses
pequenos seres sendo submetidos às mais perversas condições de trabalho, servindo de mão-de-obra
barata em vários setores da economia e sendo mutilados pelo trabalho brutal e desumano das carvoarias.
Chega de discursos inflamados e emocionados
sobre direitos humanos, como tem feito com freqüên:'
cia FHC em suas viagens ao exterior, pintando um
Brasil para inglês ver. É hora de cuidarmos do nosso
futuro, do futuro dos Joilsons, Abéis e Diones - pequenos trabalhadores do meu Estado - que se espalham por este Brasil afora, sendo explorados com trabalhos humilhantes e desumanos em razão do desemprego ou da renda miserável de seus pais.
É hora de o Governo ter um mínimo de respeito
às nossas crianças, com educação de qualidade, saúde e dignidade.
Caso contrário, o futuro do País será formado
não só por vagabundos, mas principalmente por escravos e marginais.
Era o que tinha a dizer.
O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é muito feliz a aproximação que hoje fazemos entre Nossa Senhora Aparecida e as crianças. O
espírito de confraternização que nos une nesta data
fala justamente dos sentimentos fraternos que nos
inspiram os meninos e meninas e a Santa Padroeira
do Brasil.
Num momento em que a sociedade sofre com
os problemas relacionados à crise social que se aprofunda, nada mais propício do que invocar a proteção
daqueles que guardam a pureza e espontaneidade
em seus corações.
Hoje, apesar do desenvolvimento enorme das
ciências, do aperfeiçoamento espantoso dos meios
de comunicação, do acúmulo sem precedentes de riqueza e conhecimento, a humanidade ainda se depara, cheia de angústias, aos problemas fundamentais
da existência. Nem os cérebros eletrônicos, nem os
foguetes que exploram o espaço têm resposta definitiva para a origem e o destino do homem.
Ao contrário: quanto mais desenvolvemos a técnica, mais nos afastamos da natureza, mais distantes
ficamos de nós mesmos e dos outros homens.
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Na verdade, estamos, neste final de século, tocando os limites do materialismo e do saber aplicado
à investigação analítica do mundo. Todos os homens
mais sábios ,- experientes nos alertam para os perigos dessa trajetória egoísta e agressiva.
É chegado o momento de fazermos uma grande
correção de rumos. E para que isso se realize, para
que reencontremos os caminhos da comunhão com
nossos semelhantes e com a natureza insuperável,
nada melhor do que evocar a presença de Nossa Senhora Aparecida e das crianças.
Junto com eles, protegidos pela bênção da Virgem Santíssima e agraciados com a pureza das crianças, saberemos colher os frutos de uma vida Iigada aos valores maiures da existência. Pois só com
amor, compreensão e trabalho voluntário pelo bem
comum poderemos resgatar a tranqüilidade perdida
para a ganância desenfreada, neste mundo movido
pela busca inescrupulosa de lucros e riquezas materiais.
Nossa Senhora nos oferece também a possibilidade de encontrarmos o frescor dos sentimentos
mais genuinamente brasileiros, como a alegria e a
hospitalidade de que nos temos distanciado, envolvidos pela confusão cultural que marca esta época conturbada.
Quanto mais próximos estivermos de nossa Padroeira, maiores serão as chances de reencontrarmos a paz e a harmonia, ofuscadas por tantos prdconceitos, injustiças e divisões sociais.
As crianças, essas são a esperança da humanidade. Nelas depositamos nossos melhores desejos e
expectativas. A elas recorremos quando nos sentimos
vazios daquilo que o dinheiro não pode comprar,
quando buscamos um sentido para nossas vidas que
transcenda a rotina do trabalho e das recompensas
imediatistas.
Que o dia das crianças seja, portanto, dedicado à reflexão silenciosa sobre as verdadeiras metas
que devem orientar nossas vidas. Pensemos em
nossos filhos e nos filhos de nossos filhos, para então meditar sobre as maneiras com que podemos
melhorar o mundo em que vivemos e que será herdado por eles.
O povo brasileiro tem sofrido muito com os descaminhos a que foi conduzido por lideranças incapazes e insensíveis. Mas, felizmente, esse mesmo povo
já é capaz de perceber que somente ele tem guardada a sabedoria para mudar seu destino.
Por isso, na data de hoje, ao homenagearmos
Nossa Senhora Aparecida e as crianças, estamos co-
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locando em evidência aquilo que há de mais importante para todos nós, ou seja, a esperança de construirmos um mundo melhor, mais justo, mais humano
e mais fraterno.
Que a Padroeira do Brasil continue iluminando
nossos caminhos, pois assim estaremos mais perto
de nossas crianças e de nossas verdades mais profundas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. ARTHUR VIRGílIO (PSDB - AM. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o Brasil já foi o maior produtor mundiai de borracha natural. Os seringais nativos da Amazônia significavam toda a nossa produção. Aconteceu, porém, profunda transformação no setor com o
advento da borracha dos seringais de cultivo - com
sementes originárias do Brasil - localizados no sudoeste asiático.
Os preços mais competitivos do novo centro
produtivo empurraram nosso País da cónfortabilíssima posição de maior exportador àquela outra, bem diferente, de importador. Basta dizer que, hoje, da produção mundial de B milhões e 700 mil toneladas, participamos com pouco mais de 45 mil toneladas. Tailândia, Indonésia e Malásia ocupam os primeiros lugares no ranking de produção, e é assim que a Ásia
responde por 95% do produzido, ficando a África com
quase 4%, e a América Latina, com pouco mais de
1% do total.
O Governo Federal procurou incentivar a cultura
da seringueira, abrindo créditos e criando, inclusive,
um órgão específico para o setor, que foi a Superintendência de Desenvolvimento da Borracha, a Sudhevea, extinta em 1986. Nem os três Programas de
Incentivo à Produção de Borracha Natural - Probor I,
11 e 111 - conseguiram elevar significativamente a produção, eis aí a verdade dos fatos.
O que se obteve, em contrapartida ao declínio
da produtividade dos seringais nativos do norte. da
Amazônia, foi o incremento dos seringais de cultivo
implantados na Bahia, em Mato Grosso e em São
Paulo.
São grandes as dificuldades socioeconômicas
-que se vêm apresentando, Sras. e Srs. Deputados,
especificamente na Amazônia, com a diminuição da
extração da borracha. A ausência de uma política
para o setor tem prejudicado os seringueiros, responsáveis pelo extrativismo tradicional. Cerca de 90 mil
famílias transitam hoje entre a pobreza e a miséria,
apesar do tradicional manejo, por décadas, das árvores-da-borracha.
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Há, ainda, que considerar, Sr. Presidente, os aspectos ecológicos envolvidos na questão, pois é rigorosamente verdadeiro que esses trabalhadores contribuem substancialmente para a preservação da biodiversidade do maior ecossistema do mundo.
De novo, apresenta-se a solução da parceria
para a revitalização da atividade econômica. Governo
e iniciativa privada precisam envidar esforços que resultem em agregação de valor à borracha da própria
região, promovendo a modernização do sistema tradicional de produção e comercialização. Nesse sentido,
a Secretaria de Coordenação da Amazônia - SCA, a
Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa e o Programa Comunidade Solidária desejam
incentivar um melhor aproveitamento da riqueza
amazônica, oferecendo alternativas de investimentos
em produtos florestais não-madeireiros e agroflorestais, gerando, dessa forma, trabalho e renda e a conseqüente melhoria das condições de vida da população.
O estreito contato com o Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae
vem-se desenvolvendo, pois, Sr. Presidente, de maneira que as empresas que desejarem instalar-se na
região possam receber assessoria detalhada e eficiente.
Tendo em vista que a perspectiva de aumento
do consumo de borracha é diretamente proporcional
à expansão da industrialização, e considerando que
há uma clara correlação entre o estágio de desenvolvimento de um país e o consumo do produto, cabe-nos lutar pelo crescente apoio à cultura da borracha.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Caio Riela) - Passa-se
ao

v-

Grande Expediente

Tem a palavra o Sr. Ronaldo Caiado
O SR. RONALDO CAIADO (PFL - GO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Na primeira noite,
Eles se aproximam,
Colhem uma flor de nosso jardim,
E não dizemos nada.
Na segunda noite, já não se escondem:
Pisam as flores,
Matam nosso cão,
E não dizemos nada.
Até que um dia,
O mais frágil deles
Entra sozinho em nossa casa,
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Rouba-nos a lua e,
Conhecendo o nosso medo,
Arranca-nos a voz da garganta.
E porque não dissemos nada,
Já não podemos dizer nada.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, todas as vezes em que na História brasileira o Parlamento foi obstáculo aos pruridos ditatoriais de um governante, ou às imposições autoritárias de um regime, ele teve de ser fechado ou colocado em recesso,
pois se sabia que, funcionando, constituiria foco de
resistência a tais excessos, ainda quando guarnecidos com as melhores intenções. Foi assim na Constituinte de 1823, no confronto com Deodoro, em 1890,
na implantação do Estado Novo, em 1937, na edição
do AI-5 e da Emenda Constitucional nº 1, de 1969, e
no pacote de abril de 1977.
Em todas essas ocasiões, o Legislativo foi dissolvido ou posto em recesso, mas não se dobrou.
Nesses dias atuais, entretanto, esses versos de Maiakavski denunciam, na sua advertência, que vivemos
tempos mais perigosos: em plena democracia, outra
vez o Parlamento se vê ameaçado como Poder. Agora, não mais por atos de força bruta, mas pela violência sutil das medidas provisórias. Não por conveniências políticas e sociais ou ações de real interesse público, mas por imposições de natureza econômica.
A diferença preocupante é que estamos sendo
solapados como Poder e como instituição, e não nos
temos dado conta disso, por uma tecnocracia a serviço de bancos e do grande capital internacional. Nossas competências constitucionais têm sido confiscadas, uma a uma, aos poucos, de forma solerte e sistemática, com nossa conivência inconsciente.
O último exemplo nesse sentido acaba de ser
dado pelo Presidente da República, que fez chegar à
imprensa a notícia de que a medida provisória editada em agosto último "regulamentando" e "dando solução" ao endividamento dos produtores rurais, em estrita conformidade às imposições da área econômica
e contrariando o entendimento maciçamente majoritário do Congresso Nacional, será reeditada no próximo dia 17, dentro do mesmíssimo espírito e com apenas duas ou três alterações cosméticas, o suficiente
para caracterizá-Ia como "nova" MP.
Não será demais relembrar aqui o comportamento caolho e desleal do Governo Federal em relação a esse tema. Uma auditoria nos débitos rurais,
comandada por equipe da Fundação Getúlio Vargas,
demonstrou que essas distorções absurdas ocorreram porque o Banco do Brasil, desde 1995, quando
efetuou a renegociação das dívidas dos agricultores,
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aplicou critérios abusivos na elaboração dos cálculos,
de forma ilegal, e com ação consciente e mesmo criminosa. "Não foi um problema de erro de cálculo, mas
de violação de normas oficiais", chegou mesmo a denunciar o coordenador dessa equipe da Fundação
Getúlio Vargas, Prof. Carlos Aidar. Recalculados corretamente, esses débitos deveriam ser, em média,
26,7% menores, indo, em certos casos, a um inchaço
criminoso de 84,6% entre aquilo que realmente seria
devido, aplicadas alíquotas legais, e o que o Banco
do Brasil resolvera cobrar. Espoliados pelos cálculos
esquizofrênicos dos burocratas de plantão do Banco
do Brasil, sem poder quitar os seus débitos, 1 milhão e
200 mil pequenos produtores rurais de todo o País,
atolados em operações semelhantes, receberam o carimbo de "inadimplentes" e passaram a ficar coibidos
de efetuar qualquer nova operação de crédito rural.
Em outras palavras, ficaram impedidos de produzir.
O tema mobilizou o Congresso Nacional e ensejou, por sinal, um entendimento suprapartidário, unindo Situação e Oposição, que trabalharam no sentido
de uma solução pol ítica. O que se propôs e foi aprovado, unanimemente, pela Comissão da Agricultura não
era desconto de prestações, muito menos perdão ou
anistia de débitos. Decidiu-se pelo recálculo dessa dívida, estritamente em conformidade com os critérios
legais, por técnicos independentes, apurando-se o
valor real.
Essa iniciativa acabou abortada por imposição
da área econômica, que optou pelo caminho largo, fácil e unilateral da edição de uma medida provisória e
que, de forma irremovível e inexorável, recusou-se a
aceitar esse recálculo dos débitos dos produtores rurais. Sua negativa se fundamentou, ao que foi apurado, em que ele representaria um "controle externo"
sobre a metodologia dos cálculos efetuados pelo
Banco do Brasil, o que implicaria expor à luz do dia a
caixa-preta do Banco do Brasil. Chega a ser fantástico que, num momento em que até o Poder Judiciário
cada vez mais se mostra conformado com a necessidade de ser submetido a um controle externo, pela
necessidade de transparência na gestão da coisa púbJica, a área econômica insista em preservar o Banco
do Brasil como torre de marfim, acessível apenas aos
poucos iluminados detentores de carteira de sócio da
maçonaria tecnocrática.
De fato, razão devem ter o Ministro Pedro Malan
e sua equipe para temer a exposição das vísceras do
Banco do Brasil. Com a abertura da caixa-preta desse
banco, quem sabe descobriríamos como a máfia de
burocratas de colarinho branco conseguiu emprestar
325 milhões de reais ao maior devedor da instituição,
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o usineiro Passos Correia, caloteiro contumaz, que
jamais pagou uma dívida e é réu em 367 processos,
segundo a revista Veja. Ou a razão de o setor produtivo primário encontrar-se em crise aguda, enquanto o
setor bancário, apenas nos seis primeiros meses de
1999, lucrou 7,8 bilhões de reais.
Mas não fiquemos apenas na área agrícola. Vejamos o caso da Saúde, que também ilustra o que estamos denunciando. Existe uma luta antiga pela vinculação da Saúde a uma fonte orçamentária específica, e
nesse sentido houve ampla mobilização do setor. Os
setores políticos debateram o tema, e chegou-se a um
acordo, aproveitando-se uma proposta de emenda
constitucional que vinha já tramitando no Congresso
há cinco anos. A matéria foi incluída na Ordem do Dia,
efetivou-se todo o seu processo de discussão. No entanto, até hoje ela não entrou em votação porque a
área econômica, que discorda da solução dada à
questão, alega não aceitar mais vinculações ao Orçamento e constrange o Governo a ordenar às suas Lideranças da Casa que prorroguem a iniciativa. A medida
provisória dos fundos constitucionais está em sua décima segunda edição, e nada há que indique estar próxima a sua solução definitiva. A medida provisória do
Recoop, assinada pelo Presidente da República, com
toda a pompa, há quatorze meses, no Palácio do Planalto, até hoje não saiu do papel, pois a área econômica vem negando sistematicamente os recursos imprescindíveis à sua implantação, levando o setor a
uma situação de desespero total.
O crime aumenta em escala geométrica em
nosso País, mais do que nunca, a população se sente
insegura, as penitenciárias estão sucateadas e superlotadas, a corrupção grassa no meio policial.
Alguém do Governo aparece anunciando verbas para
construção de novos presídios, ou reforma dos que já
existem, humanizando-os? Articula-se alguma medida para dar proteção às pessoas de bem? Ou, quem
sabe, um plano para reequipar a Polícia, ou valorizar
o policial, tornando-o mais resistente a corrupção?
Não. A política oficial do Governo é esvaziar prisões,
a todo custo, e povoar as ruas de marginais - ou
seja, varrer o lixo para debaixo do tapete. O novo Ministro da Justiça, na contramão da sociedade, trabalha para revogar a Lei dos Crimes Hediondos, sob o
argumento de que ela, em dez anos, não diminuiu a
criminalidade em nosso País. Fôssemos aplicar
esse cativante princípio, talvez fosse o caso de aproveitarmos o embalo e revogarmos logo o Código Penal. Afinal, ele está em vigor desde 1940, e a criminalidade, a despeito dele, só tem feito aumentar em
nosso País.
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No Governo, hoje, é a área econômica oficial,
. em atenção a interesses do grande capital especulativo e predador, ex~erno e interno, quem elabora a pauta do Congresso Nacional, ao invés de este se incumbir de sua missão constitucional e institucional, que é,
como caixa de ressonância política e social da sociedade civil, estabelecer diretrizes e fixar limites ao Governo, atendidas as conveniências de um único e exclusivo ente, o povo brasileiro.
A coisa ainda é mais perversa, pois o Executivo,
em todas as suas áreas, está viciado em anunciar
medidas que jamais são discutidas ou previamente
negociadas com o Congresso Nacional, a quem compete o dever constitucional de referendá-Ias ou de
derrubá-Ias. Como conseqüência disso, quando tais
medidas são aprovadas pelo Congresso, ou este é levado a dividir com o Executivo o desgaste dessas matérias, se essas providências são impopulares, ou o
Governo absorve com exclusividade os efeitos positivos, se a medida obtém boa repercussão pública. Se
o Parlamento se nega a aprovar essas iniciativas com
submissão bovina, ou as altera, em desconformidade
com as exigências da equipe econômica, tem de
amargar toda a sorte de represálias oficiais e a pecha
de "insensibilidade pol ítica", de "sabotadores do Plano Real", de "caloteiros", de "devedores contumazes"
- e isso quando o Governo não decide, unilateralmente, atropelar o processo legislativo democrático, editando e reeditando, de forma irresponsável e discricionária, medidas provisórias incontáveis, para cuja
conversão em lei é imprescindível a chancela da equipe econômica.
Pior ainda, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
nesse quadro de esbulho institucional dos burocratas
da área econômica, é que eles assim têm agido com
nossa conivência tácita, e a ausência de um freio a
seus desmandos tem feito com que, de forma cada
vez mais acintosa e despudorada, esses técnicos, autênticos "PhDeuses", sem voto e sem responsabilidade política pessoal, façam do País o laboratório de experimentos de suas utopias particulares. A única maneira de obrigar a Administração Pública a tornar-se
mais eficiente, menos corrupta e menos perdulária é
dar-lhe menos dinheiro, e não mais. Só assim, se tivesses recursos estritamente limitados e escassos,
seria o Governo induzido a aproveitar melhor suas
disponibilidades, a cancelar programas e obras desnecessárias e a portar-se, enfim, como administrador
responsável e escrupuloso dos dinheiros alheios, isto
é, do povo.
Ouço, com prazer, o nobre Deputado Clementino Coelho.

Quinta-feira 14 48497

O Sr. Clementino Coelho - Nobre Deputado
Ronaldo Caiado, o tema que V. Exa. ora traz a debate
é de suma importância, sobretudo porque diz respeito
à intromissão do Poder Executivo nesta Casa. O abuso das medidas provisórias já ultrapassou qualquer
fronteira de tolerância. De nossa parte, precisamos ficar atentos à propagação desse vício, que tem deform3do e usurpado sobremaneira as nossas competências, afazeres e obrigações, ao mesmo tempo em
que tem gerado prejuízos à imagem desta Casa junto
à sociedade. O Secretário da Receita Federal bate os
tambores para dizer que a elisão fiscal tem prejudicado a arrecadação e os programas sociais neste País.
Urge explicarmos à sociedade que essa elisão fiscal é
conseqüência direta do fato de o Poder Executivo
querer estuprar os nossos trabalhos, intrometer-se
em nossos afazeres, usando de sua maioria inconseqüente que macula a Constituição, indo de encontro a
ela. E, ao fazê-lo, cria exatamente a elisão fiscal, condição necessária para os grandes grupos de capitais
contratarem as grandes bancas advocatícias do Srasi! para se defender e procrastinar a arrecadação.
Essa prática não é acidental, ao contrário, ocorre de
propósito. Trata-se de medida de regime concentrador que não está acontecendo por acidente. É preciso
que nos revelemos para acabar com o império da medida provisória. Nesse sentido, louvo a iniciativa de V.
Exa. Lidar com tal questão está acima de ideologias
ou partidos. É obrigação desta Casa com a sociedade
brasileira.
O SR. RONALDO CAIADO - Agradeço ao nobre Deputado Clementino Coelho o aparte, que incorporo ao meu pronunciamento.
i
Ouço, com prazer, o nobre Deputado Roberto
Pessoa.
O Sr. Roberto Pessoa - Nobre Deputado Ronaldo Caiado, felicito-o pelo brilhante pronunc;amento. Gostaria de dar um exemplo de medida provisória.
Desta vez o Congresso agiu rapidamente, mas não foi
assim com relação à questão do Dnocs. O Governo
extinguiu o Dnocs por meio de medida provisória, e ó
Congresso criou Comissão Especiál para estudar o
assunto. Em menos de um mês, a Comissão aprovou
o relatório em sua primeira versão. O Governo Casa Civil e Ministérios - interferiu diretamente no
relatório já aprovado. Resultado: há cinco meses o relatório vem sendo reeditado sem que se chegue a
acordo. A responsabilidade é mais nossa do que do
Poder Executivo. Não temos consciência do poder
que nos concedeu o povo. Esta é a questão. Não sabemos quanto valemos e o quanto pesamos na democracia brasileira. Somos submetidos à ditadura
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das Lideranças e do Executivo e deixamos de fazer o
trabalho que a sociedade espera de nós. O povo está
nos chamando de incompetentes. Está culpando-nos
por isso.
O SR. RONALDO CAIADO - Agradeço ao nobre Deputado Roberto Pessoa o aparte, que incorporo ao meu discurso.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, prossigo.
Portanto, o que está aí, à vista de todos, é que o complexo representado pelo Governo Federal e por sua
área econômica quer ter o domínio, o controle total
sobre tudo o que se refere ao Legislativo, e de forma
acintosa e desrespeitosa para os mais comezinhos
padrões de independência e de harmonia que devem
viger entre Executivo, Legislativo e Judiciário. Aliás,
firmou-se, no seio da classe política e entre o próprio
povo, o conceito de que nada nesta Casa ou no Congresso Nacional anda, funciona ou se torna operante
sem o carimbo, o nihil obstat do Executivo. Somos
vistos, cada vez mais, como um apêndice, oneroso e
cada vez mais descartável e sem utilidade.
Lembremo-nos de que o tecnocrata encastelado na Esplanada dos Ministérios, quando seus planos
falham, não tem que se explicar perante à população,
nem é atingido no seu bolso. Simplesmente volta ao
ninho de origem, às diretorias e ao corpo de assessoramento de bancos cujos interesses, em verdade, jamais deixou de representar e defender quando esteve
em cargo público. Quem tem que se explicar perante
à opinião pública e o eleitorado não é S. Exa., somos
nós, os políticos, cuja autoridade decorre direta e exclusivamente da confiança do eleitor.
O Presidente Fernando Henrique reafirmou recentemente em Pernambuco ser um democrata e
buscar ampla discussão sobre o que o povo efetivamente deseja em termos de Previdência Social. Aliás,
há poucos dias, fez menção ao Pacto de Moncloa,
que permitiu a reconstrução de Espanha em bases
democráticas após quarenta anos de ditadura franquista. Mencionou necessidade de concórdia, de um
governo suprapartidário e acima de ideologias.
A lembrança é válida, Sr. Presidente, e oportuna. Ela é também emblemática. Se mesmo num país
de nacionalidades divididas, de fortes ódios políticos
e ideológicos e com um povo de sangue quente, foi
possível uma transição democrática, porque não o
seria em um pafs como o nosso?
As coisas são um pouco menos simples do que
parecem.
O Pacto de Moncloa deu certo, primeiro, porque
o Primeiro-Ministro Adolfo Suárez dispunha de apoio
popular e credibilidade pessoal e política perante to-
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dos os setores envolvidos. O' Presidente Fernando
Henrique, quando dispunha desse apoio e dessa credibilidade, entre 1995 e 1997; não se interessou em
promover esse grande acordo' nacional, intoxicado
pelo sucesso do Plano Real. Segundo, porque o Governo de Suárez tratou com o Parlamento espanhol
em pé de igualdade e caracterizou-se por grande flexibilidade política e social, compartilhando sempre as
responsabilidades das medidas que puderam implementar e fixar também o seu :período de transição. O
Presidente Fernando Henrique;.ao contrário, por instigação de seus Ministros da área econômica, ignorou
o Congresso Nacional nos áureos tempos do real e
hoje o hostiliza, prestigiando minimamente a sua
base Parlamentar e abusando do recurso unilateral
das medidas provisórias. Terceiro, Suárez nunca
teve, na urdidura do pacto, que dar satisfações ou se
submeter a qualquer czar da política econômica, o
que não ocorre com o Presidente Fernando Henrique,
literalmente um refém dos Malans, Gustavos Francos, Franciscos Lopes e Arminios Fragas, todos a
serviço dos banqueiros internos, do capital especulativo internacional.
Poderia ser intentado hoje esse grande entendimento, nos termos do Pacto de Moncloa, relembrado
pelo Presidente. Embora improvável, não seria impossível. O Congresso Nacional é um órgão cônscio
de suas responsabilidades políticas e afeito ao diálogo, pela própria natureza de sua constituição. Jamais
se negaria a esse debate, já que, mes'mo na oposição
mais radical, existem aqueles que têm consciência e
boa vontade para quaisquer negociações que impliquem a viabilização de soluções para a crise que
atravessamos. Nenhum diálogo e solução suprapartidária será possível, contudo, com burocratas sem
voto e que costumam se caracterizar como prepotentes donos da verdade, inteiramente insensíveis a clamores populares.
O Presidente falou também em concórdia. Diferente
do consenso, que representa uma convergência de
sentimentos ou de intenções, a concórdia é a aceitação das divergências. A concórdia convive com a divergência. Só que não conseguimos divisar concórdia possível, nem costura de acordos ante a presença de uma todo-poderosa assessoria econômica,
que dá impressão de submeter o Presidente, em
vez de acatar-lhe as determinações.
A discussão e o entendimento suprapartidário
ventilados pelo Presidente são perfeitamente possíveis,
até porque S. Exa. é um político, ciente de que, numa
democracia, a única moeda idônea é o voto. Mas,
para isso, será preciso que coloque o guizo no gato,
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demonstrando, de forma crível e eficaz, que é S. Exa. e não sua equipe econômica - que governa o País.
É preciso, pois, que em ação interna das duas
Casas, o Congresso Nacional analise e sistematize,
com urgência, todos os projetos reputados imprescindíveis aos reclamos mais urgentes e desesperados
da população, e levemos o Governo a se sentar à
mesa de discussão, condicionando, em negociações
democráticas, a aprovação das medidas de interesse
do Executivo à paralela aprovação e efetiva implementação das medidas de iniciativa do Legislativo e
de interesse da população.
Nessa estciiã de raciocínio, Sr. Presidente, já finalizando, quero conclamar o Congresso Nacional ao
exercício pleno dessa concórdia, de forma suprapartidária, em âmbito interno, com vistas a honrar e recuperar o prestígio, a independência e a dignidade das
antigas Legislaturas. Podemos e devemos, de maneira franca e suprapartidária, de maneira rápida e expedita, debater sobre as reivindicações que nos são trazidas por todos os segmentos da sociedade civil e estabelecer uma escala de prioridades e urgências a
serem debatidas, já então em nível de Poder para Poder, com o Executivo.
Ou reagimos, tão imediatamente quanto possível,
Sr. Presidente e Srs. Deputados, ou o mais frágil,
apequenado e covarde burocrala de plantão da área
econômica se sentirá animado a aqui adentrar c arrancar-nos o último fio de dignidade institucional.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discusso do Sr. Ronaldo Caiado, o Sr. Caio Riela, § 2 9 do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Luiz Sérgio,
§ 2 9 do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Sérgio) - Dando
continuidade ao Grande Expediente, concedo a palavra ao Deputado Luiz Bittencourt, que disporá de 25
minutos para o seu pronunciamento.
O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, estive nos últimos dias debruçado sobre
um assunto que muito me empolga estudar e, principalmente, debater no Congresso Nacional.
Surpreendem-me as informações disponíveis
sobre a agricultura e a situação que vive o setor agrícola no Brasil neste momento. Podemos dizer que se
está instalando o caos no setor de agronegócios.
O Brasil, desde o seu descobrimento, quando
em sua célebre carta Pero Vaz de Caminha relatava
as potencialidades aqui existentes, até os dias de
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hoje, tem-se configurado como um grande país produtor de grãos, produtor de alimentos e com um potencial extraordinário para as mais diversas atividades agrícolas e pecuárias.
A nossa agricultura tem uma força extraordinária.
O Brasil é um país de recursos enormes, com uma disponibilidade de clima fantástica e recursos hídricos
abundantes. Basta dizer que 80% das águas disponíveis no planeta para consumo humano e utilização na produção de alimentos estão concentrada - em nosso País.
Em Goiás, por exemplo, estamos com infra-estrutura pronta para ampliar o desenvolvimento
da agricultura, do setor de agronegócios. Temos condições de continuar batendo marcas sucessivas no
ranking da produção nacional. Goiás pode produzir
mais soja, mais milho, mais feijão e agora, com a introdução de novas variedades, arroz agulhinha, tanto
para o sequeiro como para as partes irrigadas há a
possibilidade de voltarmos a atingir .altos índices de
produtividade nessa cultura. Nos setores de pecuária,
avicultura, suinocultura o Estado está, em condição de
oferecer também altos índices de eficiência produtiva.
Podemos produzir alimentos e criar condições para
que, através de um programa sustentado, continuemos barateando custos e melhorando a condição de
alimentação da população brasileira.
No entanto, vivemos hoje uma grande dificuldade, talvez em virtude do processo de escolha de uma
ação econômica. Se fizermos um paralelo entre o neoliberalismo e a agricultura brasileira, a despeito de
nossa vocação agrícola e pecuária, das enormes potencialidades que possui o País, da sua imensa capacidade de produzir alimentos, de produzir grãos e da
importância dessa atividade na geração de empregos
- recentemente dados do IBGE registraram que no
setor agrícola do Brasil já existem 18 milhões de trabalhadores - veremos que o modelo econômico não
tem sido benéfico para a agricultura.
O setor agrícola gera 45 bilhões de dólares em exportações, é responsável por· 30% do PIB nacional e
movimenta cerca de 270 bilhões de dólares. Apesar de
tudo isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Brasil assiste pasmo ao naufrágio desse importante setor.
E qual é a principal causa disso? O que está afundando a agricultura brasileira hoje é a política neoliberal
do atual Governo. E não sou eu que estou dizendo; não
é um Deputado, isoladamente, não é uma voz que se
pronuncia a partir de uma avaliação ideológica.
É evidente que nós todos queríamos a abertura
de mercado, a modernização da nossa economia, a
inserção do Brasil num patamar de competitividade
que pudesse aumentar ainda mais a nossa produção,
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fortalecendo e dando sustentabilidade aos setores
que estrategicamente interferem na formação do nosso Produto Interno Bruto. Mas as grandes dificuldades que enfrentamos neste momento são conseqüência quase que direta da política açodada de
abertura do nosso comércio interno aos países industrializados.
O Governo queimou etapas na redução drástica
das tarifas sem um planejamento articulado que criasse, não digo proteções, mas condições para que
pudéssemos manter a nossa competitividade, estabelecendo-se gradualmente a competição. O Governo atropelou um processo que poderia ter sido implementado aqui com grande sucesso.
Com relação à produção de alimentos, o Governo mais uma vez acabou implementando uma política
contrária que afundou ainda mais o setor agrícola e
pecuário, criando enormes dificuldades para que a
agricultura brasileira pudesse se afirmar nesse final
de século como um grande instrumento para impulsionar o desenvolvimento nacional.
A Folha de S.Paulo, a revista Veja, a revista
IstoÉ e também a Gazeta Mercantil - segundo nos
informou, se não me falha a memória, o Deputado
Antonio Palocci -, além de dezenas de outras publicações importantes no nosso País, estão avaliando a
situação da agricultura brasileira e chegando à conclusão de que essa ação que o Governo promove
neste instante está massacrando, sufocando, penalizando e tornando inviável a operacionalização de um
dos setores mais importantes da nossa atividade econômica.
Dizia eu que a abertura econômica é importante. Não queremos um País fechado, já pagamos alto
preço pelo xenofobismo e pela incapacidade de articular políticas que nos associassem ao Mercosul, ao
Mercado Comum Europeu, ao Nafta, e pudessem fazer com que tivéssemos competitividade real. Mas,
quando o Governo deixou de tomar as devidas providências que garantiriam ao setor competitividade
com os países mais avançados e industrializados, do
mundo, assistimos à verdadeira destruição de um
parque já implementado e pronto para aumentar ainda mais a produção agrícola.
Observe-se, por exemplo, o caso do algodão. Ao
zerar as tarifas de importação o Governo permitiu
competição desigual, e milhares de produtores tiveram sua renda reduzida em mais de 50%. São dados
do Prof. Fernando Homem de Melo, da USP, que recentemente publicou no jornal Folha de S.Paulo relatórios comparativos sobre o empobrecimento e a re-
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dução da renda rural no Brasil em função da política
neoliberal praticada pelo atual Governo.
Além de tudo, observamos que a agricultura
nunca foi prioridade de nenhum Governo ou plano
econômico. O setor agrícola sempre está em segundo
lugar - e, muitas vezes, em terceiro ou quarto. Historicamente ele tem sido a primeira vítima dos planos
econômicos mirabolantes entabulados pelos tecnocratas do Governo Federal. Os cortes sempre castigam primeiramente a agricultura, cujos recursos são
retirados abruptamente. As políticas agrícolas são direcionadas quase que instantaneame'nte, quando sabemos que a atividade demanda preparo de solo, cultivo antecipado, tecnologias específicas, utilização de
créditos, enfim, que depende de uma engrenagem
complexa.
No final, o setor paga a conta dos malfadados
planos econômicos, sucessivamente criados com o
objetivo de estabilizar nossa economia e, muito mais,
transformar o Brasil em país moderno, capaz de oferecer melhores condições de vida a sua população.
, O Sr. Almir Sá - Concede-me V. Exª um aparte, nobre Deputado?
O SR. LUIZ BITTENCOURT Com prazer, nobre Deputado Almir Sá.
O Sr. Almir Sá Deputado Luiz Bittencourt, parabenizo V. Exª pelo pronunciamento e, em especial,
por sua preocupação com a agricultura. Conheço o
nobre colega e sei que além de defensor do setor é
também voz ativa na defesa do Estado de Goiás. Portanto, nobre Deputado, alio-me a V. Exª na sua preocupação com o homem do campo. Venho da Região
Norte, mas falo também sobre inúmeras outras regiões que tenho visitado. Nesses últimos dias estive
em seu Estado. Por onde andei, causou-me grande
preocupação ver que os produtores rurais estão vendendo suas propriedades, desacorçoados e descrentes, porque não acreditam na política agrícola do Governo Federal. Preocupa-me saber que o colono quer
buscar novas alternativas, já que o campo deixou de
ser meio de produção e geração de renda no País.
Alio-me a V. Exª quando diz que o Governo Federal
não traça sua política em defesa da agricultura e da
produção. Este Parlamentar participa da Confederação Nacional da Agricultura e possui dados sobre os
quatro cantos do Brasil. É estarrecedora a situação,
Deputado, por isso queremos fazer o mesmo que V.
Exª, que veio à tribuna alertar o Brasil. Portanto, Deputado Luiz Bittencourt, parabenizo V. Exª pela preocupação com o setor rural.
O SR. LUIZ BITTENCOURT Agradeço ao ilustre Deputado Almir Sá o aparte, o qual incorporo ao
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meu pronunciamento. Ressalto a preocupação de S.
Exa. com os debates relacionados ao setor agrícola e
ao agronegócio no País.
O Sr. Pedro Chaves - Concede-me V. Exll um
aparte?
O SR. LUIZ BITTENCOURT - Ouço com prazer o nobre Deputado Pedro Chaves.
O Sr. Pedro Chaves Deputado Luiz Bittencourt, inicialmente parabenizo-o pelo tema que traz a
esta Casa. Nós, da bancada de Goiás, sabemos da
importância da produção de grãos não só para a economia do nosso Estado e da Região Centro-Oeste,
mas, principalmente, para o Brasil. Percebemos que a
cada ano o nosso produtor está mais desestimulado,
por falta de política agrícola bem definida, que o coloque em primeiro plano. V. Ex ll mencionou em seu pronunciamento o Estado de Goiás, com infra-estrutura
rodoviária invejável, que permite o escoamento da
produção agrícola. Mas, precisamos também dos
grandes eixos de transporte, entre eles a Hidrovia"
Araguaia-Tocantis, cuja implantação está sendo estudada pelo Ministério dos Transportes, e a Ferrovia
Norte-Sul. A infra-estrutura é um dos pilares. O outro,
também fundamental para sustentar nossa produção
agrícola, é justamente dar ao cidadão condições para
que ele possa produzir com custos mais baixos, e assim obter rentabilidade. Ressalto, Deputado Luiz Bittencourt, que hoje percebemos elevado movimento
migratório de pessoas do campo, que vão para as
grandes cidades justamente em função da falta de
política agrícola. Portanto, parabenizo V. Exll pelo importante tema que trouxe à Casa. Muito obrigado pela
concessão do aparte.
O SR. LUIZ BITTENCOURT - Deputado Pedro Chaves, agradeço a V. Exll o aparte, o qual incorporo ao meu pronunciamento. Registro ainda seu
comportamento em relação ao debate sobre a agricultura e a produção em nos~o País. Além do mais,
quando se discute a duplicação dos principais eixos
de transporte do Brasil e a integração regional por intermédio das variadas modalidades de transporte, a
presença de V. Exll sempre contribui para que o debate também fortaleça a atividade agrícola no Brasil,
principalmente no Centro-Oeste.
Sr. Presidente, tive a curiosidade de fazer criterioso levantamento sobre os Planos Cruzado I e 11,
Bresser, Collor e Real. Recentemente o Governo
FHC adotou receituário do FMI, que submete o País a
diversos reformismos desarvorados, estabelece um
sem-número de cortes e impõe política recessiva e de
corte na produção. Isso dificulta ainda mais nossa capacidade produtiva.
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Fiz levantamento das dificuldades enfrentadas
pela agricultura durante a vigência desses planos. Sabe-se lá como, todos eles se apresentavam como se
fossem a tábua de salvação da economia brasileira,
instrumento poderoso para transformar nossa realidade político-econômica e social. Diziam que sua implantação faria com que o País pudesse emergir com
nova estrutura, além de proporcionar melhores condições de vida à população.
No Plano Cruzado, a manutenção artificial dos
baixos preços agrícolas, a redução das alíquotas de
importação e a anistia parcial aos agricultores no sentido de mobilizar o plantio de 1987 foram as ferramentas utilizadas naquele momento.
No Plano Collor, houve retenção de recursos. O
famoso congelamento dos recursos dos depósitos
bancários e das cadernetas de poupança prejudicou
a comercialização da safra. A dificuldade para saldar
as dívidas; o descasamento de índices; o preço mínimo de garantia diferenciado dos preços de mercado
: e, principalmente, o preço de liberação dos estoques
públicos - que era, à época, considerado o preço-teto - provocaram desequilíbrio acentuado.
A partir de julho de 1994, o Plano Real produziu
juros no Finame rural da ordem de 188%, o que quebrou a base do financiamento da atividade agrícola,
ou seja, os preços dos produtos foram financiados, indexados pela TA. Os produtores deixaram de ter um
indexador, enquanto os financiamentos atuavam indexados peja TR, provocando grandes distorções. A
conseqüência de tudo isso foi o desequilíbrio contratual hoje existente da ordem de 80%.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no passado, havia mais crédito disponível para a produção
agrícola e, por isso, sua área tem diminuído sensivelmente. Mas, em compensação, o aumento de produtividade e o esforço em determinadas regiões acabam
mantendo a produção nos índices atuais. É bom dizer
que o Brasil, que tenta superar o teto de 80 milhões
de toneladas de grãos em sua produção, desde o final
da década de 80, ainda não atingiu seu objetivo. Não
conseguimos passar de 80 milhões de toneladas de
grãos. Mas nossa vizinha Argentina, em área muito
menor e com condições econômicas inferiores - até
com dificuldades climáticas -, já possui produção
agrícola muito maior do que a brasileira.
Ao fazer aqui a avaliação do setor agrícola nacional, não podemos deixar de mencionar que a atividade agrícola, nesses últimos anos, foi a âncora verde que bancou o Plano Real; a âncora cambial que
sustentou o alimento farto e propiciou condições para
que a população brasileira tivesse acesso a produtos
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até então considerados caros pela maior parte dapopulação brasileira.
E exatamente por ter sido um dos sustentáculos
do Plano Real, houve empobrecimento e grande descapitalização do $etor agrícola. Podemos dizer que,
nos primeiros quatro anos do Governo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, entre 1994 e 1998, a
produção média da agricultura brasileira ficou em torno de 59,1 bilhões de reais, contra 62,9 bilhões, em
média, nos quatro anos anteriores, o que produz uma
diferença de 3,71 bilhões ao ano, acumulando 15,1 biIhões de reais nos quatro anos do Plano Real.
Trata-se de matéria estampada no jornal Folha de
S.Paulo, que demonstra o empobrecimento do setor
agrícola; o desvio de recursos para outras atividades;
a drenagem e o sucessivo empobrecimento de um
dos setores mais importantes da nossa economia.
Posso traduzir melhor ainda esses números
com exemplos claros. Em moeda da agricultura, a
perda de 15 bilhões de reais significa algo em torno
de 316 mil tratores modelo 103 HP, utilizados naspequenas propriedades rurais. Seriam necessários 460
mil tratores para renovar toda frota nacional. Stálin dizia na Rússia que, quanto mais tratores existissem na
atividade rural, mais condições de produzir teriam os
agricultores e, conseqüentemente, maior seria a produção. Nem nesse aspecto podemos dizer que o Brasil vai bem. Vai mal, porque, nesses últimos anos, o
número de tratores adquiridos pelos proprietários rurais é muito menor, atingindo a média de apenas
16.300 tratores por ano, de 1995 a 1999, sendo que,
no período de 1990 a 1994, esse número era de
21.200 e, na década de 1980, a média girava em torno de 35 mil unidades de equipamento com esse tipo
de uso.
Entendemos que há necessidade do estabelecimento de agenda mínima, com discussões que
abranjam a busca de política de créditos, com juros,
para o setor agrícola, compatíveis com países industrializados, com atividades desenvolvidas em outras
regiões do planeta, permitindo o desenvolvimento de
política de sustentabilidade e de um programa de crédito consistente, que não esteja submetido ao humor,
aos planos de plantão e às dificuldades momentâneas de setor tão importante da nossa economia.
Além disso, é preciso que haja investimentos
maciços em pesquisa. Nos Estados Unidos, a iniciativa privada e o Governo investem, aproximadamenteA
7 bilhões de dólares em pesquisa, enquanto no Brasil
hoje temos investimentos na ordem de 500 milhões
de reais. Está aí a discl,Jssão dos transgênicos, da
abertura de novas fronteiras e utilização de novas tec-
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nologias. Precisamos avançar; principalmente, no investimento da pesquisa.
...
Há necessidade também de. reformulação do
sistema de ensino. Segundo levantamento feito pela
FAO, precisamos reformular a grade curricular - principalmente, das escolas próximas às· grandes regiões
produtoras deste País -, a forma de ensino, e reciclar
professores, preparando os jovens, que estão chegando ao mercado de trabalho, com tecnologia mais
apropriada aos tempos de hoje, compatíveis com as
ações que desenvolvem no trabalho.
Sr. Presidente, o fortalecimento do processo de
organização e interação das entidades agrícolas do
nosso País, tanto da classe patronal como dos trabaIhadores, requer a criação de mecanismos, como o
estabelecimento de política fundiária que, a curto,
médio e longo prazos, faça com que a sociedade, o
Governo e o setor de agricultura nacional possam
efetivamente orgulhar-se de uma das atividades que
mais produz emprego, gera renda, traz benefícios ao
País e que, principalmente, pode permitir que a população caminhe para construção de sociedade mais
justa, rompendo a relação de pobreza, de miséria, de
atraso e de subdesenvolvimento manipulado a que é
submetida hoje.
Até o FMI já reconhece que é preciso haver alterações na política neoliberal. E fazemos aqui nosso
apelo para que o Governo Federal encontre apoio suficiente no sentido de que a agricultura nacional caminhe com os próprios passos.
O SR. EDUARDO PAES - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Sérgio) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. EDUARDO PAES (PTB - RJ. Pela ordemo Sem revisão do.orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, venho a esta tribuna fazer alguns
comentários sobre as medidas anunciadas pelo Governo, na última semana, com o objetivo,de cobrir o
chamado "rombo" que teve origem no julgamento relativo à contribuição previdenciária do funcionalismo
público no Supremo Tribunal Federal.
O anúncio do Governo me surpreendeu. Lembro-me de que, no início desta Legislatura, a primeira
Comissão de que participei como Deputado foi a que
prorrogava a cobrança da CPMF. Na oportunidade,
todos os Deputados foram unânimes em afirmar que
a prorrogação era uma medida extraordinária que estavam tomando, a fim de permitir ao Governo cumprir
seu ajuste fiscal e as metas acordadas com o FMI. Todos os Deputados e Senadores, até mesmo o próprio
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Governo, afirmaran:t que a partir daquele momento o
Congresso não mais aprovaria aumento de impostos.
Muito bem. Há alguns dias, o Governo anunciou
que pretende prorrogar por mais três anos a alíquota
de 27,5% do Imposto de Renda Pessoa Física, que
antes era de 25%. Tive a oportunidade de demonstrar
desta tribuna o prejuízo que isso causa para a vida
das famílias brasileiras, principalmente para a classe
média, quem paga imposto neste País.
Da mesma forma, o Governo anunciou a prorrogação do aumento da alíquota da contribuição social
sobre o lucro líquido de 8% para 12%. Trata-se de um
adicional ao Imposto de Renda, e tem esse nome porque só o Governo Federal a arrecada, não tem que
partilhar com os Estados e Mlmiefpios. Agora, novamente, o Governo anuncia medidas que representam
aumento da carga tributária sobre os poucos brasileiros que pagam impostos.
Sr. Presidente, tudo isso seria aceitável se o Poder Executivo estivesse dando demonstrações mínimas de que tem a intenção de fazer uma reforma tributária. Lembro-me de que também estive nesta tribuna criticando as declarações do Sr. Presidente da
República, Fernando Henrique Cardoso, que disse
que a reforma tributária não passava por causa do
Congresso.
Minha indignação deve-se ao fato de que, se tivesse ouvido aquela afirmação há um ano, longe deste Congresso Nacional, eu teria acreditado no Presidente da República. Hoje, como membro da Comissão da Reforma Tributária, sei que a reforma tributária
não está caminhando a passos mais rápidos porque
não há vontade do Poder Executivo em realizá-Ia.
Entendo o porquê, Sras. e Srs. Parlamentares,
de o Poder Executivo não querer fazer a reforma tributária. Ontem, todos abrimos os jornais pela manhã e
vimos o Secretário da Receita Federal anunciando
mais um recorde na sua arrecadação. Além de medidas extraordinárias, perdão de dívidas, facilidades
para o pagamento de dívidas e débitos tributários anteriores, houve significativo aumento da arrecadação
tributária do Governo.
Essa medij:la foi anunciada como uma grande
vitória. Tenho que dizer aos Srs. Parlamentares, chamando a atenção de todos, que esse aumento de árrecadação deve-se principalmente ao aumento da
carga tributária daqueles que pagam.
Sr. Presidente, afirmo que é inaceitável o aumento da carga tributária. Nós, como representantes
da população brasileira, não podemos, em hipótese
alguma, aceitar medidas de puro autoritarismo fiscal,
anunciadas pelo Governo sob a lógica de diminuir a
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sonegação. Essa é a realidade. Por exemplo, proibir
a concessão de medidas liminares para suspender a
exigibilidade de. crédito tributário; ou pior: dar o prazo
de um ano para que as liminares concedidas em matéria tributária possam vigorar. Se eS$as liminares
são concedidas pela Justiça, é porque as medidas tomadas pelo Governo são inconstitucionais, existem
razões e pressupostos para a sua concessão. Não se
pode deturpar completamente a ordem jurídica sob o
argumento de que se vai combater a sonegação.
Parece-me que chegou a hora de esta Casa
chamar a atenção do Governo Federal para isso, para
que possamos, aí sim, resolver o problema de arrecadação do Governo, fazendo uma reforma tributária
que amplie a base, que permita que o Governo possa
cobrar de quem efetivamente tem que pagar os impostos e que hoje consegue sonegar com maiorfacilidade.
Poucas medidas anunciadas pelo Governo foram boas, como a relativa à remessa de juros, medida
necessária. Mas outras podem ser adotadas sem vir a
significar ainda mais aumento da carga tributária.
Votarei contra o aumento de impostos, o qual
mais uma vez viria sobrecarregar a população brasileira.
O SR. CARLITO MERSS -. Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Sérgio) - Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. CARLlTO MERSS (PT - SC. Peja ordemo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados,. foi importante ouvir o pronunciamento anterior, do Deputado Eduardo Paes, que na
Comissão da Reforma Tributária tem suscitado relevantes questões.
Mas assomei à tribuna para abordar questão
mais grave. Todos os cortes, que na verdade são imposições do Fundo Monetário Internacional, de certa
forma retiram da área social algo em torno de 15 biIhões de reais, os quais, com certeza, beneficiarão o
setor financeiro.
Chegou às minhas mãos documento da Secretaria do Desenvolvimento Social e da Família do Estado de Santa Catarina, que me fez aprofundar conhecimento sobre números que já conhecíamos. Esses
dados trazem nova fórmula de recadastramento na
área social, elaborada pela Secretaria de Estado da
Assistência Social do Ministério da Previdência e
Assistência Social.
Essa Secretaria apresentou ao Fórum Nacional
dos Secretários de Assistência Social - FonseaS um
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estudo realizado pelo Ipea que objetiva estabelecer
uma nova repartição das receitas federais oriundas
do Fundo Nacional de Assistência Social, fundamental mente destinadas aos convênios de ação continuada, tais como creches, apoio à pessoa idosa, apoio à
pessoa portadora de deficiência.

Sr. Presidente, não será tirando dinheiro de deficiente físico, nem reduzindo fundos para os programas na área de idosos e de crianças, que se fará com
que este País mude seu perfil. Não podemos permitir
que esses cortes orçamentários prejudiquem mais a
população carente do País.

Pela nova sistemática, Sras. e Srs. Deputados,
que leva em consideração a renda domiciliar per capita e a escolaridade dos pais, Santa Catarina, por
exemplo, meu Estado, irá sofrer brutal corte dos repasses necessários à manutenção dos benefícios, inclusive da Loas. Segundo informações da Secretaria
do Desenvolvimento Social e da Família, Santa Catarina terá uma reduç5a gradativa e pflssará dos atuais
21 milhões e 600 mil reais à insignificante quantia de
2 milhões e 700 mil reais, isso já em 2003.

Muito obrigado.
O SR. CLEMENTINO COELHO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Sérgio) - Tem V. Exª
a palavra.
O SR. CLEMENTINO COELHO (PPS - PE.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, srªs e Srs. Deputados, requeiro a V. Exª
seja encaminhado à família do poeta pernambucano
João Cabral de Melo Neto voto de pesar pelo seu falecimento.

Santa Catarina tem hoje 106 mil e 679 crianças
atendidas em creche, 47 mil e 129 idosos e 8 mil e
754 pessoas portadoras de deficiência, que hoje são
atendidas e que serão penalizadas duramente por
essa opção de contenção de despesa feita pelo Mi.nistério da Previdência e Assistência Social.
Ora, a proposta orçamentária para 2000 reduz
em 3,4% a verba do Ministério da Previdência e
Assistência Social. Além disso, o novo FEF, ao desvincular linearmente 20% das receitas de todos os impostos e contribuições sociais, significa na prática um
assalto aos recursos da assistência social e sua livre
movimentação pelo Executivo.
Esta é a verdadeira política anti-social de FHC.
Não podemos, em hipótese alguma,.conco.rdar com a
proposta MPAS/lpea de promover uma nova repartição de receitas que significa um violento impacto contra a população carente. Se há necessidade de mais
recursos para regiões deprimidas, precisamos otimizar o gasto público, direcionando-o eficientemente
para ações finalísticas. Não adianta tirar de quem tem
pouco para dar a quem pouco tem. Precisamos fazer
uma verdadeira reforma fiscal e tributária que signifique aumento da arrecadação e implemento do desenvolvimento social. Precisamos de mais recursos
para fazer mais. Precisamos não apenas de políticas
compensatórias e assistenciais já determinadas por
lei, mas também de uma efetiva política de promoção
social baseada na incorporação econômica e no crescimento do País. Por isso, queremos que esta denúncia sirva de alerta e que se some à pressão para que
o Governo Federal recue e negocie com o Fonseas
uma alternativa de distribuição de recursos que contemple o anseio da comunidade envolvida e viabilize
uma justa política de proteção social.

Petrolina e a região do São Francisco não podem deixar de pronunciar uma última homenagem ao
poeta maior do Estado de Pernambuco: O autor de
"Morte e Vida Severina" fez do dito nordestino um verbo universal, da subjetividade do seu povo um exemplo de obstinação e·superação. Lembravà que, quando no exterior, e foram muitas as viagens, tinha saudades do Brasil e, no Brasil, tinha saudades de Pernambuco. Poeta de cálculos sintáticos e construções
analíticas, habitou um paradoxo renitente em sua
obra: entre o sublime do sentido e os rigores da língua
portuguesa, arquitetou verdades com precisão insuperável. Passou a primeira infância no interior de Pernambuco; conviveu com a seca, as tradições populares, os romances de barbante e os folhetos de cordel,
com os quais adquiriu um profundo conhecimento do
sofrimento e da realidade nordestina.
;'
João Cabral foi desportista, jogador de futebol,
diplomata e poeta. E em poesia foi um renovador da
dicção poética e da estrutura lírica sem adorno ou
alegoria, ausência que lhe vale o atributq de poeta racionalista, matemático. Seu diálogo com 'os modernistas Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes e
Manuel Bandeira fez de sua poesia uma das maiores
referências literárias da cultura brasileira contemporânea.
Mas João Cabral foi também um dos maiores
poetas sociais do Brasil. A denúncia da imigração sob
intensa renúncia, o drama de consciência do homem
do semi-árido e o descaso absurdo com a sua região
natal marcam veementemente sua obra. O poeta assinala e desvela o círculo dos interesses nacionais
enviesados que se fecham sobre o sul e o sudeste do
País e aprisiona toda e qualquer possibilidade de progresso no semi-árido. A ausência de um projeto naci-
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onal definitivo para a região vem marcando e dirigindo, ao longo dos anos, cada passo dos novos Severinos no sertão. João Cabral reconheceu em sua sensibilidade rica a desventura de ser esquecido, de não
ter nome, de não ter razão, de não ter vida.
Nesta Casa legislativa a bancada do semi-árido
deve-se identificar com as palavras de fogo do poeta.
O semi-árido é agora lembrado no Sul e Sudeste
como o contexto distante e nefasto do quadro crônico
da violência que espreita ameaçadora em cada esquina das grandes cidades. João Cabral esperava o
progresso no Nordeste a partir de sua natural saturação nos centros desenvolvidos. A fome chegou primeiro aos grandes centros urbanos. Devemos encerrar a saga desoladora dos Severinos e lutar para que
toda uma região do País retome o seu direito à vida e
a seu futuro. O Brasil deve retratar-se com o semi-árido, ao qual vem ignorando o potencial e subestimando o desejo e a ousadia de crescer, sistematicamente.
João Cabral de Melo Neto nasceu em Recife,
em 20 de janeiro de 1920. Morreu aos 79 anos de idade, em 9 de outubro de 1999, de morte igual, como dizia em seus versos.
Muito obrigado.
O SR. GERALDO SIMÕES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Sérgio) - Tem V. Exª
a palavra.
O SR. GERALDO SIMÕES (PT - BA. Pela ordemo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, no último Orçamento da União, aprovado no ano passado e em vigor este ano, os 74 Municípios da região cacaueira da Bahia, que inclui o sul,
o baixo sul e o extremo sul, onde vivem mais de 2 miIhões de pessoas, foram contemplados com míseros
7 milhões e 205 mil reais, o que significa dizer 3 reais
e 50 centavos por habitante/ano, ou seja, menos de
trinta centavos por habitante/mês.
É um absurdo, se compararmos com o restante
da Bahia, que ficou com trinta reais por habitante/ano.
Portanto, o restante da Bahia ficou com dez vezes
mais recursos do Orçamento da União do que a região cacaueira baiana.
Isso quer dizer que uma injustiça foi cometida
por esta Casa contra aquela região, que durante muitos anos contribuiu com 60% do PIB da Bahia.
Aliás, Salvador é bonita, tem pólo petroquímico,
o Porto de Aratu, devido ao dinheiro da região cacaueira, à economia do cacau, que hoje passa por dificuldades e precisa de uma contrapartida.
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Sr. Presidente, adianto que vou direcionar para
Itabuna a maior parte das minhas emendas individuais. Quanto às emendas ao Plano Plurianual, pretendo
trabalhar para direcioná-Ias para a região cacaueira,
no sentido da duplicação da rodovia Itabuna - Ilhéus,
da ampliação do aeroporto de Ilhéus, da despoluição
da bacia do Rio Cachoeira, obras importantes para a
minha região, que infelizmente não vêm sendo contempladas no Orçamento da União.
Conclamo a bancada do meu estado para, com
emendas de bancada, com emendas coletivas, corrigirmos essas injustiças cometidas no Orçamento da
União relacionadas com a região cacaueira da Bahia.
Os Parlamentares do meu estado, na sua grande maioria, recebem seus votos naquela região, que
vai de Valença, Itapetinga, Itabuna, Ilhéus, Canavieiras até a divisa com o Espírito Santo, abrangendo as
cidades de Mucuri, Teixeira de Freitas, Itamaraju e
Eunápolis.
Não podemos ficar sem os recursos da União.
Sr. Presidente, aproveito para registrar que, no
Plano Plurianual, existe a idéia de se duplicar a
BR-101 no Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Pernambuco, em Alagoas e em Sergipe. Quando chega
na Bahia, pára. Só que essa rodovia, importante para
o meu Estado, da divisa de Sergipe com a Bahia até a
divisa da Bahia com'o Espírito Santo, encontra-se intrafegável.
Recentemente, no dia 9 de agosto, Prefeitos,
Vereadores, clubes de serviços, trabalhadores, enfim,
pessoas que utilizam aquela importante via que se
destina ao escoamento da produção e ao turismo promoveram uma grande manifestação nas proximidades de Itabuna. Interditamos a BR-1 01 durante toda
a manhã e demos um prazo ao Ministro dos Transportes para que procedesse aos estudos de recuperação daquele trecho da estrada. S. Exª solicitou um
prazo, marcou data, mas, para nossa tristeza, nada
foi feito.
Estamos cobrando do Sr. Ministro dos Transportes e do Presidente da República que cumpram o que
foi prometido ao setor organizado da nossa região, já
que chegaram a marcar o início dos trabalhos para a
recuperação daquela estrada.
Sr. Presidente, reafirmo o apelo à bancada de
Deputados do Estado da Bahia para que destinemos
nas emendas individuais e de bancada recursos do
Orçamento da União à região cacaueira do sul da Bahia, tendo em vista a importância desse setor para o
País.
Muito obrigado.
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SR. NELSON PELLEGRINO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Sérgio) - Tem V. Exª
a palavra.
O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, na semana passada esta
. Casa teve a oportunidade de apreciar e aprovar o projeto que reformula o sistema previdenciário do País.
Por 301 votos - quase o quorum constitucional, de
308 votos -, a Câmara dos Deputados aprovou a proposta de reforma da Previdência encaminhada pelo
Governo a esta Casa por intermédio do Ministro Waldeck Ornélas.
Penso que esta Casa cometeu grande injustiça
contra os trabalhadores brasileiros e até mesmo se
contradisse, pois já havia tido a oportunidade de apreciar e rejeitar a proposta do Governo de idade mínima
de 60 anos para aposentadoria.
Ora, o Governo institui uma fórmula de cálculo
extremamente complexa, inacessível à análise de um
trabalhador comum. Segundo ela, o empregado que
começa a trabalhar aos 15 anos de idade e contribui
sucessivamente por 35 anos para o sistema de previdência do País - adquirindo, portanto, o direito de requerer sua aposentadoria por tempo de contribuição
-, na hipótese de pedir sua aposentadoria ~os 50
anos, quando ainda tem uma certa expectativa de
vida (a expectativa de vida média do brasileiro é de 60
anos) sofrerá uma redução de 30% no valor integral
de seu benefício. Para que ele possa fazer jus ao valor
integral, terá de trabalhar no mínimo mais cinco ou
dez anos.
Ora, Sr. Presidente, o que é essa fórmula senão
a inserção, por vias contrabandeadas,
instituto da
idade mínima para a aposentadoria? E isso o que o
Governo persegue. O trabalhador, que começou a
carreira sob um determinado regime - portanto j~
tem seu direito adquirido -, passa a ser prejudicado. E
como se, já na prorrogação, o juiz mudasse a regra do
jogo para favorecer o time adversário.
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Mas não é só nesse ponto que os trabalhadores
são prejudicados. De acordo com o atual sistema de
previdência, o cálculo da média do salário é feito com
base na contribuição dos últimos 36 meses. Pois bem,
todos sabemos da instabilidade do sistema empregatício no Brasil, um país onde avança a terceirização, a
locação de mão-de-obra, o contrato temporário de trabalho. Tudo isso desestabiliza as relações de trabalho
e gera uma flutuação muito grande do padrão ~e remuneração, sempre para menos, nunca para mais.
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Essa média dos últimos 36 meses poderia ser
considerada como crítica, mas é razoável. No entanto,
a proposta que o Governo encaminhou a esta Casa,
aprovada por esta Câmara, modifica a sistemática do
cálculo da média, e o prazo começa a ser contado a
partir de 1Q de julho de 1994, quando o Plano Real foi
instituído. Ora, o que isso acarreta na prática? Todos
sabemos do arrocho salarial que se empreendeu a
partir de 1994. O cálculo não terá mais como base os
últimos 36 meses, e sim, no mínimo, 62 meses, mês a
mês acrescentando parcelas. Assim, essa geração
que se aposentaria agora poderá chegar a ter dez
anos de cálculo para estabelecer a média do salário.
Sr. Presidente, apresentarei cálculos de pessoas que trabalham com o sistema de previdência. Essa
média, calculada com base nos 62 meses, e, no futuro, até com base em dez anos, provocará uma perda
média de 30% não só nos salários daqueles que se
aposentarem aos 50 anos, mas também nos dos que
se aposentarem aos 60 anos - para morrer logo depois.
Infelizmente, foi isso o que esta Casa aprovou
na semana passada, uma injustiça contra os trabalhadores brasileiros comandada por um Presidente
da República que despenca nos índices de popularidade. E o Ministro da Previdência não faz outra coisa
senão abrir caminho para a privatização - é também
esse o intuito da lei aprovada aqui - , abrir caminho
para que os bancos explorem o sistema de previdência pública. O Brasil abre cada vez mais espaço para
a previdência privada, um negócio de bilhões e bilhões de reais.
E não é só isso. O Ministério da Previdência e
Assistência Social, que tem à sua f(E;mte o Sr. Waldeck
Ornélas, tem editado portarias e ordens de serviço
que contrariam normas constituclonai~, ~extos I~g~is,
normas regulamentares, numa estrategla para lnVlabilizar aposentadorias, como.·fizeram com os trabalhadores rurais, ou posterg~r a concessão do benefício, inclusive de aposentadorias especiais.
Sr. Presidente, fazemos este nosso protesto
contra a decisão da Câmara esperando que o Senado
não faça o mesmo; nosso desejo é de que modifique o
projeto, para que volte a esta Casa. Não tenho dú~ida
de que todos aqueles que votaram a favor dessa infeliz reforma serão julgados nas urnas no próximo ano e
em 2002.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Sérgio) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Aldo Rebelo para uma
Comunicação de Liderança, pelo Bloco Parlamentar
PSB - PCdoB. S. Exª dispõe de três minutos.
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O SR. ALDO REBELO (Bloco/PCdoB - SP.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, devo registrar que na última semana, em Brasília,
testemunhamos dois acontecimentos importantes
para as lutas sociais do nosso povo.
O primeiro foi a Marcha dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra, que culminou com uma concentração
em Brasília e uma audiência com o Presidente do
Banco Central do Brasil, da qual tive a oportunidade
de participar ao lado de outras lideranças desta Casa
e de um representante do MST. Na ocasião foi entregue ao Presidente do Banco Central uma caixa contendo uma bandeira dos Estados Unidos e um pedido
ao Presidente Arminio Fraga, para que devolva aos
Estados Unidos a sua bandeira e passe a adotar a
nossa, a bandeira verde e amarela, a bandeira do
nosso País.
Essa entrega, Sr. Presidente, teve um significado simbólico, uma vez que o Governo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso tem assumido muito mais
a feição e a função de um administrador das contas
dos megaaplicadores no mercado de títulos, patrocinado pelo Governo brasileiro, a quem o Governo tem
assegurado ganhos extraordinários, do que propriamente de um governo preocupado com a defesa dos
interesses da população brasileira. O Presidente Fernando Henrique tem sido muito mais um gerente dos
interesses do capital financeiro internacional e muito
menos um administrador voltado para as questões
cruciais da vida do País e do povo brasileiro.
Outro acontecimento, Sr. Presidente, foi o Grito
dos Excluídos do Mercosul. Trabalhadores e sindicalistas de todos os países que fazem parte do Mercosul - Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai - fizeram
um protesto continental ou subcontinental para demonstrar os efeitos perversos, para não dizer criminosos, que os modefos neoliberais adotados na América Latina têm imposto aos povos desses países, denunciando as elevadas taxas de desemprego, o aumento da diferença entre a renda da população mais
rica e a da população mais pobre e a fragilização das
economias da América Latina. Basta tomar o exemplo
da economia brasileira, depauperada e enfraquecida
por uma política de abertura comercial que tem levado à desnacionalização em massa das empresas brasileiras, além das privatizações, que têm transferido
patrimônio público dos países da América Latina para
os monopólios públicos ou privados dos países do
Primeiro Mundo.
Sr. Presidente, esse protesto teve também o
mérito de demonstréir a possibilidade de união de todas as forças de res~stência da América Latina.
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Muito obrigado.
O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Sérgio) - Tem V. Exª
a palavra.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela ordemo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, gostaria de registrar mais uma vez
minha perplexidade e o meu descontentamento com
o fato de se anunciar uma coisa e se fazer outra completamente diferente. Salvo engano, a informação
prestada aponta que há 280, talvez um pouco mais,
Parlamentares com registro nas portarias.
Criou-se uma celeuma, foi dito que nesta quarta-feira votaríamos. Pelo fato de ter acompanhado a
discussão de vários projetos que estão na pauta e deveriam ser apreciados hoje, como o fundo de universalização, o Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações, a Lei de Informática e a
urgência relativa ao Banco Central, matérias de suma
importância, optei por cancelar a viagem que faria a
uma feira internacional de telecomunicações - meu
setor, e também da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática - para aqui participar do processo de encaminhamento e votação.
Sr. Presidente, estou fazendo este registro para
que não haja aquele estardalhaço quanto ao painel. O
painel serve para uns e não para outros? Como fica
essa questão?
Deixo claro que não sou daqueles que acham
que o Congresso Nacional tem de votar muito todo
dia, porque aqui não é fábrica de sandália, mas Casa
de elaboração de leis, cujo objetivo é discutir mais, e
não deliberar açodadamente.
Sr. Presidente, estamos, mais uma vez, prestes
a deliberar nesta Casa sobre matéria de suma importância para o País. Haverá urgência constitucional, e
não veremos a situação de hoje. Interessará ao Poder
Executivo concentrar todas as suas baterias para
aprovar, a toque de caixa, a Agência Nacional de
Águas sem nenhuma discussão. Refiro-me à urgência constitucional porque se evitou debater questão
de muita importância para o Brasil, desde o manejo
da água até os valores que deverão ser cobrados a
partir dele, a importância central desse manejo e a
geração de energia elétrica, a situação das bacias e
os comitês de bacias, o processo democrático, o papel de um conselho de recursos hídricos neste País e
a própria lei que o Congresso Nacional aprovou.
A urgência constitucional mascara o debate sobre a Agência Nacional de Águas. O problema não
está em uma única e exclusiva definição de qual será
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a estrutura burocrática, talvez parecida com as da
Aneel, Anatel e ANP, que, anacronicamente, não têm
atendido aos interesses dos consumidores deste
País.
O debate busca compreender a importância da
água e o aspecto central da utilização dos recursos
hídricos no Brasil. Vamos assistir a esse projeto vir a
Plenário e emperrar a pauta, como os outros.
Fizemos um apelo ao Ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, para que retirasse a urgência
constitucional, a fim de que debatêssemos nas Comissões Temáticas esse projeto de suma importância
para o País. Com isso nos teria sido permitido não
pura e simplesmente apresentar o substitutivo quando o projeto aqui chegou. Hoje já é um projeto diferente, a partir dos relatórios apres~ntados por três Relatores em três Comissões distintas. Como o Congresso Nacional vai apreciar matéria dessa importância
dessa forma galopante, não a toque de caixa, mas a
toque d'água? Precisaríamos de outra avaliação, considerando a importância dela neste momento crucial.
Portanto, trata-se de uma matéria diferente de diversas outras.
É interessante que a mesma pressa esta Casa
não tem para aprovar o Fundo de Telecomunicações,
para tirar recursos das empresas, para aplicar em desenvolvimento e pesquisa, para aprovar um fundo
que deveria ser destinado a universalizar serviços.
Vão ter pressa para criar uma agência de águas sem
nenhum debate, sem ouvir os municípios nem levar
em consideração os diversos aspectos hídricos do
País.
Os relatórios estão prontos, Sr. Presidente. Talvez na semana seguinte nos defrontemos com essa
matéria na Ordem do Dia, quando nos limitaremos a
apreciar emendas de alguns Parlamentares; mas,
para atender a alguns pedidos para votação em globo, ela será rejeitada.
Portanto, deixo registrado meu repúdio a essa
matéria. Queria chamar a atenção de todos para não
transformarmos esta Casa numa fábrica de sandálias, aprovando leis e criando instituições como essa,
porque depois elas podem deixar mau cheiro e soltar
as tiras.
Muito obrigapo.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Sérgio) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado José Genoíno para umà
Comunicação de Liderança, pelo PT.
O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Como Líder.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, a bancada do PT, na sua grande maioria,
atendeu à convocação do Presidente da Câmara e
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encontra-se na Casa para participar das votações.
São 16h50min. Estamos esperando um quorum baixo para deliberação de matérias tão importantes,
como urgências constitucionais, no caso, relativas ao
Banco Central, à Lei de Informática e a outras que
não são apenas do Executivo.
Eu não poderia deixar de usar a tribuna na tarde
de hoje para me manifestar, na forma de Comunicação de Liderança, sobre importante viagem que realizei, junto com alguns colegas desta Casa, à Amazônia Ocidental, sob o comando do General Lessa, Comandante Militar da Amazônia.
Em Manaus, numa visita oficial àquele Comando, recebemos informações sobre os níveis de preparo, de vigilância e de fiscalização das Forças Armadas nas nossas fronteiras. No debate ali realizado,
consideramos importante a discussão de fundo sobre
a posição estratégica da Amazônia dentro de um projeto de defesa nacional.
Quando falo da importância estratégica da
Amazônia, refiro-me à sua biodiversidade, à sua extensão, ao volume de água potável, às fronteiras com
sete países e à existência de alguns conflitos em regiões de fronteira. A Amazônia tem de se incorporar
num projeto nacional de desenvolvimento em que
seja elemento fundamental a defesa da região dentro
de uma linha e de uma orientação que tenham o aspecto militar e o não-militar.
Quando me refiro ao aspecto não-militar, falo da
presença oficial do Estado; quando me refiro ao aspecto militar, aludo à proteção das nossas fronteiras
com os níveis de vigilância, de fiscalização e de controle, que devem contar com mais Unidades de Fronteira, mais Batalhões de Infantaria de Selva e mais
Pelotões Especiais de Fronteira ao longo do nosso
enorme território.
É claro que devemos levar em conta, nesse processo de ocupação racional e meticulosa da Amazônia, que o País tem de discutir, nesse projeto, o importante papel que as Forças Armadas desempenham
naquela região, em especial o Exército.
Estivemos nas duas unidades militares, uma é
comandada de Tefé, que é a Brigada de Tefé, e a outra é a brigada que fica em Boa Vista. Essas duas brigadas militares foram transferidas de Petrópolis, no
Rio de Janeiro, e de Santo Ângelo, no Rio Grande do
Sul. Aliás, é uma experiência positiva para se garantir
um efetivo militar na região amazônica, em que se
combina a presença regular das brigadas e de BataIhões de Infantaria de Selva com a presença de
grande mobilidade para uma guerra de resistência, por
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meio dos Batalhões Especiais de Fronteira e dos Batalhões de Infantaria de Selva.
Nessa viagem, chegamos a uma conclusão importante. A defesa da Amazônia deve incorporar a viabilização do Projeto Calha Norte. Estivemos em algumas unidades hospitalares de Tabatinga e São Gabriel da Cachoeira. Vimos o exemplo de dedicação e
profissionalismo na defesa do cidadão daquelas unidades militares que atendem a população de toda a
região, não só a ligada diretamente aos militares, mas
também a população civil. Constatamos o cuidado
com que aqueles dois hospitais são tratados pelos dirigentes militarGs, no caso, os oficiais médicos, oficiais dentistas e oficiais enfermeiros.
Achamos importante, Sr. Presidente, que o projeto de ocupação e de defesa da Amazônia faça parte
de uma discussão de prioridade para uma política de
defesa. O Brasil ainda não estabeleceu uma discussão macroestratégica sobre uma política de defesa
que leve em conta a integridade territorial, o nosso espaço geopolítico, as nossas fronteiras, o próprio objetivo estratégico de uma política que vise a manter com
os países do pacto amazônico uma relação de paz,
porque o Brasil não tem nenhum contencioso.
'st~ r qu
. t'
I t
Mas temos de reg I la
e assls Imos a re a os,
a depoimentos e a explicaçõos de que a Amazônia é
hoje uma região de disputa internacional, pela sua dimensão, pelas suas riquezas, pela sua geopolítica. E
o Brasil não pode ser ingênuo! O Brasil não pode abrir
mão da soberania sobre a Amazônia, tampouco discuti-Ia. A Amazônia é importante para o nosso País e
para o planeta, mas a nossa soberania é inegociável!
A soberania da Amazônia é intransferível!
Nesse sentido, o Congresso Nacional e a sociedade brasileira precisam discutir os elementos de um
projeto para a Amazônia: um projeto de preservação
do meio ambiente, de preservação das comunidades
indígenas, um projeto de ocupação racional, de viabilização econômica, um projeto de defesa, no mínimo,
dos 150 quilômetros de fronteira, função essencial e
intransferível das Forças Armadas, em particular do
Exército Brasileiro.
Tenho mais informações sobre essa viagem de
quatro dias que fjz juntamente com colegas de outros
partidos. Não poderia deixar de destacá-Ia, pois foi
uma viagem de estudos e de observação. IguallTlente
não posso deixar de registrar a maneira cordial e cuidadosa do Comando Militar da Amazônia, sob a Iiderança do General Lessa, que conduziu a comitiva e
nos deu todas as informações e as condições para
que conhecêssemos aquela região, tanto no que diz
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respeito ao aspecto da defesa militar quanto aos serviços públicos do Estado.
É lastimável dizer que há uma ausência do Estado. Não há receita, não há Polícia Federal, não existem escolas, não existem hospitais, o Estado brasileiro não se faz presente naquela importante região do
País. Por isso, sentimos o dever de discutir concretamente, dentro de uma política de defesa, os aspectos
de um projeto que incorpore a Amazônia num projeto
nacional, não um projeto de conjuntura, mas principalmente, um projeto de futuro para o nosso País.
Muito obrigado.
O SR. PEDRO WILSON - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Sérgio) - Tem V. Ex!!
a palavra.
O SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, ontem o País comemorou com grande
festa o Dia da Criança. Os jornais noticiaram o valor
da criança, mas será que no Rio de Janeiro, em Goiás, na Amazônia, no Nordeste, as crianças brasileiras estão sendo tratadas devidamente? Será que reaimente há políticas públicas para o grave problema
de milhões de crianças que ainda não têm acesso à
escola, à saúde, à moradia e à família digna?
É fácil dizer que a criança é prioridade. Hoje, a
Frente em Defesa da Criança, coordenada pelos Deputados Rita Camata, João Fassarella, Eduardo Barbosa e outras lideranças políticas, Juizados, Ministério Público, Inesc, entidades da sociedade civil e
igrejas, está debatendo políticas públicas para crianças e jovens infratores, diante da dramática questão
que toda semana ocorre em São Paulo e em todo o
Brasil.
No dia 12 de outubro, Dia da Criança, é fácil fazer festa com grandes artistas. Difícil é ver que até
agora o Orçamento da União não gastou 30% da verba com políticas públicas para a criança e"Ü adolescente. A maioria dos Conselhos Municipais da Criança e do Adolescente, dos Conselhos Tutelares, dos
Juizados e do Ministério Público não têm recursos humanos nem materiais para pôr em prática o Estatuto
da Criança e do Adolescente, a primeira lei, depois da
Constituição de 1988, que estabeleceu no Brasil,
como num país de Primeiro Mundo, a questão da criança e do adolescente.
Indagamos, portanto, Sr. Presidente, que Govemo é este que, até agora, neste mês de outubro o mês da criança - só utilizou 30% dá verba federal,
aprovada por este Congresso. São recursos não aplicados, contingencíados, estabelecidos na rubrica or-
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çamentária, mas, ao final do ano, há superávit de verbas não aplicadas. Fazem isso para que o Brasil se
adapte ao ajuste do FMI. Enquanto isso, milhares e
milhares de crianças não têm recursos para realizar o
seu simples desejo, qual seja, o de estudar, brincar e
se formar, para serem ré?-pazes e moças qualificados
para o trabalho e para o desenvolvimento econômico
e social do Brasil. É preciso saudar todas as crianças
do Brasil, que estão nas escolas, nas ruas, crianças
que não tiveram a chance de ter uma família e de se
qualificar para serem cidadãos da nossa República.
No início de meu pronunciamento, perguntei a V.
Ex!!, Sr. Presidente, que foi Prefeito da grande e bela
cidade de Angra dos Reis, no grande Estado do Rio
de Janeiro, se naquela cidade, em São Paulo, em Recife, em Goiânia e em Brasília existem realmente políticas públicas para fazer mais do que dizer que criança é prioridade. Sei que V. Exª realizou trabalho dignificante, mas quantos Estados e Municípios deste Brasil realizam reunião do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente somente para fazer ata e receber
verba federal?
Agora mesmo recebi denúncia do Vereador Ricardo Alvarenga de que o Município de Águas Lindas
de Goiás está desviando o dinheiro do FUNDEF _
Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
de Valorização do Magistério.
É por isso que pedimos ao Tribunal de Contas
da União que realize uma auditoria no sentido de verificar como estão sendo aplicadas as verbas relativas
à educação e à cultura das crianças e adolescentes,
as verbas destinadas às crianças desaparecidas no
Brasil, para que elas, nossas crianças, sejam o sujeito
da nossa história e não o seu objeto.
Registramos aqui saudação a todas as crianças, com a compreensão e a crença de que somente
com recursos humanos e materiais, com orçamentos
bem aplicados, teremos a promoção da criança em
todo o Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Luiz Sérgio, § 2º do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Michel Temer, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. Deputados, venham ao plenário. Precisamos completar
o quorum para iniciar a Ordem do Dia.
O SR. PAULO PAIM - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.
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O SR. PAULO PAIM (PT
RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, recentemente, o Fundo Monetário Internacional recomendou aos países em desenvolvimento que se preocupem também com a questão social. É
interessante que, depois de décadas de orientação
no sentido de se preocuparem somente com o interesse do capital, neste momento, esse órgão volte-se
também para o interesse social. Mais interessante
ainda foi a palestra realizada neste final de semana
pelo Vice-Presidente do FMI. Disse ele que o FMI
pede ajuda ao Movimento Sindical, qomo forma de
frear o desemprego na América Latina. Diz ele:
Deve-se dispor de redes de segurança
social apropriadas, antes de a crise econômica se instalar, pois a experiência demonstra que, depois de criada a situação, é muito
difícil controlá-Ia.

São palavras do Vice-Presidente.
Sr. Presidente, com isso o Fundo Monetário
Internacional está dizendo que não dá para deixarmos os trabalhadores desprotegidos frente à investida do capital.
Está na pauta do dia de hoje matéria relativa às
tais comissões de conciliação para intermediarem
problemas entre empregado e empregador. Os empresários que tenho consultado, e não os Parlamentares, não aceitam de jeito algum a participação do
sindicato nessas comissões. Sendo assim, sou obrigado a reafirmar que entendo que há má-fé por parte
deles. Qual é o problema existente em o sindicato fiscalizar e homologar ou não o fruto do entendimento,
da conciliação entre empregado e empregador?
Ora, Sr. Presidente, é claro que, dentro da fábrica, o empregador, acompanhado de seu advogado,
seu economista, seu psicólogo, enfim, com toda a estrutura de que dispõe, vai pressionar o empregado a
aceitar aquilo que ele propuser, até com ameaças,
porque, se o empregado não aceitar sua proposta,
deixará a ação ficar na Justiça durante - quem sabe
- um, três, cinco ou mais anos.
O que estou propondo é uma simples emenda
que diga o seguinte: "O acordo firmado entre as partes deverá ser homologado pelo sindicato da categoria, que dará a quitação das verbas efetivamente pagas". É só isso. Não muda em nada os mais de trinta
artigos que tem o projeto vindo do Executivo.
Então, se não há má-fé de nenhuma das partes
e se nós queremos fortalecer o instituto da livre negociação, por que o sindicato não pode olhar, rever, alertar o trabalhador, que também é parte envolvida? Se
ele assinar o documento, como está sendo proposto
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no projeto de lei, estará dando quitação total de verbas não recebidas e não poderá mais, se quiser, recorrer à Justiça, num segundo momento.
Minha proposta é de que, se o sindicato fizer um
alerta ao trabalhador e, apesar disso, ele quiser a homologação, que esta seja feita. Peço somente que a
entidade dos trabalhadores possa acompanhar e homologar o acordo feito pelas partes no ambiente da
fábrica.
Essa emenda singela e pequena está sendo
bombardeada principalmente por parte da CNI, entendendo que ela inviabiliza o acordo. Mas não o inviabiliza; ao contrário, ela fortalece o acordo. Se o sindicato homologar, de uma vez por todas, o trabalhador
não poderá recorrer à Justiça. Nós também entendemos assim: o que é acordado, negociado, na busca do
entendimento, que tem o aval da atividade sindical,
acaba ali. É só isso que eu quero, mas eles não aceitam; eles querem que o trabalhador assine um documento em branco, mas, tendo assinado esse documento, ele não poderá nem recorrer à sua entidade
de classe, no caso, o sindicato.
Daí a nossa discordância, Sr. Presidente. Entendemos que este projeto, do modo como está elaborado e foi aprovado - contra o nosso voto na Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público -, é
criminoso, é contra os interesses dos trabalhadores.
Por isso recorro neste momento ao próprio FMI. Ele
afirma que, a continuar retirando direitos dos trabaIhadores, como estão fazendo, principalmente nos
países da América Latina, não se controlará o processo que será instalado.
E é bom lembrar que estou propondo o acompanhamento do trabalhador pelo sindicato em um país
considerado o pior do mundo em matéria de condições de trabalho.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Evilásio
Farias.
O SR. EVILÁSIO FARIAS (Bloco/PSB - SP) Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, ontem foi o Dia
da Criança, como muito bem lembrou o nobre Deputado Pedro Wilson. Mas esse dia, nobres Deputados,
deveria ser mais do que um dia de comemoração, deveria, sim, ser dia de reflexão da sociedade, das entidades e, acima de tudo, da classe política do País.
Faço referência a uma pesquisa divulgada no
Jornal da Tarde, de São Paulo, no último dia 10, com
a seguinte enquete à população paulista: "Qual é o
principal problema que acomete a população dessa
grande metrópole?" Quarenta e dois por cento dos
entrevistados responderam que o maior problema en-
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frentado é o desemprego. A violência responde por
38% dos problemas.
A segunda pergunta, que tem estreita relação
com a primeira, foi a seguinte: "Qual é a principal preocupação da população de São Paulo?" Trinta e oito
por cento dos entrevistados preocupam-se com a violência; 37% acham que o desemprego é um grave e
grande problema; 27%, portanto, menos do que os
que se preocupam com a violência, apontaram como
causa de preocupação o desemprego.
Por que existe neste País violência institucionaIizada, principalmente contra jovens e crianças? Existe, Sr. Presidente - e essa preocupação se faz mister
-, porque 20 milhões de jovens, adolescentes e crianças estão em risco social iminente."Esse risco está levando o nosso jovem à violência, à criminalidade e à
prostituição. E é nesse tecido social que estão nossos
jovens e crianças.
Portanto, o 12 de outubro poderia até ser um dia
de comemoração, mas para muito poucas crianças e
adolescentes brasileiros, porque para a grande maioria dos jovens deveria servir aos adultos como um dia
de reflexão, para mudarmos a política vigente, alavancarmos o equipamento social e exigirmos a presença do Governo onde está a miséria, a promiscuidade e a prostituição.
Para que se diminua a violência que está aí, que
afronta jovens e crianças, é necessária a presença
política do Estado, é preciso uma resposta do Estado
para acabar com esse caldo de cultura.
Jornais e revistas mostraram que uma criança·
na Febem custa muito mais do que um adolescente
de classe média com direito a todas as regalias. Isso
quer dizer que o nosso problema não é apenas falta
de recursos, mas falta de política voltada para a criança e o jovem. Ainda que não consigamos diminuir
agora os níveis atuais de violência, eles poderão ser
diminuídos amanhã se cuidarmos da criança de hoje.
É o pronunciamento que faço em tom de indignação, Sr. Presidente, pedindo a todos, principalmente àqueles que dirigem o nosso Estado, uma reflexão.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço
aos Srs. Deputados que se encontram nas demais
dependências da Casa que venham ao plenário.
Precisamos dar início à Ordem do Dia, e faltam
ainda oito Deputados para completar o número de
257 no painel.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.
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O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Parlamentares, quero inicialmente cumprimentar o Delegado Sylvio Balangio Júnior, do 30º
Distrito Policial de São Paulo, que tomou uma posição
em relação aos "flanelinhas".
Os "flanelinhas" têm mania de se acharem donos dos locais públicos e criar uma zona particular.
Quando é uma moça, uma senhora que está dirigindo
o carro, intimidam-na, impõem preço para que o veículo seja estacionado na via pública. Quando há algum espetáculo, algum evento, impõem preços maiores do que o cobrado nos estacionamentos. Se a pessoa não concordar, acabará colocando em risco o seu
veículo.
Em boa hora, esse Delegado do 30º Distrito PoIicial de Vila Mariana, em São Paulo, cadastrou os
"flanelinhas" e está estabelecendo algumas condições para que possam trabalhar na área. Já era hora
de alguém da polícia tomar providências nesse sentido. Se não se coíbem pequenas transgressões e contravenções, posteriormente seus praticantes cometerão grandes crimes.
Por essa razão, cumprimento o Delegado Titular
do 30º Distrito Policial de São Paulo, Sr. Sylvio Balangio Júnior, esperando que os demais Distritos Policiais adotem essa postura, tendo em vista que a população está totalmente intimidada. Aliás, com relação a
isso, devo dizer que na última semana, instado por minha companheira, fui obrigado a retornar ao local
onde anteriormente ela havia estacionado o carro
para dar a devida resposta a um desses "donos" de
áreas públicas. Alguns chegam ao cúmulo de cobrar
pelo estacionamento em Zona Azul, o que já é cobrado. Trata-se de extremo absurdo.
Assim, gostaria que todas as Secretarias de Segurança Pública do País adotassem como norma o
procedimento posto em prática por esse delegado.
Venho à tribuna também, Sr. Presidente, para
repudiar o editorial do jornal O Estado de S. Paulo do
último sábado, que faz críticas à minha postura na votação da matéria relativa a alterações na Previdência
Social.
Devo ressaltar que me posicionei da forma que
considerei justa. Aliás, reafirmo que não há déficit
nem na Previdência, nem na Seguridade Social. Ao
somar os encargos previdenciárias da União, verifiquei que há um déficit geral, mas o Governo não pode
pretender incluí-lo no particular, ainda mais porque a
Previdência Social está sendo responsabilizada pelo
pagamento de mais de~8 milhões de benefícios assistenciais que oneram o'seu caixa.
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Em relação às críticas por mim feitas à cartilha
da Previdência Social, na verdade, trata-se de publicação feita por técnicos da Previdência. Não critiquei
o Sr. Ministro da Previdência e Assistência Social, o
Senador Waldeck Ornélas, a quem respeito. Critiquei,
sim, e reafirmo, o fato de na cartilha constar, à pág.
15, que "nem sempre as pessoas conseguem emprego formal".
Ora, se a própria cartilha admite que nem sempre se encontra emprego formal, como se pode impor
uma legislação que vai, de forma concomitante, exigir
comprovação de tempo de contribuição com tempo
de idade? Torna-se impossível a qualquer pessoa
conseguir aposentar-se pelas novas regras, ainda
não implementadas porque não foram aprovadas
pelo Senado, mas que certamente serão derrubadas
pelo Supremo Tribunal Federal, ao ser argüida a sua
inconstitucionalidade.
Portanto, quero repelir o editorial do jornal O
Estado de S. Paulo quando faz crítica à minha postura, até porque dela tenho plena consciência. Se tivessem tido o cuidado de verificar o encaminhamento
que fiz e a questão de ordem que levantei, teriam percebido que há um conjunto de posições que me permitem agir daquela maneira, e já me considerariam
um profiteur dos aposentados.
Luto em defesa de aposentados e pensionistas.
No dia em que a crítica vier de uma entidade de aposentados, de uma confederação de aposentados, do
Movimento dos Servidores Aposentados, aí, certamente, ficarei preocupado. Mas, neste caso, quero repudiar as críticas do jornal.
Efetivamente a nossa posição continuará sendo
em defesa de aposentados e pensionistas, coisa que
já faço, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, desde a
época da PEC nº 33, que gerou a Emenda Constitucional nº 20, na certeza de que os aposentados e pensionistas esperam receber uma resposta daqueles
que, deliberada e declaradamente, querem fazer o
jogo da previdência privada. Ainda há pouco tomamos conhecimento de que uma das grándes seguradoras internacionais que entraram no Brasil, a Insurrance Generale, agora está associada ao Alliance
Group, outra grande seguradora privada.
Todas elas querem unicamente fazer seguro de
aposentadoria, como se aposentadoria não fosse um
pacto de gerações cumprido até os dias de hoje. Por
isso, não vamos permitir que a Previdência Social
seja jogada nas mãos da iniciativa privada.
Muito obrigado.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

Outubro de 1999

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exª a palavra.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V.
Exª mais uma vez toma importantíssima decisão para
a Casa e o País, pois comunicou-me hoje o desejo de
reunir todos os Líderes na próxima terça-feira para
combinar a realização de um esforço concentrado durante a próxima semana, para votar matérias de grande importância para a vida do País.
Em nome do Partido da Frente Liberal, congratulo-me com V. Exª Estou totalmente solidário com a
decisão de fazermos o esforço concentrado a partir
da próxima terça-feira.
Vou mais além: propon~o fazermos uma agenda
e, antes das votações, procurarmos um consenso. Se
ele não for possível, que pelo menos administremos o
dissenso.
Esta Casa tem de procurar o entendimento. Se
isso não for possível, então decidiremos por meio do
voto. No sistema democrático não existe melhor maneira para dirimir as dúvidas nas votações que por intermédio da maioria.
Sr. Presidente, a decisão de V. Exª é fundamental, pois há matérias importantíssimas para serem votadas. Cito como exemplo a automação dos portos,
para evitar maior índice de desemprego; as comis-

sões de conciliação, para agilizar os processos na
Justiça do Trabalho; os três fundos de previdência
complementar; a última lei que regulamenta a reforma administrativa de nosso País; o Fundo de Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações; o
Fundo de Universalização das Telecomunicações,
FUNTEL; a lei da responsabilidade fiscal, para que
aqueles que gerenciam os recursos públicos tenham
responsabilidade na aplicação dos mesmos; a reforma tributária e fiscal - cuja votação não é apenas
compromisso de V. Exª, mas da Casa, bem como seu
rápido encaminhamento ao Senado Federal -; a reforma de nosso Poder Judiciário; a renovação da Lei
de Informática, que é fundamental, porque vence no
dia 29 deste mês e, se não a votarmos, será editada
uma medida provisória. Não é possível que a Casa dê
esse exell)f310. Precisamos votar essa lei. Todas são
matérias fundamentais.
V. Exª que nunca toma decisão de caráter pessoaI, mas para fortalecer a instituição que tão bem
preside tem o apoio solidário do Líder do PFL, e acredito que de todos os demais.
Dou-lhe firme e total apoio, em nome do PFL,
para iniciarmos o esforço concentrado a partir da próxima terça-feira. Assim, terça, quarta e quinta-feiras
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votaremos todas essas matérias e mostraremos ao
País que estamos à altura do momento em que vivemos.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presidência agradece a V. Exª as palavras e convoca desde já reunião dos Líderes para a próxima terça-feira,
às 11 horas da manhã, quando elaboraremos a pauta
de votações. Lembro também que não será apenas
para consenso. Se ele não ocorrer, iremos decidir no
voto em Plenário.
Devemos concentrar-nos mais em torno das reformas tributária e do Judiciário, que começam a ser
votadas na próxima semana nas Comissões; logo em
seguida, chegando ao Plenário, faremos uma concentração de esforços nas terças-feiras, à noite; nas.
quartas-feiras, pela manhã e à noite; nas quintas-feiras e, se necessário, nas sextas-feiras.
Fica convocada, portanto, a reunião de Líderes
para as 11 horas da próxima terça-feira.
O SR. VALDEMAR COSTA NETO - Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem V.
Exª a palavra para uma Comunicação de Liderança,
pelo PL.
O SR. VALDEMAR COSTA NETO (PL _ SP.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, subo a esta tribuna para, no cumprimento de meu
dever, fazer o registro de mais um caso em que o Presidente Fernando Henrique Cardoso faz deboche
com a infelicidade de nosso povo.
A julgar por sua últimas declarações, desta vez
em tom de apelo, convocando o País a ajudar o Govemo na resolução do déficit da Previdência, só se
pode concluir que o Presidente está zombando da
desgraça brasileira.
"Quero saber da sociedade como ela quer resolver isso, porque se não resolver, quem paga é o
povo, por meio de imposto", disse o Presidente, oscilando entre a ameaça e a renúncia de suas obrigações.
Ora, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, o
Presidente Fernando Henrique não pode estar faJando sério. Ou ele brinca com a verdade ou pensa que o
Brasil não tem memória.
Quer dizer que agora o Presidente convoca o
Brasil para tapar o rombo da Previdência! Por que não
convocou o povo brasileiro para opinar quando decidiu dar 20 bilhões, por meio do Proer, para três banqueiros? Naquele caso, não lhe interessou ouvir o
povo! Neste momento, já sem governo, quer convocá-lo, porque pretende mexer no dinheiro dos milhões
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de brasileiros que recebem uma miséria de aposentadoria!
É preciso que o Governo pare de tentar enganar
as pessoas. Ele precisa oferecer soluções para a miséria, o desemprego, os desmandos e a falta de honestidade, dentre tantas mazelas que sacrificam nosso povo.
Era o que eu tinha a dizer.
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Roberto Balestra
PPB
Ronaldo Caiado
PFL
Vilmar Rocha
PFL
Presentes de Goiás: 9
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PT
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PSDB
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PTB
Caio RieJa
Cezar Schimer
PMDB
Darcísio Perondi
PMDB
Fernando Marroni
PT
Fetter Júnior
PPB
Germano Rigotto
PMDB
J(llio Redecker
PPB
Marcos Rolim
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Mendes Robeiro Filho
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Paulo Paim
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Roberto Agenta
PHDBS
Valdeci Oliveira
PT
Presentes do Rio Grande do Sul: 16
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 269 Senhores Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre
a Mesa requerimento de seguinte teor:

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, a inversão da pauta da presente sessão, passando o item
4 (Projeto de Resolução nº 38, de 1999); o item 5
(Projeto de Lei nº 3.939-A, de 1997); e o item 6
(Projeto de Lei nº 121-B, de 1999), a serem apreciados respectivamente como ítens 1, 2 é 3 renumerando-se os demais.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1999. Deputado Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) votação o requerimento.

Em

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) V. Exª a palavra.

Tem

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, foi entendimento feito inclusive com as Lideranças.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os
Srs. Líderes estão de acordo? (Pausa.)
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL _ PE.
Sem revisão do orador.) _ Todos de acordo.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

- 1 PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 38, DE 1999
(Da Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa,Nacional)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n 2 38, de 1999, que denomina a sala de reuniões da Comissão
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional "Plenário Franco Montoro". Pendente de pareceres: da Mesa; e da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa parecer da Mesa, do Sr. Deputado Heráclito
Fortes, Primeiro-Vice-Presidente, como Relator da
matéria:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 38, DE 1999
Denomina a sala de reuniões da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional de "Plenário Franco Montoro".
Autora: Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional.
Relator: Primeiro Vice-Presidente
Relatório
Pelo presente projeto, de autoria da douta Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional,
"fica denominado de Plenário Deputado Franco
Montora a sala de reuniões nQ3 do Departamento de Comissões", cabendo à Mesa da Câmara dos Deputados
incumbida de adotar as providências necessárias.
A matéria foi apresentada àquele Órgão Técnico pelo nobre Deputado Paulo Delgado e aprovada,
por unanimidade, em reunião realizada no dia "18 de
agosto findo.
Na justificativa, é dito:
"O presente projeto de resolução tem
por objetivo homenagear a figura do saudoso Deputado Franco Montoro, para que a
Câmara dos Deputados guarde a lembrança
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daquele que foi, sem dúvida, um dos mais
expressivos expoentes da política do nosso
paíf~' tendo recebido de seus. Pares o mais
pro undo respeito por sua dedicação e competência.
É o relatório.
Voto do relator

A homenagem pretendida é das mais justas e
dispensa maiores justificativas. A figura de André
Franco Montoro foi marcante na política brasileira e
deixou exemplos grandiosos para serem seguidos.
Nada mais oportuno do que dar-se à sala de r.euniões da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, que ele presidiu com invulgar competência, o nome desse ilustre político.
Para corrigir evidente lapso de digitação, apresento Emenda de Redação.
Diante do exposto, Voto Pela Aprovação deste
Projeto de Resolução nQ38, de 1999, (com Emenda
de Redação) que denomina a sala de reuniões da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
de "Plenário Franco Montoro".
Sala de Reuniões, Deputado Heráclito Fortes,
Primeiro Vice-Presidente, Relator.
EMENDA DE REDAÇÃO AO
PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 38, DE 1999
Dê-se ao art. 1Qdo projeto esta redação:
Art. 12 Fica denominada "Plenário
Deputado Franco Montoro" a sala de reuniões de n2 3 do Departamento de Comissões.
Sala de Reuniões da Mesa, Deputado Heráclito
Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.
O SR. PRESIDENTE(Michel Temer) - O parecer da Mesa, portanto, é pela aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
oferecer parecer ao projeto em substituição à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, concedo
a palavra ao Sr. Deputado Salvador Zimbaldi.
O SR. SALVADOR ZIMBALDI (PSDS - SP.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, srªs e Srs. Deputados, o nosso parecer
ao Projeto de Resolução nQ38, de 1999, é pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.
Não podemos deixar de reiterar os méritos do
grande homem e estadista André Franco Montoro,
que, sem dúvida alguma, prestou relevantes serviços
a nossa Pátria, mais particularmente ao Estado de
São Paulo. Nesta Casa e no Senado Federal, repre-
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O nosso parecer é, portanto, pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)
Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a
discussão.
Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENT~ (Michel Temer) - O parecer é pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para encaminhar a votação a favor da matéria concedo a palavra ao Deputado Aloizio Mercadante.

Há oradores inscritos para discutir a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para falar a favor da matéria, concedo a palavra ao Sr. Deputado
Evilásio Farias.
O SR. EVILÁSIO FARIAS (Bloco/P$B - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, existem honll:lns e mulheres que passam
pela história, mas também existem homens e m~lhe
res que ajudam a fazer a história e, mais do que ISSO,
confundem-se com a própria história.

Homenagear o companheiro André Franco
Montoro é motivo de honra para esta Casa. Nosso
querido Montoro teve uma brilhante carreira política,
tendo sido Vereador, Deputado Estadual, Deputado
Federal, Senador da República e Governador do maior Estado da Federação. E mais do que um Governador, foi o maior de todos os Governadores da história
de São Paulo.
André Franco Montoro cruzou os degraus da Fa.culdade de Direito da USP, na cidade de São Paulo,
onde tornou-se também professor, e não apenas professor de Direito mas também de cidadania, pelo
exemplo que representava aquele tão digno homem.
São de André Franco Montoro as frases: "Não
há democracia se não houver participação"; "Onde
houver interesses dos grandes, dos fortes e dos poderosos, há de haver um sentinela de plantão em defesa dos frágeis, dos mais fracos".
E esse lema André Franco Montoro nos ensinou
não apenas com o seu discurso e a sua pregação,
mas acima de tudo pelo exemplo, que norteará, com
certeza, os Deputados desta Casa, que foram seu~
companheiros até há poucos meses, para que se dIgam dignos e legítimos representantes do povo.
Homenagear Franco Montoro, Sr. Presidente, é
homenagear um legado, é valorizar um patrimônio.
Por isso, neste momento em que honramos a memória de André Franco Montoro, parabenizo esta Casa
pela ilustre, justa e brilhante homenagem.
O Bloco PSB/PCdoB, num sentido de reconhecimento maior, aprova com louvor este projeto, Sr.
Presidente.
Muito obrigado.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
em nome. da bancada do PT, gostaríamos de afirmar
a justeza dessa proposição de reconhecer no plenário do Congresso Nacional a contribuição inestimável
que Franco Montora deu à vida institucional e' democrática do País.
Nos tempos difíceis da ditadura militar, o então
ex-Vereador, ex-Deputado Estadual, Deputado Federal,
Senador da República, um homem que sempre se dedicou à causa pública foi, de forma intransigente, defensor da democracia, da liberdade de expressão, da
liberdade de manifestação e dos direitos humanos.
Num tempo difícil em que tantos se calaram,' Franco
Montoro foi serenamente uma voz firme em defesa
dos princípios democráticos do Estado de Direito.
Mais do que isso: ao longo de toda a vida pública, foi um homem dedicado às causas dos direitos humanos, demonstrando uma sensibilidade humanista
única de quem vem de uma forte e sustentada formação, de um democrata cristão que soube ser coerente
ao longo de toda a sua vida pública.
Sr. Presidente, nos últimos anos, o Deputado
Federal Franco Montora deu uma ênfase muito grande à regulação do sistema financeira internacional.
O problema da liberdade do capital volátil foi por
ele demonstrado nesta Casa por uma expressão da
qual se utilizou muitas vezes: "Quando se trata da relação entre fracos e fortes, a liberdade oprime, a lei liberta".
Essa preocupação do Deputado Franco Montoro era também a minha no início deste mandato e
será ao longo de todo o mandato, porque o País não
pode mais continuar exposto a esse capit~1 voláti~ que
desestabiliza economias, que se movimenta sem
qualquer regra, sem nenhum mecanismo de controle
e fiscalização de nível internacional.

Realizamos na Comissão de Economia, Indústria e Comércio um seminário sobre a taxa Tobin, uma
proposta de grande ênfase de vários intelectuais i~
ternacionais, abraçada por Franco Montoro nesse ultimo período de sua vida. Esse seminário foi em ~o
menagem .ao Deputado Federal Franco Montoro,
oportunidade em que trouxemos um Parlamentar do
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Canadá. Tíhhanios, inclusive, construído essa proposta conjuntamente.
Portanto, por toda essa trajetória de coerência
democrática, de princípios humanistas, de dedicação
à coisa pública e à causa pública, mesmo nós do PT,
. que fomos adversários políticos em tantas eleições,
tantas vezes, sempre tivemos pela figura de Franco
Montoro o respeito que a adversidade da vida pública
exige: o respeito à estatura do homem público.
Diria que em muitos momentos em que o seu
partido vacilava na relação com o nosso, em disputas
importantes da sociedade civil, Franco Montoro sempre soube posicionar-se ao lado das causas progressistas. Foi um aliado do PT em muitas batalhas, em
muitas lutas. Na minha militância de quase 30 anos de
vida, desde a época da ditadura militar, ele sempre foi
parceiro fundamental na luta pela conquista do espaço democrático e das liberdades civis.
Por tudo isso, pela história e contribuição únicas, de poucos homens públicos, queremos registrar
nosso total apoio a essa iniciativa.
Portanto, fazemos questão de publicamente homenagear esse grande homem público que o Congresso Nacional perdeu, mas que está definitivamente
registrado na história deste País e deste Parlamento.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo a palavra ao Sr. Arthur Virgílio para encaminhar a
favor da matéria.
O SR. ARTHUR VIRGíliO (PSDB - AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, qualquer homenagem que se possa prestar
a uma figura que antes de pertencer ao meu partido
pertence muito mais ao País e ao ideal da integração
latino-americana sempre será merecida e nos dará a
sensação de que nova homenagem haverá de seguir
àquela que estiver fluindo no momento. Refiro-me ao
Governador, Senador, Deputado e estadista Franco
Montoro.
Ouvia com atenção as palavras do ilustre Deputado Aloizio Mercadante, que fazia justiça ao grande
brasileiro Franco Montora. Neste momento encaminha-se com absoluta obviedade a aprovação da matéria que transforma em Plenário Franco Montoro a
sala da Comissão que mais o realizou intelectual e
politicamente nesta Casa, a Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional.
Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, vem-me à
cabeça que talvez Montoro tenha sido o mais puro
dos grandes políticos do País. A pureza apenas, sem
argúcia política e sem capacidade de ganhar eleições, seria sinônimo de ingenuidade, incapacidade e,
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talvez, até de incompetência. Mas a pureza está
acoplada a alguém que chegou a Governador de São
Paulo e não quis atropelar a sucessão para Presidente da República - S. Exª poderia muito bem ter-se
imposto como candidato de seu partido àquela altura.
Um homem que de Vereador a Senador, passando pelo Governo do Estado, ocupou todos os cargos eletivos pelo voto. Fiel à liberdade, democracia,
justiça e honradez, a suas mãos limpas, aos seus
companheiros e princípios. Talvez o homem mais generoso dentre todos com quem tenha mantido contato ao longo de minha vida pública, que já é de 21 anos
completos.
André Franco Montoro é alguém que deixou
uma enorme lacuna e muitas saudades. Não me cansarei nunca de homenageá-lo.
Durante muito tempo lidei esporadicamente
com S. Exª Por algum tempo lidei bastante. Mas nos
últimos cinco anos lidei diariamente com Franco Mantoro. Nunca vi em seu olhar nada que se assemelhasse, Srs. Deputados, à falta de compromisso com o
País. Nunca vi em nenhum gesto seu nada que significasse mesquinharia, o pequeno, a falta de grandeza.
Sua marca maior e principal era precisamente a grandeza com que encarava adversários e questões nacionais, as questões em que se metia a fundo - e só o
fazia quando elas despertavam seu interesse cívico.
Assim ele era o Montoro parlamentarista, o Montara
da integração latino-americana, o Montoro da canstrução partidária.
Sr. Presidente, encerrando minha breve e emocionada fala, registro que nada marca mais a personalidade de Franco Montara - jovem aos 82 anos de
idade - do que fato ocorrido em 1996 com relação à
convenção nacional do PSDB. S.Exa. cismava que
ela deveria ser feita por intermédio de câmaras setoriais e não como as que os partidos costumam realizar
em todos os quadrantes do País, que se esvaziam
após os discursos essenciais. Montara dizia que
aquela deveria ser uma convenção de estudos. Pedi
ao Senador Artur da Távola, na época Presidente do
Partido, que não dissesse "não" a Montara, porque
S.Exa. não teria tutano para fazer a convenção como
queria. Bastava dizer que concordávamos, sem que o
ajudássemos. Com isso, Montoro se cansaria e não
faria a convenção como desejava. Daí realizaríamos
a convenção do jeito convencional, da forma como
sempre faziam as convenções no País. No dia seguinte, às 8h30min, recebi uma convocação de Montoro para comparecer à sede do partido. Ali, Franco
Montara disse: "Arthur Virgílio, seu trabalho é esse;
Artur da Távola, sua missão é aquela; fulano de tal,
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sua mlssao é aquela outra." E distribuiu tarefas.
S.Exa. já havia montadó todos os projetos, todos os
esqueletos das propostas das câmaras setoriais, o
que fez com que aquela convenção se consubstanciasse na mais bonita já realizada pelo PSDB em toda a
sua vida.
S. Exª era um dínamo para trabalhar, sobretudo
movido a interesse público. Seu combustível era a pureza. O que mais nos enternecia era a certeza de que
ali estava um grande patriota, admirado por todos: adversários e amigos. Era excelente pai e marido. E, por
mais que o tempo passe, por mais que eu saiba que
ele tem o que bem merece, um grande lugar na história, S. Exª sempre vai deixar enorme saudade no coração de todos os brasileiros que o conheceram. Sobretudo para mim e minha família deixará uma saudade imorredoura.
Aprendi a admirar Franco Montoro, em quem tinha um modelo, inatingível talvez, mas a seguir. Procurava aproximar-me dele no que pudesse. Emocionava-me com sua simples presença, a presença de
um homem íntegro, honrado e correto da cabeça aos
pés, da manhã à noite e por todos os anos.
Queria muito que S. Exª tivesse completado um
século de vida, mas ele realizou muito mais do que
um século na sua luta para fazer uma bela história
neste País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
submeter a votos o Projeto de Resolução nº 38, de
1999.
A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1º Fica denominado de Plenário Deputado
Franco Fontoro a sala de reuniões de nº 3 do Departamento de Comissões.
Art. 2º A Mesa da Câmara dos Deputados adotará as providências necessárias à implementação
desta resolução.
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. Líderes?
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - O PV vota "sim", Sr. Presidente.
O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós, do PPS,
consideramos que esta Casa assume decisão muito
importante ao dar à sala de reuniões da Comissão de
Relações Exteriores o nome daquele que para nossas gerações representou um marco da decência, da
honestidade e da postura política neste País.
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O Sr. Franco Montoro foi isso quando se posicionou a favor das Diretas-já, da anistia e de outros fatos
políticos importantes da história do País.
Portanto, o voto do PPS, com muita honra, é
"sim".
O SR. BISPO WANDERVAL (Bloco/PL - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Liberal entende que é justa a homenagem ao Deputado
Franco Montoro. Portanto, o PL vota "sim".
O SR. ALDO REBELO (Bloco/PCdoB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PSB/PCdoB sente-se não apenas no dever moral e
político de apoiar essa proposta. Também queremos
registrar que o ex-Governador de São Paulo,
ex-Senador, ex-Ministro do Trabalho e Deputado Federal Franco Montoro foi dessas figuras que honram
não apenas a homenagem que recebem, mas todos
os cargos e funções públicas que o.,?upam.
Seja na condição de Deputado Federal, que conhecemose com quem convivemos até recentemente, de Senador ou Ministro do Trabalho, o
ex-Governador Franco Montoro tem reconhecida sua
trajetória de homem íntegro, probo e de democrata
submetido às provas mais diversas.
O nosso voto é "sim", Sr. Presidente.
O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT entende que o
ex-Ministro, ex-Senador e ex-Governador do Estado
de São Paulo merece as homenagens de todo o povo
brasileiro por ter sido um homem probo e honesto,
pessoa da mais alta seriedade, que dignificou o nome
da política e dos políticos brasileiros.
Todos somos homenageados quando o nome
de Franco Montoro é dado à sala de reuniões da Comissão de Relações Exteriores, já que S. Exª foi nosso companheiro nesta Casa.
Portanto, o PDT encaminha o voto favorável, em
louvor a esta figura suprapartidária que já tem o reconhecimento do povo brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CELSO GIGLlO (PTB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PTB considera justa
esta homenagem a quem não foi apenas um grande
Governador, Senador ou Ministro, mas Franco Montoro sempre enalteceu a classe política.
Em nome da Liderança do PTB, oriento com
muito prazer nossa bancada, porque Franco Montoro
era, além de tudo, um grande municipalista. É dele a
célebre frase dispondo que ninguém nasce no País
ou no Estado, mas que todos nascem no Município.
O voto do PTB é "sim".
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O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, achamos a
mais justa das homenagens que uma das dependências da Casa tenha o nome do Governador, Senador
e Deputado Franco Montora, um político na acepção
da palavra.
Só lamentamos que seu partido, PSDB, não lhe
tenha dado a oportunidade de presidir a Comissão de
Relações Exteriores justamente no ano em que ocorreu seu passamento. Certamente, seria homenagem
muito maior a quem sempre teve a preocupação com
as relações exteriores e, principalmente, com a América Latina.
Portanto, o PPB vota "sim", por acreditar pequena ainda, mas justa a homenagem ao grande líder político que foi Franco Montoro.
O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o resgate da história, da
vida e da personalidade política do ex-Senador,
ex-Deputado e ex-Governador Franco Montoro é uma
homenagem à liderança política que foi essencialmente um democrata, um republicano com postura
de tolerância democrática, um homem do diálogo
que realizou a ética na política.
Portanto, o PT, com base nesses valores e nos
discursos que já foram pranunciados nesta tarde, recomenda o voto "sim".
O SR. EDINHO ARAÚJO (PPS - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaríamos também de nos manifestar favoravelmente à homenagem
que se presta ao grande Governador, o saudoso
Franco Montoro. Nós, que vivenciamos seu Governo
no Estado de São Paulo, mais do que isso, somos
seus discípulos, pela competência e pelo aspecto didático que sempre imprimiu em suas ações políticas.
Acompanhamos sua trajetória e, de perto, seu Governo em São Paulo, que foi exemplar e democrático.
Lembramos, nesta oportunidade, a visão do Governador Franco Montoro quando das eleições diretas
e da histórica manifestação na Praça da Sé. Quantos de
nós, do PMDB, não sabíamos se era oportuna aquela
manifestação, mas o Governador Franco Montora reaIizou-a e ela tornou-se um marco para a democracia
brasileira.
Sr. Presidente, recordamos ainda um aspecto
da sua administração: a somatória das pequenas
obras. O Governador Franco Montora realizou pequenas obras e do conjunto delas realizou um grande Govemo em São Paulo.
Portanto, esta Casa faz mais do que justiça ao
homenageá-lo. Por conseguinte, estamos aqui para
louvar esta iniciativa e votar "sim" à proposta.
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O SR. JORGE ALBERTO (PMDB - SE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB entende
como justa e meritória esta homenagem que a Casa
presta ao ilustre Franco Montora, por sua história, seu
passado, por ter sido um político humanitário que firmou seu nome no cenário nacional pela sua probidade
e pela ética em exercer sua atividade política.
Portanto, o PMDB acredita que chega em boa
hora esta homenagem que presta a Câmara dos Deputados ao nosso ex-Deputado Federal e companheira Franco Montoro.
O PMDB vota "sim".
O

SR. ANTONIO

CARLOS

PANNUNZIO

(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Parlamentares, evidentemente todos os
Líderes que me antecederam já falaram dos feitos de
Franco Montora com brilhantismo.
Mas no momento em que encaminho a votação
pelo PSDB, faço um apelo aos Parlamentares e aos
nossos companheiras nesta Casa. Franco Montora foi
um batalhador das causas difíceis. Batalhou pela democracia, pelo parlamentarismo. E a última batalha
que travava quando veio a falecer é a da ainda não
terminada integração latino-americano. Exatamente
em nome da última grande causa de Franco Montora,
faço um apelo a todos os Líderes partidários para que
nós, cônscios de nossas responsabilidades, levemos
adiante seu sonho da integração latino-americana.
Assim sendo, Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, tenho muito pouco a acrescentar ao que foi dito em relação ao
ex-Deputado, ex-Vereador, ex-Ministra de Estado,
ex-Governador e ex-Senador da República, André
Franco Montora.
Sr. Presidente, Franco Montora foi um homem
prabo, correto, de quarenta anos de vida pública
exemplar, que sempre pracurau cercar-se dos melhores. Formou quadras importantes para a vida pública
deste País, entre os quais se inclui V. Exª, o Presidente Fernando Henrique Cardoso, o Ministra José Serra, o ex-Ministra Sérgio Motta, o ex-Ministra Clovis
Carvalho, o atual Ministra Paulo Renato Souza e tantas figuras.
Mais importante do que tudo isso.foi o sentimento - tão bem dito pelo nobre Deputado Antonio Carlos Pannunzio - de S. Exª a respeito da integração da
América Latina. No dia em que se sentiu mal no aeroporto participaria de reunião da Associação Latino-Americana. Ele sonhou com a integração das
Américas para defender interesses comuns. Sonhou

Outubro de ]999

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

com uma Alca diferente, que não se restringiria apenas a seu valor comercial. Não sonhou apenas com a
globalização econômica, mas com a globalização dos
problemas e das suas soluções.
Franco Montoro foi um homem que se antecipou
à sua época. Uma daquelas figuras que marcam profundamente a vida pública do País. Em qualquer momenta que se fizer revisão do período chamado de ditadura ou revolucionário, como queiram, Franco Montoro sempre aparecerá como defensor da liberdade
de expressão, de sonhar, pensar e agir.
Por tudo isso, ele merece a justa homenagem
que esta Casa neste dia lhe presta. O Presidente da
Câmara dos Deputados teve oportunidade de trabalhar com S.Exa. Dar o nome de Franco Montoro à sala
de reuniões da Comissão de Relações Exteriores é
uma justa homenagem. A Câmara dos Deputados se
associa a tantas outras homenagens prestadas à
grande figura de homem público que foi André Franco
Montara.
O PFL vota "sim".
O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo associa-se a todos os demais oradores nas homenagens
prestadas ao companheiro Franco Montara.
Certamente, para todos nós, foi um privilégio e
honra ter convivido com ele neste plenário, nos corredores e Comissões desta Casa. A cada pronunciamento seu, obtínhamos aulas de conhecimento, serenidade, equilíbrio, cultura e política. Cada vez que
nossç> companheiro Franco Montoro manifestava-se
- e muitas vezes o fez com propriedade -, tivemos a
oportunidade de aprender com ele.
Portanto, o Governo entende ser esta uma justa
homenagem, absolutamente cabível neste momento,
e quer que a família do Deputado Franco Montoro e
os seus colegas mais próximos - fui seu vizinho de
gabinete - saibam que temos todos a consciência
tranqüila de que estamos prestando justa homenagem a um homem público de grande estatura e que,
se Deus lhe deu longa vida, o fez em benefício de todos nós.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Governo vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)
Aprovado
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
submeter a votos a seguinte:
Emenda de Redação oferecida pelo Relator da
Mesa.
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Dê-se ao art. 1º do projeto esta redação:
Art. 1º Fica denominada "Plenário Deputado
Franco Montara" a sala de reuniões de nº 3 do Departamento de Comissões.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
que a aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)
Aprovada
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte Redação Final:
REDAÇÃO FINAL
DO PROJETO DE RES.OLUÇÃO Nº 38, DE 1999

Denomina "Plenário Deputado Franco Montoro" a sala de reuniões da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.
A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1º Fica denominada "Plenário Deputado
Franco Montara" a sala de reuniões de número três do
Departamento de Comissões.
Art. 2º A Mesa da Câmara dos Deputados adotará as providências necessárias à implementação
desta Resolução.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1999. Relator Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
que a aprovam queiram permanecer cama estão. (Pausa.)
Aprovada.
Vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Considero promulgada, nesta sessão, a seguinte:
RESOLUÇÃO Nº 7, DE 1999

Denomina "Plenário Deputado Franco Montoro" a sala de reuniões da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.
Faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução:
Art. 1º Fica denominada "Plenário Deputado
Franco Montoro" a sala de reuniões de número três do
Departamento de Comissões.
Art. 2º A Mesa da Câmara dos Deputados adotará as providências necessárias à implementação
desta Resolução.
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Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

Câmara dos Deputados, 13 de outubro de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) V. Exª a palavra.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, cumprimento V. Exª pela decisão, porque se
poderia abrir um precedente perigoso. Já que existe
o chamado acordo, que se cumpra o Regimento.
Parabéns por cumpri-lo.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Pela ordemo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
faço uma consulta à Presidência da Câmara, pedindo a V. Exª que ouça os Líderes. Todos os requerimentos de CPI votados por nós nesta Casa fixam o
número de integrantes dessas Comissões entre dezesseta a dezenove Deputados. Votamos o requerimento do Projeto de Resolução nº 32-A, que cria a
CPI dos Medicamentos, no qual foi fixado em doze
o número de membros para dela fazerem parte. Claro que o requerimento pode fixar esse número em
doze membros.

Considerando que tenho dificuldades porque
mais Deputados querem participar da referida CPI,
consulto V. Exª, se os Líderes concordarem, sobre a
ampliação do número de membros de doze para dezessete. Consultei o autor do requerimento, Deputado
Nelson Marchezan, e S. Exª disse que não se opõe,
mas é claro que sua posição depende da opinião
dos Líderes. Se, por consenso, concordarem em ampliar o número de doze para dezessete Deputados
para integrarem a CPI dos Medicamentos, isso possibilitará maior representação.
Há um interesse muito grande pelo tema, e estou sendo franco. Para minha bancada participar
com os especialistas que tem, dezessete membros
seria um número razoável e adequado.
Por isso, solicito de V. Exª uma compreensão,
ouvindo os Líderes sobre a ampliação do número de
membros da CPI.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nobre
Líder José Genoíno, como se trata de projeto de resolução, e para não abrir nenhum precedente, proporia a V. Exª que oferecesse um projeto de resolução, ao qual os Líderes dariam urgência. Imediatamente, eu trariá a Plenário a urgência, e no mesmo
dia, naturalmente alterando o número, votaríamos o
mérito. Proponho que V. Exª, ainda hoje ou amanhã,
formule o projeto de resolução.
O SR. JOSÉ GENOíNO - Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) gado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)
_ 2 _

Tem

Obri-

PROJETO DE LEI Nº 3.939-A, DE 1997
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nº 3.939, de 1997, que institui o Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das
Telecomunicações - FDTT, e dá outras
providências. Tendo parecer da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática pela aprovação, com substitutivo, deste e das emendas nºs 1/98, 3/98,
4/98, 6/98 e 1/99, apresentadas na Comissão, e as de nºs 1-S/99, 8-S/99, 11-S/99 e
13-S/99, apresentadas ao substitutivo, e
pela rejeição das emendas nºs 2/98 e 5/98,
apresentadas na Comissão, e as de nºs
2-S/99, 3-S/99, 4-S/99, 5-S/99, 6-S/99,
7-S/99, 9-S/99, 10-S/99 e 12-S/99, apresentadas ao substitutivo, com voto em separado dos Deputados Maluly Netto e Walter Pinheiro (Relator: Sr. Luiz Moreira). Pendente
de pareceres das Comissões: de Finanças e
Tributação; e de Constituição e Justiça e de
Redação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
oferecer parecer em substituição à 'Comissão de Finanças e Tributaç~o, concedo a palavra ao Sr. Deputado Custódio Mattos.
O SR. CUSTÓDIO MATTOS (PSDB - MG.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, srªs e Srs. Deputados, o Projeto de Lei nº
3.939, de 1997, foi encaminhado pelo Poder Executivo à apreciação do Congresso Nacional, cumprindo
disposição contida no art. 77 da Lei nº 9.472, de 1997,
que estabeleceu a obrigatoriedade de criação de um
fundo com o objetivo de estimular o processo de ino-
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vação tecnológica, incentivar a capacitação de recursos humanos, fomentar a geração de empregos e
promover o acesso de pequenas e médias empresas
a recursos de capital, de modo a ampliar a competitividade da indústria brasileira de telecomunicações.
Ao projeto original foi apresentado na Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
substitutivo assinado pelo Relator, Deputado Luiz Moreira. O fundo será administrado por um conselho
gestor, constituído por representantes de órgãos governamentais e da sociedade civil. Os agentes financeiros serão BNDES e a Finep. Constituem recursos do fundo: dotações orçamentárias, parcelas a serem determinadas pela Lei Orçamentária Anual, de
no mínimo 1% de recursos previstos em legislação
específica, contribuição de 0,5% sobre a receita bruta
apurada mensalmente das empresas civis de telecomunicações nos regimes público e privado, contribuição de 1% devida pelas instituições autorizadas na
forma da lei sobre a arrecadação bruta de eventos
participativos realizados por meio de ligações telefônicas, e produtos da remuneração de recursos repassados aos agentes aplicadores, doações e outros.
O patrimônio inicial do Funtel será constituído
mediante a transferência de 100 milhões de reais oriundos do Fistel. A partir de 1Q de agosto de 2001,20%
dos recursos do fundo serão alocados diretamente à
Fundação CPqD.
Pelo exposto, em termos preliminares, voto pela
compatibilidade e pela adequação orçamentária e fi. d P'
d L' 03 939 A d 19
nancelra o roJeto e el n-.
-, e 97.
No mérito, voto pela sua aprovação, nos termos
do substitutivo da Comissão de Ciência e Tecnologia.
É o parecer, 8r. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ O parecer é pela aprovação e, portanto, pela adequação financeira e orçamentária.

o

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
emitir parecer ao projeto, em substituição à Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, concedo a
palavra ao Deputado Osmar Serraglio.
O SR. OSMAR SERRAGLlO (PMDB - PRo
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, o presente Projeto de Lei nº 3.939, de
1997, de autoria do Poder Executivo, tem por objetivo
instituir o Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico
das Telecomunicações - FDTT e dar outras providências.
Na exposição de motivos que o integra, o então
Ministro de Estado das Comunicações, Dr. Sérgio
Motta, assim o justificou:
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O objetivo do FDTT, estabelecido pela
Lei nQ 9.462/97, é estimular a pesquisa e o
desenvolvimento de novas tecnologias, incentivar a capacitação dos recursos humanos, fomentar a geração de empregos e
promover o acesso de pequenas e médias
empresas a recursos de capital, de modo a
ampliar a competição na indústria de telecomunicações.
O presente projeto estabelece, como
principal fonte de recursos para o FDTT, um
percentual das receitas auferidas com as
concessões, permissões e autorizações de
serviços de telecomunicações e de uso de
radiofreqüências, bem como com a aprovação de laudos de ensaios de produtos, percentual esse a ser estabelecido anualmente
pela Lei Orçamentária.
O FDTT será gerido pela Agência Nacional de Telecomunicações, tendo como
agente financeiro o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
BNDES. Sua proposta de orçamento será
incluída no Projeto de Lei Orçamentária
Q
Anual, nos termos do § 5 do art. 165 da
Constituição Federal.
A matéria foi inicialmente distribuída à Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, que a aprovou unanimemente, com substituQs
tivo, bem como as Emendas de n 1, 3, 4 e 6, de
1998, e 1, de 1999, apresentadas ao projeto de lei,
e as de nQs 1-S/99, 8-8/99, 11-S/99 e 13-8/99, apre- .
sentadas ao substitutivo, e rejeitou as de nQs 2 e 5,
de 1998, apresentadas ao projeto, e as de nQs 2-8,
3-S, 4-S, 5-8, 6-S, 7oS, 9-8, 10-S e 12-S, todas de
1999, apresentadas ao substitutivo, tudo nos termos
do parecer do Relator, o ilustre Deputado Luiz Moreira, que apresentou complementação de voto.
Ofereceram votos em separado os nobres Deputados Maluly Netto e Walter Pinheiro.
As proposições vêm agora a esta Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação para análise
quanto aos aspectos de constituciona.\.idade, juridicidade e técnica legislativa, a teor do que dispõe o art.
32, inciso 111, letra a do Regimento Interno.
A matéria tramita em regime de urgência urgentíssima, nos termos do art. 155, também do RegimenO
to Interno.
Voto.

O Projeto de Lei nº 3.939, de 1997, o substitutivo
adotado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática e as emendas que lhe foram
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ali oferecidas atendem aos requisitos constitucionais
relativos à competência dá União e à atribuição do
Congresso Nacional para legislar sobre a matéria,
bem como à i"::litimidade da iniciativa do Poder Executivo. Atendem ainda à exigência contida no art.
167, inciso IX, da Lei Maior, no sentido da prévia autorização legislativa para a instituição de fundos de
qualquer natureza.
No que concerne à juridicidade, as proposições
em apreço atendem às condições estabelecidas nos
arts. 71 usque 74 da Lei nº 4.320, de 1964.
Finalmente, a técnica legislativa e a redação utiIizadas não merecem reparos, eis que estão de conformidade com as disposições da Lei Complementar
nº 95, de 1998.
Ante o exposto, nosso voto é pela constitucionaIidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 3.939, de 1997, do substitutivo adotado
pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática e das emendas nela propostas.
É o voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O parecer é pela aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em discussão a matéria.
Para falar contra, concedo a palavra ao Sr. Deputado Aldo Rebelo.
O SR. ALDO REBELO (Bloco/PCdoB _ SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, o fundo criado por esse projeto objetiva
estimular o processo de inovação tecnológica, incentivar a capacitação de recursos humanos e fomentar
a geração de empregos, tendo como agente financeiro o BNDES e como empresa financiadora de estudos
e projetos o Finep.
É evidente que temos todas as razões para nos
posicionarmos favoravelmente ao projeto. Até registraríamos que tarda a sua aprovação por este Plenário. No entanto, não poderíamos deixar de registrar _
e no registro vai a restrição à aprovação do projeto na
forma em que ele se encontra - a ausência no projeto e no espírito do seu conteúdo de uma preocupação
de alta relevância para os interesses do nosso País: a
segurança nacional.
.
O projeto dispõe que o fundo será administrado
por um conselho gestor, naturalmente nomeado pelo
Executivo e composto pelas seguintes instituições:
Ministério das Comunicações, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Anatel,
BNDES e Finep.
Sr. Presidente, o tema tecnologia está cada vez
mais associado à questão da segurança e defesa na-
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cional. Esses dias, a própria Anatel publicou edital
para operação de satélites cujos sinais forneceriam
informações básicas para a Presidência da República, o Estado-Maior das Forças Armadas, o Comando
das três forças - Exército, Marinha e Aeronáutica -,
as Polícias Militares, a Polícia Federal e o Ministério
da Justiça.
Estranhamente, entre as duas empresas habilitadas para a operação desse satélite, encontra-se
uma empresa espanhola, a Espasat, controlada pelo
Governo espanhol por meio do Ministério da Defesa
da Espanha.
A Espanha, Sr. Presidente, faz parte de uma aliança militar, a Otan, cujo Secretário-Geral é justamente
um espanhol. A nossa preocupação é que não se situe explicitamente no projeto de criação desse fundo
a preocupação com a questão da segurança nacional, que esse fundo não tenha explicitada parte da
sua vinculação à questão da segurança'e defesa do
País para que não tenhamos de continuar operando
satélites que ofereçam sinais à Presidência da República e ao Ministério da Defesa por meio de uma empresa controlada pelo Ministério da Defesa de outro
. país.
. Recentemente, estivemos na região fronteiriça
do Norte do Brasil, e foi constrangedor verificar que,
nos pelotões de fronteira do nosso País, o Comando
Militar da Amazônia tem de negociar com a Telemar a
instalação de um orelhão nas proximidades dos pelotões e dos comandos das brigadas de fronteira porque essa é a única forma de comunicação daquelas
comunidades com o resto do País.
Em razão disso, Sr. Presidente, além de estranharmos que não haja preocupação explícita com a
questão da segurança, gostaríamos de ter mais um
tempo para estudar com as Lideranças e os técnicos
do Governo formas de vincularmos mais diretamente
parte dos recursos provenientes do fundo para desenvolver a tecnologia e as comunicações ligadas à
defesa nacional.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a
discussão.
Vai-se passar à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa requerimento de seguinte teor:
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 193 do Regimento Interno, Adiamento da Votação, por 2 sessões,
do Projeto de Lei nº 3.939/97, constante do item 5 da
Ordem do Dia de hoje.
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Sala das Sessbes, 13 de outubro de 1999. Deputado .Aldo Rebelo, Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. Líderes?
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero fazer um
apelo ao Deputado Aldo Rebelo para que retire o requerimento. Trata-se de um projeto importante e há
um entendimento com os diferentes Líderes.
As questões levantadas pelo nobre Deputado
Aldo Rebelo podem ser sanadas. Acredito que poderíamos votar esta matéria tão importante para o desenvolvimento tecnológico das comunicações em
nosso País.
Esse fundo, Sr. Presidente, tem vários aspectos
positivos. No encaminhamento, vou mostrar.
O Deputado Aldo Rebelo, como um grande Parlamentar que é e como um Líder que tem pautado seu
trabalho em defesa dos mais sagrados interesses
desta Casa e do País, não se furtará ao entendimento
para que possamos votar esta matéria nesta noite.
É fundamental que votemos imediatamente
esta matéria. Por isso, faço esse apelo ao nobre Líder
Aldo Rebelo.
o SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exª a palavra.
O SR. ALDO REBELO (Bloco/PCdoB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sou um homem do diálogo, da moderação e do atendimento aos
apelos. No entanto, devolvo o apelo ao Líder Inocêncio Oliveira. Já que existe, mais adiante, um outro projeto que cria o Fundo de Universalização das Telecomunicações, que estudássemos, no caso da criação
do próximo fundo, uma vinculação mais explícita,
mais direta, de parte dos recursos à questão do desenvolvimento de tecnologias e da universalização da
comunicação na área da defesa nacional.
Gostaria de ouvir o Líder Inocêncio Oliveira sobre o meu apelo. Naturalmente, sendo atendido, concordarei em retirar o meu requerimento. (Palmas.)
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exª a palavra.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, ouvi com muita
atenção o nobre Líder Aldo Rebelo, por quem tenho
uma grande admiração não só pelo seu trabalho, mas
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também pela seriedade com que desenvolve a sua
atividade nesta Casa e na sua vida particular.
Quando votei a favor da quebra do monopólio
das telecomunicações, eu disse, em nome do PFL,
como social-liberal e homem do interior que sou, que
a privatização poderia ensejar dois tipos de Brasil:
um, com um avanço tecnológico muito grande no
campo das telecomunicações; outro, sem nenhum
meio de telecomunicação, nenhuma atividade nessa
área, nem o telefone convencional, nem o celular.
Louvo a preocupação do Deputado e Líder Aldo
Rebelo e comprometo-me com o nobre colega a, juntos, procurar a fixação de um percentual que possibilite o des~nvolvimento tecnológico sobretudo naquelas
regiões mais carentes, mais longínquas, mais abandonadas, onde o retorno monetário talvez não seja
suficiente para a atuação efetiva das empresas privatizadas.
Incorporo-me ao sentimento do Líder Aldo Rebelo. O sentimento é por um Brasil uniforme, um Brasil
que proporcione igualdade de direitos e oportunidades a todos os cidadãos, independentemente da região onde vivam ou exerçam suas atividades. Esse
fundo de telecomunicações é o instrumento adequado para que fixemos esse percentual.
Vamos votar hoje esta matéria, que é fundame'ntal para a vida do País.
O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exª a palavra.
O SR. ALDO REBELO (Bloco/PCdoB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou de
acordo. Naturalmente, comunicarei essa decisão à
Assessoria do Ministério da Defesa e dos Comandos
Militares, para que, juntamente com as Lideranças do
Governo e seus técnicos, estudemos a forma adequada para vincular recursos do Fundo de Universalização das Telecomunicações à defesa e segurança
nacional, principalmente nas áreas mais remotas do
nosso País.
Em tendo sido atendido, pelo que agradeço ao
Líder Inocêncio Oliveira, retiro o meu pedido de adiamento da votação da presente matéria.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -" Retirado
o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para encaminhar a favor da matéria, concedo a palavra ao Sr.
Deputado Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA.,Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, o projeto ora em apreciação, batizado nesta
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Casa por FUNTEL - Fundo Nacional de Telecomunicações, advém de uma exigência da Lei Geral de Telecomunicações, em seu art. 77.
Para que fique clara a questão da exigência, é
bom lembrar que havia um processo extremamente
combinado e amarrado. Não era um acordo de Lideranças, Deputado Fernando Gabeira, mas uma exigência legal, eu diria até que com um atraso considerável, levando-se em conta os aspectos econômico e
financeiro e os avanços tecnológicos.
Refiro-me a esse atraso, Sr. Presidente, porque,
nesse período em que o Funtel deixou de ser arrecadado, deixamos de investir em diversos setores do
desenvolvimento. A nossa Nação tem perdido significativos espaços na área do desenvolvimento tecnológico em telecomunicações, apesar de o conhecimento nacional ter sido pioneiro no uso do cartão indutivo. Talvez, Deputado Luiz Moreira, poucos brasileiros
saibam que o TP a cartão, tecnologia brasileira hoje
vendida a diversos países, inclusive à China, foi desenvolvido por um companheiro nosso do Centro de
Pesquisa e Desenvolvimento do Sistema Telebrás.
A tecnologia do TP a cartão inovou e desafiou,
do ponto de vista do uso, o chamado cartão magnético, as fichas e as moedas. Às vezes o usuário não
sabe nem se insere o cartão de frente, de verso, de
um lado ou de outro, porque a tecnologia adotada privilegiou a possibilidade de todo e qualquer cidadão
usar o cartão sem a necessidade de um conhecimento mais profundo do sistema. E iriam além, não fosse
o processo abortado no contexto da privatização.
Deputado Michel Temer, o CPqD estava desenvolvendo, a partir do cartão indutivo, uma tecnologia
que permitiria aos aposentados deste País retirar seu
extrato de conta em qualquer telefone público de
qualquer pequena cidade. É isso o que denominamos
universalizar as telecomunicações; Universalizar as
telecomunicações não é instalar telefone público em
esquina, é dar ao povo brasileiro acesso a padrões
tecnológicos dessa monta.
A esse projeto ora em curso, ainda que com divergências, apresentamos emendas. Primeiro, para
que os recursos fossem maiores que 0,5% sobre a receita bruta. Fomos derrotados. Apresentamos emenda na perspectiva de que na gestão desse fundo fosse permitida não só a participação de técnicos, mas
também de trabalhadores, possibilitando cada vez
mais a sinergia entre aqueles que elaboram e aqueles
que vão usufruir da tecnologia. E, acima de tudo, para
que os recursos fossem sobejamente utilizados pelas
nossas universidades e pelo nosso centro de pesquisa. Ainda que, lamentavelmente, o nosso CPqD seja
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hoje uma fundação privada, defendemos a ida desses recursos para esse centro de excelência de telecomunicações, o maior da América Latina e o quinto
do mundo.
É preciso que os Srs. Deputados tenham uma
noção do que isso significa. Um país que alguns diziam ter as telecomunicações atrasadas, detinha, sob
seu controle, pesquisas de um centro que era considerado o quinto maior centro de excelência do mundo
em uma das áreas mais sofisticadas. Esse centro não
pode naufragar, não pode morrer.
Srs. Deputados, quando digo que estamos votando a matéria com atraso é porque, na realidade, vimos perdendo recursos desde 1997. A Lei Geral foi
aprovada por este Plenário.no mês de julho do ano de
1997 e recomendava que o Executivo enviasse o projeto a esta Casa em noventa dias. Estamos em 1999!
Sr. Presidente, ainda com atraso, creio que podemos festejar, pois pelo menos uma parcela significativa dos volumosos recursos das telecomunicações
ficarão retidos para usufruto da Nação, para que não
sejamos meramente usuários de telecomunicações,
mas sejamos também produtores de tecnologia nessa área de ponta, de excelência, das transformações
que abalam o mundo.
Neste exato momento, o mundo inteiro discute o
avanço das telecomunicações na maior feira de telecomunicações do mundo, que está acontecendo na cidade de Genebra. Lamentavelmente, o Brc:~il não montou um stand seu. Um país que nesta era é tido como
grande celeiro, pela sua capacidade, demanda, oportunidade de negócios, capilaridade, possibilidade de
agregação de novos serviços, essa fantástica e bombástica revolução nas telecomunicaçõe~ tlCOU de fora.
O Congresso Nacional tem de dar essa contribuição decisiva e aprovar um fundo que pelo menos
nos coloque frente a frente com a possibilidade de entrar na disputa tecnológica.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, ao apreciar o projeto, ofereceu ao mesmo e vou submeter a votos o seguinte Substitutivo
Ihstitui o Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações
_ FUNTTEL e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1 Fica instituído o Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações
FUNTTEL, de natureza contábil, com o objetivo de
estimular o processo de inovação tecnológica, incen-
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tivar a capacitação de recursos humanos, fomentar a
geração de empregos e promover o acesso de pequenas e médias empresas a recursos de capital, de
modo a ampliar a competitividade da indústria brasileira de telecomunicações, nos termos do art. 77 da Lei
nº 9.472, de 16 de julho de 1997.
Art. 2º O Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações será administrado por
um Conselho Gestor e terá como agentes financeiros
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social - BNDES e a Empresa Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP.
§ 1º O Conselho Gestor será constituído pelos
seguintes membros:
I - um representante do Ministério das Comunicações;
11 - um representante do Ministério da Ciência
e Tecnologia;
111 - um representante do Ministério do Desen-.
volvimento, Indústria e Comércio Exterior;
IV - um representante da Agência Nacional de
Telecomunicações - ANATEL;
V - um represe!1t~nte do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES;
VI - um representante da Empresa Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP.
§ 2º Cabe ao Poder Executivo nomear os membros do Conselho Gestor do Funttel, devendo a primeira investidura ocorrer no prazo de até noventa
dias a partir da publicação desta lei.
§ 3º O Conselho Gestor será presidido pelo representante do Ministério das Comunicações e decidirá por maioria absoluta.
§ 4º O mandato e a forma de investidura dos
conselheiros serão definidos em regulamento.
§ 5º Os agentes financeiros prestarão contas da
execução orçamentária e financeira do Fundo ao
Conselho Gestor.
§ 6º Será definida na regulamentação a forma
de repasse dos recursos pelos agentes financeiros
para a execução dos projetos aprovados.
§ 7º Os membros do Conselho Gestor não serão
remunerados pela atividade exercida no Conselho.
§ 8º O Ministério das Comunicações prestará ao
Conselho todo o apoio técnico, administrativo e financeiro.
Art. 3º Compete ao Conselho Gestor:
I - aprovar as normas de aplicação de recursos
do Fundo em programas, projetos e atividades prioritárias na área de telecomunicações, em consonância
com o disposto no art. 1º desta lei;
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11 - aprO\"'iJ, acompanhar e fiscalizar a execução
do Plano de Aplicação de Recursos submetido pelos
agentes financeiros e pela Fundação CPQd;
111 - submeter, anualmente, ao Ministério das Comunicações a proposta orçamentária do Funttel, para
inclusão no projeto de lei orçamentária anual a que se
refere o § 5º do art. 165 da Constituição Federal, observados os objetivos definidos no art. 1º desta lei, as políticas de desenvolvimento tecnológico fixadas pelos Poderes Executivo e Legislativo e a existência de linhas de
crédito;
IV - prestar conta da execução orçamentária
financeira do Funttel;
.
V - propor a regulamentação dos dispositivos
desta lei, no âmbito de sua competência;
VI - aprovar seu regimento interno;
VII - decidir sobre outros assuntos de interesse
do Funttel.
Art. 4º Constituem receitas do Fundo:
I - dotações consignadas na lei orçamentária
anual e seus créditos adicionais;
11 - parcela, a ser determinada pela lei orçamentária anual de, no mínimo, um por cento dos recursos a que se referem as alíneas c, d, e, f e j do art.
2º da Lei nº 5.070, de 7 de julho de 1966, com a redação dada pelo art. 51 da Lei nº 9.472, de 16 de julho
de 1997;
111 - contribuição de meio por cento sobre a receita bruta das empresas prestadoras de serviços de
telecomunicações nos regimes público e privado, excluindo-se, para determinação da base de cálculo, as
vendas canceladas, os descontos concedidos, o
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transportés Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, a contribuição ao Programa de
Integração Social - PIS e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS.
IV - contribuição de um por cento devida pelas
instituições autorizadas na forma da lei, sobre a arrecadação bruta de eventos participativos realizados
por meio de ligações telefônicas;
V - o produto de rendimentos de aplicações do
próprio Fundo;
VI - o produto da remuneração de recursos re·
passados aos agentes, aplicadores;
VII - doações;
VIII - outras que lhe vierem a ser destinadas.
Parágrafo único. O patrimônio inicial do Funttel
será constituído mediante a transferência de
R$100.000.000,00 (cem milhõe~ de reais) oriundos
do Fistel.

e
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O art. 3º da Lei nº 5.070, de 1966, com a
redação dada pelo art. 51 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, passa a ter a ~eguinte redação:

Art. 8º O Poder Executivo ,expedirá a regulamentação necessária ao pleno cumprimento desta
lei no prazo de noventa dias. . ,

"Art. 3º Além das transferências para o Tesouro
Nacional, para o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações - FUST, e para o Fundo
para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações - FUNTTEL, os recursos do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações - FISTEL, serão aplicados pela Agência Nacional de Telecomunicações _
Anatel:

Art. 9º Esta lei entra em vigor cento e vinte
dias após a sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os
Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam como se acham. (Pausa.)'

Art. 6º Os recursos do Fundo serão aplicados
exclusivamente no interesse do setor de telecomunicações.

§ 1º A partir de 1º de agosto de 2001, vinte por
cento dos recursos do Fundo serão alocados diretamente à Fundação CPQd.
§ 2º A partir de 1º de agosto de 2002, é facultado ao Conselho Gestor alterar o percentual definido no parágrafo anterior, levando em consideração
a necessidade de recursos para preservação da capacidade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico daquela Fundação nos termos do art. 190 da Lei
nº 9.472, de 16 de julho de 1997.
§ 3º Os recursos referidos nos parágrafos anteriores serão aplicados sob a forma não reembolsável.

§ 4º A Fundação CPQd apresentará, anualmente, para apreciação do Conselho Gestor, relatório de
execução dos Planos de Aplicação de Recursos, na
forma que dispuser a regulamentação.
§ 5º Os recursos do Funttel ficarão depositados nos agentes financeiros, que se encarregarão
do recebimento e manutenção em depósito das receitas do Fundo, bem como dos repasses e aplicações determinados pelo Conselho Gestor.
§ 6º As contas dos usuários de serviços de telecomunicações deverão indicar, em separado, o
valor da contribuição ao Funttel referente aos serviços faturados.
§ 7º As entidades recebedoras de contas de
serviços de telecomunicações deverão, na mesma
data em que efetuarem crédito em favor das prestadoras de serviços, repassar os valores referentes à
contribuição ao Funttel a seus agentes financeiros.
Art. 7º Os recursos destinados ao Funttel, não
utilizados até o final do exercício, apurados no balanço anual, serão transferidos como crédito do
mesmo Fundo no exercício seguinte:

Aprovado.
Ficam prejudicados a proposição inicial (Projeto de Lei nº 3.939/99) e as emendas a ele oferecidas.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há
sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte
Redação Final:
REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI Nº 3.939-8, DE 1997
Institui o Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações - FUNTTEL, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Fundo para o desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações
FUNTTEL, de natureza contábil, com o objetivo de
estimular o processo de inovação tecnológica, incentivar a capacitação de recursos humanos, fomentar a
geração de empregos e promover o acesso de pequenas e médias empresas a recursos de capital, de modo
a ampliar a competitividade da indústria brasileira de
telecomunicações, nos termos do art. 77 da Lei nº
9.472, de 16 de julho de 1997.
Art. 2º O Fundo para Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações será administrado por um
Conselho Gestor e terá como agentes financeiros o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social - BNDES e a Empresa Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP.
§ 1º O Conselho Gestor será constituído pelos
seguintes membros:
I - um representante do Ministério das Comunicações;
11 - um representante do Ministério da Ciência
e Tecnologia;
111 - um representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;
IV - um representante da Agência Nacional de
Telecomunicações - ANATEL;
V - um representante do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES;

Outubro de 1999

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

VI - um representante da Empresa Financiadora de Estudos e Projetps - FINEP.
§ 2º Cabe ao Poder Executivo nomear os membros do Conselho Gestor do Funttel, devendo a primeira investidura ocorrer no prazo de até noventa
dias a partir da publicação desta lei.
§ 3º O Conselho Gestor será presidido pelo representante do Ministério das Comunicações e decidirá por maioria absoluta.
§ 4º O mandato e a forma de investidura dos
conselheiros serão definidos em regulamento.
§ 5º Os agentes financeiros prestarão contas da
execução orçamentária e financeira do Fundo ao
Conselho Gestor.
§ 6º Será definida na regulamentação a forma
de repasse dos recursos pelos agentes financeiros
para a execução dos projetos aprovados.
§ 7º Os membros do Conselho Gestor não serão
remunerados pela atividade exercida no Conselho.
§ 8º O Ministério das Comunicações prestará ao
Conselho todo o apoio técnico, administrativo e financeiro.
Art. 3º Compete ao Conselho Gestor:
I - aprovar as normas de aplicação de recursos
do Fundo em programas, projetos e atividades prioritárias na área de telecomunicações, em consonância
com o disposto no art. 1º desta lei;
11 - aprovar, acompanhar e fiscalizar a execução
do Plano de Aplicação de Recursos submetido pelos
agentes financeiros e pela Fundação CPQd;
111 - submeter, anualmente, ao Ministério das Comunicações a proposta orçamentária do Funttel, para
inclusão no projeto de lei orçamentária anual a que se
refere o § 5º do art. 165 da Constituição Federal, observados os objetivos definidos no art. 1º desta lei, as políticas de desenvolvimento tecnológico fixadas pelos Poderes Executivo e Legislativo e a existência de linhas de
crédito;
IV - prestar conta da execução orçamentária e
financeira do Funttel;
V - propor a regulamentação dos dispositivos
desta lei, no âmbito de sua competência;
VI - aprovar seu regimento interno;
VII - decidir sobre outros assuntos de interesse
do Funttel;
Art. 4º Constituem receitas do Fundo:
I - notações consignadas na lei orçamentária
anual e seus créditos adicionais;
11 - parcela, a ser determinada pela lei orçamentária anual de, no mínimo, um por cento dos recursos a que se referem as alíneas c, d, e, f, e j do art.
2º da Lei nº 5.070, de 7 de julho de 1966, com a reda-
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ção dada pelo art. 51 da Lej nº 9.472, de 16 de julho
de 1997;
111 - contribuição de meio por cento sobre a receita bruta das empresas prestadoras de serviços de
telecomunicações, nos regimes público e privado, excluindo-se, para determinação da base de cálculo, as
vendas canceladas, os descontos concedidos, o
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, a contribuição ao Programa de
Integração Social - PIS e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS;
IV - contribuição de um por cento devida pelas
instituições autorizadas na forma da lei, sobre a arrecadação bruta de eventos participativos realizados
por meio de ligações telefônicas;
V - o produto de rendimentos de aplicações
do próprio Fundo;
VI - o produto da remuneração de recursos
repassados aos agentes aplicadores;
VII - doações;
VIII - outras que lhe vierem a ser destinadas.
Parágrafo único. O patrimônio inicial do Funttel
será constituído mediante a transferência de cem
milhões de reais oriundos do Fistel.
Art. 5º O art. 3º da Lei nº 5.070, de 7 de julho
de 1966, com a redação dada pelo art. 51 da Lei nº
9.472, de 16 de julho de 1997, passa a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 3º Além das transferências para o
Tesouro Nacional, para o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunica-,
ções - FUST, e para o Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações - FUNTTEL, os recursos do Fundo
de Fiscalização das Telecomunicações FISTEL serão aplicados pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL:
Art. 6º Os recursos do Fundo serão aplicados
exclusivamente no interesse do setor de telecomunicações.
§ 10 A partir de 1E de agosto de 2001, vinte por
cento dos recursos do Fundo serão alocados diretamente à Fundação CPQd.
§ 2º A partir de 1º de agosto de 2002, é facultado
ao Conselho Gestor alterar o percentual definido no
parágrafo anterior, levando em consideração a necessidade de recursos para preservação da capacidade
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de pesquisa e desenvolvimento tecnológico da Fundação CPQd, nos termos do art. 190 da Lei nº 9.472,
de 16 de julho de 1997.
§ 3º Os recursos referidos nos parágrafos anteriores serão aplicados sob a forma não reembolsáveJ.
§ 4º A Fundação CPQd apresentará, anualmente, para apreciação do Conselho Gestor, relatório de
execução dos Planos de Aplicação de Recursos, na
forma que dispuser a regulamentação.
§ 5º Os recursos do Funttel ficarão depositados
n.os agentes financeiros, que se encarregarão do recebimento e manutenção em depósitos das receitas
do Fundo, bem como dos repasses e aplicações determinados pelo Conselho Gestor.
§ 6º As contas dos usuários de serviços de telecomunicações deverão indicar, em separado, o valor
da contribuição ao Funttel referente aos serviços faturados.
§ 7º As entidades recebedoras de contas de
serviços de telecomunicações deverão, na mesma
data em que efetuarem crédito em favor das prestadoras de serviços, repassar os valores referentes à
contribuição ao Funttel a seus agentes financeiros.
Art. 7º Os recursos destinados ao Funttel, não
utilizados até o final do exercício, apurados no balanço anual, serão transferidos como crédito do mesmo
Fundo no exercício seguinte.
Art. 8º O Poder Executivo expedirá a regulamentação necessária ao pleno cumprimento desta lei no
prazo de noventa dias.
Art. 9º Esta lei entra em vigor cento e vinte dias
após a sua publicação.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1999. Osmar Serraglio, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os
Srs. que a aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)
Aprovada.
Vai ao Senado Federal.
O SR. LUIZ MOREIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) V. Ex!! a palavra.

Tem

O SR. LUIZ MOREIRA (PFL - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrBs e Srs. Deputados, corno Relator do Funtel, gostaria de expressar neste momento a vitória que a nossa Câmara
dos Deputados oferece ao País inteiro ao criar con-

Outubro de 1999

dições para que a área de telecomunicações obtenha recursos para pesquisa e desenvolvimento.
Ditas estas palavras, porquanto houve unanimidade na aprovação desse fundo não só na Comissão,
mas também no Plenário, na condição de Relator
agradeço a todos os deputados que tomaram parte
nesta discussão, assim como aos Líderes e às pessoas, incluindo os membros do Poder Executivo, que
trabalharam para que criássemos um fundo em condições de aprovação da maneira como se deu neste
momento.
Estas são as minhas palavras e os meus agradecimentos.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

-3PROJETO DE LEI Nº 121-B, DE 1999
(Do Sr. Cunha Bueno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nQ 121-A, de 1999, que proíbe a reprodução e a importação de cães das raças
"Rotweiller" e "Pit Buli", puros ou mestiços, e
dá outras providências; tendo pareceres das
Comissões: de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, pela aprovação
deste e dos de nºs: 136/99, 159/99, 166/99,
171/99, 176/99, 184/99, 219/99, 238/99,
326/99, 331/99, 629/99, 768/99, 790/99,
839/99, 1.113/99, 1.141/99 e 1.290/99,
apensados, com substitutivo, com reformulação de voto (Relator: Sr. Jorge Tadeu Mudalen); e de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e dos Projetos de Lei nºs:
136/99, 159/99, 166/99, 171/99, 176/99,
184/99, 219/99, 238/99, 326/99, 331/99,
629/99, 768/99, 790/99, 839/99, 1.113/99,
1.141/99 e 1.290/99, apensados, com substitutivo, contra os votos dos Deputados Vicente Arruda e Darci Coelho (Relator: Sr.
Eduardo Paes). Pendente de parecer da
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
oferecer parecer ao projeto, em substituição à Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional,
concedo a palavra ao Sr. Deputado Armando Pannunzio. Desculpe-me, concedo a palavra ao Sr. Deputado
Antonio Carlos Pannunzio.
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O SR. ANTONIO CÃRLOS PANNUNZIO - É·
uma justa homenagem, Sr. Presidente, que muito me
emociona.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputado Antonio Carlos Pannunzio, trata-se de uma belíssima homenagem a seu pai, que foi um grande Prefeito
de Sorocaba.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, na verda-r
de, o Projeto de Lei nº 121-A, de 1999, apresentado i
pelo nobre Deputado Cunha Bueno, em tudo reflete [
os anseios da sociedade com relação à segurança de i
[
todos.
O Relator, Deputado Mário de Oliveira, foi muito!
feliz ao votar pela aprovação do Projeto de Lei nº1
121-A, na forma do substitutivo apresentado pela CO-I
missão de Constituição e Justiça e de Redação.
j
Portanto, nada se apresentando do ponto dei
vista da juridicidade e da constitucionalidade, bem!
como estando o projeto conforme sob o aspecto rela-I
cionado à técnica legislativa, votamos pela aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O parecer é pela aprovação.
Há oradores inscritos para discutir a matéria.
Para falar contra a matéria, concedo a palavra,
ao Sr. Deputado Fernando Coruja.
i
O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De~
putados, trata-se de projeto de lei que estabelece dis~
ciplina legal para a propriedade, a posse, o transport~
e a guarda responsável de cães, e que diz respeito ~
preocupação da sociedade com relação a alguma~
raças, fundamentalmente pit buli e rotweiller, que teri+
am, em determinados instantes, comportamento
!
agressivo.
I
Houve alguns incidentes no País que fizerarr)
com que esta Casa se preocupasse em apresentar u~
projeto de lei. Vários projetos foram apresentados. E~
sua maioria, tendiam à esterilização, à proibição de im~
portação e até a eliminação das raças considerada~
perigosas. Várias discussões foram realizadas. Finalr
mente, chegou-se a um substitutivo que melhorou mui r
to os projetos originais, mas o nosso entendimento é
de que ainda é preciso avançar nessa questão.
O que se propõe aqui? Por exemplo, a obrigatoriedade de que os cães de qualquer origem sejam vacinados anualmente contra raiva, Jeptospirose e hspatite. É bom lembrar que o Brasil não tem condiçõe~
de vacinar anualmente contra hepatite as pessoas, os
!
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seres humanos. Faltam condições técnicas de produção de vacina ou mesmo recursos para tanto. Além
disso, há diversos tipos de hepatite, e essa não é uma
doença que se transmita dos cães para os seres humanos. Entretanto, estabelece-se multa de cinqüenta
reais ao dia para quem descumprir essa obrigatoriedade, ficando o animal sujeito à apreensão pelo setor
público.
Quero lembrar que fazemos uma lei para o País
inteiro, e não apenas para os criadores de cachorros
ou aqueles que passeiam com seus cães nas praias
de Copacabana. A lei é feita também para aqueles
que moram nas favelas e têm seus animais de estima~
ção, mas muitas vezes não têm condição de atender a
essa demanda.
Ainda segundo a lei, exige-se que o cachorro
seja submetido a uma avaliação anual pelo veterinário para verificar se é perigoso ou não. Como vamos
obrigar cada cidadão do País a fazer uma avaliação
anual do estado do seu cachorro? Ora, fazer uma
avaliação anual de um cão não é uma coisa simples.
É mais fácil um psiquiatra avaliar uma pessoa do que
um veterinário avaliar um cachorro. Para tanto, são
necessários três ou quatro dias. Então, isso não é prático.
Quero dizer que o projeto avança no sentido de
tornar crime, de criminalizar algumas ações, como,
por exemplo, "atiçar ou irritar o animal, expondo a perigo a segurança alheia" (detenção de 6 meses a dois
anos); "deixar em liberdade animal que se sabe ser
perigoso" - detenção de 6 meses a 2 anos.
Nesta Casa, querem tornar crime muitos fatos
que acontecem no País. Mas a criminalização dos fatos não melhora a sociedade. O eminente Ministro da
Justiça discute a possibilidade de um projeto de alteração do Código Penal no sentido oposto, ou seja, de
diminuir aquilo que é enquadrado como crime no
País, porque a criminalização não tem sido uma arma
eficiente para combater a violência e para melhorar a
sociedade.
Temos de avançar em outras discussões. Os projetos que delineiam essa idéia de lei e de ordem não
têm sidQ eficientes. É preciso avançar, Sr. Presidente,
Srs. Deputados, no sentido de avaliações mais minimalistas da pena, possibilitando-se penas alternativas
que possam realmente servir para reeducar e evitar a
reincidência. Prisão e criminalização não têm sido eficientes, conforme absolutamente comprovado.
Minha preocupação, no momento em que se vai
discutir o Código Penal, é tentar diminuir o objeto da
criminalização. Uma lei que diga respeito aos cães
não vai ter eficácia, praticidade nem vigência fática.
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Duvido que se possa avaliar anualmente, seja no setor público, seja no privado, se os cães são perigosos.
Não há condições para isso. A exigência de vacinas
periódicas, como a da hepatite, é uma demanda, no
meu entendimento, desnecessária; não vai ser prática nem eficaz.
Estamos, mais uma vez, tornando uma conduta
criminosa. Discutimos aqui se trote é crime, e várias
outros procedimentos. Estamos criminalizando agora
atos como atiçar ou irritar cães. Ora, este País não vai
resolver seus problemas criminalizando ações da sociedade. É preciso avançar em outras questões fundamentais, como educação, como a melhora de outros setores.
Aumentar a penalização não é maneira de resolver o problema da criminalidade. Penas alternativas e
outras demandas serão muito mais eficientes.· Por
isso, voto contra esse projeto.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para falar a favor do projeto, concedo a palavra ao Relator,
Deputado Eduardo Paes.
O SR. EDUARDO PAES (PTB - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Deputados,
subo a esta tribuna para prestar alguns esclarecimentos acerca do projeto apresentado pelo Deputado Cunha Bueno, que "proíbe a reprodução e a importação
de cães das raças rotweiller e pit buli, puros ou mestiços, e dá outras providências", como a própria ementa
já informa.
Na verdade, Sr. Presidente, diversos Deputados
- salvo engano meu, catorze deles - apresentaram
projetos de lei similares a esse, proibindo a reprodução de determinadas espécies de cães, principalmente das raças rotweiller e pit bulI.
Tentamos, na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, de acordo com os autores dessas
proposições, criar uma lei que pudesse efetivamente
resolver esse problema que vem assolando a nossa
sociedade. Temos tido com freqüência notícia de acidentes em diversos locais do País, envolvendo a morte de crianças por ataque de animais. Esse projeto e o
substitutivo apresentado, que ora será colocado em
votação, parte do pressuposto, Sr. Presidente, de
que, na verdade, o culpado não é o animal, mas sim o
dono, que tem a posse do animal. Esse, sim, deve e
pode ser punido.
Verificamos, estudando as estatísticas de diversas Capitais no nosso País, que nem são essas duas
raças - rotweiller e pit buli - as que mais atacam.
Pelo contrário; nas cidades do Rio de Janeiro e de
São Paulo, por exemplo, a raça que mais ataca é o
pastor alemão. Se iniciássemos aqui o extermínio
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desses animais que atacam,· teríamos de começar
pelo pastor alemão.
Parece-me que buscamos aqui garantir a reprodução e a criação de qualquer raça de animal em todo
o território nacional. Como disse o Deputado Fernando Coruja, sugerimos estabelecer na lei uma avaliação comportamental anual, que pode e vai ser feita,
sim, por todo cidadão brasileiro, seja ele morador da
Avenida Atlântica, seja ele morador de uma comunidade carente no Rio de Janeiro. Sabemos que o Poder Público anualmente realiza campanhas de vacinação, e justamente nesta oCé?-sião é que deveria ser
feita a avaliação comportamei:Jtal.
Criamos ainda, nesse projeto, uma série de normas para que os cães perigosos possam ser conduzidos a logradouros públicos, o ,que, além de garantir a
guarda do animal, preserva as pessoas.
Finalmente, entendemos que, caso o animal
ataque uma pessoa, seu proprietário deverá responder, não só civil, mas também penalmente, pelo dano
que o animal causar. Por isso, de acordo com diversos
membros da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação _ aqui está o Deputado Luiz Antonio Fleury,
que fez adaptações importantes no Código Penal _,
estabelecemos uma pena de seis meses a dois anos
de cadeia para o propriet~rio do animal que eventualmente ataque uma pesso?
Parece-me um projeto de lei mais fácil de ser colocado em prática do que aqueles originalmente apresentados pelos diversos :autores dessa proposição.
Vem sendo impossível, por exemplo, no Rio de Janeiro, cumprir uma lei estadual que determina a esterilização de todos os pit bulls. É uma lei impraticável.
Não há como o policial militar verificar se determinado
animal, que pode até ser bravo, foi ou não esterilizado.
Essa lei, além de inaplicável, vai contra a Constituição
Federal, que prevê a preservação das diversas espécies animais no País.
Dessa forma, apresentamos esse substitutivo,
discutido por toda a sociedade, por todos os Deputados e pelo autor principal da proposição, Deputado
Cunha Bueno, que entendeu, depois de ouvir a comunidade e especialistas no assunto _ o Conselho de
Veterinária e criadores de animais _, dessa maneira
estarmos protegendo a sociedade e punindo aqueles
que efetivamente a ela causem danos.
Por tais razões é que apresentamos o substitutivo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para falar contra o projeto, concedo a palavra ao Sr. Deputado
Pompeo de Mattos.
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O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Parlamentares, o Brasil, alguns meses atrás, foi assaltado pela síndrome da mordida de cachorro, especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, sendo cães
das raças rotweiller e pit buli os agressores. Aliás,
não por acaso até apelidaram Romário, do Flamengo,
de pit buli, porque agredia muito para marcar um gol.
A verdade é que um' drama se estabeleceu e
seu fruto não poderia ter sido diferente. Houve repercussão; o assunto chegou ao Congresso Nacional,
que reagiu com a apresentação de projetos por vários
colegas Parlamentares. Nós mesmos tomamos algumas iniciativas no sentido de regulamentar a criação
do rotweiller, do pit buli, enfim, dos cães de raça
agressivos.

Naturalmente, so.u favorável a que haja um controle, um equilíbrio, para que não seja possível que
qualquer um, de qualquer modo, crie um cão dessa
natureza, com essas características, com tamanha
agressividade, no pátio de casa. Via de conseqüência, sou favorável a essa limitação. No entanto, inscrevi-me para falar contra o projeto porque ele não vai
nesse sentido, pois começou tratando do pit buli, ampliou-se para o rotweiller, foi ao pastor alemão, e o
art. 2º do substitutivo estabelece: "Os cães de qualquer origem, raça e idade serão vacinados normalmente contra raiva, leptospirose e hepatite".
Eu pergunto: todas as crianças deste País são
vacinadas contra raiva, leptospirose e hepatite? Não
são. E nós vamos ter que vacinar todos os cães, indusive os vira-latas, sob pena de responsabilização criminaI do dono do cachorro, que às vezes nem tem recursos para criar o filho? Mas que exagero! Misturaram alhos com bugalhos.
Temos que coibir o exagero com relação aos!
cães perigosos, mas não pode agora o Congresso!
Nacional ser assaltado de uma síndrome contra todosi
os cães deste País. Aliás, eu fico preocupado quando:
se exige tanta coisa - que o cachorro tenha de ir ao!
médico vacinar-se, tenha garantia de acesso à edu-i
cação, à casa e à identidade. Eu queria isso para oi
povo. Eu queria isso para as pessoas. Eu queria isso:
para as crianças. Eu queria isso para os jovens, para:
os estudantes. Eu queria isto para os seres humanos,1
enfim. No entanto, estão dando isso para os cachor-i
ros. Que mundo cão é o nosso!
Bom, é o mundo dos cachorros. Eles é que es-'
tão indo bem! Quero passar para o lado dos cachor-i
ros porque é o lado que vai ficar bom; este aqui está)
ruim. Aliás, ouvimos agora, na CPI do Narcotráfico,1
um tal de William, que vende acessórios para cachor~
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ros - e está rico! -, dizer que não é do narcotráfico,
não é de roubar carga de medicamentos nem de cigarros que vive; simplesmente vende acessórios para
cachorros. Não acredito muito, mas, pelo sim, pelo
não... Menos mal. Deus é bom. Daqui a pouco até
pode ser, porque, do jeito que a coisa vai, a solução é
ter um negócio para cachorros, porque negócio para
cachorro é que vai ser bom.
Precisamos ter essa preocupação, sim, porém
com mais seriedade, com mais discernimento. O
Congresso Nacional tem de separar uma coisa da
outra. Uma coisa - como dizem lá em Missões - é
uma coisa, e outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o
rotweiller, o pit buli, são os cães agressivos, que
têm de merecer um cuidado especial. Diferente disso
é misturar todo mundo e exigir que os cães tenham
um tratamento melhor que o do ser humano, para
quem o Estado nada dá nem tem condições de dar,
mas para o cachorro tem de dar! Só falta daqui a alguns dias incluir o cachorro na clientela do SUS. Daí
- quem sabe? - talvez o cachorro morra na fila dos
hospitais. Mas não vão fazer isso com o cachorro...
Na verdade, o que eu queria era incluir - e talvez fosse necessário - uma emenda determinando
que quem tiver um rotweiller adote uma criança,
quem tiver um pit buli seja obrigado a adotar outra criança. Talvez assim recuperássemos os meninos de
rua de hoje, assaltantes de amanhã. Quem sabe? Talvez assim, em vez de cuidarmos dos cães, cuidássemos de crianças. Eu mesmo, moço, com 21 anos, peguei uma criança para criar. É um homem, hoje. Eu
não criei um cachorro. Mas há pessoas que preferem
criar um, dois, dez cachorros, a dar atenção a seu semelhante.
Que fique aqui esta reflexão. É preciso coibir o
exagero? É. SOU favorável, quero que seja feito, mas
não dessa maneira. Estamos cometendo o exagero
de dar ao cachorro o que não se dá a uma criança, o
que não se dá a um ser humano! Temos de dar ao cachorro vida de cachorro, tratá-lo com carinho, com jeito, com gosto, mas não tirar o pão da boca das crianças para dá-lo ao cachorro. Esse não é o caminho!
Portanto, tínhamos que tratar essas questões
separadamente. Pit buli, rottweiler, pastor alemão,
enfim, cachorros agressivos, temos de tratá-los de
forma diferenciada, com cuidado, em função de sua
agressividade.
O SR. JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É sobre a
matéria em votação?
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Não.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) Concederei a palavra a V. Exª depois, Deputado João
Magno.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao Deputado Arnaldo Faria de Sá, para falar
a favor do projeto, por cinco minutos.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Parlamentares, inicialmente, fui contra o projeto que
visava castrar, eliminar, impedir a criação de cães das
raças rotweiller e pit buli, quando foi votada a
urgência, porque considerei muito radical a medida.
Vários projetos foram apresentados e alguns deles
caminharam em sentido diferente. Chegou-se, então,
ao substitutivo, cujo art. 1º é o contrário da ementa.
Eis o que determina o art. 1º: "É livre a criação e
reprodução de cães de quaisquer raças em todo o
território nacional". Então, esse substitutivo é
totalmente contrário à ementa, segundo a qual o
projeto "proíbe a reprodução e importação de cães
das raças rotweiller e pit buli, puros ou mestiços, e dá
outras providências".
Apesar de encaminhar o voto favorável, reconheço que alguns dos argumentos contrários aqui
apresentados têm de ser levados em consideração
pelo Relator, mesmo porque muito seres humanos não
têm muitos dos cuidados de que se cercam os animais.
Ainda podemos caminhar no sentido de superar essas
dificuldades e lembrar que muitos dos cães acabam
agredindo porque são atiçados a isso. A partir do momento em que haja legislação nesse sentido, poderemos delimitar condições, estabelecer punições e
acompanhamentos, diferentemente do que se estabelecia no projeto original, que falava em castração, extinção, proibição de importação.
Paralelamente, quero dizer que existe muita
gente preocupada com animais de quatro patas, e
pouca gente preocupada com os de duas patas. Quantos cachorros de duas patas não estão trazendo
problemas à sociedade, deixando as pessoas totalmente inseguras? Mas contra esses não há nenhum
projeto. Não há projeto que obrigue à colocação de focinheira em alguns bandidos e coleira em alguns vagabundos que estão deixando transtornada a sociedade brasileira.
Já que o substitutivo ao projeto evolui para situação diferente da inicialmente proposta e pode realmente representar avanço, encaminhamos a votação
favoravelmente ao substitutivo, e não ao projeto, que
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propõe extinção da raça, proibição de importação e
outras medidas drásticas que certamente seriam descumpridas, gerando outros problemas e complicações. Além do mais, quem deveria fazer a legislação
são as autoridades municipais, até porque, como as
pessoas, os cães não moram no País, no Estado,
mas nas cidades. Efetivamente muitas das condições
impostas em legislação federal deveriam ser tratadas
em leis municipais, até porque há diferenças entre
uma e outra cidade.
Já que o substitutivo ao projeto avançou em relação à proposta original, encaminhamos a votação
favoravelmente por estarmos buscando não só a preservação das raças pit buli, rotweiller e outras, mas
também a correção de algumas distorções.
Há apenas uma observação a fàzer: entre o
substitutivo da Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, e o da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, deixa-se de lado uma
obrigação; como, regimentalmente, o parecer dessa
última é o mais abrangente, acaba prejudicado o parecer da primeira.
Ora, no substitutivo da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, no art. 3º, inciso VII, cria-se a obrigação de os donos de cães coletarem os dejetos eliminados por seus animais nas
vias públicas. Muitas pessoas não dão importância
para isso, mas certamente é um problema sério. Esse
artigo, previsto na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minoria, não foi contemplado
pela Comissão de Constituição e Justiça e de Redação e acabou sendo prejudicado, porque o substitutivo que será votado, de acordo com o Regimento
Interno, é o da CCJR. Talvez pudéssemos trazer do
projeto da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias essa obrigatoriedade para os
donos de cães, pois causa transtornos às pessoas o
confronto com dejetos de anima~$ nas ruas. O recolhimento desses dejetos deveria ser responsa~ilidade
dos próprios donos.
Assim, ratificando a posição totalmente diferente em relação à situação prevista no projeto original e
a prevista no substitutivo, votamos a favor da matéria.
O SR. PRESIDENTE. (Michel Temer) - Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a
discussão.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre
a Mesa as seguintes Emendas de Plenário:
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EMENDA DE PLENÁRIO NQ 1

39

Dê-se ao art.
do Projeto a seguinte
redação:
"Art. 3 Q OS proprietários de cães das
raças 'Rotweiller' e 'Pit Buli', puros ou
mestiços,
que
não
cumprirem
as
determinações acima, cumprirão penas
alternativas· de serviços sociais pelo prazo
mínimo de 6 (seis) meses e máximo de 1
(um) ano".
José Antonio, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
Pedro: Eugênio, PPS - João
Herrmann Neto, Líder do PPS - Fernando Zuppo,
Vice-Líder do PDT - Geraldo Magela, Vice-Líder do
PT - Cabo Júlio, PL. ~
EMENDA NQ2
Substitutivo ao Projeto de Lei nQ121, de 1999
PSB/PCdoB -

Estabelece a disciplina legal para a
propriedade, a posse, o transporte e a
guarda responsável de cães.
Acrescente-se ao substitutivo adotado peja
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação o
seguinte art. 12:
Art. 12. Fica revogado o art. 31 do Decreto-Lei nQ
3.688, de 3 de outubro de 1941.

Justificação
O novo art. 131-A, acrescentado pelo
substitutivo ao Decreto-Lei nQ 2.848, de 7 de
dezembro de 1940, Código Penal, contempla todas
as condutas tipificadas no art. 31 do Decreto-Lei nQ
3.688, de 03 de out!Jbro de 1941 , Lei das Convenções
Penais. Assim sendo, para que não paire dúvidas
quanto à sua revogação, entendemos ser mais
coerente a sua revogação expressa.
Sala das Sessões, 13 de setembro de 1999. Deputado Aldo Rebelo, Líder Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB - Regis Cavalcante, Vice-Líder do PPS
- Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT - Pompeo de
Mattos, Vice-Líder do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
oferecer parecer às emendas, em substituição à
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
e Minorias, concedo a palavra ao Sr. Deputado
Fernando Gabeira.
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, ao Projeto de Lei nQ121-A, de 1999, foi
oferecida uma emenda que acrescenta uma punição,
estabelecendo que os proprietários que não
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seguirem a lei terão de cumprir pena de serviço
alternativo. Como já está prevista no projeto pena
para o dono do cachorro que provocar dano a
alguém, acreditamos que essa emenda deva ser
rejeitada, por ser excessiva, no conjunto do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O
parecer da Comissão é pela rejeição.
Deputado Fernando Gabeira, V. Exª deve dar
parecer sobre a segunda emenda.
O SR. FERNANDO GABEIRA - Fiquei apenas
com a emenda que previa punição alternativa.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há mais
uma emenda. V.Exa. pode oferecer parecer sobre
ela?
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - Quanto à outra emenda, Sr.
Presidente, peço um instante para estudá-Ia.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
oferecer parecer às emendas de Plenário, em
substituição à Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, concedo a palavra ao Sr. Deputado
Antonio Carlos Pannunzio.

O SR. ANTONIO

CARLOS

PANNUNZIO

(PSDB - SP. Para emitir parecer. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, a Emenda nQ1 ao Projeto de
Lei nQ 121-A, de 1999, tem por escopo acrescentar
penalidade para os proprietários que não cumprirem
a lei. Parece-nos que esse tema foi atendido no
escopo do substitutivo adotado pela Comissão de
Constituição e Justiça; conseqüentemente, votamos
pela rejeição.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pela
rejeição da primeira emenda. E quanto à segunda?
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, com relação à Emenda nQ2, entendemos
que ela se justifica pelo fato de que o Código Penal
contempla todas as condutas tipificadas no art. 31 do
Decreto-Lei n9 3.688, de 1941 - a Lei das
Contravenções Penais. Assim sendo, para que não
fique dúvida alguma no que se refere à pena
alternativa, entendemos efetivamente mais coerente
a expressa revogação desse dispositivo legal.
Por esse motivo, somos pela aprdvação da
Emenda nQ2.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
completar o parecer, tem a palavra o Deputado
Fernando Gabeira.
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, também somos
pela aprovação da Emenda nQ2 ao Projeto de Lei nQ
121-A, de 1999, por questão de técnica legislativa.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
oferecer parecer em substituição à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, concedo a
palavra ao Sr. Deputado Eduardo Paes.
O SR. EDUARDO PAES (PTB - RJ. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quanto às Emendas de nº' 1 e 2 ao Projeto de Lei nº
121-A, de 1999, o assunto já foi amplamente
explanado pelos Deputados que me antecederam.
Nosso parecer é pela rejeição da Emenda nº 1 e pela
aprovação da Emenda nQ 2.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O
parecer é pela rejeição da Emenda nQ 1 e aprovação
da Emenda nQ 2.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, ao
apreciar o projeto, ofereceu ao mesmo e vou
submeter a votos o seguinte Substitutivo:
Estabelece a disciplina legal para
propriedade, a posse, o transporte e a
guarda responsável de cães.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q É livre a criação e reprodução de cães de
quaisquer raças em todo o território nacional.
Parágrafo único. Desde que obedeçam às
normas de segurança e contenção estabelecidas
nesta lei, os cães poderão transitar em logradouros
públicos independentemente de horário.
Art. 2Q OS cães de qualquer origem, raça e idade
serão
vacinados
anualmente
contra
raiva,
leptospirose e hepatite.
§ 1º A vacinação será feita sob a supervisão de
médico veterinário, que emitirá o respectivo atestado.
§ 2º O atestado de vacinação anti-rábica deve
conter dados identificadores do animal, bem como
dados sobre a vacina, data e local em que foi
processada, sua origem, nome do fabricante, número
da partida, validade, dose e via de aplicação.
§ 3Q O descumprimento das normas deste artigo
sujeita os responsáveis à multa de R$150,OO (cento e
cinqüenta reais) por dia de descumprimento, ficando
o animal sujeito à apreensão pelo poder público.
§ 4Q Se quem descumpre a norma é criador ou
comerciante de cães, a multa do parágrafo anterior se
aplica em dobro.
Art. 3º Por ocasião da vacinação, o médico
veterinário realizará avaliação do animal, levando em
conta sua raça, porte, comportamento, declarando
seu grau de periculosidade.
Parágrafo único. A avaliação referida no caput
será realizada de acordo com as normas de
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procedimento médico-veterinário, estabelecidas pelo
Conselho Federal de Medicina Veterinária ou órgão
que o suceda.
Art. 4º O cão, de qualquer raça, que for
considerado perigoso na avaliação referida no artigo
anterior estará sujeito às seguintes medidas:
I - realização de adestramento adequado,
obrigatório;
11 - condução em locais públicos ou veículos
apenas com a utilização de equipamento de
contenção, como guias curtas, coleira com
enforcador, caixas especiais para transporte e uso de
tranqüilizantes, quando necessário;
111 - guarda em c9ndições adequadas à
contenção do animal, sob estrita vigilância do
responsável, de modo a tornar impossível a evasão;
IV - identificação eletrônica individual e
definitiva,
através
de
microchip
projetado
especialmente
para
uso
animal,
inserido
subcutaneamente na base do pescoço, na linha
média dorsal, entre as escápulas, por profissional
credenciado pelo Conselho Federal de Medicina
Veterinária,
obedecendo
às
seguintes
especificações:
a) codificação pré-programada de fábrica e não
sujeita a alterações de qualquer ordem;
b) isenção de substâncias tóxicas e uso de material esterilizado desde o fabrico, com prazo de
validade indicado;
c) encapsulamento e dimensões que garantam
a biocompatibilidade e a não migração;
d) decodificação por dispositivo de ieitura que
permita a visualização dos códigos do artefato.
Art. 5Q A identificação eletrônica do artigo anterior servirá para a criação e manutenção do Cadastro
Nacional de Cães Perigosos, a ser mantido pelas
entidades cinófilas nacionais.
Parágrafo único. O cadastro conterá os dados
de identificação do cão perigoso e seu proprietário,
bem como os dados individualizadores da
identificação eletrônica e o registro de controle da
vacinação anti-rábica anual.
Art. 6Q• O criador, proprietário ou responsável
pela guarda do animal responde civil e penalmente
pelos danos físicos e materiais, decorrentes de
agressão dos animais a qualquer pessoa, seres vivos
ou bens de terceiros.
§ 1Q O disposto no caput não se aplica, se a
agressão se der em decorrência de invasão ilícita da
propriedade que o cão esteja guardando ou se for
realizada em legítima defesa de seu condutor.
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§ 2º Nos locais em que for necessária, haverá,
exposta, em local visível, placa de advertência da
presença de animal feroz.
§ 3º Quando o cão for de uso das Forças Armadas ou órgãos de segurança pública, sujeitar-se-á
às normas próprias dessas corporações, ressalvados
os casos de abuso.
Art. 7º Se o cão agredir uma pessoa, será
imediatamente recolhido e mandado à reavaliação
pelo médico veterinário que, após observação,
emitirá parecer sobre o possível desvio de
comportamento.
§ 1º Havendo parecer pela impossibilidade de
manutenção do cão no convívio social sem risco para
outras pessoas, o veterinário poderá emitir parecer
recomendando o sacrifício do cão agressor, a ser
realizado também por, médico veterinário, após a
devida sedação.
§ 2º O parecer pela eliminação do animal
também poderá ser dado, se houver reincidência em
agressão ou sua comprovada habitualidade.
Art. 8º Havendo o parecer referido no artigo anterior e com ele não concordando o proprietário do
animal, poderá a questão ser submetida ao Juizado
Especial Cível, em ação própria.
Parágrafo único. No curso do processo, o juiz
poderá determinar o recolhimento do animal em
estabelecimento apropriado, às expensas do
proprietário.
Art. 9º É vedada a veiculação, por qualquer
meio, de propaganda, anúncios ou textos que
realcem a ferocidade de cães de quaisquer raças,
bem como a associação dessas raças com imagens
de violência.
Art. 10 Acrescenta-se ao Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940,
Código Penal, o seguinte art. 181-A:
"COMISSÃO DE CAUTELA NA GUARDA
OU CONDUÇÃO DE ANIMAL PERIGOSO
Art. 131-A. Confiar à guarda de pessoa
inexperiente ou menor de 18 (dezoito) anos,
guardar ou transportar sem a devida cautela
animal perigoso:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a
2 (dois) anos, e multa, se o fato não
constitui crime mais grave.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas
penas quem:
I - deixa em liberdade animal que
sabe ser perigoso;
11 - atiça ou irrita animal, expondo a
perigo a segurança alheia;
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111 - conduz animal em via pública de
modo a pôr em perigo a segurança de
outrem ou deixa de observar as medidas
legais exigidas para condução de cães
considerados perigosos por avaliação
veterinária;
IV - deixa de utilizar métodos de
contenção, identificação eletrônica ou
adestramento de animais perigosos;
V
veicula ou faz veicular
propagandas ou anúncios que incentivem a
ferocidade e violência de cães de quaisquer
raças;
VI - utiliza cães em lutas, competições
de violência e agressividade ou rinhas."
Art. 11. Esta lei entra em vigor 45 (quarenta e
cinco) dias a partir da data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. Líderes?
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sein
revisão do orador.) - Sr. Presídente, louvo a posição
adotada pelo autor do projeto e sobretudo o
substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, que o melhorou sobremaneira. Contudo,
Sr. Presidente, sinceramente, não me sinto bem ao
votar esse projeto, uma vez que a Casa tem muitas
matérias importantes a serem votadas. Não me sinto
bem porque prometemos zelar pelo nome desta
Casa. No meu entendimento; trata-se de assunto de
Câmara Municipal de Vereadores. Refleti muito e,
sinceramente,
não
qUêro
criar
nenhum
constrangimento pessoal com ninguém, mas
pessoalmente sinto-me mal ao votar esse projeto,
sinto-me mal por levar a Câmara a uma situação
dessa natureza.
Por isso, Sr. Presidente, o PFL não vai votar
esse projeto, na consciência de estar prestando um
bom serviço a esta Instituição e ao País. Esse é um
projeto para Câmara Municipal de Vereadores. Peço
perdão ao autor da proposição e aos Relatores, mas
me sentiria mal se, nesta hora em que a Câmara tem
tantas matérias importantes a serem discutidas,
votasse projeto dessa natureza.
O PFL diz "não".
O SR. CUNHA BUENO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Te.mer) - Tem V.
Exª a palavra.
O SR. CUNHA aUENO (PPB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, sem dúvida, esse é um
assunto nacional. Em todo o País, pessoas têm sido
atacadas por cães. As crianças são as principais
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vítimas. E não há nenhuma legislação que ordene
esse fato. Diariamente os jornais publicam ataques
de cães. O cão é um transmissor de raiva, e os
resultados aí estão; o Ministério da Saúde
preocupa-se com o assunto, e o Ministério da
Agricultura reclama uma legislação. Entretanto, se os
Líderes entendem que precisam estudar melhor a
matéria, que o façam, então.
Na condição de autor do projeto, quero
cumprimentar o Deputado Eduardo Paes, que soube
resumir no seu substitutivo os 17 projetos em
andamento na Casa, o que demonstra preocupação
do legislador em relação ao assunto. Antes de se
tratar de questão paroquial, essa, sem dúvida, é uma
questão nacional. Hoje, existem 20 milhões de cães
no País sem nenhum tipo de controle por nenhum tipo
de autoridade. E essa legislação cobriria esse vácuo.
Entendo, porém, Sr. Presidente, que insistir na
votação seria correr risco quanto à aprovação do
projeto. Portanto, para que as Lideranças possam
melhor examinar o assunto e verificar que se trata de
algo muito mais grave do que parece, solicito a V.Exa.
a retirada do projeto para exame das Lideranças.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pergunto
aos Srs. Líderes se estão de acordo com a retirada de
pauta do projeto. (Pausa.)
Como estão todos de acordo e não há objeção,
está retirado de pauta o projeto.
O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nobre
Deputado Haroldo Lima, estamos na Ordem do Dia e
temos mais um requerimento a ser votado. Em
seguida, concederei a palavra a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre
a Mesa o seguinte
REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 155 do Regimento Interno,
requeremos regime de urgência na apreciação do
Projeto de Lei nº 3.808, de 1997, que institui o Fundo
de Universalização das Telecomunicações - FUST, e
dá outras providências.
Sala das Sessões, 16 de setembro de 1999. Inocêncio Oliveira, Líder do PFL - João Herrmann
Neto, Líder do PPS - Odelmo Leão, Líder do PPB Valdemar Costa Neto, Líder do PL - Walter
Pinheiro, Vice-Líder do PT - Fernando Coruja,
Vice-Líder do PDT - Fernando Gabeira, PV Roberto Jefferson, Líder do PTB - Dr. Hélio, Vice
Líder do PDT - Luiza Erundina, Vice-Líder do Bloco
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Parlamentar PSB/PCdoB - Arnaldo Madeira, Líder
do Governo - Aécio Neves, Líder do PSDB - Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pergunto
aos Srs. Líderes se há acordo em relação à urgência
do projeto que institui o Fundo de Universalização das
Telecomunicações. Há acordo em relação a essa
urgência? Algum dos Srs. Líderes se opõe?
O SR. ALDO REBELO (Bloco/PCdoB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB
tem restrições em relação à votação dessa matéria.
Há uma pendência, e ainda estamos em negociação
quanto a essa questão. Por essa razão, pedimos que
a urgência não seja votada agora.
O SR. PRESIDENTE (Michel Tem~r) - Não será
votada, Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre
a Mesa o seguinte
REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 155 do
Regimento Interno, urgência para apreciação do Projeto
de Resolução nº 47 de 1999, de autoria do Deputado
José Genoíno, que "dá nova redação ao art. 2º da
Resolução nº 5, de 1999, que 'cria Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada a investigar o
reajuste de preços e a falsificação de medicamentos,
materiais hospitalares e insumos de laboratórios"'.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1999. José Genoíno, Líder do PT - Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL - Eunicio Oliveira, Vice-Líder do
PMDB - Saulo Pedrosa, Vice-Líder do PSDB - Aldo
Rebelo, Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB Dr. Hélio, Vice-Líder do PDT - Regis Cavalcante,
Vice-Líder do PPS - Odelmo Leão, Líder do PPB Celso Giglio, Vice-Líder do PTB - Cabo Júlio, PL.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
Líderes estão de acordo?
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, pergunto se é o
requerimento relativo à CPI dos Medicamentos.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) Exatamente, Deputado Inocêncio Oliveira.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - De acordo, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Estão
todos de acordo? (Pausa.)
Em votação o requerimento de urgência.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) PROJETO DE RESOLUÇAO Nº 47, DE 1999
(Do Sr. Deputado José Genoíno)
Discussão,em turno único, do Projeto de Resolução n2 47, de 1999, que dá
nova redação ao art. 22 da Resolução nº
5, de 1999, que "cria Comissão Pariamentar de Inquérito destinada a investigar o reajuste de preços e a falsificação
de medicamentos, materiais hospitalares
e insumos de laboratórios". Pendente de
pareceres das Comissões: de Seguridade Social e Família; e de Constituição e
Justiça e de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
ouvir o parecer da Comissão de Seguridade Social e
Família.
Para oferecer parecer ao projeto em
substituição à Comissão de Seguridade Social e
Família, concedo a palavra ao Deputado Walter
Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT _ BA. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) _ Sr.
Presidente, o Projeto de Resolução nº 47, de 1999,
dispõe sobre a elevação do número de integrantes da
CPI dos Medicamentos. Entendemos que o pleito ora
apresentado é de suma importância, pois altera a
composição da Comissão, elevando para 17 o
número de membros, com igual número de suplentes.
A prorrogação desse trabalho é muito
importante, levando-se em consideração o que
representa essa área e o que significa todo o debate
que tem ocorrido acerca da falsificação de
medicamentos.
Nesse sentido, consideramos fundamental que
essa matéria seja acatada e votada ainda nesta tarde.
Votamos favoravelmente à matéria, Sr.
Presidente.
O Sr. Michel Temer, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Severino Cavalcanti, 2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Concedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto
em substituição à Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, ao Sr. Deputado Simão Sessim.
O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
trata-se do Projeto de Resolução nº 47, de 1999, que
dispõe sobre a elevação do número de integrantes da
CPI dos Medicamentos. Nosso parecer é favorável,

Quinta-feira 14 48541

considerando também a emenda que dá nova
redação ao art. 2º da Resolução, por sua boa técnica
legislativa, constitucionalidade e juridicidade.
Nosso parecer é favorável, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a
discussão.
Vai-se passar à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) _
Vou submeter a votos o Projeto de Resolução nº 47
de 1999.
A Câmara dos Deputadso resolve:
Art. 1º Dê-se ao art. 2º da Resolução nº 5, de
1999, a seguinte redação:
"Art. 2º A Comissão será constituída
por 17 (dezessete) membros e igual número
de suplentes, com prazo de 120 (cento e
vinte) dias, prorrogável até a metade, para a
conclusão de seus trabalhos."
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permançam como se
encontram. (Pausa.)
APROVADO.
O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Tem V. Exª a palavra.
O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de agradecer a
todos os Líderes partidários a concordância em
relação a esse projeto de resolução.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Há
sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte
Redação Final.
REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 47, DE 1999
Dá nova redação ao art. 22 da
Resolução nº 5, de 15 de setembro de
1999, que "cria Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar o
reajuste de preços e a falsificação de
medicamentos, materiais hospitalares e
insumos de laboratórios".
A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1º O art. 2º da Resolução nº 5, de 15 de
setembro de 1999, passa a vigorar com a seguinte
redação:
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"Art. 2 A Comissão será constituída por
dezessete membros e igual número de suplentes,
com prazo de cento e vinte dias, prorrogável até a
metade, para a conclusão de seus trabalhos".
Q
Art. 2 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala das Séssões, 13 de outubro de 1999. - Relator Deputado Paulo Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Os
Srs. Deputados que aprovam a redação final
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) _
Considero Promulgada, nesta sessão, a seguinte:
RESOLUÇÃO Nº 8, DE 1999
Dá nova redação ao art. 2º da
Resolução nº 5, de 15 de setembro de
1999, que "cria Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar o
reajuste de preços e a falsificação de
medicamentos, materiais hospitalares e
insumos de laboratórios".
Faço saber que a Câmara dos Deputados
aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução:
Art. 1Q O art. 2Q da Resolução nQ 5, de 15 de
setembro de 1999, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 2Q A Comissão será constituída por
dezessete membros e igual número de suplentes,
com prazo de cento e vinte dias, prorrogável até a
metade, para a conclusão de seus trabalhos".
Art. 2Q Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Câmara dos Deputados, 13 de outubro de 1999.
- Michel Temer, Presidente.
O SR. PEDRO EUGÊNIO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Tem V. Exª a palavra.
O SR. PEDRO EUGÊNIO (PPS - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, neste momento,
quero lembrar a V. Exª o compromisso da Mesa no
sentido da votação da solicitação de urgência para
apreciação do Projeto de Decreto Legislativo nQ 233,
de 1999, que susta os efeitos do voto do Conselho
Monetário Nacional de nQ 84 e do Comunicado nQ
6.883, do Banco Central do Brasil. É matéria assinada
por todos os Líderes e encaminhada à Mesa. O
Presidente Michel Temer comprometeu-se a
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colocá-Ia em votação. Portanto, solicito a V. Exª que
submeta o requerimento aoPlenário.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Qual requerimento?
O SR. PEDRO EUGÊNIO - O requerimento que
se refere ao Projeto de Decreto Legislativo nQ 233,
concernente a voto do Conselho Monetário Nacional
e a comunicado do Banco Central, que diz respeito à
reformulação administrativa daquela entidade. Além
disso, o projeto de decreto legislativo visa restaurar a
prgrrogativa constitucional de que reformas
administrativas, principalmente daquele porte, sejam
realizadas ouvindo-se o Parlamento brasileiro.
Portanto, é matéria de conhecimento da Mesa, que
tem o compromisso de colocá-Ia em votação.
Sr. Presidente, é a nossa solicitação.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Deputado Pedro Eugênio, não havendo acordo das
Lideranças e diante do adiantado da hora, a matéria
entrará na pauta da próxima semana.
O SR. PEDRO EUGÊNIO - Sr. Presidente,
apenas lembro a V. Exª que a matéria foi assinada por
todos os Líderes, o que pressupõe acordo de
Liderança, já pela firma colocada no papel e pelo
compromisso de S. Exª o Presidente desta Casa,
Deputado Michel Temer, de colocá-Ia em votação o
mais rapidamente possível.
É esta a oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Levarei o assunto ao conhecimento do Sr. Presidente,
Deputado Michel Temer.
O SR. ARNALDO fARIA DE SÁ - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exª a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a solução
dada por V. Exª à solicitação do Deputado Pedro
Eugênio deixa margem a dúvidas, porque na
sexta-feira próxima vence o prazo do Projeto do
Imposto de Renda enviado a esta Casa pelo
Executivo, com urgência constitucional. Na
segunda-feira vence o projeto que trata da Agência
Nacional de Águas, também com urgência
constitucional. Esses projetos trancarão a pauta; em
assim sendo, o projeto de resolução não será
apreciado.
Lamentavelmente, chegamos à conclusão de
que a idéia é não votar o projeto de resolução.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - A
matéria será votada de acordo com a pauta. Será
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destrancada a pauta, e colocaremos em votação o
projeto que V. Exª reclama.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - A pauta será
destrancada?
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Exatamente.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - A pauta será
destrancada?
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) _ A
Mesa espera que assim aconteça.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ _ Ah, bom! A
Mesa espera que aconteça. Não será destrancada,
então.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - É
evidente, meu prezado Parlamentar.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Transfiro os demais itens da Ordem do Dia para a
próxima semana. (Trata-se dos Projetos de Lei nºs
4.224-B/98, 4.694-A/98, 4.811-A/98 e 4.376-A/93; e o
Projeto de Resolução nº 33/95). Amanhã haverá
sessão deliberativa após a solenidade.
O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Tem V. Exª a palavra.
O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, está
encerrada a Ordem do Dia?
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Depois de conceder a palavra a V. Exª.
O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente,
quero apresentar a V. Exª projeto de lei que dispõe
sobre a isenção do paghmento de IPI, Imposto sobre
Produtos
Industrializados, na aquisição de
motocicletas para serviço de mototáxi autônomo. É o
projeto de lei que estamos apresentando. Os taxistas
já têm a isenção do IPI quando usam os carros na
atividade profissional. O mototaxista é uma nova
categoria que está surgindo também para o serviço
de táxi, utilizando motocicletas. Queremos que a essa
categoria seja estendido o benefício de adquirir
motocicleta, desde que· não tenha mais de 250
cilindradas, com isenção do Imposto sobre Produto
Industrializado.
Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, a
periculosidade de nossas estradas, aliada às altas
despesas de manutenção dos veículos, transformam
o transporte de passageiros em atividade árdua e de
alto custo.
A reduzida capacidade de poupança, agravada
por indesejáveis condições de conservação do
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sistema viário, dificulta a substituição do veículo, que
rapidamente se deteriora.
Por considerarmos que a atividade de
transporte conhecida por "mototáxi" guarda similitude
com aquela outra do transporte autônomo de
passageiros, uma vez que o veículo representa para
ambas instrumento essencial de trabalho, cabe a
adoção de tratamento tributário isonômico,
estendendo-se também aos mototaxistas a isenção
do IPI concedida aos taxistas. Por isso estou
apresentando projeto de lei que prevê a isenção de
IPI na compra de motocicletas por mototaxistas
autônomos.
Conto com o apoio dos' nobres pares desta
Casa, haja vista que a medida proposta, além da
garantir tratamento igual para situações idênticas,
também
fomenta
empreendimento
que
é
relativamente novo no País, mas que já conquista
espaço importante, por ser uma opção de transporte
rápido e barato.
Sr. Presidente, peço a publicação deste pronunciamento nos Anais da Casa, no programa A Voz do
Brasil e no Jornal da Câmara.
O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Tem V. Exª a palavra.
O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
aproveito a oportunidade para avisar aos prezados
colegas, assim como aos funcionários desta Casa,
que amanhã, às dez horas, no plenário da Câmara
dos Deputados, será realizada sessão solene em
comemoração dos 50 anos da proclamação da
República Popular da China. Convido todos para a
sessão.
Trata-se de proposta do Grupo Parlamentar
Brasil/China, que nesta Casa é organizado; conta
com a participação de 50 Srs. Parlamentares e o
apoio do Presidente Michel Temer, que, em seguida,
também promoverá recepção em sua própria casa,
em data a ser posteriormente marcada, para
homenagear a República Popular da China.
Reitero o convite para a sessão de homenagem
a todos os Srs. Parlamentares. Na ocasião ouviremos
os diversos Líderes, que falarão a respeito desse
acontecimento memorável do século que ora se finda,
que foi justamente a proclamação da República Popular da China.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - A
Mesa está solidária com V. Exª.

48544 Quinta-feira 14

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

A SRA. TELMA DE SOUZA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Tem V. Ex!! a palavra.
A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, assomo à tribuna para dar
conhecimento à Casa de que nesta manhã, em
Santos, estive em reunião com segmentos
empresariais como o Ogmo, Órgão Gestor de
Mão-de-Obra Local; a Sopesp, representada por seu
Presidente, Wagner Rossi; as Deputadas Estaduais
Mariângela Duarte e Maria Lúcia Prandi, do PT de
São Paulo, os Vereadores da região filiados ao PT e
todos
os
sindicalistas
representantes
dos
trabalhadores com vínculo empregatícios e os
avulsos, ou seja, sem vínculo empregatício.
Na referida reunião, estabelecemos que
teríamos fórum permanente' constituído pelas
pessoas relacionadas para dar seqüência mais
aprofundada à questão portuária nacional. Além disso, determinamos que comissão externa desta Casa,
solicitada por mim, fará audiência local com a
presença do Ministro dos Transportes.
Isso significa, antes de mais nada, evitar futuras
dispensas. Aliás, em nossa região chega a 25% o
percentual de dispensa e de desemprego, tendo em
vista que o porto é o maior empregador. Objetivamos
estruturar juntos projeto de transição para que os
portos brasileiros, em particular o Porto de Santos que ainda se constitui no maior pólo de comércio exterior do País -, não apontem para o desemprego.
A reunião de hoje foi muito importante e serviu
como marco para audiências em outros portos
brasileiros. Outros encontros acontecerão com o
mesmo objetivo.
Na próxima quinta-feira, haverá audiência
pública conjunta da Comissão de Indústria e
Comércio,
presidida pelo
Deputado Aloizio
Mercadante, e da Comissão de Transportes, por
intermédio de sua Subcomissão de Portos, presidida
por mim, para tratar da questão das alfândegas, do
Custo Brasil e daquilo que pode acontecer em termos
de leis e emendas na reforma tributária, que está
sendo estudada numa Comissão Especial desta
Casa. São várias reuniões, porque o assunto é muito
importante, e precisamos efetivamente dar uma
resposta para os portos brasileiros.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. LUIZ ANTONIO FLEURV
Presidente, peço a palavra pela ordem.

-

Sr.
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O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Tem V. Ex!! a palavra.
O SR. LUIZ ANTONIO FLEURV (PTB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
estou encaminhando requerimento à Mesa para a
realização de sessão solene de homenagem
póstuma ao Sr. João Jorge Saad, falecido
lamentavelmente no último fim de semana.
O Sr. João Jorge Saad, Presidente da Rede
Bandeirante de Rádio e Televisão, como todos
sabem, paulista dos mais ilustres, nascido em Monte
Azul. dignificou os meios de comunicação deste País;
construiu a primeira rede de rádio, que foi a Rede
Bandeirante, e sem dúvida alguma merece o respeito
e a consideração de todos os brasileiros.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Será encaminhada a proposição de V. Ex!!.
O SR. CLEMENTINO COELHO
Presidente, peço a palavra pela ordem.

-

Sr.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Tem V. Ex!! a palavra.
O SR. CLEMENTINO COELHO (PPS - PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria de relembrar à Mesa e à respectiva
Presidência a tramitação do Projeto de Lei nº 829,
que trata dos termos de privatização da Chesf,
porque já temos as assinaturas necessárias para
poder apreciar. a urgência urgentíssima. Eu gostaria
que isso fosse agilizado para que pudéssemos votar
ainda neste mês de outubro, aproveitando a nova fase
do PFL, em que o partido está à esquerda, o que
poderia ajudar muito para a aprovação desse projeto
de lei que vem resguardar os interesses do Nordeste,
por ser um instrumento estratégico no que se refere
ao fomento do desenvolvimento, equiparando a
Chesf, pelo que representou ao longo de todos esses
anos
em termos
de
eletrificação
e de
desenvolvimento para o Nordeste, ao Banco do
Brasil, à Caixa Econômica Federal e à Petrobras,
proporcionando a ela o mesmo tratamento que esta
Casa concedeu a esses órgãos.
Esperamos que a privatização
desse
instrumento de desenvolvimento não seja feita de
forma açodada, como ocorreu na maioria das
privatizações brasileiras, fato que hoje o .próprio
Governo e organismos internacionais já reconhecem.
Tenhamos mais cuidado, porque a região onde a
Chesf está inserida e desenvolve seú trabalho é a
mais frágil do Nordeste, do ponto de vista econômico
e social. Não podemos perder esse instrumento e
ficar à mercê do mercado.
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Precisamos de instrumentos institucionais,
governamentais e fortes no Nordeste, capazes de
operar o desenvolvimento e transformação de que
aquela região precisa.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Deputado Clementino Coelho, tomaremos as
medidas necessárias e apoiamos as ponderações de
V. Exª.
O SR. CUNHA BUENO - Sr. Presidente, peço
palavra para uma questã~ de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Tem V. Exª a palavra.
O SR. CUNHA BUENO (PPB - SP. Questão de
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
diante das ponderações do Deputado Inocêncio
Oliveira, embora com elas não tenha concordado,
senti que era melhor retirar o projeto de lei
apresentado por mim para oferecer ao País uma
legislação sobre cães.
Como o projeto foi discutido e os relatórios
foram emitidos, minha questão de ordem é a
seguinte: uma vez encerrado o prazo das emendas
que havia sobre a mesa, o projeto retoma às
Comissões ou fica pronto para a Ordem do Dia, já
com seus pareceres emitidos e aceitos pelo Plenário,
dependendo, portanto, somente de votação, sem
mais pareceres?
É a questão de ordem que formulo a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - V.
Exª tem razão. O projeto será encaminhado para
votação na primeira oportunidade.
A SRA. VANE,SSA GRAZZIOTIN - Sr.
Presidente, peço a palqvra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Tem V. Exª a palavra.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
- AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr.
Presidente, srªs e Srs. Deputados, quero comunicar a
esta Casa uma decisão tomada recentemente pelo
Governo Federal sobre o processo de privatização do
setor elétrico deste País.
Acabamos de ouvir o pronunciamento do
Deputado Clementino Coelho sobre o processo de
privatização da Chesf, que tem sido questionado pela
quase totalidade dos Parlamentares que compõem a
bancada nordestina na Câmara dos Deputados. pa
mesma forma, o Executivo Federal entendeu que o
início dessas privatizações, que envolvem, além da
Chesf, Furnas e particularmente a Eletronorte,
deveria se dar através do processo de privatização da
Eletronorte. Dessa forma, estava marcada, para o
próximo dia 28 deste mês, uma assembléia geral que

a
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deveria definir a cisão de Tucuruí do Sistema
Eletronorte.
Depois de uma série de investidas da bancada
de Deputados Federais e de Senadores da região, o
Governo Federal entendeu por adiar essa
assembléia, o que quero aqui aplaudir, porque se
temos um entendimento de que a privatização desse
setor é ruim para o nosso País, particularmente da
forma como vem sendo realizada, sem dúvida
nenhuma, a privatização da Eletronorte, que é a
empresa que cuida da geração e distribuição de
energia em toda a região amazônica, seria um
verdadeiro desastre.
Há uma semana e meia, com grande parte da
bancada que compõe a Comissão da Amazônia,
estivemos, mais uma vez, com o Ministro de Minas e
Energia, com quem deliberamos pela realização de
um seminário, lá mesmo no Ministério, com a
participação de técnicos da Eletronorte e
representantes de trabalhadores. Esse seminário foi
realizado na última sexta-feira. Para nossa surpresa,
contou com a participação de mais de 500 pessoas,
entre técnicos, trabalhadores do setor e
Parlamentares, que discutiram profundamente esse
problema.
. Entendemos que longe de discutir modelo de
privatização, precisamos discutir modelo de energia
para a região amazônica. E esse modelo passa
necessariamente por um modelo estatal.
Quero dizer que a nossa mobilização, a
mobilização de todos os Parlamentares da região,
tem trazido frutos e ganhos, sem dúvida nenhuma,
para o Brasil como um todo. O nosso próximo passo
será, no próximo dia 19, a realização de mais uma
audiência pública na Comissão da Amazônia e de
Desenvolvimento Regional para discutir o assunto. E
estamos solicitando audiência para que possamos
conversar diretamente com o Presidente da
República sobre a problemática do setor energético
da Amazônia, que não diz respeito só aos
amazônidas, mas ao País como um todo.
Muito obrigada.
O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti)
-Tem V. Exª a palavra.
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou
apresentando um projeto de lei que altera o art. 3º da
Lei nº 9.472, de 17 de junho de 1997, que estabelece
o direito dos usuários dos serviços de
telecomunicação.
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As contas atuais discriminam apenas as
ligações interurbanas [lacionais e internacionais e as
ligações para telefones :celulares. No entanto, muitas
vezes somos surpreendidos por contas que registram
aumento significativo nos custos das ligações locais,
semque haja qualquer explicação para o fato.
Essas são as minhas considerações sobre esse
projeto de lei que estou apresentando.
O SR. REGIS CAVALCANTE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Tem V. Exª a palavra.
O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pedi
a palavra para fazer uma comunicação importante, no
sentido de que este País precisa começar a repensar
a questão da comunicação.
A Constituição de 1988 estabeleceu ganhos
importantes na área da comunicação de massa, na
área da radiodifusão e hoje temos uma legislação que
permite rádios comunitárias em todo o País. Mas o
que acontece, Sr. Presidente, com a rádio
comunitária? O Ministério das Comunicações, via
Anatel, tem criado uma sistemática burocrática
absurda para a regulamentação dessas emissoras.
que são construídas pelas associações comunitárias
no País inteiro.
A legislação a que me referi esbarra nessa
burocracia oficial da Anatel, que não resolve o
problema de registro dessas emissoras onde jovens
líderes
comunitários
têm-se
posicionado
publicamente pelo País afora, fazendo da rádio
comunitária um meio de comunicação importante
para as comunidades, ajudando a solidificar a
democracia em nosso País.
As rádios comunitárias vêm sofrendo com essa
burocracia e com a repressão que a Polícia Federal e
a Anatel vêm adotando contra essas associações
comunitárias em todo o Brasil, fatos que quero não só
registrar, mas também repudiar desta Casa. E isso
não acontece só em Alagoas. Tenho informações
sobre casos da Bahia e de outras regiões do País. Por
trás desses procedimentos estão interesses que
precisam ser esclarecidos pela Anatel.
Não é possível que a rádio comunitária não
tenha a sua sistemática operacionalizada, conforme a
legislação em vigor, conquistada pela sociedade
brasileira.
Portanto, Sr. Presidente, registro aqui o meu
repúdio a essa atitude da Polícia Federal e da Anatel
de lacrar os transmissores das rádios comunitárias
pelo País afora. Todos os Parlamentares desta Casa
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têm recebido essas denúncias, e é preciso que o
Governo acorde para esse fato e não sirva a outros
interesses que não o de solidificar a democracia.
Vamos, sim, fazer com que a legislação seja
respeitada neste País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Esta
Presidência
está
solidária
com
o
posicionamento de V. Exª, Deputado Regis
Cavalcante. Hipoteco a V. Exª minha irrestrita
solidariedade.
O SR. ROBERTO PESSOA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Tem V. Exª a palavra.
O SR. ROBERTO PESSOA (PFL - CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
como todos sabemos, pela primeira vez o Governo
incluiu na sua mensagem sobre o PPA o Projeto de
Transposição de Águas do Rio São Francisco para o
Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte,
projeto desejado por mais de 100 anos pelos
nordestinos.
Nós, que presidimos a Subcomissão da
Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior,
realizaremos audiência pública com o Sr. Ministro da
Integração Nacional, Fernando Bezerra, na qual será
discutido o projeto de transposição. Sabemos da boa
vontade de S.Exa. para com a questão.
Sr. Presidente, a partir de novembro serão
entregues os últimos dois pré-projetos sobre a obra, a
fim de iniciar o processo de lIcitação da obra de um
canal de 150 quilômetros quê ligará Cabrobó a Jati,
na Chapada do Araripe, no Ceará, meu Estado.
Sr. Presidente, já perdemos muito tempo, pois a
transposição deveria ter sido iniciada há vários anos.
Trata-se de obra polêmica, que com certeza vai gerar
muitas demandas. Por isso, apelo para o Sr. Ministro
Fernando Bezerra e para o Presidente da República a
fim de que ela seja construída pelo Exército brasileiro.
Com isso, teríamos transparência na realização da
obra e seu custo seria em muito diminuído. O Exército
brasileiro mais uma vez contribuiria com a Pátria, o
Nordeste e o povo brasileiro, ao construir uma obra
que vai beneficiar quase 13 milhões de pessoas que
moram no semi-árido nordestino.
Sr. Presidente, conto com o apoio de V. Exa.,
que é pernambucano e conhece a necessidade da
transposição de águas do São Francisco para os
Estados que representamos nesta Casa.
Muito obrigado.
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.0 SR. EDINHO ARAÚJO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Tem V. Exª a palavra.
O SR. EDINHO ARAÚJO (PPS - SP. Pela ordemo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, no último final de semana o Governador Mário Covas vjsitou a região de São José do Rio
Preto, especialmente as cidades de Jales, Santana
da Ponte Pensa e Santa Fé do Sul. Em todas S. Exa.
inaugurou obras importantes para a população, visando ao desenvolvimento da região e à geração de
empregos. Gostaria de destacar que o Governador
anunciou a duplicação da Rodovia Euclides da Cunha, que parte de Mirassol, passa por Tanabi, Votuporanga, Fernandópolis e Jales e chega a Santa Fé do
Sul, especialmente até a ponte rodoferroviária sobre
o Rio Paraná.
Sr. Presidente, essa obra vem sendo reclamada
há muitos anos. Com a inauguração da ponte
rodoferroviária, ela se tornou extremamente
necessária, tendo em vista o aumento no volume de
tráfico na estrada, que dispõe apenas da terceira
faixa. Com a duplicação, a infra-estrutura da região
terá melhora considerável, podendo receber novas
indústrias e, por conseqüência, proporcionar entrada
de investimentos e geração de empregos.
Tivemos a oportunidade de destacar o quanto
será fundamental um projeto de fruticultura irrigada
após a melhora da infra-estrutura. A região tem todas
as condições - clima, terra e agricultores dispostos _
para se tornar produtora e sobretudo exportadora de
frutos. Portanto, contif'juaremos a luta no sentido de
gerar empregos para aquela região.
Para concluir, Sr. Presidente, destaco quão
importante foi a presença do Governador Mário
Covas para o progresso e o desenvolvimento da
região.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Tem V. Exª a palavra.
O SR. VIRGíliO GUIMARÃES (PT - MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero, em primeiro lugar, registrar o sucesso que foi a
manobra feita pela Polícia de Minas Gerais na região
de Furnas, no Município de Capitólio, dentre outros.
Foi correta a decisão do Governador Itamar
Franco de fazer um treinamento da Polícia Militar
naquela região, porque uma das atribuições
constitucionais da PM é guardar o patrimônio público
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- e a represa de Furnas e seu entorno é dos
patrimônios principais de Minas e do País.
Foi um treinamento importante para os novos
recrutas e oficiais. Lá também pudemos assistir à
atividade da nova Polícia Militar de Minas Gerais,
visando sua integração com a população. O povo
recebeu bem a manobra efetuada. Prefeitos,
Vereadores, lideranças comunitárias, sociedade em
geral, todos estavam irmanados com a PM, que está
se aperfeiçoando e demostrando sua capacidade.
Além de tudo, puderam enxergar nessa atitude
a postura em defesa do Brasil, porque Furnas é
indissociável do desenvolvimento nacional, daquilo
que o povo investiu e obteve.
Portanto, Sr. Presidente, cumprimento a Polícia
Militar, na pessoa do seu Comandante Cel. Gontijo, e
o nosso Governador Itamar Franco pela iniciativa da
manobra.
Sr. Presidente, também quero registrar que
apresento à Mesa neste momento um projeto de
decreto legislativo estabelecendo a obrigatoriedade
da realização de plebiscito nacional sobre a possível
privatização do setor hidroelétrico: Furnas,
. ~~~~~~orte - sobre a qual tanto se discutiu aqui - e
Creio que nesse debate tem de haver um juiz,
que deve ser o povo. Que se discuta a questão e se
estabeleçam critérios, mas vamos ouvir o povo.
Estudos recentes, Sr. Presidente, demonstram que os
brasileiros hoje rejeitam as privatizações. Pesquisa
divulgada na semana passada demonstrou que cerca
de 60% da nossa população já tem visão
profundamente crítica sobre as privatizações
realizadas. Agora, Sr. Presidente, imagine V. Exª o
que ela pensa sobre as privatizações a serem
realizadas, como as da Petrobras, do Banco do Brasil,
da Caixa Econômica e do nosso sistema hidroelétrico.
Portanto, sobre isso especificamente versa o
nosso projeto de decreto legislativo, que contém 181
assinaturas. Quero agradecer a todos os partidos que
me ajudaram a apresentar esse projeto. Era
necessário obter um terço das assinaturas de
membros da Casa, mas tal número foi sobrepujado.
Tenho certeza de que esta Casa irá aprovar o
projeto e dirá ao povo que faça o seu juízo e dê a
palavra final a respeito da privatização do sistema
hidrelétrico, que, espero, não ocorra no Brasil.
Que o povo, por meio da voz e da vontade, barre
a privatização de Furnas, da Chesf e da Eletronorte.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. GERALDO SIMÕES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Tem V. Ex!! a palavra.
O SR. GERALDO SIMÕES (PT - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
tenho a enorme satisfação de registrar o lançamento
do livro do jornalista e escritor Ramiro Aquino,
intitulado "De Tabocas a Itabuna - Cem Anos de
Imprensa".
Ele conta a história de Tabocas, vila fundada por
sergipanos no final do século passado, que deu
origem à cidade extraordinária de Itabuna, com 200
mil habitantes, situada no sul da Bahia.
Fala sobre uma série de jornais fundados no
início do século, entre eles, A Platéia, fundado em
1897, O Itabuna, em 1905, O Labor, em 1905, e o
Itabuna 11, em 1908. Cita também os jornais
existentes hoje, como Diário Oficial, Tribuna do
Cacau, Agora, A Região, Folha Regional e Diário
do Sul. Fala também sobre o antigo pau de fuxico,

sistema de alto-falante conhecido por todos e
existente naquele período.
Hoje a cidade conta com quatro emissoras FM,
três AM, um canal de televisão filiado à Rede Globo e
outro à Rede Record.
Sr. Presidente, é um livro extraordinário que
conta histórias da imprensa falada, escrita e
televisada da cidade e fatos pitorescos dos
profissionais de imprensa de nossa cidade, muitos
deles ainda vivos. Como exemplo, registro o caso de
.um jornalista chamado Jorge Bittencourt, da cidade
de Itabuna. Ele era da Rádio Clube, hoje chamada
Rádio Nacional de Itabuna, que pertencia aos
capuchinhos.
Às 6 horas havia a missa dos capuchinhos, com
o Padre Hermenegildo, que fazia grande esforço para
converter e salvar as almas dos meus conterrâneos
de Itabuna. No entanto, após o término da missa,
Jorge Bittencourt, que tinha um programa com
músicas dos anos 60, colocava a música do Roberto
Carlos intitulada "Quero que tudo vá pro inferno". Isso
tirou Frei Hermenegildo do sério, e Jorge Bittencourt
foi demitido. Hoje, ele é fotógrafo. Aliás, se em Itabuna
perdemos um radialista, ganhamos um fotógrafo de
excelência.
Então, esse livro conta fatos ocorridos com
profissionais da imprensa falada, escrita e televisada
de nossa Itabuna. É, portanto, importante para a
história do meu Município.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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O SR. SALATIEL CARVALHO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) TemV Ex!! a palavra.
O SR. SALATIEL CARVALHO (PMDB - PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
agradeço a oportunidade que V. Exª me concede, já
que não poderia deixar de fazer registro da maior
importância para o Brasil, o qual lhe trará grande
satisfação.
É a primeira vez que me pronuncio da tribuna
após o evento da terça-feira da semana passada,
quando o Presidente da República sancionou o
Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno
Porte, do qual V. Exª é v~rdadeiro estandarte, não só
como Relator, mas como tribuno altamente defensor
do segmento redentor da nossa economia: a pequena
e a microempresa.
O Estatuto da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte foi sancionado e tivemos também
oportunidade de receber do Poder Executivo o
lançamento de programa adjacente, que é o
Programa Brasil Empreendedor, voltado para apoiar e

fomentar a manutenção, o crescimento e o
surgimento de novas microempresas.
Agora, meu caro Presidente Severino
Cavalcanti, quero aproveitar para convocá-lo a
assumir nova trincheira, com mais argumentos e luta,
para defendermos esta causa. Trata-se de garantir o
cumprimento das promessas do Programa Brasil
Empreendedor, principalmente das que dizem
respeito ao fornecimento do crédito, o grande gargalo.
Está escrito no programa que, a partir de 4 de
novembro, os bancos oficiais começarão a
disponibilizar recursos já existentes, resultantes de
remanejamento - segundo o Presidente da
República, num total de 8 bilhões de reais -, para as
pequenas e microempresas.
Sr. Presidente, não quero ser como São Tomé,
mas precisamos estar na fronteira da vigilância para
que a promessa seja cumprida. Eu sei, pela
experiência de lidar com microempresários, que
nossos bancos oficiais não têm o hábito de
atendê· los. ,Convoco V. Exª, soldado de primeira hora
nessa trincheira, para que sejamos fiscais da Caixa
Econômica, do Banco do Brasil, do Banco do
Nordeste do Brasil e do BNDES. Que nasça no
BNDES nova sensibilidade para atender ao pequeno
empresário, porque até agora só atendeu ao grande.
Precisamos lutar para que nossa batalha de
mais de· dois anos para aprovar o Estatuto da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte não
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venha a ser em vão por falta de agilidade. O
programa que o Governo lançou até estabelece prazo
para que os bancos não fiquem mais enrolando
microempresários por um, dois ou três meses. Agora,
há prazo. Mas, se não estivermos vigilantes e
fiscalizando, as microempresas continuarão sendo
discriminadas, como foram até agora, pelos bancos
oficiais.
Na nova frente de batalha, não devemos apenas
ter o caminho dos bancos oficiais, como também aproveitando recente legislação aprovada e
promulgada pelo Presidente da República - das
cooperativas de microcrédito, pequenas células
destinadas ao financiamento da microempresa. Por
aí, acredito muito mais que tenhamos grande
programa de financiamento à microempresa.
V. Exª sabe que a luta não terminou. Tivemos
grande conquista e, como disse V.Exa. em discurso
recente desta tribuna, foi a alforria das
microempresas. Agora que elas têm o direito, o
estatuto na mão, e o programa Brasil Empreendedor,
precisamos estar atentos para que realmente sejam
praticados e exercidos esses direitos.
Aproveito para fazer registro muito especial para
nós, pernambucanos, relativo à presença no plenário
desta Casa dos ilustres Deputados Estaduais Manoel
Ferreira, do PPB de Pernambuco, com longa
experiência no Parlamento Estadual, e Bruno
Rodrigues, ex-Vereador, de futuro político promissor,
e também nosso Padre Djalma Corrêa, Prefeito da
cidade de Quipapá. São pernambucanos que estão
aqui em Brasília tratando de assuntos legítimos,
ligados aos interesses de suas bases, e que esta
Casa recebe, certamente, com muita honra nesta
tarde.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Deputado Salatiel Carvalho, agradeço a V. Exª as
palavras que dizem respeito à minha atuação nesta
Casa em defesa da pequena e microempresa.
Afirmo que continuarei nesta luta, pedindo a S.
Exª o Presidente da República que faça cumprir a
intenção de atender ao pequeno e microempresário
nacional, porque esse é um imperativo de
consciência nacional. E nós estaremos juntos na luta
e levaremos ao Presidente da República qualquer
desvio que houver nos estabelecimentos bancários,
que venha a prejudicar a intenção de atender ao
pequeno e microempresário, para que essas
empresas sejam restauradas de uma vez por todas.
Quero aproveitar também a oportunidade para
dar boas-vindas ao nobre Deputado Manoel Ferreira,
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ao Deputado Bruno Rodrigues e também ao Prefeito
de Quipapá, Padre Djalma Corrêa, que visitam nossa
Casa. Desejamos que tenham boa estada em
Brasília, que é realmente uma cidade acolhedora.
O SR. DR. HELENO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Tem V. Exª a palavra.
O SR. DR. HELENO (PSDB - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, venho aqui para fazer uma denúncia ao
Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, Sr. Alcides Tápias, e também alertá-lo, já
que tem sob sua ordem o Inmetro, que nada mais é
para o Brasil do que ponto de referência da maior
instituição de metrologia nacional.
Hoje, estamos em situação de igualdade com os .
países da Europa e do mundo, no que se refere a
medir e atestar a qualidade de qualquer produto.
Porém, foi criado em Xerém, Duque de Caxias, o
Centro Tecnológico de Xerém, que já recebeu
investimento de quase 300 milhões do Governo Federal. Agora começam a brotar idéias de transferência
desse centro para o comando de órgãos do Governo
Estadual, que nada têm com metrologia. É a mesma
coisa que tirar o filho, o marido e a própria esposa de
uma família, separando todos eles.
Quero denunciar que muitos produtos
brasileiros não são exportados porque não se
consulta o Inmetro. Isso' causa sofrimento e
ilhamento. O Inmetro é o orgulho de Duque de Caxias
e do Rio·de Janeiro. Quero pedir ao Ministro que ouça
as súplicas dos cientistas e de quem mora em Duque
de Caxias e convive com o lnmetro para que não
deixe acontecer isso, porque é um golpe que se está
dando no Brasil.
E a culpa não é do Presidente Fernando
Henrique Cardoso, mas nossa, já que não alertamos
nem gritamos. Por isso, estarei oportunamente com
mais dados para esclarecer melhor os Parlamentares
e todo o Brasil.
Muito obrigado.
O SR. NELSON PELLEGRINO
Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Tem V. Exª a palavra.
O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. P~esidente, srªs
e Srs. Deputados, trago ao conhecimento desta Casa
que hoje eu e o Deput,ado Jaques Wagner, atendendo
ao que foi acertado com a Receita Federal, encaminhamos ao Secretário Everardo Maciel consulta acer-
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ca da devolução do Imposto de Renda Retido na Fonte
aos
trabalhadores,
principalmente
aos
ex-empregados da Petrobras que aderiram ao Programa de Desligamento Voluntário.
Reiteradas decisões da Justiça reconheceram o
direito daqueles que foram demitidos no PDV de não
terem a parcela recolhida na fonte, uma vez que ela
foi considerada de caráter indenizatório e, portanto,
não passível de tributação. Mas a Receita reteve.
Milhares de trabalhadores no Brasil inteiro estão
nessa situação. Na Bahia, conversamos com a Superintendência local. Apesar de toda a boa vontade, os
processos começaram a andar, mas ainda há decisões no sentido de não reconhecer esse direito dos
trabalhadores, principalmente dos ex-empregados da
Petrobras.
No dia 29, eu, o Deputado Jaques Wagner e
uma comissão de ex-empregados da Petrobras tivemos audiência com o Secretário da Receita Federal,
em que expusemos o problema. S. Sª sugeriu que encaminhássemos uma consulta, sobre a qual decidiria.
Se a consulta fosse afirmativa, seria orientadora dos
processos, no caso do Estado da Bahia.
Espero, sinceramente, que o Secretário da Receita Federal entenda o que é justo, que a parcela do
PDV foi paga a título de indenização, sendo, portanto,
não tributável. Que a decisão da Receita seja a de
mandar pagar aos milhares de trabalhadores baianos
que aderiram, perderam seus empregos em função
da adesão ao Plano de Desligamento Voluntário, e
também aos trabalhadores brasileiros, porque esse é
um direito.
Era esse o registro que gostaria de fazer, neste
final de sessão, nesta Casa.
Muito obrigado.
O SR. RONALDO CEZAR COELHO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Tem V. Exª a palavra.
O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, quero apenas registrar
que apresentamos ao Sr. Ministro da Cultura, Francisco Weffort, um pleito no sentido de fazer com que a
Baía de Guanabara seja reconhecida pela Unesco
como patrimônio urbanístico da humanidade.
A Unesco, iniciou há dois anos a classificação
de patrimônio urbanístico, a fim de que locais muito
importantes para a humanidade tenham destaque. A
Baía de Guanabara, com seu entorno majestoso, sua
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beleza, suas montanhas, sua Floresta da Tijuca,
onde temos o Corcovado, a imagem do Cristo
Redentor, enfim, todo esse conjunto, constitui-se na
maior referência internacional do nosso País. A
referência instantânea do Brasil é a fotografia da Baía
de Guanabara.
Todos os esforços que estão sendo feitos no
sentido de salvá-Ia, com investimentos vultosos, inclusive internacionais, e com o apoio do Governo
Federal para a sua despoluição, são apenas uma
amostra da importância desta baía para o Brasil,
especialmente para o Rio de Janeiro.
Portanto, orgulha-nos ter o patrocínio do
Ministério da Cultura nesse pleito do povo do Rio de
Janeiro, que visa a reconhecer a Baía de Guanabara
como monumento urbanístico da humanidade.
Era o que queria registrar, Sr. Presidente, S~s e
Srs. Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Apresentação de proposições
Os Srs. Deputados que tenham proposições a
apresentar queiram fazê-to.
Apresentam proposíções os senhores:
GILMAR MACHADO E OUTROS - Proposta
de emenda à Constituição que dá nova redação ao
§ 32 do art. 77, tornando-o comp3tível com o seu caputo
CLEMENTINO COELHO - Indicação ao Sr.
Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior de apoio à criação da Região Administrativa
Integrada de Desenvolvimento do Pólo PetrolinalPE
e Juazeiro! BA.
Indicação ao Sr. Ministro da Integração Nacional
de apoio à criação da Região Administrativa
Integrada de Desenvolvimento do Pólo PetrolinalPE e
Juazeiro!BA
Requerimento ao Sr. Presidente da Câmara dos
Deputados para que seja encaminhado à família do
poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto votos
de pesar pelo seu falecimento.
RICARDO BERZOINI - Requerimento ao Sr.
Presidente da Câmara dos Deputados para que a
Mesa da Câmara dos Deputados se manifeste a
respeito da inclusão da especialidade médica
Homeopatia nos serviços médicos oferecidos pela
Casa.
MARINHA RAUPP - Indicação ao Poder
Executivo de distribuição dos recursos programados
para o PAR - Programa de Arrendamento
Residencial de modo uniforme, per capita, nos
termos que menciona.
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Indicação
ao
Sr.
Secretário-Geral
da
Presidência da República de distribuição dos
recursos programados para o PAR - Programa de
Arrendamento Residencial de modo uniforme, per
capita, nos termos que menciona.
RUBENS BUENO
Requerimento de
informações ao Sr. Ministro da Fazenda sobre o
Fundo de Participação dos Municípios - FPM.
Indicação ao Sr. Ministro da Previdência e
Assistência Social de adoção de medidas relativas à
distribuição dos recursos do Fundo Nacional de
Assistência Social.
ROBERTO PESSOA - Requerimento ao Sr.
Presidente da Câmara dos Deputados de inserção
nos Anais da Casa da matéria "Criança - Quando
há um futuro", publicada pelo jornal O Povo, do
Estado do Ceará.
Requerimento ao Sr. Presidente da Câmara dos
Deputados de registro nos Anais da Casa de voto de
louvor à Casa de Saúde de São Raimundo pela
comemoração de jubileu de prata em cirurgia
cardíaca.
Requerimento ao Sr. Presidente da Câmara dos
Deputados de registro nos Anais da Casa de voto de
louvor ao jornal O Povo, do Estado do Ceará, pela
publicação de excelente matéria sobre o transcurso
do Dia da Criança.
DINO FERNANDES - Projeto de lei que concede isenção de pagamento de pedágio para
veículos de aluguel - táxis, em rodovias federais.
ALMEIDA .DE JESUS - Requerimento de
informações ao Sr. Ministro da Fazenda sobre
arrecadação e distribuição de recursos extra-orçamentários.
BISPO RODRIGUES - Requerimento de
informações ao Sr. Secretário de Comunicação de
Governo da Presidência da República referentes a
campanhas publicitárias do Banco do Brasil na TV
Independência de Rio Preto Ltda. - Rede Vida.
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RICARDO IZAR E OUTROS - Proposta de
emenda à Constituição que dá nova redação ao art.
228, que trata da inimputabilidade penal.
SÉRGIO CARVALHO - Projeto de lei que
altera a Lei nº 9.096, de 1995, para assegurar a
participação feminina, em um mínimo de 30%, na
construção partidária e na composição dos órgãos
de direção dos partidos políticos.
Projeto de lei que dispõe sobre a autorização de
porte de arma para caçadores de subsistência.
JANDIRA FEGHALI - Projeto de lei que altera
a redação da Lei nº 7.446, de 1985, que fixa os
valores de retribuição do Grupo-Arquivo, do Serviço
Civil do Poder Executivo, e dá outras providências.
NELSON MARCHEZAN E OUTROS
Requerimento ao Presidente "da Câmara dos
Deputados de urgência para apreciação do Projeto
de Lei nº 1.288, de 1999.
PEDRO WILSON
Requerimento de
informações ao Sr. Ministro da Justiça sobre a
execução orçamentária na área da criança e do
adolescente referentes ao ano de 1998 e de janeiro
a setembro de 1999.
Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social sobre a execução
orçamentária na área da criança e do adolescente
referentes ao ano de 1998 e de janeiro a setembro de
1999.
Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Saúde sobre a execução orçamentária na área da
criança e do adolescente referentes ao ano de 1998 e
de janeiro a setembro de 1999.
.
Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Educação sobre a execução orçamentária na área da
criança e do adolescente referentes ao ano de 1998 e
de janeiro a setembro de 1999.
ARTHUR VIRGíLIO - Requerimento ao Sr.
Presidente da Câmara dos Deputados de
convocação de sessão solene em homenagem
póstuma ao poeta João Cabral de Melo Neto.

VIRGíLIO GUIMARÃES E OUTROS - Projeto
de decreto legislativo que institui plebiscito sobre a
privatização de empresas estatais do setor
hidrelétrico.

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO E OUTROS
- Proposta de emenda à Constituição que dá nova
redação ao art. 33 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.

EUNíCIO OLIVEIRA - Projeto de lei que
institui isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI nas aquisições de automóveis
de passageiros, veículos de uso misto ou
ambulâncias, quando adquiridos pelas Associações
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE.

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Projeto de
Lei que revoga o Capítulo IX da Lei nº 9.615, de
1998, que institui normas gerais sobre desportos e
dá outras providências.
LUIZ ANTONIO FLEURY E SRS. LíDERES Requerimento ao Sr. Presidente da Câmara dos
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Deputados de convocação de sessão solene em
homenagem póstuma ao empresário João Jorge
Saad, Presidente da Rede Bandeirantes.
POMPEO DE MATTOS - Projeto de Lei que
concede isenção de Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI na aquisição de motocicletas
por mototaxistas·autônomos.
JOSÉ GENOíNO - Projeto de resolução que
dá nova redação ao art. 22 da Resolução nº 5, de
1999, que cria Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a investigar o reajuste de preços e a falsificação de medicamentos, materiais hospitalares e
insumos de laboratórios.
PROPOSTA DE EMENDA

À CONSTITUiÇÃO Nll 132, DE 1999
(Do Sr. Gilmar Machado e outros)
Dá nova redação ao § 3ll do art. 77
da Constituição Federal, tornando-o
compatível com o seu caput.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, nos termos do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda
ao texto constitucional:
Artigo único. O art. 77 § 3º, da Constituição Federal, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art.77

.

§ 32 Se nenhum candidato alcançar
maioria absoluta na primeira votação,
far-se-á nova eleição, concorrendo os dois
candidatos mais votados e considerando-se
eleito aquele que obtiver a maioria dos
votos válidos." (NR)
Justificação
A presente emenda pretende sanar uma
incongruência entre o caput e o § 32 do art. 77 da
Constituição Federal, pois ambos estipulam datas
diversas para a realização do 2º turno das eleições.
Com efeito, o referido caput estabelece o último
domingo do mês de outubro para a realização do 2º
turno, enquanto que o § 3º do mesmo artigo
estabelece que a nova eleição terá lugar "em até vinte
dias após a proclamação do resultando", de modo
que se obtém datas diversas conforme a observância
de um ou outro dispositivo; afigura-se, portanto, grave
problema cuja incidência verificar-se-á já nas
eleições do ano 2000, eis que o art. 29, inciso I, da
Carta Magna determina que também as eleições
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municipais serão regidas pelo que estabelece o art.
77.
A nova redação que ora apresentamos limita-se
a suprimir a menção que o § 3º faz à data da eleição,
de modo a prevalecer o inequívoco mandamento do
caput, pelo que contamos com o apoiamento dos
nobres Pares.
Sala das Sessões, 14 de setembro de 1999. Gilmar Machado, Deputado PT - MG.
INDICAÇÃO Nll 535, DE 1999
(Do Sr. Clementino Coelho)
Requer o envio de Indicação ao
Senhor Ministro do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio, solicitando apoio à
criação
da
Região
Administrativa
Integrada de Desenvolvimento do Pólo
Petrolina - PE e Juazeiro - BA.
Exmo. Sr. Ministro,
Apresentamos no semestre passado um Projeto
de Lei Complementar dispondo sobre a autorização
ao Poder Executivo da criação da Região
Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Pólo
Petrolina - PE e Juazeiro - BA e instituir o Programa
Especial de Desenvolvimento dessa região. (em
anexo)
Visa essa Proposição, dotar o Pólo Petrolina e
Juazeiro de instrumentos institucionais a uma
atuação articulada entre a União, Estados de
Pernambuco e Bahia e os 8 municípios que estão
abrangidos no pólo. Dessa forma, acreditamos que as
obras de infra-estrutura e os serviços prestados,
cujas atribuições pertençam aos ehtes públicos, nas
três esferas da Federação, possam ser melhor
planejados e melhor executados, em programas
coordenados e racionalizados.
Não estamos inovando nesse tema. De se
ressaltar, que as regiões administrativas estão
previstas no art. 43, da Constituição Federal,
elencado como meio à redução das desigualdades
regionais. Nesse passo, ano passado, os Estados de
Goiás, Minas Gerais e o Distrito' Federal foram
contemplados na Lei Complementar nº 94/98, que
criou a Região Administrativa do Entorno, em plena
vigência, figurando como unidade orçamentária do
próximo ano.
De outro
lado,
inspirou-nos
a
que
formulássemos a presente Proposição, as ações
estratégias desenvolvidas pelo Banco do Nordeste,
diagnosticando e institucionalizando os Pólos Integrados
de Desenvolvimento, para priorização de suas políticas.
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Somam um total de 10 jJólos na Região Nordeste, sendo
um deles o Pólo Petrolina - Juazeiro.
Tivemos, na semana passada, a manifestação
do Senhor Presidente da Casa, Deputado Michel
Temer, entendendo qUe essa matéria é de iniciativa
exclusiva do Executivo. No Senado Federal o
entendimento é diferente, compreendendo que o
Legislativo pode dispor sobre o assunto.
Em função disso, apresentamos recurso a
ser apreciado pelo Plenário requerendo a
confirmação
da
constitucionalidade
da.
Proposição, que, aliás, já tem precedente nesse
sentido, da própria Lei Complementar que criou a
região do Entorno de Brasília, tendo sido
aprovada em ambas as Casas.
A par dessa discussão, interessa-nos,
efetivamente, a criação da região, independente de
sermos ou não o autor da matéria. Por isso,
solicitamos a V. Exª a reflexão sobre o tema e um
possível encaminhamento pelo Executivo dessa
matéria, fortalecendo a proposta da criação dessa
Região Administrativa.
Gostaria de reunir-me com V. Exª, para que
pudéssemos esclarecer mais sobre o tema,
aclarando mais aspectos do Projeto de Lei
Complementar.

À disposição, despedimo-nos,
votos de estima·e consideração.

renovando

Sala das Sessões, 13 de outubro de 1999. Deputado Clementino Coelho.

REQUERIMENTO DE INDICAÇÃO
(Do Sr: Clementino Coelho)
Requer o envio de Indicação ao
Senhor Ministro do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio, solicitando apoio à
criação
da
Região
Administrativa
Integrada de Desenvolvimento do Pólo
Petrolina - PE e Juazeiro - BA.
Sr. Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso " e § 1º, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Exa. seja encaminhada ao Poder
Executivo a Indicação em anexo, solicitando apoio
ao Senhor Ministro à criação da Região
Administrativa Integrada de Desenvolvimento do
Pólo Petrolina - PE e Juazeiro - BA.
Sala das Comissões, 13 de outubro de 1999. Deputado Clementino Coelho.
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INDICAÇÃO N2 536, DE 1999
(Do Sr. Clementino Coelho)
Requer o envio de Indicação ao
Senhor Ministro da Integração Nacional,
solicitando apoio à criação da Região
Administrativa
Integrada
de
Desenvolvimento do Pólo PetrolinalPE e
Juazeiro/BA.
Excelentíssimo Senhor Ministro,
Apresentamos no s~mestre passado um Projeto
de Lei Complementar, dispondo sobre a autorização
ao Poder Executivo da· criação da Região
Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Pólo
PetrolinalPE e Juazeiro/BA e instituir o Programa Especial de Desenvolvimento dessa Região. (em anexo)
Visa essa proposição, dotar o Pólo Petrolina e
Juazeiro de instrumentos institucionais a uma
situação articulada entre a União, Estados de
Perriéimb6coe Bahia e os 8 municípios que estão
abrangidos no Pólo. Dessa forma, acreditamos que
as obras de infra-estrutura e os serviços prestados,
cujas atribuições pertençam aos entes públicos, nas
três esferas da Federação, possam ser melhor
planejados e melhor executados, em programas
coordenados e racionalizados.
Não estamos inovando nesse tema. De se
ressaltar, que as regiões administrativas estão
previstas no art. 43, da Constituição Federal,
elencado como meio à redução das desigualdades
regionais. Nesse passo, ano passado, os Estados de
Goiás, Minas Gerais e o Distrito Federal foram
contemplados na Lei Complementar nº 94/98, que
criou a Região Administrativa do Entorno, em plena
vigência, figurando como unidade orçamentária do
próximo ano.
De
outro
lado,
inspirou-nos
a
que
formulássemos a presente Proposição, as ações
estratégicas desenvolvidas pelo Banco do Nordeste,
diagnosticando e institucionalizando os Pólos
Integrados de Desenvolvimento, para priorização de
suas políticas. Somam um total de 10 pólos na região
Nordeste, sendo um deles o Pólo Petrolina/Juazeiro.
Tivemos, na semana passada, a manifestação
do Senhor Presidente da Casa, Députado Michel
Temer, entendendo que essa matéria é de iniciativa
exclusiva do Executivo. No Senado Federal o
entendimento é diferente, compreendendo que o
Legislativo poder dispor sobre o assunto.
Em função disso, apresentamos recurso a ser
apreciado pelo Plenário, requerendo a confirmação
da constitucionalidade da proposição, que, aliás, já
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tem precedente nesse sentido, da própria Lei Complementar que criou a região do Entorno de Brasília,
tendo sido aprovada em ambas as Casas.
A par dessa discussão, interessa-nos, efetivamente, a criação da região, independente de sermos
ou não o autor da matéria. Por isso, solicitamos a V.
Exll, a reflexão sobre o tema e um possível encaminhamento pelo Executivo dessa matéria, fortalecendo a proposta da criação dessa Região Administrativa.
Gostaria de reunir-me com V. Ex!!, para que
pudéssemos esclarecer mais sobre o tema,
aclarando mais aspectos do Projeto de Lei
Complementar.
À disposição, despedimo-nos, renovando votos
de estima e consideração.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1999. - Deputado Clelilentinc Coe!h(l.
REQUERIMENTO DE INDICAÇÃO
(Do Sr. Clementino Coelho)
Requer o envio de Indicação ao Senhor Ministro da Integração Nacional, solicitando apoio à criação da Região
Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Pólo PetrolinalPE e Juazeiro/BA.
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, e § 12 , do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exª seja encaminhada ao Poder Executivo a Indicação em anexo, solicitando apoio ao Senhor Ministro à criação da Região Administrativa Integrada de
Desenvolvimento do Pólo PetrolinalPE e Juazeiro/BA.
Sala das Comissões, 13 de outubro de 1999. Deputado Clementino Coelho.
REQUERIMENTO Nll DE 1999
(Do Sr. Clementino Coelho)
Requerimento
de
pesar
pelo
falecimento do poeta pernambucano
João Cabral de Melo Neto.
Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, seja encaminhado à família
do poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto,
votos de pesar pelo seu falecimento.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1999.- Deputado Clementino Coelho.
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Justificação
Petrolina e a região do São Francisco não
podem deixar de pronunciar uma última homenagem
ao poeta maior do Estado de Pernambuco. O autor de
Morte e Vida Severina fez do dito nordestino um verbo
universal, da subjetividade de seu povo um exemplo
de obstinação e superação. Lembrava que quando no
exterior, e foram muitas as viagens, tinha saudades
do Brasil e, no Brasil, tinha saudades de Pernambuco.
Poeta de cálculos sintáticos e construções analíticas,
habitou um paradoxo renitente em sua obra: entre o
sublime do sentido e os rigores da língua portuguesa,
arquitetou verdades com precisão insuperável.
Passou a primeira infância no interior de
Pernambuco; conviveu com a seca, as tradições
populares, os romances de barbantes e os folhetos
de cordel, com quem adquiriu um profundo
conhecimento do sofrimento. e da realidade
nordestina.
João Cabral foi desportista, jogador de futebol,
diplomata e poeta. E em poesia foi um renovador da
dicção poética e da estrutura lírica sem adorno ou
alegoria, ausência que lhe vale o atributo de poeta
racionalista, matemático. Seu diálogo com os
nordestinos Carlos Drummond. de Andrade, Murilo
Mendes e Manuel Bandeira fe~ de sua poesia uma
das maiores referências literárias da cultura brasileira
contempo~ânea.
,
Mas João Cabral foi taml;>ém um dos maiores
poetas sociais do Brasil. A denúncia da imigração sob
intensa renúncia e drama de consciência do homem
do semi-árido, e o descaso absurdo com a sua região
natal marcam veemente sua obra. O poeta assinala e
desvela o circulo dos interesses nacionais enviesados que se fecham sobre o sul e o sudeste do País e
aprisiona toda e qualquer possibilidade de progresso
no semi-árido. A ausência de um projeto nacional definitivo para a região vem marcando e dirigindo ao longo dos anos cada passo dos novos Severinos no sertão. João Cabral reconheceu em sua sensibilidade
rica a desventura de ser esquecido, de não ter nome,
de não ter razão, de não ter vida.
Nesta Casa Legislativa a bancada do semi-árido deve se identificar com as palavras de fogo
do poeta. O semi-árido é agora lembrado no sul e sudeste como o contexto distante e nefasto do quadro
crônico da violência que espreita ameaçadora em
cada esquina das grandes cidades. João Cabral
esperava o progresso no nordeste a partir de sua natural saturação nos centros desenvolvidos. A fome chegou primeiro aos grandes centros urbanos. Devemos
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encerrar a sa€la desóladora dos Severinos e lutar
para que toda uma região do país retome o seu direito
à vida e ao seu futuro. O Brasil deve se retratar com o
semi-árido, a quem vem ignorando o potencial e subestimando o desejo e a ousadia de crescer, sistematicamente.
João Cabral de Melo Neto nasceu em Recife,
em 20 de janeiro de 1920. Morreu aos 79 anos de
idade, em 9 de outubro de 1999, de morte igual, como
dizia em seus versos.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1999. Deputado Clementino Coelho.
REQUERIMENTO N2 DE 1999
(Do Sr. Deputado Ricardo Berzoini)

Sugere a manifestação da Mesa da
Câmara dos Deputados à respeito da
inclusão da especialidade médica
"Homeopatia", nos serviços médicos
oferecidos pela Casa.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados:
Nos termos do inciso II do art. 113 do Regimento
Interno desta Casa, sugiro a manifestação da Mesa
da Câmara dos Deputados à respeito da inclusão da
especialidade medica "Homeopatia", nos serviços
médicos oferecidos pela Casa.

Justificação
A homeopatia é uma especialidade médica
reconhecida, pelo Conselho Federal de Medicina,
desde 1980.
Hoje, a procura por esta especialidade em
nosso país está crescendo, tanto pelos preços dos
remédios e tratamento - que possuem um custo cinco
vezes mais barato que o tratamento alopático -, como
pelo entendimento que a homeopatia, como
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prevenção, aplica um tratamento "mais saudável" que
a alopatia.
Segundo o presidente da Associação Médica
Homeopática Brasileira, Heidwaldo Seleghini, "a
hómeopatia consegue excelentes resultados nos
atendimentos primários, nas doenças crônicas e em
patologias das mais diversas".
É um direito da população dispor de opções de
tratamentos médicos, de acordo com sua forma de
vida. Nesse sentido, acreditamos que os funcionários
e parlamentares, dessa Casa, só teriam a ganhar
com mais uma opção médica - e com certeza muitos
já se utilizam da homeopatia -; e a Câmara estaria
juntando-se às experiências administrativas mais
modernas do país, como São Paulo, Porto Alegre,
Curitiba e Brasília, que oferecem esta especialidade
em seus serviços de saúde pública.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1999. Deputado Ricardo Berzoini.
INDICAÇÃO NS! 537, DE 1999
(Da srª Deputada Marinha Raupp)

Sugere que a distribuição dos
recursos programados para o PAR Programa de Arrendamento Residencial
seja feita de modo "per capita", nos
termos que menciona.
Excelentíssimo
Senhor
Presidente
da
República Doutor Fernando Henrique Cardoso,
Dirijo-me a Vossa Excelência para expor e
propor que os recursos previstos e a serem alocados
para o Programa de Arrendamento Residencial sejam
efetivados de modo uniforme, por habitante (per capita),
de forma a reduzir as desigualdades regionais e dar
total transparência ao processo, nos termos do
relatório anexo.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1999. Deputada Marinha Raupp.

Relatório-Síntese da Distribuição dos Recursos do Programa de Arrendamento
Residencial - PAR, feita pela Circular 175/99 da Caixa Econ5mica Federal

1.
Alguns Estados e Regiões foram excessivamente contemplados, em
detrimento de outros mais carentes. O discurso proferido na Câmara dos
Deputados (anexo) dá uma visão geral sobre o assunto;
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2.
Algumas Unidades da Federação tiveram uma distribuição "per capita"
desproporcional,. inclusive dentro da sua própria região (Distrito Federal,
Ceará, Bahia e Pernambuco), em detrimento de outros estados tão ou mais
carentes:
3.
O Sudeste, que detém 42,62% da população brasileira, recebeu 63,76%
dos recursos, mesmo apresentando a maior renda ··per capita" do Brasil (U$$
7.381), tendo a maior arrecadação do ICMS por habitante, na ordem de R$
522,54 e participação no PIB de 63,0% ;

4.

O Centroeste, que possui a segunda melhor arrecadação de ICMS per
capit~ com R$ 376,66 e terceira melhor renda per capita, com U$$ 4.408, e
com uma população inferior em quase 1 milhão de habitantes à Região ~orte,
recebeu quase 50% a mais de recursos que aquela Região, a qual, por sua vez,
tem a menor arrecadação do ICMS per capita (R$ 170,91), menor participação
no PIE (3.50/0) e renda per capita metade da recebida pela Região Centrooeste;

5.
Pernambuco recebeu o dobro de toda à Região Norte; a Bahia, quase
triplo:

6.
Bahia e Pernambuco, juntos, receberam mais do que todas as Regiões
Sul, Norte e Centroeste, juntas; ou seja, uma população de 20 milhões de
habitantes recebeu mais do que outra de 47 milhões de habitantes.

?-

Brasília, é um caso à parte. Inexplicável. Possui o mais elevado IDH Indice de Desenvolvimento Humano do Brasil; possui a terceira maior
arrecadação do ICMS per capita (R$ 471,66) e a segunda maior renda per
capita brasileira; detém invejável infra-estrutura (saneamento, abastecimento e
esgotamento sanitário), índices sociais elevados (mortalidade infantil,
anafalbetismo, médicos/habitante, mortalidade infantilll 000 hab, ); a sua
Saúde, Educação e Segurança são custeadas pela União. Mesmo assim, teve a
maior distribuição por habitante: R$ 19, 46. Recebeu mais do que toda a
Região Norte, excluído apenas o Estado do Pará. Uma população de 1.922.000
habitantes recebeu mais do que o equivalente a outra população de 6.100.249
habitantes.

Outubro de 1999

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 14 48557

Um caso também à parte (todavia, ao contrário do Distrito Federal), é a
Reg~ão SuI. Embora detenha 15 % da população brasileira recebeu apenas
5,9% dos recursos. Por habitante, apenas R$ 5,87 contra os R$ 12,53 do
Nordeste. Mas trata-se de uma Região rica, com elevado IDH; segunda maior
renda per capita (U$$ 5.281); segunda maior participação no PIB (15,1%);
grande arrecadação do ICMS por capita. Portanto, embora aquela distribuição
tenha sido pequena em relação às demais Regiões, trata-se de um número "não
destoante" das -políticas estratégicas de desenvolvimento.
8.

9.
Existem estados/regiões que já vem recebendo investimentos maciços
em habitação (Habitar-Brasil, Pró-Moradia e outros programas). O "status
quo" sugere inclusive que os' investimentos já efetivado's não são considerados
por ocasião dos novos, o que contribui ainda mais para o aprofundamento das
desigualdades regionais e estaduais.
10. A distribuição que propomos - que seja uniforme, per capita - ainda não
é justa pois nivela os estados e regiões carentes com as mais ricas ou em
melhor situação. Mas, ao menos, é a mais transparente e melhor que o modelo
que vem sendo adotado, como aquele citado na Circular 175, que reza que a
distribuição dos recursos será
"devidamente fundamentada em

caracterização de demanda efetiva existente nas áreas de atuação
selecionadas...". Trata-se de uma posição abstrata, altamente discutível,
controversa e que é antagônico aos números existentes no Brasil. Contraria as
políticas de desenvolvimento e distribuição de recursos.

Brasília, 06 de outubro de 199

~'

.....

Deputada MARIN

/ y
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Distribuição dos Recursos do Programa de Arrendamento Residencial, feito pela
Çircular 175 da Caixa Econômica Federal e publicada noD.O.U. em 23.07.99

Unidade da
Federação

Populaçâo

Recursos destinados
pelo PAR(Circ. 175)
IRS 1(00)

Acre
Amazonas
Amapá
Pará
Tocantins
Rondônia
Roraima
NORTE

514.050
2.520.684
420.834
5.768.476
1.107.803
1.276.173
260.705
11.868.725

2.880
16.560
3.120
28.680
4.440
6.240
1.080

Recursos do
PAR "per capita"
fRS)

5,60
6.57
7,41
4.97
4,00
4;88
4,14

63.000

5,30

Alagoas
Bahia
Ceará
Maranhão
Paraíba
Pernambuco
Piauí
Rio G. do Norte
Sergipe

2.688.117
12.851.268
7.013.376
5.356.853
3.353.624
7.523.755
2.714.999
2.624.397
1.684.953

21.240
181.440
132.000
33.480
15.200
128.160
19.440
21.960
11.400

7,90
14,11
18,82
6,25
7,51
17,03
7,16
8.36
6,76

~ORDESTE

45.811.342

574.320

12,53

Goiás
Distrito Federal
Mato Grosso
MatoG. Sul

4.744.174
1.922.000
2.331.663
1.995.578

28.200
37.442
12.840
12.000

5,94
19,46
5.50
6,01

CENTROESTE

10.994.821

90.482

8,23

Paraná
Santa Catarina
RioG. do Sul

9.258.813
5.028.339
9.866.928

50.880
28.320
62.640

5,49
5,63
6,34

SUL

24.154.080

141.840

5,87

Espírito Santo
Minas Gerais
Rio de Janeiro
São Paulo

2.895.547
17.100.314
13.681.410
35.284.072

41.040
298.440
382.770
808.108

14,17
17,45
27,97
22,90

SUDESTE

68.961.343

1.530.358

22,19
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Distribuição dos Recursos do Programa de Arrendamento Residencial, de acordo com a
nossa proposta de se distribuir os recursos "per capita", à razão de R$ 14,63/hab, e
considerando a população brasileira de 161.790.000 (98).
Unidade da
Federação

População

Recursos destinados
pelo PAR(Circ. 175)
RS 1000)

Recursos destinados'
ao PAR pela nossa
proposta (RS 1000)

Variação

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

514.050
2.520.684
420.834
5.768.476
1.107.803
1.276.173
260.705

2.880
16.560
3.120
28.680
4.440
6.240
1.080

7.520
36.877
6.156
84.392
16.207
18.670
3.814

NORTE

11.868.725

63.000

176.000

(+) 113.000

Alagoas
Bahia
Ceará
Maranhão
Paraíba
Pernambuco
Piauí
Rio G. Norte
Sergipe

2.688.117
12.851.268
7.013.376
5.356.853
3.353.624
7.523.755
2.714.999
2.624.397
1.684.953

21.240
181.440
132.000
33.480
25.200
128.160
19.440
21.960
11.400

39.327
188.014
102.605
78.370
49.063
110.072
39.720
38.394
24.650

(+)
(+)

679.000

Acre
Amazonas
Amapá
Pará
Tocantins
Rondônia
Roraima

(- )

(+)
(+)
(- )

(+)
(+)
(+)

4.640
20.317
3.036
55.712
11.767
12.430
2.734

18.087
6.574
29.395
44.890
23.863
18.088
20.280
16.434
13.250

(+) 104.680

NORDESTE

45.811.342

574.320

Goiás
Distrito Federal
Mato Grosso
Mato G. Sul

4.744.174
1.922.000
2.331.663
1.995.578

28.200
37.442
12.840
12.000

69.407
28.118
34.112
29.195

(+) 41.207

CENTROESTE

10.994.821

90.482

164.800

(+) 74.318

Paraná
Santa Catarina
Rio G. do Sul

9.258.813
5.028.339
9.866.928

50.880
28.320
62.640

135.456
73.564
144.353

(+) 84.576
(+) 45.244
(+) 81.713

SUL

24.154.080

141.840

358.200

(+) 216.360

Espírito Santo
Minas Gerais
Rio de Janeiro
São Paulo

2.895.547
17.100.314
13.681.410
35.284.072

41.040
298.440
382.770
808.108

42.361
250.177
200.159
516.205

(+) 1.321
(-) 48.263
(...) t82.611
(- ) 291.903

SUDESTE

68.961.343

1.530.358

1.022.000

(-) 508.358

(- )

9.324

(+) 21.272
(+) 17.195

000: os estados grafados em ità/ico silo OI! que teriio alguma perda na redístnlmiçilo

Outubro de 1999

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

48560 Quinta-feira 14

N° 143 QUARTA-FEIRA, 28 JUL

RIO OFICIAL

CIRCULAR f\:',' 17S. DE 23 DE' JULHO DF. 199q
Dispõe sobre a distribuição de recursos referentes ao Programa ue Arrendámento Kesidencial- PAR
A Caixa Econômica F.ederal- CAIXA, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 7º, inciso 11, a
lei nº 8.036, de 11.05.~O. e o artigo 67, inciso 11, do Anexo aq Decreto nº 99.684. de 08.11.90, com.a redação dado
pelo Decreto nº 1.522. de 13.06.95, e em curr;primento às disposições da Medida Provisória nº 1.864·3, d
29.06.99, da Resolução do Conselho Curador do FGTS nº 314, de 29.04.99, e da Instrução. Normativa nº 03. d.
09.07.99. da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano da. Presidência da República - SEDU. baixa,
presen.te Circular.
OBJETIVO
Efetuar a dIstribuição, por Unidade da Federação, dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS alocados ao Programa de Arrendamento 'Residenciál": PAR, na forma da Circular Caixa nO 173, de
15 ele julho de 1999, ;'0 valor de R$ 2,4 bilhões.
DiJTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS

2

2.1
Nos termos do subitem 6.1 da Instrução Normativa nº 3, de 09.07.99. da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Urbano, ficam os recursos do FGTS alocados ao PAR distribuidos, por Unidade da Federacã r
com base em demanda projetada pelo Agente Gestor do PAR, na forma constante do Quadro que se segue:
Valores em R$ 1 000 C'
Distribuição
UF
UF
Distribuição
6.240
MA
RO
33.480
,
2.880
AC
PI
19.440
II
j
16.560
CE
AM
132.000
I
r--·1.080
RR
RN
I
21.960
!
_._-~-28.680
PB
I
PA
25.200
I
.. _r'-"
P'E
3.120
128.160
L-..AP
!,
:
4.440
AL
21.240
TO
I
..
:
63.000
NORTE
SE
11.400

i

I·

._ ..

MG

i

ES

,I

~
I
I
i

RJ

i

!

SP

I

I--

I

I

PR
SC
RS
SUL

i

BA

181.440
574.320

i

MS
MT

,,
j

12.000
12.840

-- -

1.530.358

GO

I

I

28.200

I

50.880

DF

j

I,

28:620

C-OESTE

I

SUDESTE

f-

298.440

1

41.040
382.770
808.108

NORDESTE

62.640

TOTAL

141.840

-.
....

37.442
90.482
2.400.000

!

Ii

L.2
O Agente Operador do FGTS, a partir de solicitação prévia do Agente Gestor do PAR, devidamente
fU'1damentada em caracteri;i1:ação de demanda efetiva existente nas áreas de atuação selecionadas, poderá efetuar
eventuais remanejamentos de recursos entre Unidades da Federacão.

3

Os casos omissos serão dirimidos pelo Agente Operador, no âmbito de sua competência.

4

C:sta Circular entra em vigor na data de sua ollhlir-::I(';'j"
ANEl f R SCHERRP.
•.
! eto.r.·

I"'n excrc ic h.'
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REQUERIMENTO

INDICAÇÃO N2 538, DE 1999

(Da Sra. Deputada Marinha Raupp)

(Da Sra. Deputada Marinha Raupp)

Requer o envio de Indicação à
Presidência da República, relativa à
distribuição dos recursos por estado e
região, no PAR
Programa de
Arrendamento .Residencial.

Sugere à
Secretaria-Geral
da
Presidência da República que a
distribuição dos recursos programados
para o PAR - Programa de Arrendamento
Residencial seja feita de modo per capita,
nos termos que menciona.

Senhor Presidente, ;
Nos termos do art~ 113, inciso I e § 1º, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Exa. .seja encaminhada ao
Excelentíssimo Senhor Presidente da República a
Indicação anexa, sugerindo que a distribuição dos
recursos programados e a serem alocados para
Programa de Arrendamento Residencial sejam de
modo per capita.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1999. Deputada Marinha Raupp.

Excelentíssimo Senhor Secretário-Geral da
Presidência da República
Deputado Aloysio Nunes Ferreira
Dirijo-me a V. Exa. para expor e propor a
regulamentação e normatização de que os recursos
previstos e os que vierem a ser alocados para o
Programa de Arrendamento Residencial sejam
efetivados de modo uniforme, por habitante per
capita, de forma a reduzir as desigualdades
regionais e dar total transparência ao processo, nos
termos do Relatório e material anexo.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1999. Deputada Marinha Raupp.

Relatório-Síntese da Distribuicão dos Recursos do Programa de Arrendamento
Residencial - PAR. feita pela Circular 175/99 da Caixa Econômica Federal
1.
Alguns Estados e Regiões foram excessivamente ~ontemplados~ em
detrimento de outros mais carentes. O discurso proferido na Câmara, dos
Deputados (anexo) dá uma visão geral sobre o assunto:
2.
Algumas Unidades da Federação tiveram uma distribuição "per capita"
desproporcionaL inclusive dentro da sua própria região (Distrito Federal,
Ceará, Bahia e Pernambuco), em detrimento de outros estados tão ou mais
carentes~

3.
O Sudeste, que detém 42,620/0 da população brasileira, recebeu 63-,760/0
dos recursos, mesmo apresentando a maior renda "per capita" do Brasil (U$$
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7.381), tendo a maior arrecadação do ICMS por habitante, na, ordem de R$
522,54 e particip.ação no prB de 63,0% ~
4.
O Centroeste, que possui a segunda melhor arrecadação de ICMS per
capita, com R$ 376,66 e terceira melhor renda per capita, cqm U$$ 4.408, e
com uma população inferior em quase 1 milhão de habitantes· à Região Norte,
recebeu quase 50% a mais de recursos que aquela Região, a qual, por sua vez,
tem a menor arrecadação do ICMS per capita (R$ 170,91), menor participação
no PIB (3,50/0) e renda per capita metade da recebida pela Região Centrooeste:
5.
Pernambuco recebeu o dobro de toda a Região Norte: a Bahia, quase o
triplo:
6.
Bahia e Pernambuco, juntos, receberam mais do que todas as Regiões
Sul, Norte e Centroeste, juntas: ou seja, uma população de 20 milhões de
habitantes recebeu mais do que outra de 47 milhões de habitantes.

7.
Brasília, é um caso à parte. Inexplicável. Possui o mais elevado lDH Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil: possui a terceira maior
arrecadação do ICMS per capita (R$ 471,66) e a segunda maior renda per
capita brasileira: detém invejável infra-estrutura (saneamento, abastecimento e
esgotamento sanitário), índices sociais elevados (mortalidade infantil,
anafalbetismo, médicos/habitante, mortalidade infantill1 000 hab, ); a sua
Saúde, Educação e Segurança são custeadas pela União. Mesmo assim, teve a
maior distribuição por habitante: R$ 19, 46. Recebeu mais do que toda a
Região Norte, excluído apenas o Estado do Pará. Uma população de 1.922.000
habitantes recebeu mais do que o equivalente a outra população de 6.100.249
habitantes.

8.
Um caso também à parte (todavia, ao contrário do Distrito Federal), é a
Região Sul. Embora detenha 15 0/ó da população brasileira, recebeu apenas
5,90/0 dos recursos. Por habitante, apenas R$ 5,87 contra os R$ 12,53 do
Nordeste. Mas trata-se de uma Região rica, com elevado IDH~ segunda maior
renda per capita (U$$ 5.281); segunda maior participação no PIB (15,10/0);
grande arrecadação do ICMS por capita. Portanto, embora aquela distribuição
tenha sido pequena em relação às demais Regiões, trata-se de um número "não
destoante" das políticas estratégicas de desenvolvimento.
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9.
Existem estados/regiões que já vem recebendo investimentos maciços
em habitação (Habitar-Brasil, Pró-Moradia e outros programas). O "status
quo" sugere inclusive que os' investimentos já efetivados não são considerados
por ocasião dos novos, o que contribui ainda mais para o aprofundamento das
desigualdades regionais e estaduais.
10. A distribuição que propomos - que seja uniforme, per capita - ainda não
é justa pois .nivela os estados e regiões carentes com as mais ricas ou em
melhor situação. Mas, ao menos, é a mais transparente e melhor que o modelo
que vem sendo adotado, como aquele citado na Circular 175, que reza que a
distribuição dos recursos será
"devidamente fundamentada em

caracterização de demanda efetiva existente nas áreas de atuação
selecionadas..:'. Trata-se de uma posição abstrata, altamente discutível,
controversa e que é antagônico aos números existentes no Brasil. Contraria as
políticas de desenvolvimento e distribuição de recursos.

Deputada MA:-...LJuoo-trII

p
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Distribuição dos Recursos do Programa de Arrendamento Residencial, feito pela
Circular 175 da Caixa Econômica Federal e public_ada no D.OJJ. em 23.07.99

Unidade da
Federação

População

Recursos destinados
pelo PAR(Circ. 17~)
(RS 100(1)

Acf"e
Amazonas
Amapá
Pará
Tocantins
Rondônia
Roraima
NORTE

514.050
2.520.684
420.834
5.768.476
1.107.803
1.276.173
260.705
11.868.725

1.880
16.560
3.120
28.680
4.440
6.240
1.080

Recursos do\
I)AR "per ('l\lJita"
(RS)

5,60
6,57
7.41
4,97
4,00
4,88
4,14

63.000

5,30

Alagoas
Bahia
Ceará
Maranhão
Paraíba
Pernambuco
Piauí
Rio G. do Norte
Sergípe

2.688.117
12.851.268
7.013.376
5.356.853
3.353.624
7.523.755
2.714.999
2.624.397
1.684.953

21.240
181.440
132.000
33.480
25.200
128.160
19.440
21.960
11.400

7,90
14,11
18,82
6,25
7,51
17,03
7,16
8,36
6,76

NORDESTE

45.811.342

574.320

12,53

Goiás
Distrito Federal
Mato Grosso
Mato G. Sul

4.744.174
1.922.000
2.331.663
1.995.578

28.200
37.442
12.840
12.000

5,94
19,46
5,50
6,01

CENTROESTE

10.994.821

90.482

8,23

Paraná
Santa Catarina
Rio G. do Sul

9.258.813
5.028.339
9.866.928

50.880
28.320
62.640

5,49
5,63
6,34

SUL

24.154.080

141.840

5,87

Espírito Santo
Minas Gerais
Rio de Janeiro
São Paulo

2.895.547
17.100.314
13.681.410
35.284.072

41.040
298.440
382.770
808.108

14,17
17,45
27,97
22,90

SUDESTE

68.961.343

1.530.358

12,19
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Distribuição dos Recursos do Programa de Arrendamento Residencial, de acordo com a
nossa proposta de se distribuir os recursos "per capita", à razão de R$ 14,63/hab, c
considerando a população brasileira de 161.790.000 (98)
Unidade da
Federação

População

Recursos destinados
pelo PAR(Circ. 175)
RS IIJIJIJ)

Recursos destinados
ao PAR pela nossa
proposta IRS IIJIJIJ)

Variação

Acre
Amazonas
Amapa
Pará
Tocantins
Rondônia
Roraima

514.050
2.520.684
420.834
5.768.476
1.l07.803
1.276.173
260.705

2.880
16.560
3.\20
28.680
4.440
6.240
1.080

7.520
36.877
6.156
84.392
16.207
18.670
3.814

NORTE

11.868.725

63.000

176.000

(+) 113.000

Alagoas
Bahia
( 'earú
Maranhão
Paraíba
Pernambuco
Piauí
Rio G. Norte
Sergipe

2.688.117
12.851.268
7.013.376
5.356.853
3.353.624
7.523.755
2.714.999
2.624.397
1.684.953

21.240
181.440
132.000
33.480
25.200
128.160
19.440
21.960
11.400

39.327
188.014
102.605
78.370
49.063
110.072
39.720
38.394
24.650

(+)
,'.+)

574.320

679.000

4.640
20.317
3.036
55.712
11.767
(-i-) 12.430
(+ )
2.734

(f)
(+)
(+)
(+)
(+)

1- )

(-t-)

(+- )

)
(+)
(+)
(+)

(-

18.087
6.574
29.395
44.890
23.863
18.088
20.280
16.434
13.250

NORDESTE

45.811.342

Goiás
Distrito Federal
Mato Grosso
Mato G. Sul

4.744.174
1.922.000
2.331.663
1.995.578

28.200
37.442
12.840
12.000

69.407
28.118
34.112
29.195

CENTROESTE

10.994.821

90.482

164.800

(+) 74.318

Paraná
Santa Catarina
Rio G. do Sul

9.258.813
5.028.339
9.866.928

50.880
28.320
62.640

135.456
73.564
144.353

(+) 84.576

SUL

24.154.080

141.840

358.200

(+) 216.360

Espírito Santo
Minas Gerais
Rio de Janeiro
São Paulo

2.895.547
17.100.314
13.681.410
35.284.072

41.040
298.440
382.770
808.108

42.361
250.177
200.159
516.205

(+)
1.321
(- ) 48.263
(-)182.611
(-) 291.903

68.961.343

1.530.358

1.022.000

(-) 508.358

SUDESTE

(+) 104.680
(+)

(- )
(+)
(+)

41.207
9.324
21.272
17.195

(+) 45.244
(+) 81.713

Obs' os cstados grafados em Irálico são os que lerdO algwna p,:rda na rcdistnbuição
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N° 143 QUARTA-FEIRA, 28 JUL 19

ItIO OFICIAL

CIRCULAR i\\' 17S, DE 23 DE JULHO DF. 199G

Dispõe sobre a distribuição de recursos referentes ao Programa ue Arrendamento Kesidencial - PAR.
A Caixa Econômica Federal - CAIXA, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 7Q, inciso 11, da
Lei nQ 8.036, de 11.05.90, e o artigo 67, inciso li, do Anexo ao Decreto nQ 99.684, de 08.11.90, com.a redação dada
pelo Decreto nQ 1.522, de 13.06.95, e em cumprimento às disposições da Medida Provisória nQ 1.864-3, de
29.06.99, da Resolução do Conselho Curador do FGTS nQ 314, de 29.04.99, e da Instrução Normativa n9 03, de
09.07.99, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano da .Presidência da Repúbíiéa - SEDU, baixa a
presente Circular.
1

OBJETIVO
Efetuar a distribuição, por Unidade da Federação, dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS alocados ao Programa de Arrendamento Residencial- PAR, na forma da Circular Caixa n° 173, de
15 de julho de 1999, ;'0 valor de R$ 2,4 bilhões.
Di:::TRIBUIÇÃO DOS RECURSOS

2

2.1
Nos termos do subitem 6.1 da Instrução Normativa nQ 3, de 09.07.99, da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Urbano, ficam os recursos do FGTS''atocados ao PAR distribuídos, por Unidade da Federação,
com base em demanda projetada pelo Agente Gestor do PAR, na forma constante do Quadro que se segue:
....
Valores em R$ 1 000 ,.f"
UF

RO
AC
I
I-I
AM
r·-1-. RR
PA
.AP
;
TO

-

t-

I

NORTE

,f
I
I
I

I

MG
ES
RJ
SP

I
i

I\

SUDESTE

i-

PR
SC
RS

I

SUL

Distribuição
6.240
2.880
16.560
1.080
28.680
3.120
4.440
63.000
298.440
41.040
382.770
808.108
1.530.358
50.880
28:320
62.640
141.840

UF

rv....
11"\

I

PI

CE
RN
PB
.PE
AL
SE
BA

-

,~

\

!

I

NORDESTE

MS
MT

i

GO

I

I

DF

:

C-OESTE

--

TOTAL

Distribuição
33.480 ..
19.440
J,
132.000
21.960 -1
..-25.200 ."- . . .
128.160
21.240
_. -, ..
11.400 {
--------181.440 I
f
574.320,1
~
12.000 -- _. . 12.840~

28.200'
37.442
90.482

2.400.000

--

-.

I

II

L.L
O Agente Operador do FGTS, a partir de solicitação prévia do Agente Gestor do PAR, devidamente
fU'1damentada em caracterização de demanda efetiva existente nas áreas de atuação selecionadas, poderá efetuar
eventuais remanejamentos de recursos entre Unidades da Federação.

3

üs casos omissos serão dirimidos pelo Agente Operador, no âmbito de sua competência.

4

C::sta Circular entra em vigor na data de sua

Dllhlir-::!("i'i(\

ANEl TR SCHERRF.

, etol:
(Of.n<:,1.'~.

("1'

ex~rcici...:

l
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A SRA. MARINHA RAUPP (PSDB - RO.
Pronuncia o seguint~ discurso.) - Sr. Presidente, srªs
e Srs. Deputados,
mais uma vez compareçq a esta tribuna para
falar sobre o novo programa habitacional lançado
pelo Governo, chamado de "Programa de
Arrendamento Residencial".
Trata-se da distribuição que foi efetivada dos
recursos do Programa de Arrendamento para as
Regiões e os Estadós, (jivulgada pela Circular nº 143,
da Caixa Econômica Federal e publicada no Diário
Oficial da União em 28-7-99.
Senhor
Presidente,
companheiros
e
companheiras desta Casa, especialmente os da
Bancada Amazônica: prestem atenção aos números
e situações que divulgarei nesta Casa.
De um total de R$2 bilhões e 400 milhões que
serão investidos no Programa de Arrendamento
Residencial, serão aplicados em toda a região Norte
apenas R$63 milhões! Isso mesmo, senhores
Deputados: R$63 milhões, ou apenas 2,5% do total
para todo o Norte brasileiro, composto por sete
Estados e abrangendo perto de 8% da população
brasileira! O Nordeste, por sua vez, estará recebendo
R$574 milhões de reais!
Para os senhores terem uma idéia do que isso
significa, o Norte estará recebendo o equivalente a
R$5,30 (cinco reais e trinta centavos) por habitante; o
Nordeste, por sua vez, estará recebendo mais de
R$12,00 (doze reais) por habitante. O Sudeste, mais
de R$22,OO (vinte e dois reais).
Analisando-se a distribuição dos recursos, por
estado, encontramos dados estarrecedores. O
Estado de Pernambuco receberá R$128 milhões.
Portanto, receberá o dobro de todo o Norte do Brasil,
mais duas Roraimas!
E a Bahia, caros companheiros desta Casa?!
Apenas a Bahia receberá R$181 milhões de reais.
Estes recursos equivalem ao montante de todos
aqueles destinados para o Norte, mais os destinados
para o Centro-Oeste, mais a metade de todos os
recursos destinados para o Norte, novamente.
Dito de outra forma, a Bahia vale o equivalente a
3 Nortes ou 2 Centro-Oestes braSileiros...
Para que os senhores tenham uma idéia mínima - do que está ocorrendo, Pernambuco e
Bahia juntos estão recebendo mais do que as regiões
Sul, Centro-Oeste e Norte, somadas!
Se é desta forma que no Brasil se pretende resolver o problema das desigualdades regionais,
estamos completamente na contramão. Não adianta
instalar-se comissões para que se discuta o problema
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da pobreza; não adiantam discursos eloqüentes
sobre as desigualdades regionais.
Se não formos para a prática, para a ação, não
vamos a lugar algum. Em qualquer lugar do mundo
sabe-se que para que se resolvam as desigualdades
regionais, é necessário a velha fórmula de investir-se
mais nas regiões mais carentes, deixando para que
aqueles que têm maior poder econômico solucionem
os seus problemas. O que não pode acontecer é que
se privilegiem alguns, em detrimento de muitos.
O Sudeste, por exemplo, estará recebendo
R$1,5 bilhão (um bilhão e quinhentos mil reais), ou
seja, 63% dos recursos, para uma população de
42,6% do total. Já o Centro-Oeste, com uma
população inferior ao Norte em quase um milhão de
habitantes, receberá 50% a mais dos recursos.
Observem os senhores que as regiões mais
ricas e que têm mais capacidade de investimento
estão sempre recebendo mais recursos. O Norte é a
região de menor arrecadação de ICMS por habitante.
É preciso que se reverta esse quadro. Poderia ficar
aqui e divulgar inúmeros índices socioeconômicos
para ilustrar o que estou afirmando. Mas o tempo é
escasso.
É necessário que se reverta com urgência essa
situação,
começando
pelo
Programa
de
Arrendamento. A minha proposta é que se distribuam
os recursos destinados ao Programa de modo
uniforme, per capita.
Dividamos todo o montante dos recursos pela
população brasileira, encontrando o valor por
habitante, e em seguida o redistribuamos por estado,
em função de sua população. No caso, a média será
de R$14,83 (quatorze reais e oitenta e três centavos)
por habitante.
Ainda assim as regiões mais pobres ainda
teriam prejuízo, pois seriam tratadas em pé de
igualdade com as mais favorecidas. Mas, pelo menos
já um critério mais justo e real que a vaga e abstrata
distribuição
dos
recursos
"devidamente
fundamentada em caracterização de demanda
efetiva existente nas áreas de atuação selecionadas",
dita pela Caixa Econômica Federal naquela Circular,
e responsável por estas aberrações!
Estou apresentando indicação nesse sentido
ao Poder Executivo para que corrija essas
distorções.
Na nova e mais justa proposta, o Norte passa
a receber R$176 milhões; o Centro-Oeste passa a
receber R$163 milhões; o Nordeste ganha até mais
R$100 milhões de reais, passando a receber R$679
milhões; o Sul também ganha, passando para
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R$358 milhões. Necessário é, todavia, fazer-se uma
melhor redistribuição dos recursos entre os estados,
notadamente no Nordeste.
O Sudeste é que perderá um pouco, passando
para R$1 ,02 bilhão. Todavia, é a região mais rica do
País, com a maior arrecadação do ICMS per capita
e com a maior participação no PIB, portanto com
maior capacidade de alavancagem e de solucionar
os seus problemas.
É necessário que o Brasil inicie, de uma vez
por todas, a distribuição dos recursos pelo menos
de uma forma mais justa e igualitária. Caso
contrário, ficaremos eternamente presos a debates
teóricos, comissões inócuas de combate à pobreza,
seminários pomposos que falam sobre o
desenvolvimento, conduzidos geralmente por
executivos com altas qualificações, tais como
doutorados, mestrados, MBA. Quando se sai
desses eventos, tem-se a impressão que se
resolveu todos os problemas do mundo. Todavia,
são gigantes no falar e anões no agir.
Não aceito, em hipótese alguma, que alguns
estados e regiões sejam mais privilegiados que
outros. Não aceito, da forma em que está, esse .
golpe contra o Norte do Brasil, contra os estados
amazônicos, contra Acre, Amazonas, Amapá, Pará,
Rondônia, Roraima e Tocantins.
Muito obrigada.

REQUERIMENTO
(Da srª Deputada Marinha Raupp)
Requer o envio de Indicação à
Secretaria-Geral da Presidência da
República, relativa à distribuição dos
recursos por estado e região, no PAR Programa de Arrendamento Residencial.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, Inciso I e § 1Q do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a V. Ex" seja encaminhada ao Excelentíssimo Secretário-Gerai da Presidência da República a Indicação anexa, sugerindo que a distribuição dos recursos programados e a serem alocados para o Programa de Arrendamento Residencial sejam de modo
"per capita".
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1999. Deputada Marinha Raupp.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 1.351, DE 1999
(Do Sr. Rubens Bueno)
Solicita informações ao Sr. Ministro
da Fazenda sobre o Fundo de
Participação dos M\lnicípios - FPM.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2Q da Constituição
Federal, nos arts. 24, inciso V'8 § 2Q , e 115, inciso I, do
Regimento Interno, solicito a Y/. Exª seja encaminhado
ao Sr. Ministro da Fazenda o seguinte pedido de
informações:
Em nome das prefeituras municipais do Estado
do Paraná, em especial dos municípios que integram
a Associação dos Municípios do Setentrião
Paranaense - AMUSEp, na pessoa de seu ilustre
Presidente, Dr. Jairo Morais Gianoto, Prefeito de Maringá,
solicitamos esclarecimentos sobre o repasse dos recursos
do Fundo de Participação dos Municípiós - FPM, em particular dos seguintes pontos:
a) os Municípios têm denunciado reduções dos
repasses do FPM nos últimos tempos. Quais os
motivos dessas reduções, cujos reflexos são da maior
importância, tendo em vista a expressiva participação
do FPM na composição dos recursos municipais?
b) Confrontando-se as previsões oficiais de
repasse do FPM, divulgadas periodicamente pela
Secretaria do Tesouro Nacional (MF), com a efetiva
liberação dos recursos, constatam-se divergências
significativas, sempre em prejuízo para os cofres
municipais. Quais seriam as explicações e motivos de
tais divergências?
c) Por último, e igualmente importante,
solicitamos ainda esclarecimentos sobre a
constatada irregularidade no fluxo dos repasses do
FPM. Estas informações são muito úteis para a
adequada programação financeira das prefeituras, já
que, assimiladas com antecedência, poderiam evitar
indesejável descompasso entre os desembolsos
financeiros e a efetiva entrada dos recursos.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1999. Deputado Rubens Bueno.
INDICAÇÃO Nº 539, DE 1999
(Do Sr. Rubens Bueno)
Sugere a adoção de medidas
relativas à distribuição dos recursos do
Fundo Nacional de Assistência Social.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Previdência
e Assistência Social,
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Dirigimo-nos a V. Exª para expor e reivindicar o
que se segue:
t) O Estado do Paraná sempre se destacou, no
cenário nacional, pela bem articulada rede de
organizações- sociais voltadas para·o atendimento à
criança, ao idoso e ao portador de deficiência.
2) A convergência de interesses entre o setor
público, estadual e municipal, e as organizações não
governamentais atuantes na área da Assistência Social fez com que, anualmente, fossem canalizados
para o estado cerca de R$31 milhões, que víabilizam
o atendimento a 106 mil crianças, além das outras
180 mil assistidas com recursos próprios do governo
estadual.
3) A manutenção dessa rede de assistência social sofre, todavia, severa ameaça, frente às
propostas para o Orçamento Geral da União/2000 e
Plano Plurianual/2000-2003, apresentadas por este
Ministério, com o apoio técnico do Ipea. Nessas
propostas, o Estado do Paraná é deslocado para
posição extremamente desfavorável, sofrendo uma
redução dos recursos provenientes do Fundo
Nacional de Assistência Social da ordem de 60%,
uma vez que lhe estão sendo atribuídos apenas R$12
milhões, conforme informações veiculadas em
reunião do Conselho dos Secretários de Assistência
Social.
4) Em que pese o nobre objetivo de elevação
das verbas destinadas às populações carentes dos
estados do Nordeste, não podemos aceitar que a
medida venha a prejudicar as demais Unidades da
Federação, tendo como conseqüência imediata o
desmonte de toda a estrutura de assistência à
criança, ao idoso e ao portador de deficiência em
funcionamento no Estado do Paraná.
5) Entendemos que para abrigar os acréscimos
orçamentários a serem concedidos aos estados mais
necessitados, em especial à Bahia, Ceará e
Pernambuco, deve ser viabilizada uma ampliação da
verba nacional, hoje situada em R$332 milhões, de
modo a que não sejam penalizados os estados do
Sul, Sudeste e Centro-Oeste, até porque, em função
das migrações, há a tendência de aumento da
demanda por serviços sociais por parte das novas
famílias acolhidas nessas regiões.
Em vista do exposto, reivindicamos a
manutenção, no Orçamento Geral da União/2000 e
no Plano Plurianual/2000-2003, das dotações
orçamentárias do Fundo Nacional de Assistência Social, atualmente destinadas aos entes da Federação,
de sorte a possibilitar a continuidade dos serviços
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assistenciais que vem desenvolvendo com eficiência,
dentre outros, o Estado do Paraná.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1999. Deputado Rubens Bueno.
REQUERIMENTO
(Do Sr. Rubens Bueno)
Requer o envio de Indicação ao
Poder Executivo, relativa aos recursos
do Fundo Nacional de Assistência Social.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1º, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
reqt:eiro a V. Exª seja encaminhada ao Poder
Executivo a Indicação em anexo, sugerindo a
manutenção dos recursos do Fundo Nacional de
Assistência Social para o Estado do Paraná no
Orçamento Geral da União/2000 e no Plano
Plurianual/2000-2003.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1999. Deputado Rubens Bueno.
REQUERIMENTO
(Do Sr. Roberto Pessoa)

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 117, inciso XIX e § 30 , do
Regimento Interno, vimos, respeitosamente, solicitar
a V. Exª se digne registrar nos Anais desta Casa
voto de louvor à Casa de Saúde São Raimundo
pela comemoração do jubileu de prata em cirurgia
cardíaca, sob a competente liderança do Dr. Régis
Jucá. Registramos que desde 1974 foram
realizadas 5.274 cirurgias cardíacas, cujo êxito
pode ser comparado aos melhores hospitais da
Europa e dos Estados Unidos. Não podemos
deixar de mencionar que a Casa de Saúde São
Raimundo atende pacientes do SUS sem
distinção. Ressaltamos que foi o primeiro hospital
privado das regiões Norte e Nordeste a ser
credenciado pelo sistema SICV-Sipac da
Previdência Social em razão da superioridade dos
índices alcançados desde sua fundação. Nosso
reconhecimento ao profícuo trabalho e esforço do
Dr. Régis Jucá, assim como de toda sua equipe,
para o pleno bem-estar dos pacientes e fiel
cumprimento do lema da Casa de Saúde São
Raimundo: "O máximo de simplificação com o
mínimo de riscos para o paciente".
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1999. Deputado Roberto Pessoa.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Roberto Pessoa)
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 117, inciso XIX e § 3Q do
Regimento Interno, vimos, respeitosamente, solicitar
a V. Exª se digne registrar nos Anais desta Casa voto
de louvor ao Jornal O Povo pelo excelente material
jornalístico publicado na edição do dia 12-10-99
sobre o transcurso do Dia da Criança. Trata-se de um
dos principais jornais cearenses que com muita
propriedade e riqueza de informações tão bem
abordou propostas e ações que vêm sendo
estudadas e desenvolvidas para minimizar/solucionar
problemas infanto-juvenis, dando voz as próprias
crianças no encaminhamento de suas reivindicações
pa"ra um futuro melhor.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1999. Deputado Roberto Pessoa.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Roberto Pessoa)
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 98, §3º, e art. 115, inciso 11,
do Regimento Interno, vimos, respeitosamente, solicitar a V. Exª que, ouvida a Mesa, se digne inserir nos
Anais desta Casa o seguinte material publicado pelo
Jornal O Povo de 12-10-99: Caderno Especial "Criança - Quando há um futuro"; pôster contendo a Declaração dos Direitos da Criança; e diversos artigos e reportagens sobre os principais programas desenvolvidos no Brasil e no Ceará com vistas a minimizar/solucionar os problemas enfrentados por nossas crianças. O material reproduz textos de autoria de crianças
que expressam seus sonhos e esperanças num futuro melhor. Há dados alarmantes, de acordo com relatório do Unicef. Em termos de risco a que são expostas
nossas crianças, num ranking de 142 países, o Brasil
ocupa a 102ª posição e entre os 54 países da América Latina e Europa, a 22ª. São muitos os pontos em
que o Brasil foi reprovado pelos organismos internacionais, como por exemplo: taxa de mortalidade infantil,
na desnutrição crônica, na educação, na exploração
do trabalho infantil, na prostituição infantil, etc. Entretanto, devemos ressaltar o reconhecimento do Unicef
nas campanhas e no trabalho realizado pelo Brasil
para reverter esse quadro, principalmente no que se
refere à vacinação e aleitamento materno. Registramos aqui que no Ceará existem 760 entidades que
trabalham com crianças e adolescentes. São muitas
ações desenvolvidas para garantir-lhes o direito à
vida, à educação, saúde, alimentação, cultura, lazer,
dignidade, respeito e liberdade. Essa não é apenas
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uma tarefa fácil e nem de um único dia. É um trabalho
árduo e que exige nossa atenção diuturnamente.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1999. Deputado Roberto Pessoa.

PROJETO DE LEI N1l1.847, DE 1999
(Do Sr. Dino Fernandes)

Concede isenção de pagamento de
pedágio para veículos de aluguel - táxis,
em rodovias federais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera o Decreto-Lei nO 791, de
27 de agosto de 1969, que "dispõe sobre o pedágio
em rodovias federais e dá outras providências", com a
finalidade de conceder isenção de pagamento de
pedágio para os veículos de aluguel- táxis.
Art. 2º O § 2º do art. 12 do Decreto-Lei nº 791 , de
27 de agosto de 1969, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"§ 2º Ficam isentos do pagamento de
pedágio os veículos oficiais, aqueles do
corpo diplomático e os veículos de aluguel táxis."
Art. 3º O Decreto-Lei nO 791, de 27 de agosto de
1969, passa a vigorar acrescido do seguinte
dispositivo:
"Art. 1-A. Ao concessionário da rodovia
assegurar-se-á o ressarcimento da receita
não auferida em razão da isenção
concedida aos veículos de aluguel - táxis.
§ 1º O ressarcimento será calculado
com base no volume de tráfego dos
veículos de aluguel e no valor da tarifa
correspondente.
/
§ 2º Lei orçamentãria preverá os
recursos específicos parà o ressarcimento
de que trata este artigo." .
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, gerando efeitos a partir do primeiro dia útil
do ano subseqüente.

Justificação
O programa de concessão de rodovias federais
surgiu como alternativa inescapável do poder público
para fazer face aos investimentos necessários à
conservação, recuperação e melhoria da rede de
estradas.
O fato do programa ter sido posto em prática
mais como conseqüência da anemia financeira do
Governo Federal do que como instrumento de política
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de exploração rodoviária deu contornos inadequados
à cobrança de pedágio.
Em vez de se buscar elevar as rodovias
escolhidas à cobrança de pedágio em estradas que,
em inúmeros tr~chos, comportam-se como
verdadeiras vias locais,. recebendo intenso tráfego de
natureza urbana.
1
Surge daí a dificuldade, o transtorno causado à
operação dos taxistas, que se vêem obrigados a
cumprir trajetos em estradas em que pagam pedágio
e não têm como obter, legalmente, ressarcimento
pelo pagamento da tarifa.
De fato, o usuário do táxi não tem culpa se não
existe opção melhor do que a rodovia concessionada
para alcançar seu destino. Não deveria, portanto,
assumir o ônus do pagamento do pedágio. Mas se ele
não assume, cabe ao taxista efetuar o pagamento,
ônus que não tem como ser repassado, já que o valor
das bandeiradas é fixado pelo poder municipal.
Essa situação pode estar levando a que, na
prática, taxistas se desinteressem pela execução de
determinados trajetos ou, talvez pior, constranjam os
usuários a realizar o pagamento do pedágio.
Não se podendo alterar o quadro das
concessões realizadas senão a longo prazo,
parece-nos indispensável que a União procure
corrigir injustiças que tenham se materializado com a
cobrança de pedágio em rodovias de características
distintas das estradas bloqueadas ou expressas.
Por considerarmos conveniente e oportuna a
proposta, submetemo-Ia à apreciação da Casa.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1999. Deputado Dino Fernandes.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N° 1.352, DE 1999
(Do Sr. Almeida de Jesus)
Solicita infonnaçóes ao Exmo. Sr.
Ministro da Fazenda, sobre arrecadação e
distribuição de recursos extraorçamen1ârios.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 50, § 2°,
da Constituição Federal, do art. 115, inCiso I, e art.
116, do Regimento Interno, encaminhar ao Exmo. Sr.
Ministro da Fazenda - Dr. Pedro Sampaio Malan, o
seguinte requerimento de informações:
a) O que foi arrecadado durante o ano de 1998 e
os primeiros 9 (nove) meses de 1999, como Recursos
Extraorçamentários para a União e sua fonte
arrecadadora?
b) Quais os critérios de distribuição dos
referidos recursos arrecadados por programas e
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subprogramas,
dos
respectivos
ministérios
beneficiados, descriminando os estados e municípios
atendidos?
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1999. Deputado Almeida de Jesus.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 1.353, DE 1999
(Do Sr. Bispo Rodrigues)
Solicita informações ao Secretário
de Comunicação de Governo da
Presidência da República, Sr. Andrea
Matarazzo, referentes ~ campanhas
publicitárias na TV Independência de Rio
Preto Ltda. - Rede Vida.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2° da
Constituição Federal e nos arts. 24, inciso V, § 2°, e
115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Exa.
seja encaminhado ao Secretário de Comunicação de
Governo da Presidência da República, Sr. Andrea
Matarazzo, o seguinte pedido de informações:
Tendo em vista o grande número de anúncios do
Banco do Brasil com a TV Independência de Rio
Preto Ltda. - Rede Vida, pergunta-se:
1. Quantas campanhas publicitárias o Banco do
Brasil está realizando com esta empresa de
radiodifusão de sons e imagens?
2. Quanto o Banco do Brasil está gastando em
cada uma das campanhas?
3. Qual o período de duração das campanhas?
4. Em quais outros veículos de comunicação de
radiodifusão e imagens o Banco do Brasil está
veiculando campanhas, especificando os períodos de
duração e custos.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1999. Deputado Bispo Rodrigues.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 309, DE 1999
(Do Sr. Virgílio Guimarães e outros)
Institui
plebiscito
sobre
a
privatização de empresas estatais do
setor hidrelétrico.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica convocado com fundamento no art.
49, XV, da Constituição Federal,..e nos termos da Lei
nº 9.709, de 18 de novembro de 1998, plebiscito para
que todo o leltorado de todo o País se pronuncie
acerca da desestatização'da Companhia Hidrelétrica
do São Francisco - CHESF, das Centrais Elétricas do
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Norte do Brasil :- ELETRONORTE e de Furnas
Centrais Elétricas.
Parágrafo único. Somente poderão participar da
consulta popular de que trata este artigo os eleitores
inscritos até cem dias antes do plebiscito.
Art. 2º Consideram-se desestatização, para
efeito deste decreto legislativo, as modalidades de
outorga à iniciativa de atividade econômica explorada
pelo Estado previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº
9.491, de 9 de setembro de 1997.
Art. 3º O Presidente do Congresso Nacional
dará ciência da aprovação deste ato convocatório ao
Tribunal Superior Eleitoral - TSE, para que sejam
adotadas as providências a que alude o art. 8º da Lei
n2 9.709, de 18 de novembro de 1998.
Art. 4º O eleitorado de todo o País será chamado
a responder, sim ou não, à seguinte questão: "Você
concorda com a privatização das empresas
Eletronorte, Chesf e Furnas?"
Art. 5º O TSE regulamentará a presente lei,
aplicando-se no que couber a este plebiscito as
normas que regeram o plebiscito sobre a forma e

do País não pare em patamar tão baixo. É preciso
que a esfera pública esteja permanentemente aberta
à intervenção da cidadania - seja pela iniciativa popular de projetos de lei, pela ampla discussão do
orçamento público ou por qualquer outra via de
participação política permanente das populações, em
âmbitos mais amplos ou nos contextos que lhes são
mais próximos.
A Constituição Federal previu alguns dos meios
de trazer a população à arena decisória em outros
momentos que não o da eleição dos governantes. Um
desses meios é o plebiscito a respeito de qualquer
decisão pública a ser implementada pelo Governo. A
mera
existência
do
plebiscito
implica
o
reconhecimento, por parte do poder constituinte, da
possibilidade de divergência entre o governante eleito
e a maioria da população. Neste caso, cumpre
resguardar ao eleitorado o direito de se manifestar
especificamente sobre o tópico em questão,
abrindo-se, inclusive, espaço para que os
governantes e seus aliados procurem convencer os
eleitores da correção da política que defendem.

sistema de governo, realizado em 1993.
Parágrafo único. A data da consulta popular
deverá ser fixada para até noventa dias após a
publicação deste decreto legislativo.
Art. 6º Até que o resultado das urnas seja
devidamente homologado e proclamado pelo Tribunal
Superior Eleitoral, ficam sustadas todas as medidas
administrativas com vistas à privatização da
Eletronorte, da Chesf, e de Furnas, notadamente a
que se refere o art. 52, inciso V, da Lei nº 9.648, de 27
de maio de 1998.
Art. 7º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

O recurso ao plebiscito não tem apenas o mérito
de tornar clara a precedência do eleitor sobre o eleito,
que, afinal, não é mais que o mandatário do primeiro.
Na verdade, o mérito maior do plebiscito é dar
abrangência ao debate, chamando a população a
dele participar. Para o aprofundamento do processo
democrático, não basta recol1hecer ao povo o direito
de fazer escolhas; é precisó também que o tipo de
convivência social e política reinante seja apta a
politizar os cidadãos, tornando-os atentos a toda a
problemática envolvida na discussão sobre os rumos
do País.

Justificação

A participação popular no processo eleitoral de
preenchimento dos cargos decisórios do Estado é
fator de democracia. Mas a própria prática do regime
de governo eletivo obriga a trazer à discussão as suas
insuficiências. Ao eleger os governantes, a população
não pode fazer mais que escolhas muito gerais para o
País; isso não garante uma participação efetiva na
elaboração das políticas públicas. Em casos
extremos, quando único tema tem peso excessivo na
disputa eleitoral- como tem acontecido, mais de uma
vez, no Brasil, com o tema da estabilização de preços
- a escolha popular torna-se ainda mais restrita.
Outros métodos de participação popular no
processo de elaboração das políticas públicas se
mostram indispensáveis para que a democratização

Tem-se afirmado repetidamente que, ao
escolher o atual Governo, o eleitorado legitimou a
aplicação de todo o seu programa. A posição
democrática seria, portanto, aceitar as decisões
governamentais sobre que tipo de política é
adequada ao momento do País. Ora, tal tipo de
argumento implica um entendimento muito estreito da
democracia. Quase se pode dizer que democracia
seria, assim, uma forma de afastar a população da
maioria das decisões políticas da Nação.
O caso que trazemos a plebiscito, além da
importância que lhe é intrínseca, pois a privatização
de empresas estatais do setor elétrico é uma decisão
de efeitos profundos e imprevisíveis sobre o futuro do
País, tem ainda o mérito de iluminar, com um exemplo
concreto,
alguns
aspectos
esquecidos
do
funcionamento real de um regime representativo.
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Uma série de fatores levou à eleição dos atuais
governantes do Brasil, seja nos Executivos ou nos
Legislativos. Obviamen.t~, essa eleição tem um
significado político que não se quer desprezar. No
entanto, ofenderia o bom senso concluir daí que o
eleitorado
apóia
todas
as
decisões
que
explicitamente faziam parte de seus programas de
governo (o que, aliás, não foi o caso em muitas
decisões governamentais que vieram a público
posteriormente). A privatização da Companhia Vale
do Rio Doce, por exemplo, foi uma decisão que
confrontou claramente a opinião da maioria do povo
brasileiro. Não porque foi levada a cabo por um
Governo eleito, essa decisão deixou de ofender o regime democrático.
As privatizações pretendidas no setor
hidrelétrico não podem prescindir de discussões
públicas específicas. É indispensável um amplo
processo de discussão que prepare a população para
decidir sobre a questão - e é preciso, também, que tal
debate não seja meramente retórico, mas culmine
pelo reconhecimento prático de que cabe ao povo a
decisão final sobre o que fazer. Um dado que merece
a atenção dos colegas parlamentares é que não há
registro em nenhum país do mundo de empresas
hidrelétricas totalmente privatizadas. Não só por ser
considerado um setor estratégico para qualquer país,
mas, porque há uma compreensão das demais
nações, que a água, fonte primária da geração de
energia, é um bem universal. Não pertence apenas
ao ser humano, mas a todas as espécies vivas, e é de
multiuso, principalmente na produção de alimentos.
Ou seja, quem controla o volume das águas, controla
seus usos alternativos: irrigação, piscicultura, turismo, ecossistemas, geração de energia e navegação.
O volume de água doce vem diminuindo
sensivelmente nos últimos anos em todo o planeta.
De toda a água existente no mundo, 97% são de água
salgada, 3% de água doce, dos quais 2% estão nas
geleiras e apenas 1% está disponível para o uso.
Segundo estudos, aproximadamente um terço dos
países do mundo enfrentarão problemas com a
escassez de água no próximo século. Nesse sentido
a entrega das hidrelétricas ao controle do setor
privado pode ferir direitos diversos. Nos EUA, que são
tidos como o centro do capitalismo mundial, suas
hidrelétricas e os rios que as abastecem são
administradas por militares das Forças Armadas.
Ficou comprovado nas privatizações da Vale do
Rio Doce, das empresas de telecomunicações, e
outras, que o modelo de privatização do Governo
Fernando Henrique, ao contrário do esperado,
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precarizou a prestação de serviços à população. Em
certos países, onde a cidadania se faz mais presente,
a população tem um nível de exigência de prestação
de serviços mais rigorosa. No caso do Brasil, o que se
verifica é que não há organizações de consumidores
suficientes para se promover a exigência da
qualidade dos serviços, o que acaba permitindo às
empresas
privatizadas
certo
descaso
pela
população, enquanto otimizam o lucro. Pesquisas de
opinião públicas revelam a insatisfação da população
com a privatização de empresas estatais. O plebiscito
seria a oportunidade aberta aos cidadãos para se debater francamente e avaliar a privatização do sistema
hidrelétrico brasileiro.
Não se trata de contrapor Governo a povo.
Trata-se, antes, de levar a sério a noção de Governo
do povo, pelo povo e para o povo. É impressionante a
rapidez com que governos eleitos perdem a simpatia
da população nos regimes representativos modernos.
Como não participa dos processos decisórios, a
população dificilmente se sente parte do governo,
escolhendo, muitas vezes, apenas que lhe parecer o
menos pior em determinada circunstância. O
processo de democratização tem de caminhar
justamente no sentido de reconhecer ao povo seu
legítimo direito de estar sempre presente nos
processos decisórios da Nação.
É hora de colocar em prática outras das
dimensões da democracia consagradas pelos
constituintes de 1988, além da mera eleição de
representantes. O tema da privatização do setor
hidroelétrico, pela sua importância para o futuro do
País, constitui um excelente começo.
Sala das Sessões, de 1999. - Deputado Virgílio
Guimarães.
PROJETO DE LEI Nº 1.848, DE 1999
(Do Sr. Eunício Oliveira)

Institui isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) nas
aquisições
de
automóveis
de
passageiros, veículos de uso misto ou
ambulâncias feitas pelas Associações de
Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam isentos do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) os automóveis de passageiros,
veículos de uso misto ou ambulâncias, quando
adquiridos pelas Associações de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE).
Art. 2º O benefício previsto no artigo anterior
S0mente poderá ser utilizado uma única vez para a
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aquisição de veículos em quantidade igualou inferior
à possuída pela instituição na data da publicação
desta l'ei.
Art. 3º Fica assegurada a manutenção do
crédito do IPI relativo às matérias-primas, aos
produtos intermediários e ao material de embalagem
efetivamente utilizados na industrialização dos
produtos referidos nesta lei.
Art. 4º A isenção será reconhecida pela
Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda, mediante prévia verificação de que o
adquirente preenche os requisitos previstos nesta lei.
Art. 5º A alienação dos veículos adquiridos nos
termos desta lei, antes de três anos contados da data
de sua aquisição, a pessoas que não satisfaçam às
condições estabelecidas para o benefício fiscal,
acarretará o pagamento, pelo alienante, do tributo
dispensado e dos acréscimos legais e penalidades
previstas na legislação tributária.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A Lei nº 8.989, de 1995, restaurada pela Medida
Provisória nº 1.845-20, de 1999, concede isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) nas
aquisições de automóveis feitas pelos motoristas de
táxi e pelas pessoas portadoras de deficiência física,
em razão do relevante interesse social do benefício
fiscal.
Da mesma forma, as Associações de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE) exercem atividades
de relevante interesse social, configuradas nas ações
e serviços de assistência' 'social 'por elas
desenvolvidos.
Por estas razões, entendemos que o benefício
da isenção do IPI nas aquisições de veículos deve ser
estendido às Apae.
Esperamos contar com o apoio de nossos
ilustres pares para a aprovação da proposta.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1999. Deputado Eunício Oliveira.
PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO Nº 133, DE 1999

(Do Sr. Ricardo Izar e outros)
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Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda
ao texto constitucional:
Art. 1QO art. 228 da Constituição Federal passa
a vigorar com a seguinte redação:
"São penalmente inimputáveis os menores de
dezesseis anos, sujeitos às normas da legislação es·
pecial."
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entrará em
vigor 90 (noventa) dias da data da publicação.
Justificação
Não podemos mais suportar inertes os atos
criminosos praticados por adolescentes menores de
dezoito anos.
Esses
indivíduos,
cientes
de
sua
inimputabilidade penal, cometem toda a sorte de
atrocidades contra a população assustada e
indefesa.
Muitas vezes, agem sob a influência de adultos
inescrupulosos que se valem da irresponsabilidade
dos jovens criminosos perante as varas criminais.
O Estatuto da Criança e do Adolescente,
mesmo prevendo a internação dos menores
infratores, não tem se mostrado eficaz para diminuir a
violência.

enco~:n~~o ~:i~I,O'o~ s~~~~~~s~ :~~~:~en;:~:I,s~:~
ações ousadas.
Cremos que a imputabilidade penal a partir dos
dezesseis anos terá bons resultados para a reversão
desse quadro desalentador. É preciso que o jovem, a
partir dessa idade, tenha consciência de que
receberá, se faltoso, tratamento repressor à altura.
Contamos com o endosso de nossos pares para
a alteração cõnstitucional que ora oferecemos ao debate dessa Casa de Leis.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1999. Deputado Ricardo Izar.
PROJETO DE LEI NQ~1.849, DE 1999
(Do Sr. Sérgio Carvalho)
Altera a Lei nº 9.096, de 19 de
setembro de 1995, para assegurar a
participação feminina, em um mínimo de
trinta por cento, na construção partidária
e na composição dos órgãos de direção
dos partidos políticos.

Dá nova redação ao art. 228 da
Constituição Federal, que trata da
inimputabilidade penal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É acrescido o seguinte parágrafo único
ao art. 3º da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995:

As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, nos termos do art. 60 da

"Parágrafo UnlCO. Na construção
partidária e na composição dos órgãos de
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direção dos partidos políticos, é assegurada
a participação mínima de trinta por cento de
pessoas do sexo feminino."

Art. 2Q O Poder Executivo regulamentará o
disposto nesta lei no prazo de sessenta dias a contar
da data de sua publicação.

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

Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

Justificação

Na linha das ações afirmativas para eliminar a
desigualdade de tratamento para com as mulheres e
para assegurar sua efetiva participação política, a Leí
nº 9.504, de 30 de setembro de 1995, no § 3º de seu
art. 10, determina, em relação às candidaturas às
eleições proporcionais, que cada partido ou coligação
deverá reservar o mínimo de trinta por cento e o
máximo de setenta por cento para cada sexo.
Na prática, entretanto, os partidos se deparam
com muitas dificuldades para arregimentar o número
mínimo de candidatas exigido por lei.
Isso se deve ao fato de que tem sido
menosprezada a participação da mulher na
construção partidária e na composição dos órgãos de
direção dos partidos.
Para corrigir essa distorção é que estamos
apresentando o presente projeto de lei, introduzindo,
na Lei dos Partidos, a obrigatoriedade de uma
participação, na vida partidária, de um contingente
mínimo de trinta por cento de pessoas do sexo
feminino.
Com esta iniciativa,
esperamos estar
contribuindo, efetivamente, para que as mulheres
possam exercer sua cidadania plena em nosso País,
enriquécendo as atividades dos partidos e,
conseqüentemente, a política nacional com a atuação
firme e generosa que somente sua sensibilidade
pode proporcionar.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1999. Deputado Sérgio Carvalho.

Decorridos dois anos desde a publicação da Lei
nº 9.437/97 e respectiva regulamentação, percebe-se
a gravidade da lacuna deixada pela omissão do
legislador em relação aos residentes em áreas rurais
inóspitas, distantes de povoações onde pudessem
usufruir das facilidades da infra-estrutura urbana que
se fazem necessárias ao cumprimento das
exigêncías necessárias à autorização do porte de
arma de fogo, constantes da regulamentação da
matéria, no Decreto nQ 2.222/97.
Efetivamente, seringueiros, castanheiros e
demais residentes no interior ainda não desbravado
deste País imenso, dependem decisivamente de
armas de fogo, tanto para defender-se dos animais
bravios com que convivem nesses ambientes hostis,
quanto para complementar um regime alimentar que
é inteiramente inacessível aos estabelecimentos
públicos ou privados que comercializam alimentos.
Em que pese, no entallto, esta necessidade crucial à
sua sobrevivência, a esses brasileiros estão
igualmente inacessíveis os órgãos e entidades onde
deveriam dirigir-se para comprovar a sua aptidão
técnica para o manuseio de armas e a sua aptidão
psicológica para seu emprego seguro. Tratando-se de
grupos que ainda não foram alcançados por políticas
públicas eficazes para integra-los à chamada
sociedade produtiva, esse:.; cidadãos ficam
duplamente penalizados pelo Poder Público, pois
além de indesculpavelmente negligenciados como
sujeitos de direito, estão condenados por uma
legislação tortuosa e omissa a viver na
clandestinidade e na criminalidade.
Nossa iniciativa pretende, portanto, corrigir esta
omissão da Lei, concedendo a autorização especial
na categoria "caçador' para esses brasileiros cuja
existência e necessidade peculiares foram ignoradas
até agora, resgatando-os de uma situação bizarra
onde deles se exige um cumprimento de um trâmite
burocrático que lhes é totalmente inacessível e os
coloca ante o impasse de cumprir a lei, sucumbindo à
míngua e à sanha das feras, ou desobedecê-Ia
deliberadamente, sujeitando-se às penas de uma
legislação míope.
Ante o imperativo da sobrevivência, é evidente
que esses nossos patrícios optam por ignorar as

PROJETO DE LEI Nº 1.850, DE 1999

(Do Sr. Sérgio Carvalho)
Dispõe l?obre a autorização de porte
de arma para caçadores de subsistência.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Acrescente-se o seguinte § 2Q ao art. 7Q
da Lei nQ 9.437, de 20 de fevereiro de 1997:

"§ 2Q Aos residentes de áreas rurais,
que comprovem depender do emprego de
armas de fogo para prover a subsistência
alimentar familiar será autorizado, na forma
prevista na regulamentação, o porte de
arma de fogo na categoria 'caçador'."
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disposições legais. Cabe-nos agora, como seus
representantes nesta Casa, apresentar uma solução
legislativa a esta situação aflitiva.
Convictos da oportunidade e conveniência de
nossa proposição para o aperfeiçoamento da
legislação federal, esperamos poder contar o
imprescindível apoio dos nobres pares em favor de
sua aprovação nesta Casa.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1999. Deputado Sérgio Carvalho.

PROJETO DE LEI Nº 1.851, DE 1999
(Da Sra. Jandira Feghali)

Outubro de 1999

aposentados que exerceram a função de
arquivista, na forma do inciso IV do art. 1Q
do Decreto nQ 82.590, de 6 de novembro de
1978, que regulamentou a Lei nQ 6.546, de 4
de julho de 1978, que dispõe sobre a
regulamentação
das
profissões
de
arquivista e técnico de arquivo."
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q Fica revogado o parágrafo único do art. 2Q
da Lei nQ 7.446, de 20 de dezembro de 1985 e as
demais disposições em contrário.
Justificação

Altera a redação da Lei nl! 7.446, de
20 de dezembro de 1985, que "fixa os valores de retribuição do Grupo-Arquivo,
do Serviço Civil do Poder Executivo, e dá
outras providências".

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 7.446, de 20 de
dezembro de 1985 passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 3º Na reclassificação de que trata
o artigo precedente, todos os servidores
ocupantes das classes especiais deverão
ser posicionados na última referência da
respectiva classe.
§ 1Q Aplicado o critério de que trata
este artigo e não restandu mais vagas na
última referência da classe especial
respectiva, o posicionamento dos servidores
remanescentes deverá ser feito a partir das
referências imediatamente inferiores à
mesma, obedecida a ordem de precedência
dos ocupantes das classes intermediárias e
iniciais.
§ 2Q Atingido o limite de lotação de
uma classe, o posicionamento dos
servidores restantes deverá se dar a partir
da referência final da classe imediatamente
inferior, procedendo-se da mesma forma
estabelecida nos dispositivos anteriores.
§ 3Q OS benefícios de que tratam este
artigo· serão estendidos aos servidores

O presente projeto de lei visa regula~izar o
enquadramento dos sêrvidores arquivistas, onde
ocorreram distorções que exigem alterações para a
correção do posicionamento e progressões
funcionais.
Por meio deste projeto propomos modificar os
critérios
de
enquadramento,
passando
de
equivalência salarial para equivalência de classes,
minimizando assim, as perdas que ocorreram no
decorrer dos anos.
Essas são as razões pelas quais pedimos o
apeio dos ilustres pares para aprovação do presente
projeto.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1999. Jandira Feghali.
Requerimento
Requer urgência para
de Lei nQ 1.288, de 1999.

à apreciação do

Projeto

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 155 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, requeremos a Vossa Excelência urgência para a apreciação do Projeto de Lei nº
1.288 ,de 1999, que "Altera a Lei' nQ 9.533, de 10 de
dezembro de 1997, que "autoriza o Poder Executivo a
conceder apoio financeiro ~os municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima associados a ações socioeducativas".
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REqUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!! 1.354, DE 1999

Requer informações ao Ministério
da Justiça sobre a execução orçamentária na área da criança e do adolescente,
referentes ao ano de 1998 e de janeiro a
setembro de 1999.
Senhor Presidente,
Requeiro de V. Exa., com base no art. 50, da
Constituição Federal, e .artigo 116, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, sejam solicitadas
informações ao ExmQ Sr. Ministro da Justiça, José
Carlos Dias, sobre a execução orçamentária na área
da criança e do adolescente, referentes ao ano de
1998 e de janeiro a setembro de 1999.
Gostaríamos
sobre:

de

receber

esclarecimentos

1) De acordo com o Orçamento Geral
da União aprovado para os anos de 1998 e
1999,
quais
foram
os
montantes
orçamentários
destinados
às
áreas,
programas e ações previstas para a criança
e o adolescente?
2) De acordo com o montante
aprovado, em 1998 e 1999, que valores
foram executados? Em quais áreas,
programas e ações?
3) Que cortes foram realizados e quais
foram os montantes não executados de
1998 e 1999? Por quê?
4) Dos recursos executados em 1998
e 1999, que montante foi repassado para os
governos
estaduais,
administrações
municipais e entidades privadas sem fins
lucrativos? Que áreas, programas e ações
foram ou estão sendo asseguradas com os
recursos do Orçamento da União?
5) Quais áreas, programas e ações
foram executadas por este Ministério, tendo
como fonte os recursos aprovados para os
anos de 1998 e 1999?
Justificação
A transparência da execução do Orçamento
Geral da União, especialmente quando envolve
áreas, programas e ações direcionados a atender e
buscar superar as dificuldades por que passam
crianças e adolescentes no Brasil, revela o grau de
importância e o comprometimento que a
administração pública dá às inúmeras questões que
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envolvem a promoção e proteção dos direitos
humanos em nosso País.
Em se tratando da criança e do adolescente, a
execução orçamentária pode e deve ser uma das
formas de mensurar e detectar os principais
compromissos públicos com a matéria. Neste sentido,
visualizar a execução orçamentária representa um
importante passo na busca de mecanismos de
controle e acompanhamento da destinação do
orçamento público brasileiro.
Neste prisma, em se tratando das crianças e
adolescentes brasileiros, a transparência da gestão e
execução orçamentária é primordial. Uma vez que
estamos tratando da execução ou não de parte do
erário público, destinado a um segmento social que é
definido, constitucionalmente, caput do artigo 227,
como absoluta prioridade, devendo' a família, a
sociedade e o Estado assegurar o direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito,
à liberdade e convivência familiar e comunitária, além
de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão.
Temos recebido várias denúncias de suspensão
ou mesmo não implementação de programas e ações
vinclJladas às áreas de atendimento, proteção e
promoção da criança e do adolescente em todo o
País. Neste prisma, é de fundamental importância
que a execução orçamentária de 1998 e 1999 possa
ser amplamente conhecida, inclusive para poder
contribuir para a superação de possíveis equívocos
criados pela ausência de informações ou mesmo por
análises distorcidas.
Diante do exposto, gostaríamos de obter do
Ministro da Justiça as informações acima
relacionadas, para que esta Casa possa, além de
exercer a função de fiscalização, também sanar
possíveis dúvidas ou equívocos existentes junto aos
cidadãos brasileiros, assim como buscar a adoção de
providências para a superação de possíveis impasses.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1999. Pedro Wilson Guimarães.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!! 1.355, DE 1999

Requer informações ao Ministério
da Previdência e Assistência Social
sobre a execução orçamentária na área
da criança e do adolescente, referentes
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ao ano de 1998 e de janeiro a setembro
de 1999.
Senhor Presidente,
Requeiro de V. Exa., com base no art. 50, da
Constituição Federal, e artigo 116, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, sejam solicitadas
informações ao Exmº Sr. Ministro da Previdência e
Assistência Social, Waldeck Vieira Ornélas, sobre a
execução orçamentária na área da criança e do
adolescente, referentes ao ano de 1998 e de janeiro a
setembro de 1999.
Gostaríamos de receber esclarecimentos
sobre:
1) De acordo com o Orçamento Geral
da União aprovado para os anos de 1998 e
1999,
quais
foram
os
montantes
orçamentários
destinados
às
áreas,
programas e ações previstas para a criança
e o adolescente?
2) De acordo com o montante
aprovado, em 1998 e 1999, que valores
foram executados? Em quais áreas,
programas e ações?
3) Que cortes foram realizados e quais
foram os montantes não executados em
1998 e 1999? Por quê?
4) Dos recursos executados em 1998
e 1999, que montante foi repassado para os
governos
estaduais,
administrações
municipais e entidades privadas sem fins
lucrativos? Que áreas, programas e ações
foram ou estão sendo asseguradas com os
recursos do Orçamento da União?
5) Quais áreas, programas e ações
foram executadas por este Ministério, tendo
como fonte os recursos aprovados para os
anos de 1998 e 1999?

Justificação
A transparência da execução do Orçamento
Geral da União, especialmente quando envolve
áreas, programas e ações direcionados a atender e
buscar superar as dificuldades por que passam
crianças e adolescentes no Brasil, revela o grau de
importância e o comprometimento que a
administração pública dá as inúmeras questões que
envolvem à promoção e à proteção dos direitos
humanos em nosso País.
Em se tratando da criança e do adolescente, a
execução orçamentária pode e deve ser uma das
formas de mensurar e detectar os principais
compromissos públicos com a matéria. Neste sentido,
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visualizar a execução orçamentária representa um
importante passo na busca' de mecanismos de
controle e acompanhamento da destinação do
orçamento público brasileiro.
Neste prisma, em se tratando das crianças e
adolescentes brasileiros, a transparência da gestão e
execução orçamentária é primordial. Uma vez que
estamos tratando da execução ou não de parte do
erário público, destinado a um segmento social que é
definido, constitucionalmente, caput do artigo 227,
como absoluta prioridade, devendo a família, a
sociedade e o Estado assegurar o direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito,
à liberdade e convivência familiar e comunitária, além
de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão.
Temos recebido várias denúncias de suspensão
ou mesmo não implementação de programas e ações
vinculadas às áreas de atendimento, proteção e
promoção da criança e do adolescente em todo o
País. Neste prisma, é de fundamental importância
que a execução orçamentária de 1998 e 1999, possa
ser amplamente conhecida, inclusive para poder
contribuir para a superação de possíveis equívocos
criados pela ausência de informações ou mesmo por
análises distorcidas.
Diante do exposto, gostaríamos de obter do
Ministro da Justiça as informações acima
relacionadas, para que esta Casa possa, além de
exercer a função de fiscalização, também sanar
possíveis dúvidas ou equívocos existentes junto aos
cidadãos brasileiros, assim como buscar a adoção de
providências para a superação de possíveis impasses.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1999. Pedro Wilson Guimarães. ,.

REQUERIMENTO DE 'INFORMAÇÕES
Nº 1.356, DE 1999
Requer informações ao Ministério
da Saúde sobre a execução orçamentária
na área da criança e do adolescente,
referentes ao ano de 1998 e de janeiro a
setembro de 1999.
Senhor Presidente,
Requeiro de V. Exa., com base no art. 50, da
Constituição Federal, e artigo 116, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, sejam solicitadas
infe'rmações ao Exmº Sr. Ministro da Saúde, José
Serra, sobre a execução orçamentária na área da
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criança e do adolescente, referentes ao ano de 1998
e de jan~iro a setembro de 1999.
Gostaríamos de receber esclarecimentos
sobre:
1) De acordo com o Orçamento Geral
da União aprovado para os anos de 1998 e
1999,
quais
foram
os
montantes
orçamentários
destinados
às
áreas,
programas e ,ações previstas para a criança
e o adolescente?
2) De acordo com o montante
aprovado, em 1998 e 1999, que valores
foram executados? Em quais áreas,
programas e ações?
3) Que cortes foram realizados e quais
foram os montantes não executados de
1998 e 1999? Por quê?
4) Dos recu rsos executados em 1998
e 1999, que montante foi repassado para os
governos
estaduais,
administrações
municipais e entidades privadas sem fins
lucrativos? Que áreas, programas e ações
foram ou estão sendo asseguradas com os
recursos do Orçamento da União?
5) Quais áreas, programas e ações
foram executadas por este Ministério, tendo
como fonte os recursos aprovados para os
anos de 1998 e 1999?
Justificação

A transparência da execução do Orçamento
Geral da União, especialmente quando envolve
áreas, programas e ações direcionados a atender e
buscar superar as dificuldades por que passam
crianças e adolescentes no Brasil, revela o grau de
importância e o comprometimento que a
administração pública dá às inúmeras questões que
envolvem a promoção e proteção dos direitos
humanos em nosso País.
Em se tratando da criança e do adolescente, a
execução orçamentária pode e deve ser uma das
formas de mensurar e detectar os principais
compromissos públicos com a matéria. Neste sentido,
visualizar a execução orçamentária representa um
importante passo na busca de mecanismos de
controle e acompanhamento da destinação do
orçamento público brasileiro.
Neste prisma, em se tratando das crianças e
adolescentes brasileiros, a transparência da gestão e
execução orçamentária é primordial. Uma vez que
estamos tratando da execução ou não de parte do
erário público, destinado a um segmento social que é
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definido, constitucionalmente, caput do artigo 227,
como absoluta prioridade, devendo a família, a
sociedade e o Estado assegurar o direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito,
à liberdade e convivência familiar e comunitária, além
de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão.
Temos recebido várias denúncias de suspensão
ou mesmo não implementação de programas e ações
vinculadas às áreas de atendimento, proteção e
promoção da criança e do adolescente em todo o
País. Neste prisma, é de fundamental importância
que a execução orçamentária de 1998 e 1999 possa
ser amplamente conhecida, inclusive para poder
contribuir para a superação de possíveis equívocos
criados pela ausência de informações ou mesmo por
análises distorcidas.
Diante do exposto, gostaríamos de obter do
Ministro da Saúde as informações acima
relacionadas, para que esta Casa possa, além de
exercer a função de fiscalização, também sanar
possíveis dúvidas ou equívocos existentes junto aos
cidadãos brasileiros, assim como buscar a adoção de
providências para a superação de possíveis impasses.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1999. Pedro Wilson Guimarães.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 1.357, DE 1999
Requer informações ao Ministério
da
Educação
sobre
a
execução
orçamentária na área da criança e do
adolescente, referentes ao ano de 1998 e
de janeiro a setembro de 1999.

Senhor Presidente,
Requeiro de V. Exa., com base no art. 50, da
Constituição Federal, e artigo 116, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, sejam solicitadas
informações ao Exm Q Sr. Ministro da Educação, Paulo
Renato Souza, sobre a execução orçamentária na
área da criança e do adolescente, referentes ao ano
de 1998 e de janeiro a setembro de 1999'.
Gostaríamos de receber esclarecimentos
sobre:
1) De acordo com o Orçamento Geral
da União aprovado para os anos de 1998 e
1999,
quais
foram
os
montantes
orçamentários
destinados
às
áreas,
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programas e ações previstas para a criança
e o adolescente?
2) De acordo com o montante
aprovado, em 1998 e 1999, que valores
foram executados? Em quais áreas,
programas e ações?
3) Que cortes foram realizados e quais
foram os montantes não executados de
1998 e 1999? Por quê?
4) Dos recursos executados em 1998
e 1999, que montante foi repassado para os
governos
estaduais,
administrações
municipais e entidades privadas sem fins
lucrativos? Que áreas, programas e ações
foram ou estão sendo asseguradas com os
recursos do Orçamento da União?
5) Quais áreas, programas e ações
foram executadas por este Ministério, tendo
como fonte os recursos aprovados para os
anos de 1998 e 1999?
Justificação
A transparência da execução do Orçamento
Geral da União, especialmente quando envolve
áreas, programas e ações direcionados a atender e
buscar superar as dificuldades por que passam
crianças e adolescentes no Brasil, revela o grau de
importância e o comprometimento que a
administração pública dá às inúmeras questões que
envolvem a promoção e proteção dos direitos
humanos em nosso País.
Em se tratando da criança e do adolescente, a
execução orçamentária pode e deve ser uma das
formas de mensurar e detectar os principais
compromissos públicos com a matéria. Neste sentido,
visualizar a execução orçamentária representa um
importante passo na busca de mecanismos de
controle e acompanhamento da destinação do
orçamento público brasileiro.
Neste prisma, em se tratando das crianças e
adolescentes brasileiros, a transparência da gestão e
execução orçamentária é primordial. Uma vez que
estamos tratando da execução ou não de parte do
erário público, destinado a um segmento social que é
definido, constitucionalmente, caput do artigo 227,
como absoluta prioridade, devendo a família, a
sociedade e o Estado assegurar o direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito,
à liberdade e convivência familiar e comunitária, além
de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
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discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão.
Temos recebido várias denúncias de suspensão
ou mesmo não implementação de programas e ações
vinculadas às áreas de atendimento, proteção e
promoção da criança e do adolescente em todo o
País. Neste prisma, é de fundamental importância
que a execução orçamentária de 1998 e 1999 possa
ser amplamente conhecida, inclusive para poder
contribuir para a superação de possíveis equívocos
criados pela ausência de informações ou mesmo por
análises distorcidas.
Diante do exposto, gostaríamos de obter do
Ministro da Educação as informações acima
relacionadas, para que esta Casa possa, além de
exercer a função de fiscalização, também sanar
possíveis dúvidas ou equívocos existentes junto aos
cidadãos brasileiros, assim como buscar a adoção de
providências para a superação de possíveis impasses.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1999. Pedro Wilson Guimarães.
REQUERIfv1ENTO
Requer convocação de Sessão
Solene da Câmara dos Deputados.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art.
68 do Regimento Interno, e úiÃ,/ido o Plenário,
convocação de Sessão Solene desta Casa, a fim de
prestar homenagem póstuma ao genial poeta
competente diplomata João Cabral de Melo Neto.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1999. Deputado Arthur Virgílio Neto, Líder do Governo no
Congresso Nacional.
PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO N!! 134, DE 1999
(Do Sr. Antonio Carlos Pannunzio e outros)
Dá nova redação ao art. 33 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, nos termos do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda
ao texto constitucional:
Art. 1º O art. 33 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias passa vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 33. Ressalvados os créditos de
natureza alimentar, o valor dos precatórios
judiciais pendentes de pagamento até 31 de
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dezembro de 1998, incluído o remanescente
dos juros e correção monetária, poderá ser
pago em moeda corrente, com atualização,
em prestação anuais, iguais e sucessivas,
no prazo máximo de oito anos a partir de 12
julho de 2000
§ 1º As taxas de juros nas ações de
desapropriação, somadas moratórios e os
compensatórios,
não
podendo
ser
superiores a doze por cento ao ano, ficando
o pagamento de juros compesatórios, de
seis por cento ao ano, restrito aos casos em
que efetivamente tenha existido a posse do
expropriante no imóvel e ao período do
efetivo exercício dessa posse.
§ 2º A atualização dos valores
expressos em moeda nacional será feita,
nas desapropriações e em quaisquer outras
ações, apenas a partir da criação das
Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional e com os índices de correção
monetária fixados pela jurisprudência do Superioí Tribunal da Justiça.
§ 3Q Ressalvados o caso de iminente
perigo público ou de desapropriação para
fins de reforma agrária, não será concedida
a imissão prévia de expropriante na posse
do imóvel declarado de utilidade pública
sem a estimativa, judicial e provisória, de
seu valor e o depósito equivalente a no
mínimo oitenta por cento daquele.
§ 4º A diferença entre o custo do bem
desapropriado, monetariamente corrigido, e
o valor total devido ao seu proprietário, bem
como os respectivos juros, moratórios ou
compensatórios, sujeitam-se ao imposto do
art. 153, inciso 111, da Constituição, incidente
na fonte e cobrável no ato do pagamento de
cada parcela do preço da desapropriação.
§ 5º Aplica-se o disposto nos artigos
157, I e 158, I, da Constituição, nos casos
dos precatórios pagos a que se refere este
artigo, ao produto integral da arrecadação
do imposto referido no parágrafo anterior.
§ 6º Quando o valor total dos
precatórios pendentes de pagamento for superior à receita tributária da entidade pública
devedora no exercício de 1998, o prazo
previsto neste artigo poderá ser prorrogado
para até dezesseis anos, restrita essa
prorrogação aos créditos que, incluído o
valor dos juros calculados até 31 de
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dezembro de 1998, tenham valor superior a
R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil
reais).
§ 72 Poderão as entidades devedoras,
para o cumprimento do disposto neste
artigo, emitir, em cada ano, no exato
montante do dispêndio, títulos da dívida
pública naõ compatíveis para efeito do limite
global de endividamento, admitida, para a
prestação de garantia aos credores desses
títulos ou dos precatórios, nos termos de
autorização do respectivo Poder Legislativo,
a vinculação a que se refere o.artigo 167, §
42 , da Constituição, limitada ao máximo de
oito e meio por cento da correspondente
receita de cada exercício financeiro.
§ 8º Nos casos de desistência da
desapropriação antes do pagamento integral do preço, com a restituição da posse do
imóvel ao proprietário, a indenização que for
judicialmente devida a este, pela efetiva
ocupação temporária, não excederá o valor
dos juros de seis por cento ao ano, relativos
ao período em que o imóvel efetivamente
esteve na posse do expropriante.
Art. 2º A opção pelo pagamento na forma
. t a no ar.
t 33 do Ato das DI'spos'lço-es
prevls
Constitucionais
Transitórias
deverá
ser
manifestada pelo respectivo Poder Executivo,
mediante ato baixado até cento e oitenta dias da
data da promulgação da presente Emenda
Constitucional.
Justificação

A presente proposta de emenda à Constituição
destina-se a substituir, com redação mais abrangente,
o texto da Proposta de Emenda à Constituição nº
436-A, de 1996, do ex-deputado Beto Mansur e outros,
que foi desarquivada em atenção ao requerimento do
Deputado Duilio Pisaneschi apresentado em 25 de
março do corrente ano e já recebeu parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, a qual
opinou unanimemente pela admissibilidade da referida
proposta, nos termos do parecer do Relator, Deputado
Aloysio Nunes Ferreira.
A Proposta de Emenda à Constituição nº
436-A, de 1996, como assinalado em sua justificação, objetiva alterar a redação do art. 33 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, para estender o pagamento de precatórios judiciais vencidos, pendentes não só na data da promulgação ôa
Constituição (5 de outubro de 1988), conforme f)re-
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visto no referido artigo, mas até 31 de dezembro de
1996, com prestações atualizadas anuais, iguais e
sucessivas, no prazo máximo de oito anos, alterada
a data de início do pagamento, de 1º de julho de
1989 para 1º de julho de 1997.
A União, os Estados e os Municípios de fato não
puderam, por diferentes motivos, utilizar em toda sua
plenitude o benefício assegurado no art. 33 do ADCT,
tendo se agravado, ano a ano, a sua situação no
tocante ao pagamento dos credores dos precatórios
expedidos, principalmente pelo acúmulo de juros
moratórios com os compensatórios, não sendo raros
os casos de superavaliação por peritos nomeados
nos respectivos processos, gerando indenizações
judiciais milionárias.
Como as ordens judiciais não podem deixar de
ser cumpridas, sob pena de intervenção na
respectiva administração pública, os chefes do Poder
Executivo, principalmente dos Municípios, vêem-se
muitas vezes na contingência de adiar a prestação de
serviços essenciais à população, ou até mesmo
deixar de prestá-los, pelo volume de recursos
públicos que devem ser destinados ao atendimento
de precatórios judiciais, sendo estes mais
freqüentemente relativos à desapropriação de
imóveis promovidas em anos anteriores e por outros
administradores.
O texto da Proposta de Emenda à Constituição
nº 436-A, de 1996, concede novo prazo para os
pagamentos devidos pelas entidades públicas sem
contribuir, porém, para a eliminação das causas da
existência de precatórios de valor mais elevado e
relativos a desapropriações que foram judicialmente
propostas, tendo em muitos casos os expropriados
perdido desde logo a posse do imóvel, sem que de
fato existissem os recursos financeiros para o
pagamento integral do respectivo preço.
Como a Constituição prevê, nos casos de
desapropriação por necessidade ou utilidade pública,
ou por interesse social, "justa e prévia indenização
em dinheiro", a perda da posse deveria ser
judicialmente determinada, no início do processo
desapropriatório, apenas após a prévia e provisória
fixação, pelo juiz, do valor do depósito a ser efetuado
pelo desapropriante. Esse é o objeto do novo § 3º da
presente proposta, pelo qual, ressalvados o caso de
iminente perigo público ou de desapropriação para
fins de reforma agrária, não será concedida a imissão
prévia na posse do imóvel sem o depósito equivalente
ao no mínimo oitenta por cento do valor
provisoriamente fixado; se vedação semelhante
estivesse sendo antes aplicada, inexistiriam hoje a
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maioria das indenizações milionárias que hoje
preocupam Estados e Municípios.
Nos processos com pagamento pendentes
pode ocorrer, como assinalado, a acumulação dos
juros compensatórios, não previstos em lei e
calculados pela taxa de doze por cento ao ano,
conforme exigência criada pela jurisprudência, com
os juros moratórios, de seis por cento, legalmente
previstos. Com a soma desses juros as entidades
públicas
ficam
obrigadasao
pagamento
correspondente a três vezes o valor da taxa legal,
quando a lei civil estabelece, como norma genérica,
no caso de atraso do pagamento de dívidas de
dinheiro, juros menores; assim, o novo § 1Q do projeto
limita a doze por cento ao ano a soma dos juros
moratórios e compensatórios, limite esse existente na
legislação civil e que foi introduzido pelos
Constituintes de 1988 no § 3º do art. 192 da
Constituição.
Por outro lado, os processos judiciais continuam
sofrendo atrasos em sua finalização, causados pelas
discussões dos procuradores das partes, e segundo
o interesse desta em cada caso concreto, sobre os
índices de correção monetária que devem ser
aplicados; esses índices, relativos ao valor perdido
pela moeda nacional, que em sua circulação tem
curso forçado e valor nominal obrigatório, devem ser
únicos, em cada período de apuração, e sua
aplicação deve ser feita de modo uniforme em
qualquer lugar do território nacional.
Sendo o Tribunal Superior de Justiça o órgão do
Poder Judiciário encarregado de unificar a
interpretação da lei federal, prevalecendo o seu
entendimento
sobre
qualquer
interpretação
divergente atribuída àquela por outro tribunal,
impõe-se, para certeza do direito e a segurança das
partes, fixar definitivamente os índices da correção
monetária que, implantada a partir de 1964, tiveram a
sua aplicação sucessivamente autorizada pela lei
federal. Unificada a jurisprudência sobre aqueles
índices, milhares de processos judiciais poderão ser
finalizados, sendo esse o objetivo do novo § 2º do
projeto.
O projeto trata, no novo § 4º, de procurar deixar
clara uma questão tributária: conforme a jurisprudência dos tribunais, os desapropriados vêem recebendo
o preço dos imóveis judicialmente fixado nos processos e, até, os juros compensatórios e moratórios, sem
o pagamento do imposto sobre a renda, em verdadeira quebra dos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade, na forma da lei, daquele
tributo. Sendo de fato equivalente a uma venda força-
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da, a desapropriação deve ser legalmente tratada,
até por isonomia, da mesma forma que os negócios
imobiliários entre particulares, em situação equivalente, o mesmo devendo se aplicar aos juros pagos
pela entidades públicas expropriantes.
A Constituição declara, nos artigos 147, I, e 158,
I, que o produto da arrecadação do imposto sobre a
renda incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a
qualquer título, pelos Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, pertence a eles; o novo § 5º do projeto dá
igual destinação, no caso dos precatórios pendentes
de pagamento, à totalidade do imposto de renda que
deva ser arrecadado, assim podendo vir a dar a União
- que, também sem a proposta, nada receberia - uma
pequena contribuição aos entes federativos para a liquidação das suas dívidas.
O novo § 6º do projeto procura assegurar um tratamento especial ao pagamento dos precatórios cujo
valor seja excessivo em relação à efetiva disponibilidade de recursos orçamentários ou, assim, à capacidade de pagamento do devedor. Assim, se o valor total dos precatórios pendentes de pagamento em 31
de dezembro de 1998 for superior à receita tributária
da entidade pública devedora no exercício de 1998, o
prazo de oito anos previsto para os pagamentos poderá ser prorrogado para até dezesseis anos, restrita
essa prorrogação aos créditos que, na data referida,
excedam o valor de R$650.000,OO (seiscentos e cinqüenta mil reais), ou de cinco mil salários mínimos.
O texto da Proposta de Emenda à Constituição
nº 436-A, de 1996, não faz referência ao disposto no
parágrafo único do art. 33 do ADCT, ou à possibilidade de emissão de títulos de dívida pública, pelas entidades devedoras, não computáveis para efeito do limite global de endividamento. A dívida correspondente aos precatórios já existe de fato, independentemente daquele limite; o novo § 7º do projeto permite
que o ente público devedor, para o cumprimento do
disposto no art. 33 do ADCT, venha a emitir, em cada
ano, no exato montante do dispêndio, títulos da dívida
pública não computáveis para efeito do seu limite global de endividamento.

O novo § 7º do projeto admite ainda, para a
prestação de garantira aos credores daqueles títulos
da dívida pública, ou dos precatórios, nos termos de
autorização do respectivo Poder Legislativo, a vinculação a que se refere o artigo 167, § 4º, da Constituição, limitada a despesa respectiva ao máximo de oito
e meio por cento da correspondente receita de cada
exercício financeiro.
Considerando as razões expostas e a gravíssima situação financeira de Estados e Municípios, es-
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tes, como vêm sendo noticiado, diante da gravíssima
perspectiva de sofrerem intervenção, sem que haja
condição de ficarem os interventores nomeados em
melhor situação do que os Prefeitos para efetuar os
pagamentos devidos pelos precatórios pendentes,
apresentamos a presente Proposta de Emenda
Constitucional, em substituição à Proposta de Emenda à Constituição nº 436-A, de 1996, que objetiva
apenas a alteração da redação do art. 33 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, para estender o pagamento de precatórios por oito novos anos.
Como justificado, a presente Proposta de
Emenda Constitucional procura dar solução, também,
aos problemas que originaram a presente situação
dos precatórios; embora algumas de suas proposições pudessem constar de um projeto de lei federal, a
sua inserção no conjunto dos dispositivos apresentados objetiva dar maior segurança e certeza à aplicação do Direito nos processos judiciais respectivos,
evitando-se a mais lenta tramitação daqueles entre os
tribunais encarregados do julgamento das apelações
e o Superior Tribunal de Justiça, ao qual compete uni.ficar a interpretação sobre as leis federais.
Nos novos § 6º e § 7º do projeto ficaram previstas a possibilidade de, mediante específica autorização do Poder Legislativo respectivo, vir a ser celebrado acordo entre o Poder Executivo e o credor do precatório, com a prestação da garantia pela vinculação
de receita a que se refere o artigo 167, § 4º, da Constituição, limitada porém ao máximo de oito e meio por
cento da correspondente receita de cada exercício financeiro.
As informações divulgadas por Prefeitos Municipais revelctm a existência de casos de desapropriação, proposta geralmente por administrações anteriores, que não se teriam aperfeiçoado, por falta de pagamento efetivo do respectivo preço, já não existindo
mais o interesse público na utilização do imóvel ainda
de propriedade particular. O § 8º do projeto, nos casos de desapropriação antes do pagamento integral
do preço, com a restituição da posse do imóvel ao
proprietário, limita a indenização judicialmente devida, pela efetiva ocupação temporária, aos dos juros
de seis por cento ao ano, relativos ao período em que
o imóvel efetivamente esteve na posse do expropriante.
As razões expostas justificam, no nosso entender, pela inclusão dos novos parágrafos, numerados
do de 1º ao 7º, e a manutenção, como § 8º, do pará~
grafo único do art. 33 do ADCT, a complementação
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das'providências previstas na Proposta de Emenda à
Constituição nº 436-A, de 1996, cuja oportunidade e
propriedade já são do conhecimento de todos os nossos Pares.
Sala das Sessões, 14 de outubro de 1999. Deputado Antonio Carlos Pannunzio.
PROJETO DE LEI Nº 1.852, DE 1999
(Do Sr. Antonio Carlos Pannunzio)
Revoga o Capítulo IX da Lei nº
9.615, de 24 de março de 1998, que "institui normas gerais sobre desportos e dá
outras providências".

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Revoga-se na íntegra o Capítulo IX da Lei
nº 9.615, de 24 de março de 1998.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Oficialmente, a Lei nº 9.615, de 24 de março de
1998, foi feita para instituir normas gerais sobre desportos. Na realidade, transformou-se em brecha por
onde donos de bingo ou outras entidades queo exploram estão conseguindo a liberação geral dos jogos de azar. Basta observar a repentina proliferação
do chamado bingo eletrônico, que é a modalidade de
bingo que pode ser operada por meio de máquinas
programadas, ou de máquinas eletrônicas tipo caça
níqueis instaladas no recinto dos bingos permanentes.
Como se sabe, o Capítulo sobre o bingo não
constava do projeto de lei original, de autoria do Poder Executivo. Foi inserido de última hora, não se
sabe bem por iniciativa ou sugestão de quem, copiando-se um projeto de lei originário da Câmara dos Deputados, que se encontrava na ca:sãrevisora, o Senado Federal.
Há pouco mais de um ano da regulamentação
da Lei nº 9.615, de 1998, a notícia que circula em meios de comunicação é que o processamento dos pedidos de credenciamento e autorização de bingo tem
sido objeto de suspeitas de corrupção; que particularmente o bingo eletrônico já escapou do controle
da autoridade e das entidades desportivas; que por
vícios de origem e falhas técnicas da legislação que
autorizou a instalação dessa modalidade de jogo, a
fraude e a corrupção andam soltas no setor do desporto.
Na verdade, em se tratando de uma atividade
cuja licitude duvidosa é, tradicionalmente, associada
à sonegação, contrabando e lavagem de dinheiro
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como dos demais jogos de azar, não se poderia esperar coisa diferente. Associar, portanto, essa atividade
ao financiamento do esporte amador profissional ou
olímpico, é ridículo, vergonhoso e, sobretudo, contraproducente, ainda porque é esta atividade o esporte a
menos favorecida pela lei.
O presente projeto de lei, por reconhecer que o
Poder Público não dispõe agora, nem tão cedo disporá, de estruturas administrativas, mecanismos operacionais e quadros de pessoal necessários a um mínimo de fiscalização, e por ter claro também que bingo
e jesporto olímpico são incompatíveis, sob todos os
aspectos: conceitual, moral, político e jurídico, propugna pela abolição da atividade. Não é pelo simples
fato de ser vinculada a um setor que dignifica o homem, como o esporte, que uma atividade que, até o
advento da Lei 9.615/98, era tida como contravenção
penal, adquire foros de virtude.
Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres
pares para a aprovação desta proposição.
Sala das Sessões, 14 de outubro de 1999. Deputado Antonio Carlos Pannunzio.
REQUERIMENTO
(Do Sr. Luiz Antonio Fleury)
Requer a convocação de sessão
solene da Câmara dos Deputados, para
homenagem póstuma ao empresário
João Jorge Saad, presidente da Rede
Bandeirantes.
Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, com base no art. 68 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a convocação de sessão solene desta Casa para homenagem
póstuma ao empresário João Jorge Saad, presidente
da Rede Bandeirantes.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1999. Deputado Luiz Antonio Fleury, PTB - SP.
PROJETO DE LEI Nº 1.853, DE 1999
(Do Deputado Pompeu de Mattos)
Concede isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de motocicletas, por mototaxistas
autônomos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam isentos do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) as motocicletas de até 250 cilindradas, quando adquiridas por profissional autônomo, que comprovadamente exerça a profissão, por no
mínimo um ano.
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Art. 2º A isenção a que se refere o artigo primeiro será reconhecida pela Secretaria da Receita Federal, à vista de documentação comprobatória das condições estabelecidas.
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Art. 3 Fica assegurada a manutenção e a utilização de crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), relativo às matérias-primas, produtos
intermediários e ao material de embalagem efetivamente utilizado na indústria dos produtos referidos
nesta lei.
Art. 4º O imposto incidirá normalmente sobre
quaisquer equipamentos acessórios do veículo adquirido.
Art. 5º A alienação do veículo adquirido sob o
amparo desta lei à pessoa que não preencher as condições contidas no artigo segundo, antes do decurso
de dois anos, contados da data de sua aquisição, implicará no pagamento, pelo alienante, do imposto dispensado e demais cominações legais, inclusive de
caráter penal, previstas na legislação própria.
Art. 6º O Poder Executivo regulamentará, no
prazo de trinta dias, o disposto nesta lei.
Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A periculosidade de nossas estradas, aliada às
altas despesas de manutenção dos veículos, transforma o transporte de passageiros em atividade árdua e
de alto custo.
A reduzida capacidade de poupança, agravada
por indesejáveis condições de conservação do sistema viário, dificulta a substituição do veículo, que rapidamente se deteriora.
Considerando-se que a atividade do transporte
conhecida por mototáxi guarda similitude com aquela
outra do transporte autônomo de passageiros, uma
vez que o veículo representa para ambas instrumento
essencial de trabalho, cabe a adoção de tratamento
tributário isonômico, estendendo-se também aos
"rnototaxistas" a isenção do IPI concedida aos "taxistas".
Conto com o apoio dos nobres pares desta
Casa, haja vista que a medida proposta, além de
garantir tratamento igual para situações idênticas,
também fomenta um empreendimento relativamente novo no País, mas que já conquista espaço importante por se uma opção de transporte rápido e
barato.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1999. Pompeu de Mattos, Deputado Federal, Vice-Lide r da
Bancada PDT.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 47, DE 1999
(Do Sr. José Genoíno)
Dá nova redação ao artigo 22 da Resolução nº 5, de 1999, que "cria Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a
investigar o reajuste de preços e a falsificação de medicamentos, materiais hospitalares e insumos de laboratório".
A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1º Dê-se ao artigo 2º da Resolução nº 5, de
1999, a seguinte redação:
"Art. 2º A Comissão será constituída por 17 (dezessete) membros e igual núméros de suplentes, com
prazo de 120 (cento e vinte) dias, prorrogável até a
metade, para a conclusão de seus trabalhos."
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Justificação
Será proferida em Plenário.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1999. - Deputado José Genoíno.
ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
Lembrando que amanhã, às 10h, haverp. Sessão Solene em homenagem aos 50 anos da Revolução Chinesa.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) COMPARECERAM MAIS OS SEN'iORES.:
Partido
Bloco
PARÁ
Babá
Elcione Barbalho
Giovanni Queiroz
José Priante
Raimundo Santos
Presentes do Pará: 5

PT
PMDB
PDT
PMDB
PFL

RONDÔNIA
Expedito Júnior
PFL
Presente de Rondônia: 1
ACRE
João Tota
Sérgio Barros
Presentes do Acre: 2

PPB
PSDB
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Haroldo Lima
José Carlos Aleluia
Paulo Braga

TOCANTINS

Antônio Jorge
Osvaldo Reis
Pastor Amarildo
Paulo Mourão

PTB
PMDB
PPB
PSDB

PFL
PSB/PCdoB
PUPST/PSL

Presentes do Maranhão: 3
CEARÁ

PMDB
PCdoB
PMDB
PFL
PSDB
PSDB

Bispo Rodrigues
Celso Jacob
Coronel Garcia
Jandira Feghali
João Mendes

RIO GRANDE DO NORTE

PFL
PMDB

Presentes do Rio Grande do Norte: 2
PARAíBA

PMDB
PFL

Presentes da Paraíba: 2

Antonio Kandir
Iara Bernardi
João Paulo
Lamartine Posella
Luiz Antonio Fleury
Moreira Ferreira
Nelson Marquezelli
Teima de Souza
Vadão Gomes
Valdemar Costa Neto
Zulaiê Cobra

PSDB
PT
PT
PMDB
PTB
PFL
PTB
PT
PPB
PL
PSDB

Presentes de São Paulo: 11

PERNAMBUCO

MATO GROSSO

PSL
PUPST/PSL
PUPST/PSL
PPB
PPB

Lino Rossi
Ricarte de Freitas

DISTRITO FEDERAL

Geraldo Magela

,.RFL

PT

Presente do Distrito Federal: 1

BAHIA

PL
PMDB

PSDB
PSDB

Presentes de Mato Grosso: 2

Presentes de Pernambuco: 4

Eujácio Simões
Geddel Vieira Lima
Gerson Gabrielli

PUPST/PSL

PSB/PCdoB

SÃO PAULO

Presentes do Piauí: 2

Luciano Bivar
Marcos de Jesus PST
Pedro Corrêa
Severino Cavalcanti

PL
PDT
PSDB
PCdoB
PMDB

Presentes do Rio de Janeiro: 5

PMDB
PFL

Carlos Dunga
Marcondes Gadelha

PSDB
PFL
PMDB
PMDB
PSDB
PMDB
PSDB
RIO DE JANEIRO

PSB/PCdoB

PIAuí

Betinho Rosado
Henrique Eduardo Alves

Carlos Mosconi
Cleuber Carneiro
Fernando Diniz
Hélio Costa
Romeu Queiroz
Silas Brasileiro
Vittoiio Medioli

Presentes de Minas Gerais: 7

Presentes do Ceará: 6

João Henrique
Paes Landim

PSB/PCdoB

MINAS GERAIS

MARANHÃO

Aníbal Gomes
Inácio Arruda
Pinheiro Landim
Roberto Pessoa
Rommel Feijó
Vicente Arruda

PCdoB
PFL
PFL

Presentes da Bahia: 6

Presentes do Tocantins: 4

Francisco Coelho
José Antonio PSB
Remi Trinta PST
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GOIÁS

PUPST/PSL
Barbosa Neto
'jovair Arantes

PMDB
PSDB

PUPST/PSL
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Lúcia Vânia
Presentes de Goiás: 3

PSDB

Silas Câmara
Total de Ausentes: 4

MATO GROSSO DO SUL

Oscar Andrade
Total de Ausentes: 1

PARANÁ

Freire Júnior
Igor Avelino
Total de Ausentes: 2

PSDB
PMDB
PT

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:
Partido

Bloco

RORAIMA
PFL
PFL
PFL
PFL

PSDB
PTB
PSB
PSDB
PMDB
PFL
PARÁ
PSDB
PPB
PTB
PSDB
PT
PSDB

AMAZONAS
Átila Lins
Francisco Garcia
Luiz Fernando

PFL
PFL
PPB

Costa Ferreira
Eliseu Moura
João Castelo
Mauro Fecury
Paulo Marinho
Pedro Novais
Roberto Rocha
Total de Ausentes: 7

PFL
PPB
PSDB
PFL
PFL
PMDB
PSDB
CEARÁ

Antonio Cambraia
Arnon Bezerra
Chiquinho Feitosa
Marcelo Teixeira
Nelson Otoch
Sérgio Novais
Total de Ausentes: 6

AMAPÁ

Anivaldo Vale
Gerson Peres
Josué Bengston
Nicias Ribeiro
Valdir Ganzer
Zenaldo Coutinho
Total de Ausentes: 6

PMDB
PMDB

MARANHÃO

Luiz Carlos Heinze
PPB
Pompeo de Mattos
PDT
Presentes do Rio Grande do Sul: 2

Antonio Feijão
Eduardo Seabra
Evandro Milhomen
Fátima Pelaes
Jurandil Juarez
Sérgio Barcellos
Total de Ausentes: 6

PFL

TOCANTINS

RIO GRANDE DO SUL

Elton Rohnelt
Francisco Rodrigues
Luciano Castro
Luis Barbosa
Total de ausentes: 4

PTB

RONDÔNIA

Waldemir Moka
PMDB
Presente de Mato Grosso do Sul: 1

Flávio Arns
Hermes Parcianello
Padre Roque
Presentes do Paraná: 3
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PSDB
PSDB
PSDB
PMDB
PSDB
PSB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB
PIAuí
Heráclito Fortes
Mussa Demes
Total de Ausentes: 2

PFL
PFL

RIO GRANDE DO NORTE
Lavoisier Maia
Ney Lopes
Total de Ausentes: 2

PFL
PFL

PARAíBA
Adauto Pereira
Avenzoar Arruda
Efraim Morais
Wilson Braga
Total de Ausentes: 4

PFL
PT
PFL
PFL
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PERNAMBUCO
Antônio Geraldo
Gonzaga Patriota
José Chaves
José Mendonça Bezerra
Luiz Piauhylino
Osvaldo Coelho

Herculano Anghinetti
João Magalhães
Lael Varella
Lincoln Portela
Maria Elvira
Mário de Oliveira
Narcio Rodrigues
Osmânio Pereira
Paulo Delgado
Saraiva Felipe
Walfrido Mares Guia
Zezé Perrella

PFL
PSB
PMDB
PFL
PSDB
PFL

Total de Ausentes: 6
ALAGOAS
PTB
PPB
PSB
PSDB
PL
PFL
PST
PMDB

Albérico Cordeiro
Agusto Farias
Givaldo Carimbão
Helenildo Ribeiro
João Caldas
José Thomaz Nonô
Luiz Dantas
Olavo Calheiros

Total de Ausentes: 8
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PSB/PCdoB

PUPST/PSL

Total de Ausentes: 16
EspíRITO SANTO

PUPST/PSL
PUPST/PSL

PSDB
PT
PSDB
PTB

Feu Rosa
João Coser
Marcus Vicente
Max Mauro

Total de Ausentes: 4

SERGIPE
Adelson Ribeiro
Cleonâncio Fonseca
José Teles
Sérgio Reis

PSDB
PPB
PSDB
PSDB

Total de Ausentes: 4
BAHIA
Aroldo Cedraz
Claudio Cajado
Francistônio Pinto
Jaime Fernandes
Jairo Azi
Jaques Wagner
João Almeida
José Lourenço
José Rocha
Leur Lomanto
Nilo Coelho
Roland Lavigne
Yvonilton Gonçalves

PFL
PFL
PMDB
PFL
PFL
PT
PSDB
PFL
PFL
PFL
PSDB
PFL
PPB

RIO DE JANEIRO
Alcione Athayde
Aldir Cabral
Alexandre Santos
Arolde de Oliveira
Ayrton Xerêz
Carlos Santana
lédio Rosa
José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
Luís Eduardo
Luiz Ribeiro
Mattos Nascimento
Paulo Balta.~ar
Roberto Jefferson
Rodrigo Maia
Rubem Medina
Vivaldo Barbosa
Wanderley Martins

PPB
PFL
PSDB
PFL
PPS
PT
PMDB
PFL
PFL
S.Part.
PSDB
PMDB
PSB
PTS
PTB
PFL
PDT
PDT

PSB/PCdoB

Total de Ausentes: 18

Total de Ausentes: 14

SÃO PAULO

MINAS GERAIS
Aécio Neves
Danilo de Castro
Edmar Moreira
Eduardo Barbosa

PPB
PMDB
PFL
PST
PMDB
PMDB
PSDB
PMDB
PT
PMDB
PTB
PFL

PSDB
PSDB
PPB
PSDB

Alberto Mourão
Angela Guadagnin
Celso Russomano
De Velasco
Delfim Netto
Duilio Pisaneschi

PMDB
PT
PPB
PST
PPB
PTB

PUPST/PSL
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Eduardo Jorge
João Hermann Neto
Jorge Tadeu Mudalen
José Dirceu
José Roberto Batochio
Luiza Erundina
Maluly Netto
Marcos Cintra
Milton Monti
Neuton Lima
Paulo Lima
Robson Tuma
Xico Graziano
Total de Ausentes: 19

PT
PPS
PMDB
PT
PDT
PSB
PFL
PL
PMDB
PFL
PMDB
PFL
PSDB

SANTA CATARINA

PSB/PCdoB
PUPST/PSL

MATO GROSSO
Murilo Domingos
Pedro Henry
Welinton Fagundes
Wilson Santos
Total de Ausentes: 4

PTB
PSDB
PSDB
PMDB

GOIÁS

Euler Morais
Lídia Quinan
Nair Xavier Lobo
Pedro Canedo
Zé Gomes da Rocha
Total de Ausentes: 5

PMDB
PSDB
PMDB
PSDB
PMDB

MATO GROSSO DO SUL

Flávio Derzi
João Grandão
Marçal Filho
Pedro Pedrossian
Total de Ausentes: 4

PMDB
PT
PMDB
PFL
PARANÁ

Airton Roveda
Iris Simões
José Janene
Luciano Pizzatto
Luiz Carlos Hauly
Max Rosenmann
Odílio Balbinotti
Oliveira Filho
Total de Ausentes: 8

PFL
PTB
PPB
PFL
PSDB
PSDB
PSDB
PPB
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Edison Andrino
Hugo Biehl
José Carlos Vieira
Pedro Bittencourt
Serafim Venzon
Total de Ausentes: 5

PMDB
PPB
PFL
PFL
PDT

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto
Airton Dipp
Augusto Nardes
Enio Bacci
Esther Grossi
Henrique Fontana
Luiz Mainardi
Nelson Proença
Synval Guazzelli
Telmo Kirst
Waldir Schmidt
Waldomiro Fioravante
Veda Crusius
Total de Ausentes: 13

PT
PDT
PPB
PDT
PT
PT
PT
PMDB
PMDB
PPB
PMDB
PT
PSDB

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) Encerro a sessão, convocando outra, extraordinária,
para amanhã, quinta-feira, dia 14, após a Sessão Solene. Convoco, também, sessão ordinária, às 14 horas, ambas com as seguintes
ORDENS DO DIA

MATÉRIA SOBRE A MESA

I - Requerimento, de comissão, solicitando nos
termos do § 3° do art. 35 do Regimento Interno,
prorrogação, por mais 60 dias, dos trabalhos da
Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura o
desperdício de alimentos no período dos governos
imediatamente anteriores ao do Presidente Fernando
Henrique Cardoso.
" - Requerimento, de comissão, solicitandc. nos
termos do § 3° do art. 35 do Regimento Interno,
prorrogação , por mais 60 dias, dos trabalhos da
Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a
arrecadação e destinação da verba da Taxa de
Organização e Regulamentação do Mercado de
Borracha - TORMB- no que se refere à atuação do
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Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA.
111 - Requerimento, de comissão, solicitando nos
termos do § 3° do art. 35 do Regimento Interno,
prorrogação, por mais 60 dias, dos trabalHos da
Comissão Parlamentar de Inquérito, que destina a.
investigar a crise do setor produtivo da borracha
natural e os reflexos na política governamental do
setor.
URGÊNCIA
(Artigo 151, I, "j", Regimento Interno)

Discussão
1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 348-B, DE 1996
(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nO 348-A, de 1996, que aprova o
texto do Acordo para a Promoção e a Proteção
Recíproca de Investimento, celebrado
entre o
Governo da República Federativa do Brasil e a
Confederação Suíça, em Brasília,· em 11· de
novembro de 1994; tendo pareceres das Comissões:
de Economia, Indústria e Comércio, pela aprovação
(Relator: Herculano Anghinetti); de Finanças e
Tributação, pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
pública, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária e, no mérito,
pela aprovação, com emenda, contra o voto do
Deputado Vânio dos Santos (Relator: Sr. Augusto
Viveiros); e de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legíslativa (Relator: Sr. Nilson Gibson).

2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 365-B, DE 1996
(DA COMISSÃO DE RELAÇÓES EXTERIORES)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nO 365-A, de 1996, que aprova o
textb do Acordo para a Promoção e a Proteção
Recíproca de Investimentos, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Portuguesa, em Brasília, em 9
de fevereiro de 1994; tendo pareceres das
Comissões: de Economia, Indústria e Comércio, pela
aprovação (Relator: Sr. Lima Netto); de Finanças e
Tributação, . pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
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pública, não cabendo pronunciamento quanto a
adequação financeira e orçamentária e, no mérito,
peJa aprovação, com declaração de voto do Sr. Vânia
dos Santos (Relator: Sr. Max Rosenmann); e de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
(Relator: Sr. Nilson Gibson).

PROJETO DE DECRETO LEGISL,\TIVO
N° 366-B, DE 1996
(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nO 366-A, de 1996, que aprova o
texto do Acordo para a Promoção e a Proteção
Recíproca de Investimentos, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República do Chile, em Brasília, em 22
de março de 1994; tendo pareceres das Comissões:
de Economia, Indústria e Comércio, pela aprovação
(Relator: Sr. Júlio Redecker); de Finanças e
Tributação, pela não implicação da matéria com
aumento ou diminuição da receita ou da despesa
pública, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária e, no mérito,
pela aprovação, com declaração de voto do Sr. Vânia
dos Santos (Relator: Sr. Max Rosenmann); e de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
(Relator: Sr. Nilson Gibson).

PRIORIDADE
Reabertura da Discussão

4
PROJETO DE LEI N° 4.376-A, DE 1993
(DO PODER EXECUTIVO)
Reabertura da discussão, em turno único, do
Projeto de Lei nO 4.376, de 1993, que regula a
falência, a concordata preventiva e a recuperação
das empresas que exercem atividade econômica
regida pelas leis comerciais, . e dá outras
providências; tendo parecer da Comissão Especial
pela constitucionalidade, juridicidade e, no mérito,
pela aprovação deste e das emendas apresentadas
na Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público nOs 1 e 26, de 1994, e 11, 12 e 13, de
1995; pela aprovação parcial das de nOs 2, 22, 23, e
24, de 1994, e 1, 2 e 3, de 1995, com substitutivo; e
pela rejeição do Projeto de Lei nO 205/95, apensado,
e das emendas nOs 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19,20,21 e 25, de 1994, e 4,5,6,
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7, 8, 9 e 10, de 1995, com complementação de voto
(Relator: Sr. Osvaldo Biolchi).
Tendo apensado o Projeto nO 205/95
Discussão
5
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 33, DE 1995
(DA MESA)
Discuss~o, em turno único, do Projeto de
Resolução n° 33, de 1995, que dispõe sobre o
Pecúlio dos Servidores da Câmara dos Deputados;
tendo parecer da Mesa, pela aprovação (Relator: Sr.
Wilson Campos).

TRABALHO DE COMISSÕES
AVISOS
PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS .OU RECURSOS
l-EMENDAS

11 - RECURSOS
1.

1,1

CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO - ART. 24, "
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, § 1°)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, § 3° combinado com ART.132, § 2°)
COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETOS DE LEI:
N° 3.290-C/92 - (SENADO FEDERAL) - Dispõe sobre
despesas de caráter sigiloso.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-10-99
N° 3.178-8/97 - (DO SR. PADRE ROQUE) - Altera
dispositivos do artigo 36 da Lei 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional.
DECURSO: 18 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-10-99
PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO:
N°

131-A/99 - (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇAO
E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
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permlssao outorgada à Rádio Assunção de
Jales Sociedade Ltda., para executar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Jales, Estado de São
Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-10-99
N°

134-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO
E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
permissão à Fundação Universitária Rádio e
de'
Televisão,
para
executar
serviço
radiodifusão sonora em freqüência modulada,
com fins exclusivamente educativos. na cidade
de Araraquara, Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-10-99
N°

149-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO
E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Sociedade Difusora
Santa Cruz Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São
Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-10-99
N°

151-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
COMUNICAÇÃO
E
TECNOLOGIA,
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Sistema Jornal de
Rádio Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda
média,
na
cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-10-99
N°

152-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO
E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Jornal do' Povo
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Limeira,
Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-10-99
N°

154-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO
E
INFORMÁTICA) - Aplova o ato que renova a
permissão originariamente outorgada à Rádio
Clube de Rio Claro Ltda., e transferid~ para a
Rádio Jornal de Rio Claro Ltda., para explorar
serviço
de
radiodifusão
sonora
em
freqüência modulada, na cidade de Rio Claro,
Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-10-99

i
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N°

155-A/99 • (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
na cidade de
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO
E
sonora em onda média,
Pindamonhangaba, Estado de São Pau/o.
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Musical FM S/C ÚLTIMA SESSÃO: 14-10-99
Ltda., originariamente deferida à FM São
Marcos Ltda., para explorar, sem direito de N° 171-Al99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO
E
em freqüência modulada,
na cidade de
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
Jacareí, Estado de São Paulo.
concessão outorgada à Rádio Tropical de
ÚLTIMA SESSÃO: 14-10-99
Ribeirão Preto Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade
N° 156-A/99 • (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
de -Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO
E ÚLTIMA SESSÃO: 14-10-99
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Jornal de Rio N° 183-Af99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO
E
Claro
Ltda., para explorar serviço de
"'
Aprova
o
ato
que
renova
a
INFORMÁTICA)
radiodifusão sonora em onda média, na cidade
permissão
outorgada
à
Rádio
Morena
Stéreo
de Rio Claro, Estado de São Paulo.
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
ÚLTIMA SESSÃO: 14-10-99
sonora em freqüência modulada, na cidade de
Campinas, Estado de São Paulo.
N° 158-A/99·· (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
ÚLTIMA SESSÃO: 14-10-99
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO
E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
à
Fundação
Educativa
de N° 184-Af99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
permissão
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO
E
Radiodifusão Professor Lourenço Filho, para
Aprova
o
ato
que
renova
a
INFORMÁTICA)
executar serviço de radiodifusão sonora em
da
Rádio
Jequitibá
Ltda.,
para
concessão
freqüência modulada, com fins exclusivamente
explorar serviço de radiodifusão sonora em
educativos na cidade de Porto Ferreira, Estado
onda
média, na cidade de Campinas, Estado
de São Paulo.
de
São
Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-10-99
ÚLTIMA SESSÃO: 14-10-99
161-A/99 - (COMISSÃO DE CI~NCIA E N° 194-Af99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇAO
E
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO
E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Clube de Birigui
concessão outorgada à Rádio Globo São Paulo
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Birigui,
sonora em onda média, na cidade de São
Estado de São Paulo.
Paulo, Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 14-10-99
ÚLTIMA SESSÃO: 14-10-99
N°

164-Al99 - (COMISSÃO DE CI~NCIA E N° 16-Af99
(COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇAO
E
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO
E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que autoriza a
INFORMÁTICA) - Aprova o ato constante do
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
Decreto de 9 de fevereiro de 1998, que renova
a executar serviço de radiodifusão sonora em
da
Fundação
Cultural
a
concessão
freqüência modulada, com fins exclusivamente
Riograndense, para explorar serviço de
educativos, na cidade de São José do Rio
radiodifusão sonora em onda média, na cidade
Preto, Estado de São Paulo.
de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do
ÚLTIMA SESSÃO: 14-10-99
Sul.
DECURSO: 18 SESSÃO
N° 170-Al99 - (COMISSÃO DE CI~NCIA E ÚLTIMA SESSÃO: 20-10-99
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇAO
E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a N° 132-Af99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
concessão outorgada à Rádio Difusora Taubaté
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO
E
N°
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permissão outorgada à Rádio FM "Capital dos
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
Minérios" Ltda., para explorar serviço de
permissão à FUNDAÇÃO MÃE DE DEUS, para
radiodifusão
sonora em freqüência modulada,
executar serviço de radiodifusão sonora em
na
cidade
de
ltapeva, Estado de São Paulo.
freqüência módulada, com fins exclusivamente
8
SESSÃO
DECURSO:
1
educativos, na cidade de Caxias do Sul, Estado
ÚLTIMA SESSÃO: 20-10-99
do Rio Grande do Sul.
8
DECURSO: 1 SESSAO
N° 160-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
ÚLTIMA SESSÃO:. 20-10-99
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO
E
INFORMÁTICA)
Aprova
o
ato
que
outorga
N0 142-A/99 - (COMISSÃO DE CI~NCIA E
à
Fundação
de
Pesquisa,
permissão
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇAO
E
Planejamento
e
Desenvolvimento
Científico
e
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
Fundação
Toledo,
Tecnológico
de
Toledo
concessão outorgada à Rádio Cidade Jundiaí
para executar serviço de radiodifusão sonora
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
em
freqüência
modulada,
com
fins
sonora em onda média, na cidade de Jundiaí,
exclusivamente
educativos,
na
cidade
de
Estado de São Paulo.
Toledo,
Estado
do
Paraná.
a
DECURSO:1 SESSÃO
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20~10-99
ÚLTIMA SESSÃO: 20-10-99
N°

146-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E N° 176-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO
E
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO
E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
permissão outorgada à Rádio Jornal Cidade
permissão ao Sistema Syria Comunicações
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
Bauru Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada,
sonora em freqÜência modulada, na localidade
na cidade de Bauru, Estado de São Paulo.
de Tucunduva, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 18 SESSÃO
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-10-99
ÚLTIMA SESSÃO: 20-10-99
N°

147-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E N° 178-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO
E
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO
E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
concessão outorgada à Fundação Casper
permissão à Fundação Champagnat. para
Libero, para explorar serviço de radiodifusão
executar serviço de radiodifusão sonora em
sonora em onda média, na cidade de São
freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Curitiba, Estado do
Paulo, Estado de São Paulo.
Paraná.
DECURSO:1 a SESSÃO
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-10-99
ÚLTIMA SESSÃO: 20-10-99
N° 148-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO
E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a N° 179-A/99 - (COMISSÃO DE CI~NCIA E
permissão originariamente outorgada à Rádio
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇAd
E
Alvorada de Piracicaba Ltda., e transferida
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que' outorga
para o Sistema Jornal de Rádio Ltda., para
permissão à Fundação Sara Nossa Terra, para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Piracicaba,
freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Angra dos Reis,
Estado de São Paulo.
Estado do Rio de Janeiro.
DECURSO:1 a SESSÃO
DECURSO: 18 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-10-99
ÚLTIMA SESSÃO: 20-10-99
N° 150-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO
E N° 201-A/99 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO
E
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INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Guaramano Ltda., para
explorar serviço pe radiodifusão sonor~ em
ondas médias, na :Iocalidade de Guarani das
Missões, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: ia SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-10-99
N° 262-A/99
(COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇAO
E
INFOR~ÁTICA) - Aprova o ato que outorga
concessão
ao
Sistema
Goiano
de
Telecomunicação Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens, na
localidade de Palmas, Estado do Tocantins.
DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-10-99
RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA O
GRANDE EXPEDIENTE
• Outubro de 1999 •
5 8 ·feira 15:00 Wellington Dias
15:25 Bispo Rodrigues
15 68 ·feira 10:00 Enivaldo Ribeiro
10:25 Márcio Matos
10:50 Pedro Fernandes
11 :15 Ronaldo Va,sconcellos
11:40 Elcione Barbalho
12:05 Evandro Milhomen
1~.30 José Chaves
í2:55 Alex Canziani
13:20 Djalma Paes
18 2 8 ·feira 15:00 Jorge Costa
15:25 Lincoln Portela
15:50 Carlos Batata
16:15 Antônio Carlos Pannunzio
16:40 Paulo Lima
17:05 Jandira Feghali
17:30 Lavoisier Maia
17:55 Paulo Rocha
18:20 Lúcia Vânia
14
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19 3 8 -feira 15:00 Maria Elvira
15:25 Raimundo Colombo
20 4 8 -feira 15:00 Sampaio Dória
15:25 Milton Temer
21 58 ·feira 15:00 Dr. Heleno
15:25 Silvio Torres
22 68 ·feira 10:00 B. Sá
10:25 Luiz Fernando
10:50 Eduardo Campos
11 :15 Arthur Virgílio
11 :40 Oscar Andrade
12:05 Darci Coelho
12:30 Pompeo de Mattos
12:55 Nilson Mourão
13:20 Sérgio Reis
25 2 8 ·feira 15:00 Xico Graziano
15:25 Múcio Sá
15:50 Josué Bengtson
16:15 Pedro Canedo
16:40 Augusto Franco
17:05 Ricardo Ferraço
17:30 Gessivaldo Isaias
17:55 Nilson Pinto
18:20 Waldomiro Fioravante
26 3a feira 15:00 Adolfo Marinho
15:25 Nair Xavier Lobo
27 4 a feira 15:00 Teté Bezerra
15:25 João Grandão
28 58 feria 15:00 Remi Trinta
15:25 João Paulo
29 68 ·feira 10:00 Alceu Collares
10:25 Ronaldo Cezar Coelho
10:50 Jorge Pinheiro
11 :15 Marcos Cintra
11 :40 Renildo Leal
12:05 Marisa Serrano
12:30 Márcio Bittar
12:55 José Antonio
13:20 Luiz Salomão
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I - COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
pOLíTICA RURAL
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projeto de assentamento para reforma agrana, do
pagamento de taxas pertinentes a projetos de
desmatamento a serem executados em sua área".
RELATOR: Deputado MOACIR MICHELETTO

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

AV I S OS
PROPOSiÇÕES·
EM
FASE
DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 2· sessão
Última Sessão: 19/10/99
Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)
A PROPOSIÇAO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISsAo

PROJETO DE LEI Nll 523/99 • do Sr. Padre Roque - que
"altera o artigo 51! da Lei nl! 9.701, de 18 de novembro
de 1998". (Apensado: PL nl! 989/99)
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARROS

DeculSo:4·sessão
Última Sessão: 15/10/99

PROJETO DE LEI NI! 1.364/99 • do Sr. Luiz Mainardi que ·cria o Programa Nacional de Habitação Rural·.
RELATOR: Deputado CONFÚCIO MOURA

PROJETO DE LEI NI! 1.518/99 - do Sr. Femando
Gabeira - que "proíbe a fabricação, importação,
exportação, comercialização e utilização de defensivos
agrícolas que contenham em sua formulação a
substância PARATION METIL".
RELATOR: Deputado THEMíSTOCLES SAMPAIO

COMISSÃO DA AMAZÔNIA EDE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Local: Plenário 15, Anexo 1/
Horário: 10h

PAUTA N° 17199
A - Proposições sujeitas à apreciação
Conclusiva das Comissões:

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°, c/c art. 166)

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI NI! 3.133/97 - da Sra. Tetê Bezerra •
que "dispõe sobre a dispensa, para o beneficiário do

PROJETO DE LEI Nll 3.313/97 • do Sr. Confúcio Moura
- que ·altera dispositivo do art. 511 da Lei nl! 7.797, de 10

DIÁRIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
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de julho de 1989. que cna o Fundo Nacional de Meio
Ambiente".
RELATOR: Deputado LUIZ FERNANDO
PARECER: favorável. com Substitutivo. e a emenda
apresentada na Comissão
VISTA ao Deputado Jorge Costa, eli' 7/10/99

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA EDE REDAÇÃO
Local: Plenário 1, Anexo II
Horário: 10h

PAU T A N° 104/99'·

c - Proposições

sujeitas à apreciação do

Plenário da Casa:
URGÊNCIA (ART 155 DO RI)
PROJETO DE LEI N.E 4.811/98 - do Poder Executivo
(MSC 1.309/98) - que 'disciplina o regime de emprego
público do pessoal da Administração Federal direta,
autárquica e fundacional'.
_
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHAES (PFUBA)
PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa do PL nº 4.811/98, das Emendas nºs
01/98 a 25/98 e 01/99 a 11/99 e do substitutivo da
Comissão de Trabalho, de Administração e de Serviço
Público, nos termos da emenda e da subemenda
apresentadas.
PROJETO DE LEI Nº 755/99 - do Sr. Marçal Filho - que
'altera a tabela de incidência do Imposto de Renda de
Pessoa Física'. (Apensado: PL 1.594/992
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHAES.
PARECER: será proferido em plenário.
PROJETO DE LEI NE 1.617/99 - do Poder Executivo
(MSC 1.270/99) • que 'dispõe sobre a criação da
Agê'ncia Nacional de Águas - ANA, entidade federal de
coordenação e apoio do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos, e dá outras
providências'.(Este PL recebeu 120 emendas de
Plenário).
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: será proferido em plenário.

PRIORIDADE
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI Nº
4.876-0, DE 1990, que 'inclui na intel1igação de bacias
do Plano Nacional de Viação, nas bacias dos rios
Paranaíba-Paraná,
a
intel1igação
Itumbiara
Confluência dos rios Paranaíba-Grande'.
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE LEI Nº 3.492/93 - do Senado Federal
(PLS Nº 304/91) - que 'dispõe sobre a adição de
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substância atcixica. volátil e de odor averslvo ao
benzeno. tolueno e xileno, seus derivados e compostos
e dá outras providências".
RELATOR' Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela constitucionalidade. ]uridicidade e
técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão
de Economia. Indústna e Comercio, com emendas
supresslvas ao projeto e ao substitutivo.
PROJETO DE LEI COMPLBiENTAR N.E 164/97 - do
Sr. Max Rosenmann - que "acrescenta § ao ,rt. 1º da
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei
das Inelegibilidades), a fim de exigir comprovante de
prestação regular de contas dos candidatos à reeleição
para cargos do Poder Executivo".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade.
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.
PROJETO DE LEI N2 2.961/97 - do Poder Executivo
(Mensagem Nº 397/97) - que "altera dispositivos da Lei
n2 4.989. de 9 de dezembro de 1965, com a redação
dada pelas Leis nºs 6.657, de 5 de junho de 1979, e
7.960, de 21 dezembro de 1989, e Lei n2 8.429, de 2 de
junho de 1992
•
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação. na
forma do Substitutivo.
VISTA ao Deputado André Benassi, em 30/06/99, que
devolveu a proposição apresentando voto em separado
dia 06108199. O Deputado Osmar Serraglio apresentou
voto em separado em 30/08/99.
PROJETO DE LEI Nº 4.007/97 - do Sr. Fetter Júnior que "altera o art. 82 , 111, da Lei nE 6.996, de 7 de junho
de 1982, que "dispõe sobre a utilização do
processamento eletrônico de dados nos serviços
eleitorais e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR.
PARECER:
pela
constitucionalidade,
legalidade,
juridicidade, regimentalidade. falta de técnica legislativa
e, no mérito, pela rejeição.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 828-A/95 - dos Srs. Márcio
Reinaldo Moreira e Antônio do Valle - que 'dispõe sobre
a complementação da aposentadoria do pessoal da
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA e do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE, e dá outras. providências'.
(Apensado: PL nE 1.068/9;5).
RELATOR: Deputado CLAUDIO CAJADO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, do PL 1.068195, apensado e do
substitutivo da Comissão de Seguridade Social e
Família, com emendas.
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Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJ ETO DE LEI NQ 885-B/1 995 - da Sra. Mana Elvira
- que 'institui o Programa Nacional de Mutirões
Habitacionais com Mulheres."
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOBO
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcidade e
tecnica legislativa deste e do substitutivo da Comissão
ae Segundade Social e Família, com emendas e
subemendas.
Vista Conjunta aos Deputados Mendes Ribeiro Filho e
LUIz Antônio Fleury, em 22109/99.
PROJETO DE LEI Nº 4.072-Al98 - do Sr. Sérgio
Cameiro - que 'dispõe sobre a obtenção de permissão
para dirigir por menores acima de 16 anos. e dá outras
providências". (Apensados: PL's Nºs ~ 129/98 e
.:1135/98)
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA.
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade,
falta de técnica legislativa e. no mérito, pela rejeição
deste e dos Projetos de Lei nºs 4.129/98 e 4.135/98,
apensados.
PROJETO DE LEI Nº 391/99 - do Sr. Enio Bacci - que
"altera IncIso 11. do art. 198 da Lei n' 8.069, de
13/07/1990, e dá outras providências".
RELA TOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BISCAIA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, falta
de técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

PAU T A

N° 107/99

A - Proposições sujeitas a disposições
especiais (arts, 201 a 203 do RI):
TRAMITAÇÃO ESPECIAL
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº
476/97 - do Sr. Valdemar Costa Neto e outros - que
'Inclui artigo ao Título IX - Das Disposições
Constitucionais Gerais, estabelecendo cntério para
efeito de pagamento de aposentadoria, quando o
segurado houver pertencido a diferentes regimes de
previdência social e revoga o § 3º do art. 40 e o § 2 2 do
art. 202 da Constituição Federal'.
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA.
PARECER: será proferido em plenário.

8 • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:
URGÊNCIA (ART, 155)
PROJETO DE LEI Nº 451/95 - do Sr. Arlindo Chinaglia que "dispõe sobre medidas de prevenção e repressão
aos fenõmenos de violência por ocasião de competições
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esportivas e da outras providencias". (Apensados: PL
ns 865'95.928/95,1.081/95 e.) 1.11i96)
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA.
PARECER'
pela constitucionalidade,
jundicidade,
tecnlca legislativa e. no menta, pela aprovação, deste e
dos PL nº~ 865/95, 928/95, 1.081/95 e 2.141/96,
apensados, nos termos do substitutiVO apresentado.
PROJETO DE LEI NO: 2.259/96 - do Sr. Domingos
Leonelli - Que 'institUI, nas convençõe~ e nos acordos
coletivos de trabalho o contrato de Primeiro Emprego'.
(Apensados os PL's Nºs 4.151/98 e 4.847/98)
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
tecnica legislativa deste e dos Projetos de Lei nQs
4.151/98 e 4.847198, apensados, na forma dos
substitutiVOs apresentado.
PROJETO DE LEI Nº 4.224/98 - do Sr. Aldo Rebelo Que "proíbe a instalação de bombas de auto-serviço nos
postos de abastecimento de combustíveis e dá outras
providências". (Apensados: PL n2 s 4.519/98, 991/99,
1.189/99 e 1.418199)
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN
PARECER: sera proferido em plenario.
PROJETO DE LEI Nº 4.694/98 - do Poder Executivo
(MSC 952198) - Que 'acrescenta dispositivos à
Consolidação das Leis do Trabalho, dispondo sobre as
Comissões de Conciliação Prévia". (Apensado: PL nº
822199)
RELA TOR: Deputado NELSON MARCHEZAN.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e do PL 822199, apensado, bem
como do substitutivo da Comissão d'3 Trabalho, de
Administração e Serviço Público.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 2.704-B/97 - do Sr. Hugo Biehl Que 'determina a disponibilização pelo Departamento de
Imprensa Nacional, para fins de consulta, do Diário
Oficial da União na Rede de Comunicação INTERNET".
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE.
PARECER: pela inconstitucionalidade.

C - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI Nº 2.500-8/92 - do Poder Executivo
(MSC 47/92) - que "dispõe sobre o aumento de capital
nas empresas públicas ou sociedades de economia
mista sob o controle da União e dá outras providências",
RELATOR: Deputado LÉO ALCÃNTARA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e das emendas da Comissão de
Finanças e Tributação, com subemendas.
PROJETO DE LEI Nº 1.238-B/95 - do Senado Federal
(PLS nº 69/95) - que 'altera a Lei nº 5.809, de 10 de
outubro de 1972, que dispõe sobre a retribuição e
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direitos do pessoal cIvil e militar em serviço da União e
da outras providências".
RELATOR: Deputado SERGIO MIRANDA.
PARECER: sera proferido em plenario.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI NQ 1.224/95 - do Sr. João Coser que "inclui entre as contravenções penais a
discriminação consistente na exigência de 'boa
aparência'. para fim de recrutamento e seleção de
pessoal".
RELATOR: Deoutado GERALDO MAGELA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
-técnica legislativa e. no mérito, pela aprovação.
VISTA ao Deputado Inaldo Leitão em 12108/99.
Anteriormente. pauta 53, item 4
PROJETO DE LEI NQ 4.150-A/98 - do Sr. Augusto
Nardes - que "altera dispositivos da Lei nº 4.886, de 9
de dezembro de 1965. que "regula as atividades dos
representantes comerciais autônomos".
RELATOR: Deputado GERSON PERES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PAU T A N° 109/99
A - Proposições sujeitas a disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):
TRAMITAÇÃO ESPECIAL
PROPOSTA

DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Nº

25/1999 - do Sr. Manoel Salviano e outros - que 'dá

nova redação ao § 1º dI) art. 239 da Constituição
Federal, que dispõe sobre a destinação de recursos do
Programa de Integração Social - PIS, e do Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP'.
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA
PARECER: pela admissibilidade, com substitutivo.

8 - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 1023/1995 -do Sr. Feu Rosa que
'dispõe sobre a tipificação como contravenção penal,
nos casos que especifica, a prática do "trote" estuaantll,
e dá outras providências.' (Apensados : PL Nºs
2963/1997,3021/1997,723/1999,288/1999,411/1999,
818/1999, 804/1999, 756/1999, 759/1999, 786/1999,
920/1999,887/1999,656/1999,1211/1999 e 1438/1999)
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e
dos apensados, na forma do substitutivo.
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C - Proposições sujeitas à apreciação

conclusiva das Comissões:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI Nº 3864/1997 - do Sr. Inácio Arruda que "dispõe sobre o valor das benfeitorias executadas
com recursos públicos nas desapropriações para fins de
reforma agrária e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ RONALDO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
emenda.

PAU T A N° 113/99
A - Proposições sujeitas a disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):
TRAMITAÇÃO ESPECIAL
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº
99/1995 - da Sra. E/cione Barbalho e outros - que "altera
a redação do artigo 179 da Constituição Federal".
(Apensadas: PEC's nºs 144/95, 154/95, 258/95, 268/95,
326/96 e 56/99)
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA.
PARECER: pela admissibilidade da PEC 99/95, com
emenda; pela admissibilidade da PEC 258/95, com
substitutivo; pela admissibilidade das PEC's 268/95,
326/96, 144/95 e 56/99, com substitutivo comum às
quatro propostas e pela admissibilidade da PEC 154/95,
com substitutivo.

8 - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:
URGÊNCIA
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 38/1999 - da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional - que
'denomina a sala de reuniões da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional de 'Plenário Franco
Montora'.
RELATOR: a ser designado
PARECER:

PAU T A N° 114/99
A - Proposições sujeitas a apreciação
conclusiva das Comissões:
PRAZO CONSTITUCIONAL (ART. 223 elc 64, §§
2° e 3° da CF/SS)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 25211999 da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC1648/1998) " que 'aprpva.o ato que
outorga permissão à,lbirá Radiodifusão Ltda., para
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explorar serviço de' radiodifusão sonora em trequência
modulaáa.'na cidade de Ibirá. Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO.
PARECER: pela constitucionalidade. Juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 253í1999 da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1649/1998) • que "aprova o ato que
outorga permissão à Organização Guaratubana de
Comunicações Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em ondas médias. na localidade de
Guaratuba, Estado do Paraná".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 265/1999 da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 45/1999) • que "aprova o ato que
outorga permissão à Universidade Santa Cecília •
UNISANTA. para executar serviço de radiodifusão
em
freqüência
modulada.
com
fins
sonora
exclusivamente educativos. na cidade de Santos,
Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e
técnica legislativa.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 270/1999 •
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 494/1999) - que "aprova o ato que
outorga permissão à Fundação Sara Nossa Terra, para
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Araucária, Estado do Paraná".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PAU T A N°
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~ 15/99

A - Redação Final
Relator: Deputado NEY LOPES.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 185/1999 da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1.232198) - que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Globo S/A. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro".

PAU T A N° 116/99
A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:
PRIORIDADE
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.Q 23/1999 - do
Poder Executivo (MSC 489/1999) - que "acresce e
altera dispositivos da Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998".
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA.
PARECER: pela . constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
substitutivo;

AVISOS
PROPOSiÇÕES
EM
FASE
DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:2 a sessão
Ú/6masessão:19flOI99

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NQ 271/1999 da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 548/1999) - que "aprova o ato que
outorga concessão à Empresa de Comunicação PRM
Uda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens, na localidade de Santos, Estado de São
Paulo".
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

A- Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art. 54, I)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NQ 274/1999da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (MSC 1706/1998) - que 'aprova o ato que
outorga permissão ao Diário de Suzano Radiodifusão
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na localidade de Salesópolis,
Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI Nº 271211992 - do Senado Federal que "obriga as Instituições Financeiras Oficiais a
-:iivulgarem as concessões de crédito subsidiado".
RELATOR: Deputado: JUTAHY JUNIOR

PROJETO DE LEI Nº 1014-A/1999 - do Sr. José
Machado - que "estabelece ao poder Executivo a
obrigatoriedade de enviar formalmente ao Congresso
Nacional os Programas de Metas Inflacionárias e de
Emprego'.
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTONIO

PROJETO DE LEI NQ 841 B/1995 - do Sr. Vic Pires
Franco - que "dispõe sobre a multa a ser aplicada à
empresa de transporte aéreo em caso de emissão de
bilhete de passagem em número superior à capacidade
da aeronave destacada para o respectivo trecho de
viagem".
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA
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Decurso:3 a sessão
Última sessão: 18/10/99
AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito
PROJETO DE LEI N2 1.834/96 .. da Sra. Laura Cameiro
- que 'modifica a redação do artigo 290 da Lei n2 6.015,
de 31 de dezembro de 1873. que "dispõe sobre os
Registros Públicos e dá outras providências", alterada
pela Lei nº 6.941, de 14 de setembro de 1981".
(Apensado: PL n2 1.180/99)
RELATOR: Deputado MARCELO DÉDA
PROJETO DE LEI Nº 2.624/96 - da Sra. Zulaiê Cobra que "Altera a redação do art. 511. seu parágrafo único
da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de
Processo Civil". (Apensados: PLs Nº 4.720/98 e 903/99)
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA
ECOMÉRCIO
Local: Plenário 5, Anexo"
Horano: 10h

PAUTA N° 29/99
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comercial. a utilização. a Importação e a exportação de
agrotoxicos, e dá outras proVidências".
RELATOR: Deputado PAULO OCTAVIO
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Rubem Medina. em 04/08/99

D - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI N.Q 1.259-A/95 - do Sr. Pedro Novais
.. que "dispõe sobre a reciclagem de pneus inservíveis e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado EMERSON KAPAZ
PARECER: favorável. com adoção do substitutivo da
Comissão de Defesa do Consumidor, com subemenda.
e contrário às emendas apresentadas na Comissão de
Economia
VISTA ao Deputado Rubens Bueno. em 01/09/99
PROJETO DE LEI N.g 4.378/98 - dos Srs. Milton
Mendes e João Coser - que "regula as relações jurídicas
entre a agroindústria e o produtor rural integrado e dá
outras providências".
"
RELATOR: Deputado CLEMENTINO COELHO
PARECER: contrário
VISTA CONJUNTA aos Deputados José Machado e
Celso Jacob, em 29/09/99
PROJETO DE LEI N.Q 359/99 .. do Sr. Ênio Bacci .. que
"acrescenta §4º ao art. 171 do Decreto-lei N.º 2.848, de
1940 - Código Penal".
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ
PARECER: favoravel

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

A - Matérias de Natureza Legislativa:
Anteprojeto de Lei - que "regula as relações Jurídicas
entre a agroindústria e o produtor rural integrado e da
outras providências".
Emendas de Comissão ao Orçamento Geral da União
para o ano 2000

B - Requel!"imentos:
Do senhor João Pizzolatti
"requer realização de
audiência pública com os Presidentes da ABAV, BBTUR
e FENATUR.

C - Proposições sujeitas a apreciação pelo

Plenário da Casa:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
PROJETO DE LEI N.º 2.691/97- do Sr. Femando Ferro
e outros - que "veda a produção. o transporte, o
armazenamento. a comercialização, a propaganda

AVISOS
PROPOSiÇÕES
RECEBIMENTO
SESSÕES)

EM
DE

FASE
EMENDAS

DE
(5

Substitutivo ( art. 119, 11 e § 1 )
AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

Decurso: 6 a sessão
Última sessão: 19/10/99*
PROJETO DE LEI N9 4.155/98 - do Sr. Ivan Valente que 'aprova o Plano Nacional de Educação'.
(Apensado: PL nQ 4.173/98).
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN
'Prorrogado por mais 5 sessões
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COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

PROJETO DE LEI Nº 4326-B/93 - do Sr. Paudemey
Avelino - que "cria condições para participação de
deficientes auditivos na comunicação e dá outras
providências" .
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA

AVISOS

PROJETO DE LEI Nº 1733/96 - da Sr!!. Fátima Pelaes que 'dá nova redação ao artigo 392 da Consolidação
das Leis do Trabalho. aprovada pelo Decreto-lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943"..
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI

PROPOSiÇÕES
EM
FASE
DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 4 a ·sessão
Última sessão: 15/10/99
Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 158/91 - do Poder Executivo - que
"dispõe sobre a salvaguarda de assuntos sigilosos de
interesse da segurança da sociedade e do Estado".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ELIAS

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA
AVISO
PROPOSiÇÕES EM FASE DE RCEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:3 a sessão
Última Sessão: 18/10/99
AS PROPOSIÇÚES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO

EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

PROJETO DE LEI Nº 3372-A/97 • da Sr!!. Marinha
Raupp - que "concede passe livre às pessoas
portadoras de deficiência física e aos idosos no sistema
de transporte público coletivo Intermunicipal".
RELATORA: Deputada LÍDIA QUINAN
PROJETO DE LEI Nº 1146/99 - do Sr. Luiz Mainardi que "dispõe sobre a comercialização de seguros em
geral
e planos
de previdência
privada em
estabelecimentos bancários e financeiros".
RELATOR: Deputado DJALMA PAES
PROJETO DE LEI Nº 1148/99 - do Sr. Nelson
Marchezan - que "dispõe sobre a aposentadoria do
segurado especial pelo Regime Geral de Previdência
Social a cargo do Instituto NaCional do Seguro Social INSS".
RELATOR: Deputado HENRIQUE FONTANA
PROJETO DE LEI Nº 1174/99 - do Sr. Geraldo Magela _.
que "dispõe sobre a aplicação dos valores havidos
ilicitamente pelos agentes públicos e recuperados pelas
pessoas jurídicas de direito público'.
RELATOR: Deputado VICENTE CAROPRESO
PROJETO DE LEI Nº 1241/99 - da Sr!!. Jandira Feghalique "dispõe sobre aposentadoria em tempo inferior para
guardas de endemias bem como outros funcionários da
Fundação Nacional de Saúde que trabalham
diretamente com inseticidas'.
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA

Substitutivos (Art. 119, 11 e § 1°)

PROJETO DE LEI Nº 1244/99 - do Sr. Luiz Bittencourt que "dispõe sobre a prática da acupuntura nos hospitais
públicos'.
RELATOR: Deputado ANTONIO PALOCCI

PROJETO DE LEI Nº 4089/98 - do Sr. Enio Bacci - que
"instituI o exame ginecológico preventivo gratUito,
inclusive exame de mamografia, custeados pelo $US.'
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN

PROJETO DE LEI Nº 1300/99 - da S~. Angela
Guadagnin - que "acrescenta parágrafos ao art. 260 da
Lei nº 8.069 (ECA), de 13 de julho de 1990".
RELATOR: Deputado MARCONDES GADELHA

PROJETO DE LEI Nº 454/99 - do Sr. Enio Baccl - que
'estabelece normas para fiscalização de poços
artesianos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO

PROJETO DE LEI Nº 1324/99 - do Sr. Dino Femanaes
- que 'dispõe sobre a locomoção de contribuintes do
INSS por ambulãncias'.
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA

Decurso:4 a sessão
Última Sessão: 15/10/99

PROJETO DE LEI Nº 1328/99 - do Sr. Vicente
Caropreso - que 'obriga a entrega de resumo do
histórico de atendimento aos pacientes submetidos à
internação eletiva ou de emergência'.
RELATOR: NILTON BAIANO

Projetos de Lei (Art. 119, I e § 1°)
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PROJETO DE LEI Nº 1373/99 • da S~. Rita Camata·
que "dispõe sobre a prOibição do trabalho da cnança e a
proteção do trabalho do adolescente e determina outras
providências" .
REl.J\TOR: Deputado EDUARDO BARBOSA
PROJETO DE LEI Nº 1385/99 - do Sr. Paulo Paim· que
"acrescenta parágrafo único aos arts. 14 da Lei n< 8.212
e 13 da Lei nº 8.213. ambas de 24- de' julho de 1991.
para incluir o beneficiário do seguro·desemprego na
qualidade de segurado facultativo do Regime Geral de
Previdências Social".
REl.J\TOR: Deputado ARMANDO ABILlO

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO

PÚBLICO
AVISOS
PROPOSiÇÕES
SUJEITAS
A
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:2a sessão

PROJETO DE LEI Nº 1391/99 - da S~. Rita Camata que "Dispõe sobre exigências para a • adoção
internacional".
REl.J\TORA: Deputada ANGEl.J\ GUADAGNIN

Última Sessão: 19/10/99

PROJETO DE LEI Nº 1395/99 • do Sr. Bispo Rodrigues
. que "Regulamenta o licenciamento e o funCionamento
de ateliês que realizam tatuagem e colocação de
brincos, argolas, alfinetes e similares, com perfuração
da epiderme".
RELATORA: Deputada ALCIONE ATHAYDE

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERA O
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÀO

PROJETO DE LEI Nº 1399/99 - do Sr. Enio Bacci - que
"Dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais públicos.
clínicas e atendimentos de urgência. de manterem em
seus estoques o medicamento DANTROLENE SODICO.
ou similar e dá outras providências·.
REl.J\TOR: Deputado VICENTE CAROPRESO
PROJETO DE LEI Nº 1430/99 - do Sr. Osvaldo Biolchi •
que "Altera normas de parcelamento de débitos
tributários e previdenciários, como incentivo ao
cumprimento das obrigações fiscais".
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE
PROJETO DE LEI Nº 1432199 - da Sr!. Alcione Athayde
• que "institui o 12 de agosto como Dia Nacional da
Juventude".
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS
PROJETO DE LEI Nº 1456/99 - do Sr. Ademir Lucas·
que "altera o art. 71 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991, para permitir a concessão do salário-matemidade
ao responsável legal pelo menor em caso de
falecimento da mãe durante o parto ou pelo período em
que o benefício foi concedido".
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE
PROJETO DE LEI Nº 1552199 - do Sr. Marcos de Jesus
- que "institui a Casa da Mãe Solteira em todas as
capitais brasileiras e dá outras providências".
RELATORA: Deputada LÚCIA VÂNIA
PROJETO DE LEI Nº 1553/99 - do Sr. Olavo Calheiros que "modifica o art. 50 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente - para
instituir Cadastro Nacional que viabilize consultas para
adoção de crianças e adolescentes por pessoas que
preencham as condições para tal".
RELATORA: Deputada RITA CAMATA

Substitutivos (art. 119, 11 e § 1°)

PROJETO DE LEI Nº 1.120/99 . do Sr. Luiz Salomão que "determina o acompanhamento obrigatório. pelo
sindicato ou federação profissional. das perícias de
condições de trabalho perigosas e insaiubres".
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI
PROJETO DE LEI N° 2.844/97 • do Senado Federal
(PLS n° 26/95) - que "institui o Estatuto dos Garimpeiros
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES
AVISOS
PROPOSIÇÕES
EM
FASE
DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:2 a sessão
Última Sessão: 19/10/99
Projeto de Lei (art. 119, I, § 1°)
PROJETO DE LEI Nº 1.586/99 - do Sr. Heráclito Fortes que "dá ao aeroporto de Teresina a denominação
Aeroporto de TeresinaiSenador Pefrônio Portela".
RELATOR: Deputado JOÃO HENRIQUE
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11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 6Dl-A/98
DIREITOS SOCIAIS

PROPOSiÇÕES
RECEBIMENTO
SESSÕES)

Elaboração do roteiro dos trabalhos.

FASE
EMENDAS

DE
(10

Decurso: 7a Sessão

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N2 601·A.
DE 1998· do Senado Federal - que 'altera a redação do
artigo 69 da Constituição Federal".
RELATORA: Deputada ALMERINDA DE CARVALHO.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 151-A/95 EAPENSADAS
SEGURANÇA PÚBLICA

Última Sessão: 19.10.99
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 407-A.
DE 1996 - do Sr. Luciano Castro e outros· que 'altera a
redação do artigo 100 da Constituição Federal e
acrescenta
artigo
ao
Ato
das
Disposições
Constitucionais Transitórias". (Apensada: PEC 436Al96).
RELATOR: Deputado ANDRE BENASSI.

111- COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO

AVISO

FASE
EMENDAS

EM
DE

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
(Art. 202, § 30)

PAUTA N° 2/99

EM
DE

COMISSÃO ESPEC!AL
PEC 4D7-A/96 - PRECATÓRIOS
AVISO

Local: Plenario 12. Anexo II
Horário: 11 h

PROPOSiÇÕES
RECEBIMENTO
SESSÕES)
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DE
(10

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
(Art. 202, § 30)

Decurso:7a Sessão
Última Sessão: 19.10.99
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 151-A.
DE 1995 - do Sr. Gonzaga Patriota e outros· que 'altera
a redação do inciso 11 do art. 37 e do § 7 2 do art. 144 da
Constituição Federal'. (Apensadas as PECs n2s 156Al9S, S14-Al97 e 613-Al98).
RELATOR: Deputado ALBERTO FRAGA.

Local: Plenário 02. Anexo 11
Horário: 09 h

PAU T A N° 14/99
A - Apresentação discussão e votação das
seguintes matérias:
PROJETO DE LEI N2 026/99-CN, que "abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios, crédito especial no
valor de R$ 600.000,00, para os fins que especifica'.
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA
VOTO: favorável, nos termos propostos no Projeto.
REQUERIMENTO solicitando que seja convidado o
Secretário da Receita Federal, Dr. Everardo Maciel,
para prestar esclarecimentos sobre as receitas que
financiam o Projeto de Lei Orçamentãria para 2.000 e o
Plano Plurianual para o período de 2000 a 2003.
AUTOR: Deputado GIOVANNI QUEIROZ
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::jELA TORIO referente a construcáo do novo edrflclo,ede do Tribunal Supenor do Trabalho (DIVERSOS N'~
j2l99-CN)
"iELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA
:OTO' pela autonzação da execução dos CcSQltOS
:lrI;:amentanos da dotação orçamentána conslgnaaa no
Orçamento da União de 1999. na forma do ProJeto de
0ecreto Legislativo apresentado.

AVISOS
PROPOSiÇÕES
EM
FASE
DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (15) DIAS
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PROPOSiÇÕES
EM
FASE
DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (08) DIAS

Decurso: 2° dia
Último Dia: 20/10/99
PROJETO DE LEI NQ 031/99-CN. que "abre aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União. em favor de diversos Órgãos do Poder
Ex~cutivo. crédito suplementar no valor global de
R$ 51.143.245.00. para reforço de dotações
constantes do orçamento vigente."

Decurso: 7° dia
Último Dia: 22110/99
PROJETO DE LEI Nº 19/99-CN. que "dispõe sobre o
Plano Plurianual para o periodo de 2000 a2003,"
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA
PROJETO DE LEI Nº 20/99-CN. que "estima a Receita
e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro de
2000." '
RELATOR: Deputado CARLOS MELLES

(Encerra-se a sessão às 19 horas e 55
minutos.)
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APOSTILA
De acordo com o que consta do Processo nº
25.740/96, o servidor MOZART MEDEIROS DO
CARMO passa a ser considerado aposentado na Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição
Técnica Legislativa, Padrão 45, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, com os proventos aumentados de 20%, nos termos do artigo 193, item 11,
da Resolução nº 67, de 9 de maio de 1962, a partir de
14 de outubro de 1996.
Câmara dos Deputados, 13 de outubro de 1999.
- José Wilson Barbosa Júnior, Diretor Administrativo.

APOSTILA
De acordo com o Atada Mesa nº 96, de 5 de dezembro de 1978 (OCN de 6-12-78), combinados com
a Decisão da Mesa de 24-10-79 e com o artigo 1º da
Resolução nº 45, de 30 de novembro de 1979, o servidor MOZART MEDEIROS DO CARMO passa a ser
considerado aposentado no cargo de Técnico Legislativo, Classe Especial, Referência 56, com os proventos aumentados de 20%, nos termos do artigo
193, item 11, da Resolução nº 67, de 9 de maio de
1962, a partir de 25 de outubro de 1979.
Câmara dos Deputados, 13 de outubro de 1999.
- José Wilson Barbosa Júnior, Diretor Administrativo.

APOSTILA
Tendo em vista o que consta do Processo nº
1.586/95-CD, de 5 de janeiro de 1995, o servidor
MOZART MEDEIROS DO CARMO passa a ser considerado aposentado no cargo da Categoria Funcional
de Analista Legislativo - atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, acrescido da vantagem prevista no artigo 1º, § 1º, da Resolução nº 70, de 24 de novembro
de 1994, a partir de 1º de julho de 1994.
Câmara dos Deputados, 13 de outubro de 1999.
- José Wilson Barbosa Júnior, Diretor Administrativo.

APOSTILA
Tendo em vista o que consta do Processo nº
4.027/98, o servidor MOZART MEDEIROS DO
CARMO passa a ser considerado aposentado no cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo -

Quinta~feira

14 48605

atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, com os
proventos acrescidos das vantagens previstas nos artigos 1º, § 1º, e 4º da Resolução nº 70, de 24 de novembro de 1994, a partir de 13 de fevereiro de 1998.
Câmara dos Deputados, 13 de outubro de 1999.
- José Wilson Barbosa Júnior, Diretor Administrativo.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
ADRIANA MARIA VASCONCELOS MOREIRA, ponto
nº 13.147, do cargo de Assistente Técnico de Comissão Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce na Comissão de Viação e Transportes, da Coordenação de Comissões
Permanentes, do Departamento de Comissões.
Câmara dos Deputados, 13 de outubro de 1999.
- Michel Temer, Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
ANA CRISTINA LANDIM FIALHO, ponto nº 13.140,
do cargo de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exerce no Departamento de Comissões.
Câmara dos Deputados, 13 de outubro de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
EDUARDO MARGE, ponto nº 12.796, do cargo de
Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
que exerce no Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Câmara dos Deputados, 13 de outubro de 1999.
- Michel Temer, Presidente

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
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1990, resolve exonerar, de acordo com o art. 35, item
I, da Lei nº 8.112, de 11 de- dezembro de 1990,
FABÍOLA SPERAFICO, ponto nº 12.967, do cargo de
Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
que exercia no Gabinete do Segundo. Vice-Presidente, a partir de 30 de setembro do cor~enfe
ano.
Câmara dos Deputados, 13 de outubro de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

o

Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9º, item 11,
da Lei nº 8.112, citada, ANA CAROLINA SOUSA
CAMPOS para exercer, na Comissão de Viação e
Transportes, da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, o cargo de
Assistente Técnico de Comissão Adjunto D, CNE-15,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo art. 1º do Ato da Mesa nº 20, de 6 de junho
de 1995, combinado com o parágrafo único do art. 1º
do Ato da Mesa nº 1, de 24 de fevereiro de 1999.
Câmara dos Deputados, 13 de outubro de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o,art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, "de' 28 dítjünho de
1990, e o art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9º, item 11,
da Lei nº 8.112, citada, JAIME CORREIA NETO para
exercer, no Departamento de Comissões, o cargo de
Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, transformado
pelo art. 4º do Ato da Mesa nº 4, de 20 de fevereiro de
1991, combinado com o parágrafo único do art. 1º do
Ato da Mesa nº 1, de 24 de fevereiro de 1999.
Câmara dos Deputados, 13 de outubro de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara GOS Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9º, item 11,
de Lei nº 8.112, citada, JEANE MONTEIRO LIMA
CALAZANS para exercer, no Gabinete do Segundo
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Suplente dos Secretários, ocargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato
da Mesa nº 77, de 11 de dezembro de 1997, combinado com o parágrafo único do art. 1º do Ato da Mesa nº
1, de 24 de fevereiro de1.g99.
Câmara dos Deputados, 13 de outubro de 1999.
- Michel Temer, Presidénte.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 6º da Lei nº 8.112; de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9º, item 11,
da Lei nº 8.112, citada, MARIA ANGÉLICA LOPES
CARVALHO para exercer, no Gabinete do Líder do
Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o cargo
de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D,
CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo art. 2º do Ato da Mesa nº 2, de 24
de fevereiro de 1999.
Câmara dos Deputados, 13 de outubro de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9º, item 11,
da Lei nº 8.112, citada, MARIA ANTONIA PIMENTEL
para exercer, nà Coniissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado
pelo art. 1º do Ato da Mesa nº 84, de 13 de julho de
1993, combinado ~om o parágrafo único do art. 1º do
Ato da Mesa nº 1, de 24 de fevereiro de 1999.
Câmara dos Deputados, 13 de outubro de 1999:
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9º, item 11,
da Lei nº 8.112, citada, RITA DE CÁSSIA CENA DE
REZENDE para exercer, na Comissão Especial Destinada à Reforma do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, da Coordenação de Comissões Temporárias, do Departamento de Comissões, o cargo de
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Assistente Técnico de Comissão Adjunto D, CNE-15,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
criado pelo Ato da Mesa nº 9, de 24 de fevereiro de
1999.
Câmara dos Deputados, 13 de outubro de 1999
- Michel Temer, Presidente.

Sperafico (Presidente), Confúcio Moura, Moacir Micheletto, Nelson Meurer, Themístocles Sampaio, Luís
Carlos Heinze, Paulo José Gouvêa, Saulo Pedrosa,
Geraldo Simões e Roberto Balestra; - Suplente: WelIington Dias. Justificaram suas ausências os Deputados Augusto Nardes e Hugo Biehl. E, para constar,
eu, Moizés Lobo da Cunha, Secretário, lavrei o presente Termo que irá à publicação.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1Q, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nQ 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6Q da Lei nQ 8. 112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9!1, item
11, da Lei nº 8.112, citada, ROSANA TREVISANI
TOIGO para exercer, no Gabinete do Segundo Vice-Presidente, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 1Q do Ato
da nQ 5, de 24 de fevereiro de 1999.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Câmara dos Deputados 13 de outubro de 1999
- Michel Temer, Presidente.

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLíTICA RURAL
TERMO DE REUNIÃO
Aos treze dias do mês de outubro de mil novecentos e noventa e nove, deixou de ser realizada a reunião ordinária da Comissão de Agricultura e Política
Rural, destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nQ 19/99, prevista para as dez horas, em
virtude de falta de quorum regimental para votação.
Estiveram presentes os Deputados - Titulares: Dilceu

A Deputada VEDA CRUSIUS, Presidente desta
Comissão, fez a seguinte:
Distribuição n 2 29/99
Em 13-10-99
Ao lJeputado CÉZAR SCHIRMER
Projeto de Decreto Legislativo nº 301/99 - (da
CREDN) - (MSC - 749/95) - que "Aprova o texto do
Protocolo sobre Promoção e Proteção de Investimentos Provenientes de Estados Não-Membros do Mercosul, concluído em Buenos Aires, no âmbito do Mercosul, e assinado pelo Brasil em 5 de agosto de 1994".
Ao Deputado CUSTÓDIO MATTOS
Projeto de Lei nº 3.939/97 - (Do Poder Executivo) - (MSC -1.451/97) - que "Institui o Fundo para o
Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações
FDTT, e da outras providências".
Ao Deputado RODRIGO MAIA
Projeto de Decreto Legislativo nº 233/99 - (Do
Sr. Pauderney Avelino e Outros) - que "Susta os efeitos do Voto do Conselho Monetário Nacional nQ 84, de
1999, e do Comunicado nQ 6.883, de 1999, do Banco
Central do Brasil".
Sala da Comissão, 13 de outubro de 1999 - Maria
Linda Magalhães, Secretária.
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Aldir Cabral
Carlos Melles
Aracely de Paula
Cleuber Carneiro
Cesar Bandeira
Francisco Coelho
Couraci Sobrinho
Lavoisier Maia
Eduardo Paes
Luciano Castro
José Lourenço
Manoel Castro
Maluly Neto
Ney Lopes
Marcondes Gadelha
Paulo Octávio
Paes Landim
Pedro Fernandes
Paulo Magalhães
Rubem Medina
Pedro Bittencourt
Santos Filho
Ronaldo Caiado
Werner Wanderer
Rubens Furlan
Vilmar Rocha
Ronaldo Vasconcellos
PSDB
Líder: AÉCIO NEVES
Aloysio Nunes Ferreira
Ricardo Ferraço
Sebastião Madeira
Rommel Feijó
, Romeu Queiroz
Saulo Pedrosa

PMDB
Líder: GEDDEL VIEIRA LIMA
Vice-Líderes:
Cezar Schirmer
Milton Monti
Fernando Diniz
José Chaves
Henrique Eduardo Alves
Pedro Novais
Pinheiro Landim
Jorge Wilson
Euler Morais
Edinho Bez
Nelson Proença
João Mendes
Paulo Lima

Hélio Costa
Waldemir Moka
Ricardo Rique
Mendes Ribeiro Filho
João Henrique
Eunício Oliveira
Tetê Bezerra
Edinho Araujo
Maria Lúcia
Salatiel Carvalho
Antônio do Valle
Confúcio Moura
Ricardo Izar

PT
Líder: JOSÉ GENOíNO
Vice-Líderes:
Arlindo Chinaglia

20 LUCIANO CASTRO - PSDB - RR

30 Secretário:
JAQUES WAGNER - PT - BA

20 Vice-Presidente:

Vice-Líder: '
Jutàhy Júnior (10 Vice)
Zenaldo Coutinho
B.Sá
Nelson Otoch
Roberto Rocha
Welinton Fagundes
Silvio Torres

Suplentes de Secretário:
GIOVANNI QUEIROZ - PDT - PA

Geraldo Magela

40 GONZAGA'PATRIOTA - PSB - PE

Henrique Fontana
João Fassarella
José Pimentel
Padre Roque
Professor Luizinho
Valdeci Oliveira
Walter Pinheiro

João Coser
João Paulo
Marcos Rolim
Paulo Rocna
Teima de Souza
Virgilio Guimarães
PPB,
Líder: ODELMO LEÃO

Vice·Líderes:
Gerson Peres
Fetter Júnior
Nelson Meurer
Arnaldo Farias de Sá
Romel Anizio

Eurico Miranda
Hugo Biehl
Herculano Anghinetti
Wagner Salustiano

PTB
Líder: ROBERTO JEFFERSONj
Vice-Líderes:
Walfrido Mares Guia (10 Vice)
8elso Giglio
José Carlos Elias
Caio Riela
Fernando Gonçalves
Iris Simões
Eduardo Seabra
PDT
Líder: MIRO TEIXEIRA
Vice-Lídreres:
Fernando Zuppo (1 0 Vice)
F<!rnando Coruja
José Roberto Batochio
Dr, Hélio
Luiz Salomão
Pompeu de Mattos
Bloco (PSB, PC do B)
Líder: ALDO REBELO
Vice-Líderes:
Luiza Erundina
Pedro Eugênio
Eduardo Campos
Haroldo Lima
Clementino Coelho
Jandira Feghali
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Líder: VALDEMAR COSTA NETO
Vice-Lideres:
Marcos Cintra
Bispo Rodrigues
Cabo Júlio
Paulo José Gouvêa
De Velasco
PPS
Líder: JOÃO HERRMANN NETO
Vice-Líder:
Ivan Paixão
Regis Cavalcante
LIDERANÇA DO GOVERNO
Líder: ARNALDO MApEIRA
Vice-Líderes:
Ronaldo Cezar Coelho
Duilio Pisaneschi
Ricardo Barros

Elton Rohnelt
Darcísio Perondi

DEPUTADOS EM EXERCÍCIO

r--

Roraima

Airton Cascavel •......•.•••.•..• PPS
Alceste Almeida ....•.••........• PMDB
Almir Sá ..•.••.• ~ ~ ~ ...•.••..•.•• PPB
Elton Rohnelt .•..•••.••...•.•••• PFL
Francisco Rodrigues~ •....•.••.•. PFL
Luciano Castro .•..•••.••••...•.. PFL
Luis Barbosa ....• ~ .•....••..•... PFL
Robério Araújo .•.....•.•.•...... PL
Amapá

Antonio Feijão .....••.••.......• PSDB
Badu Picanço •..'•...••........... PSDB
Dr. Benedito Dias ...•.•••....••• PPB
Eduardo Seabra ...........•..•... PTB
Evandro Milhomen .....•..•....... PSB
Fátima Pelaes ...•••............• PSDB
Jurandil Juarez .............•... PMDB
Sérgio Barcellos
PFL
Pará

Anivaldo Vale ..•.....•.•.•.•.•.. PSDB
Babá •........••..........•..•... PT
Deusdeth Pantoja .•.... ~ ....•.•.. PFL
Elcione Barbalho ••.......•...... PMDB
Gerson Peres ••......•........... PPB
Giovanni Queiroz ............•..• PDT
Jorge Costa •.•.......••.•....... PMDB
José Priante
PMDB
Josué Bengtson ...••.••.•.....•.• PTB
Nicias Ribeiro ..•..•.....•...... PSDB
Nilson Pinto •.....•...••.••..... PSDB
Paulo Rocha ..•.....•......•..... PT
Raimundo Santos .•.......•.... '.' . PFL
Renildo Leal ........•.•......... PTB
Valdir Ganzer .....•.•.....•.•.•. PT
Vic Pires Franco .....•.•..•..... PFL
Zenaldo Coutinho
PSDB
Amazonas .

Arthur Virgílio .•..•.......•.... PSDB
Átila Lins ..•••.•.•..•.••.•..... PFL
Francisco Garcia ..•••....•.•.... PFL
José Melo .........•..•...•••.... PFL
Luiz Fernando .•.....••.•........ PPB
Pauderney Avelino ••........••... PFL
Silas Câmara ......•............. PTB
Vanessa Grazziotin ••......•••... PCdoB
Rondônia

Agnaldo Muniz ......••.•....•..•. PDT
Confúcio Moura •..•.•....•....... PMDB
Eurípedes Miranda •.•••••••..•••• PDT
Expedito Júnior ..•........•...•. PFL
Marinha Raupp .•••••....•.•.....• PSDB
Nilton Capixaba ..•..••.•......•. PTB
Oscar Andrade
PFL
Sérgio Carvalho ..•.••..••..•.•.. PSDB
ACre

--,

Ildefonço Cordeiro
PFL
João Tota ........•.............. PPB
José Aleksandro ..•...•.•.•...... PFL
Márcio Bittar ••.•.....•......•.. PPS
Marcos Afonso .•....•..••..•..... PT
Nilson Mourão .•••••..•.••...•... PT
Sérgio Bar~os .•......•.••......• PSDB
Zila Bezeria ••••.......•..... ~ .. PFL
Tocantins

Antônio Jorge .•................. PTB
Darci Coelho ........•........•.. PFL
Freire Júnior
PMDB
Igor Avelino .....•.............. PMDB
João Ribeiro ...•......•.•.•....• PFL
Osvaldo Reis ......•..•....•..... PMDB
Pastor Amarildo ...............•. PPB
Paulo Mourão
PSDB
Maranhão

Albérico Filho
PMDB
Antonio Joaquim Araújo .......•.. PPB
Cesar Bandeira .••.•...•......... PFL
Costa Ferreira
PFL
Eliseu Moura
PPB
Francisco Coelho
PFL
Gastão Vieira
PMDB
João Castelo ...................• PSDB
José Antonio •........•.......... PSB
Mauro Fecury
PFL
Neiva Moreira .•..•.•.•..•....•.. PDT
Nice Lobão
PFL
Paulo Marinho
PFL
Pedro Fernandes
PFL
Pedro Novais •........•.......... PMDB
Remi Trinta
PST
Roberto '~Rocha .."
PSDB
Sebastião Madeira
PSDB
Ceará

Adolfo Marinho
PSDB
Almeida de Jesus ...••........... PL
Aníbal Gomes ....•............... PMDB
Antonio Cambraia
PSDB
Arnon Bezerra
PSDB
Chiquinho Feitosa
PSDB
Eunício Oliveira
PMDB
Inácio Arruda
PCdoB
José Linhares •.................. PPB
José Pimentel ••................. PT
Léo Alcântara
PSDB
Manoel Salviano
PSDB
Marcelo Teixeira •.......•....... PMDB
Moroni Torgan ......•....•...•... PFL
Nelson otoch ....•............... PSDB
Pinheiro Landim
PMDB
Raimundo Gomes de Matos
PSDB
Roberto Pessoa ...•.•..........•. PFL
Rommel Feijó
PSDB

Sérgio Novais
PSB
Ubiratan Aguiar
PSDB
Vicente Arruda .................• PSDB
Piauí
Átila Lira ....•.........•....... PSDB
B. Sá ..........................• PSDB
Ciro Nogueira •.........••....... PFL
Gessivaldo Isaias
PMDB
Heráclito Fortes ...............• PFL
João Henrique ..................• PMDB
Mussa Demes ....•................ PFL
Paes Landim
PFL
Themístocles Sampaio
PMDB
Wellington Dias
PT
Rio Grande do Norte
Ana Catarina
PMDB
Betinho Rosado ........•......... PFL
Henrique Eduardo Alves
PMDB
Iberê Ferreira .....•.......•..•. PPB
Laire Rosado ...............•.... PMDB
Lavoisier Maia
PFL
Múcio Sá ...•.................... PMDB
Ney Lopes ..•.................... PFL
Paraiba
Adauto Pereira
PFL
Armando Abilio
PMDB
Avenzoar Arruda ........•........ PT
Carlos Dunga ..•................. PMDB
Damião Feliciano •..•........•... PMDB
Domiciano Cabral
PMDB
Efraim Morais ..•.......•........ PFL
Enivaldo Ribeiro ..•...•......•.. PPB
Inaldo Leitão ........•........•. PSDB
Marcondes Gadelha ....•.. ~ ....•.. PFL
Ricardo Rique
PSDB
Wilson Braga ..•....•...•........ PFL
Pernambuco
Antônio Geraldo
PFL
Armando Monteiro .......•........ PMDB
Carlos Batata ..•................ PSDB
Clementino Coelho
PPS
Djalma Paes:~ •.................. PSB
Eduardo Campos
PSB
Fernando Ferro •.......•.......•• PT
Gonzaga Patriota .••......•..•... PSB
Inocêncio Oliveira ............•• PFL
João Colaço
PMDB
Joaquim Francisco ....•.......... PFL
Joel de Hollanda ........•....... PFL
José Chaves ......•.............. PMDB
José Mendonça Bezerra ...•..•.... PFL
José Múcio Monteiro .........••.. PFL
Luciano Bivar ..•..•..••.••..•... PSL
Luiz Piauhylino ........••...••.• PSDB
Marcos de Jesus .......••....•... PST
Osvaldo Coelho ..............•..• PFL

Pedro Corrêa .•........•...•..... PPB
Pedro Eugênio .....•...•..•...•.. PPS
Ricardo Fiuza ...........•.....•. PFL
Salatiel Carvalho .••.•....•..... PMDB
Sérgio Guerra ....•.•.•••••••.••• PSDB
Severino Cavalcanti •....•....•.. PPB
Alagoas

Albérico Cordeiro ..•..••..••..•.. PTB
Augusto Farias •..••.••.......... PPB
Gi valdo Carimbão ...•••• '.' ..•••... PSB
Helenildo Ribeiro .•..••..•..•... PSDB
João Caldas ...................•. PL
José Thomaz Nonô ......•....•...• PFL
Luiz Dantas ..••........•.••..••. PST
Olavo Calheiros .•..•••...•...•.. PMDB
Regis Cavalcante ..•..•.. ~ .••...• PPS
Sergipe

Adelson Ribeiro .....•..•••..•... PSDB
Augusto Franco ...•..•••...••..•. PSDB
Cleonâncio Fonseca .••..••••••••• PPB
Jorge Alberto .•.........•....... PMDB
José Teles ......••..••...•.•.... PSDB
Marcelo Déda .••..•...•..••..••.. PT
Pedro Valadares ...•..•....••.... PSB
Sérgio Reis ..........•..••.....• PSDB
Bahia
Aroldo Cedraz ••...••..••.•.•.... PFL
Claudio Cajado ..•••••••.•••.•... PFL
Coriolano Sales •....•••••.••••.. PMDB
Eujácio Simões ......•.•.••...... PL
Félix Mendonça ..•••••••••••...•. PTB
Francistônio Pinto ..•••.•....... PMDB
Geddel Vieira Lima ••••••.••..•.. PMDB
Geraldo Simões •...•...••.....•.. PT
Gerson Gabrielli ••.•••...•••.•.. PFL
Haroldo Lima .•••.•..•••••.••.••• PCdoB
Jaime Fernandes ..•.••.••...•. : .. PFL
Jairo Azi ...........•......•.... PFL
Jairo Carneiro ...•••.•..•.•..... PFL
Jaques Wagner .•.......•••......• PT
João Almeida ..•...•..•.••.•..... PSDB
João Leão .••..•..••••••••.••.... PSDB
Jonival Lucas Junior~ •••.••••••• PPB
Jorge Khoury .....•.. : ••••••..•.. PFL
José Carlos Aleluia
PFL
José Lourenço •••....·.•••...••..• PFL
José Rocha .•........•...•....... PFL
José Ronaldo ......••...••.•.•... PFL
Jutahy Junior ..••.••••••••..••.. PSDB
Leur Lomanto •..•...•••.•••.•.•.• PFL
Luiz Moreira .•..••..•••••••••.•• PFL
Manoel Castro ••.••••.•••••.••..• PFL
Mário Negromonte .••.• ~ •••••••.•• PSDB
Nelson Pellegrino •..• ~ ••••••.•.• PT
Nilo Coelho .•.•.•••••••••••.••.• PSDB
Paulo Braga •.•....••.•.•.•.•...• PFL
.1 • • • • • • • • • • • •

Paulo Magalhães ..• ~~ •........... PFL
Pedro Iruj o ....•...'.'
PMDB
Reginaldo Germano.'
PFL
Roland Lavigne ...•.'.:
PFL
Saulo Pedrosa
.:.: . .:
PSDB
Ursicino Queiroz
PFL
Waldir Pires ...• \~~~~~
PT
Walter Pinheiro . .: • .:.: ..•......... PT
Yvonilton Gonçalves.:.:
PPB
Minas' Gerais
Ademir Lucas
PSDB
Aécio Neve~
'.,
PSDB
Antônio do Valle.: •.............. PMDB
Arac~ly de Paula
PFL
Bonifácio de Andrada
PSDB
Cabo Júlio
'
PL
Carlos Melles
~',',~
PFL
Carlos Mosconi
PSDB
Cleuber Carneiro
'
PFL
Custódio Mattos
PSDB
Danilo de Castro
PSDB
Edmar Moreira
PPB
Eduardo Barbosa
.:.:
PSDB
Eliseu Resende
.:
PFL
Fernando Dini z
; •............. PMDB
Gilmar Machado ...•
PT
Glycon Terra Pinto ...•.......... PMDB
Hélio Costa
.:,
PMDB
Herculano Anghinetti
PPB
Ibrahim Abi-ackel.: .•............ PPB
Jaime Martins
PFL
João Fassarella
PT
João Magalhães
PMDB
João Magno . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . PT
José Mili tão
PSDB
Júlio Delgado
PMDB
Lael Varella . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . PFL
Lincoln Portela
PST
Márcio Reinaldo Moreira
PPB
Marcos Lima
PMDB
Maria do Carmo Lara .........•... PT
Maria Elvira
PMDB
Mário de Oliveira
PMDB
Narcio Rodrigues
PSDB
Nilmário Miranda .....•.......... PT
Odelmo Leão . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . PPB
Olimpio Pires
PDT
Osmânio Pereira
PMDB
Paulo Delgado
PT
Philemon Rodrigues
PMDB
Rafael Guerra
PSDB
Roberto Brant ...•............... PFL
Romel Anizio
PPB
Romeu Queiroz .. :
PSDB
Ronaldo Vasconcellos
PFL
Saraiva Felipe
PMDB

<. ;

Sérgio Miranda
PCdoB
Silas Brasileiro
PMDB
Virgílio Guimarães
PT
Vittorio Medioli
PSDB
Walfrido Mares Guia
PTB
Zaire Rezende
PMDB
Zezé Perrella
PFL
Espírito Santo
Aloízio Santos
PSDB
Feu Rosa
PSDB
João Coser
PT
José Carlos Elias
PTB
Magno Malta
PTB
Marcus Vicente
PSDB
Max Mauro
PTB
Nilton Baiano
PPB
Ricardo Ferraço
PSDB
Rita Camata . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . PMDB
Rio de Janeiro
Alcione Athayde
PPB
Aldir Cabral
PFL
Alexandre Santos ......•......... PSDB
Almerinda de Carvalho
PFL
Antonio Carlos Biscaia
PT
Arolde de Oliveira
PFL
Ayrton Xerêz
PPS
Bispo Rodrigues
PL
Carlos Santana
PT
Celso Jacob
PDT
Coronel Garcia
PSDB
Dino Fernandes
PSDB
"Dr. Heleno
PSDB
Eber Silva
PDT
EduardoPaes
PTB
Eurico Miranda ....•............. PPB
Fernando Gabeira
PV
Fernando Gonçalves
PTB
Francisco Silva
PPB
Iédio Rosa
PMDB
Jair Bolsonaro
PPB
Jandira Feghali
PCdoB
João Mendes
PMDB
Jorge Wilson
PMDB
José Carlos Coutinho
PFL
Laura Carneiro
PFL
Luís Eduardo
S.
PART.
Luiz Ribeiro
PSDB
Luiz Salomão
PDT
Luiz Sérgio .................••.. PT
Marcia Fortes .. :
PSDB
Mattos Nascimento
PMDB
Mil ton Temer
PT
Miriam Reid
'
PDT
Miro Teixeira ......•............ PDT
Pastor Valdeci Paiva
PST

Paulo Baltazar
PSB
Paulo Feijó
PSDB
Ricardo Maranhão •.•.......•..... PSB
Roberto Jefferson
PTB
Rodrigo Maia ......••..........•. PTB
Ronaldo Cezar Coelho
PSDB
Rubem Medina
PFL
Simão Sessim..•.......•.•....... PPB
Vivaldo Barbosa
PDT
Wanderley Martíns ..•.....••.•... PDT
São Paulo

Alberto Goldman
PSDB
Alberto Mourão ...........•...... PMDB
Aldo Rebelo ..........•...•...... PCdoB
Aloizio Mercadante ....•..•...... PT
André Benassí ........•.......... PSDB
Angela Guadagnin .....•.•••..•.•. PT
Antonio Carlos Pannunzio ......•. PSDB
Antonio Kandir
PSDB
Antonio Palocci
PT
Arlindo Chinaglia
PT
Arnaldo Faria de Sá ........•.•.. PPB
Arnaldo Madeira ........•........ PSDB
Ary Kara ..•.•............•...... PPB
Bispo Wanderval
PL
Celso Giglio ..•................• PTB
Celso Russomanno .•.•..........•. PPB
Clovis Volpi .......••.........•. PSDB
Corauci Sobrinho ..............•. PFL
Cunha Bueno .•..............•..•. PPB
De Velasco ....................•. PST
Delfim Netto .....••.•........•.. PPB
Dr. Hélio ....•...•......•....... PDT
Duilio Pisaneschi ••.•..•.•...... PTB
Edinho Araújo ..•........•....... PPS
Eduardo Jorge ..•.•....•.•••••.•. PT
Emerson Kapaz .....••...•....•.•. PPS
Evilásio Farias .............•... PSB
Fernando Zuppo ...•.•......•..... PDT
Gilberto Kassab ...•..........•.• PFL
Iara Bernardi ......•........•... PT
Jair Meneguelli .........•....... PT
João Herrmann Neto ...•........•. PPS
João Paulo ....••........•....... PT
Jorge Tadeu Mudalen ...•.•.•..... PMDB
José de Abreu .......•.....•..... PTN
José Dirceu ...............•..•.. PT
José Genoíno
PT
José índio ........••........•••. PMDB
José Machado .•...............'..• PT
José Roberto Batochio
PDT
Julio Semeghini •......•.•....... PSDB
Lamartine Posella •.•..•.•...•... PMDB
Luiz Antonio Fleury .•..•.•••.... PTB
Luiza Erundina ...•.••.......•.•. PSB
Maluly Netto ........•........... PFL

Marcelo Barbieri •.•••........... PMDB
Marcos Cintra .....•.•••......... PL
Medeiros ..•••..•••••• ". .••.•••••. PFL
Michel Temer ....•.•.•••.•.•..... PMDB
Milton Monti •...••••.•.•.•.•.... PMDB
Moreira Ferreira ... .'.".•..•.•.•.•. PFL
Nela Rodolfo •...•.•.••.........• PMDB
Nelson Marquezelli .•••.••.•.•.•. PTB
Neuton Lima •...•...•..•••.•.•.•. PFL
Paulo Kobayashi •.••• ~ ••••••.•... PSDB
Paulo Lima ••••••.. ~ .....•.•.•... PMDB
Professor Luizinho .•............ PT
Ricardo Berzoini .••••.•......•.. PT
Ricardo Izar •......•...•......•. PMDB
Robson Tuma .•...... ".•..•........ PFL
Rubens Furlan •....••...•••.•.••. PFS
Salvador Zimbaldi .••.•.••.•.•••. PSDB
Sampaio Dória •.•........••.•..•. PSDB
Silvio Torres •••.••••...•....... PSDB
TeIma de Souza •..•.•.•.......••. PT
Vadão Gomes ......•.............. PPB
Valdemar Costa Neto •..........•. PL
Wagner Salustiano .•....•....... " PPB
Xico Graziano •••••.•........•... PSDB
Zulaiê Cobra ...••.•.••...•.•.... PSDB
Mato Grosso

Celcita Pinheiro •.•.•.•.••••.... PFL
Lino Rossi ••••••..•....••......• PSDB
Murilo Domingos •...•...•••.••.•. PTB
Pedro Henry .•......• : •..•.•..... PSDB
Ricarte de Freitas ....••••••.••• PSDB
Teté Bezerra ••••.•••••..•.•.•... PMDB
Welinton Fagundes ...••••.•.••••. PSDB
Wilson Santos •••••..••••.•...•.. PMDB
Distrito Federal

Agnelo Queiroz •••••••••••.•..... PCdoB
Alberto Fraga •..•••••.•••••.•.•• PMDB
Geraldo Magela
PT
Jorge Pinheiro ••.••••.•.•.•..•.. PMDB
Maria Abadia .....••.•....•.•.•.. PSDB
Paulo Octávio ...•••••• 1" •••••••• PFL
Pedro Celso •..•..•..•..•.•.•.••. PT
Ricardo Noronha •••.••••.•.•....• PMDB
Goiás

Barbosa Neto •••••••••..•....•.•• PMDB
Euler Morais ....•.•.••.•....•... PMDB
Geovan Freitas
PMDB
Jovair Arantes ..•.••.•....•..... PSDB
Juquinha .•....•.•.•..•....•....• PSDB
Lidia Quinan ...••••••.•.•....... PSDB
Lúcia Vânia .•...•.••.•..•••.... "PSDB
Luiz Bittencourt .••••••••.•••••• PMDB
Nair Xavier Lobo .•......••••.•.. PMDB
Norberto Teixeira .•.••.•.••..... PMDB
Pedro Canedo •...••.••......•..•. PSDB
Pedro Chaves .............•...... PMDB

Pedro Wilson ••••....•.•••..••••. PT
Roberto Balestra •••••...•.•.•••• PPB
Ronaldo Caiado .........••.•..... PFL
Vilmar Rocha .................••. PFL
Zé Gomes da Rocha ......•••...... PMDB
Mato Grosso do Sul

Ben-hur Ferreira ....•••....•••.. PT
Flávio Derzi ....•.•.....•••..... PMDB
João Grandão ...••.••........•••. PT
Marçal Filho ....•..••..••....... PMDB
Marisa Serrano .•......•.••...... PSDB
Nelson Trad
PTB
Pedro Pedrossian ........•..•.... PFL
Waldemir Moka .•••....•••••.•.... PMDB
Paraná

.

Abelardo Lupion ....••....•.•••. :PFL
Affonso Camargo .••••••... , ...••. PFL
Airton Roveda .•......•••...•.••. PFL
Alex Cqnziani ••.••••.....••••••• PSDB
Basílio Villani .....•.......•••• PSDB
Chico da Princesa ..••.......•... PSDB
Dilceu Sperafico .•.••........... PPB
Dr. Rosinha ••••....•.••••...•••. PT
Flávio Arns •.•.•..•...••••..•..• PSDB
Gustavo Fruet ...••••..•..•••..•. PMDB
Hermes Parcianello •••..•....•.•. PMDB
Iris Simões •••....••....•.••..•• PTB
Ivanio Guerra .••..•...•..•.•.•.. PFL
José Borba ..•......••.....•••.•. PMDB
José Carlos Martinez ..•..•...... PTB
.. José Janene •......•..•...••.•..• PPB
Luciano Pizzatto ..•...•..•.....• PFL
Luiz Carlos Hauly .•..••.•••.•••• PSDB
Márcio Matos ..•••....•.•••..•..• PT
Max Rosenmann .•..••...•.••••.... PSDB
Moacir Micheletto .••......••.... PMDB
Nelson Meurer •••...•••...•.•..•• PPB
Odílio Balbinotti
PSDB
Oliveira Filho .•..•..••...•..... PPB
Osmar Serraglio •..•••.......••.. PMDB
Padre Roque .•.....•••..•.•••..•• PT
Ricardo Barros •..•••••...••.•..• PPB
Rubens Bueno •••..•••••••.•.••... PPS
Santos Filho ..••••.....•••..••.. PFL
Werner Wanderer ..•..•.•..•••••.• PFL
Santa Catarina

Antônio Carlos Konder Reis •..... PFL
Carlito Merss ....••.....•....... PT
Edinho Be z .....••••...•••••..•.• PMDB
Edison Andrino .••.....••.....•.. PMDB
Fernando Coruja •.••••...•••••.•• PDT
Gervásio Silva •.....••......••.. PFL
Hugo Biehl ....••....•••..•••.... PPB
João Matos ..••...•..•..•.•.•.•.. PMDB
João Pizzolatti. ......•.•...•..• PPB
José Carlos Vieira ..•.....•..... PFL

Luci Choinacki
PT
Pedro Bittencourt
PFL
Raimundo Colombo
PFL
Renato Vianna
PMDB
Serafim Venzon .•................ PDT
Vicente Caropreso ••.••.......... PSDB
Rio Grande do Sul

Adão Pretto
PT
Airton Dipp
PDT
Alceu Collares •................. PDT
Augusto Nardes
PPB
Caio Riela .....•................ PTB
Cezar Schirmer
PMDB
Darcísio Perondi
PMDB
Enio Bacci ....•................. PDT
Esther Grossi
PT
Fernando Marroni
PT
Fetter Júnior ...........••...... PPB
Germano Rigotto ........•....••.. PMDB
Henrique Fontana
PT
Júlio Redecker
PPB
Luis Carlos Heinze
PPB
Luiz Mainardi
PT
Marcos Rolim
PT '
Mendes Ribeiro Filho
PMDB
Nelson Marchezan
PSDB
Nelson Proença
"
PMDB
Osvaldo Biolchi. ...•............ PMDB
Paulo José Gouvêa
PL
Paulo Paim
PT
Pompeo de Mattos
PDT
Roberto Argenta ......•.....•...• PHDBS
Synval Guazzelli
PMDB
Telmo Kirst •.•.....•............ PPB
Valdeci Oliveira ..•........•.... PT
Waldir Schmidt ........•...•..... PMDB
Waldomiro Fioravante
PT
Yeda Crusius
PSDB

COMISSÕES PERMANENTES
COMISSÃO DE AGRICULTURA
E pOLíTICA RURAL
Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
10 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
20 Vice-Presidente: Xico Graziano (PSDB)
30 Vice-Presidente: Antônio Jorge (PFL)
Titulares
Suplentes
PFL
Abelardo Lupion
Betinho Rosado
Antônio Jorge
Darci Coelho
Carlos Melles
Gervásio Sílva
Cleuber Carneiro
Joaquim Francisco
Francisco Coelho
José Múcio Monteiro
Jaime Fernandes
José Rocha
Joel de Hollanda
Marcondes Gadelha
Paulo Braga
Reginaldo Germano
Roberto Pessoa
Werner Wanderer
Ronaldo Caiado
Zezé Perrella
Zila Bezerra
1 vaga
PMOB
Adauto Pereira (PFL)
Alberto Fraga
Carlos Dunga
Igor Avelino
Confúcio Moura
Mílton Monti
Gessivaldo Isaias
Pinheiro Landim
fviUciCií rv'iche!etto
6 vagas
Nelson Meurer (PPB)
Silas Brasíleiro
Themistocles Sampaio
Waldemir Moka
Wílson Santos
PSDB
Anivaldo Vale
B. Sá
Carlos Batata
Chiquinho Feitosa
Danilo de Castro
Julio Semeghini
Luis Carlos Heinze (PPB)
Udia Quinan
Odilio Balbinotti
Luiz Ribeiro
Paulo José Gouvêa (PST)
Nilo Coelho
Saulo Pedrosa
Paulo Kobayashi
Sérgio Reis
Rubens Bueno (PPS)
Xico Graziano
Sérgio Carvalho
PT
Adão Pretto
José Pimentel
Geraldo Simões
Marcos Afonso
João Grandão
Padre Roque
Luci Choinacki
Paulo Rocha
Nilson Mourão
Valdeci Oliveira
Valdir Ganzer
Wellington Dias
PPB
Almir Sá
Aldo Rebelo (PCdoB)
Augusto Nardes
Fetter Júnior
Dilceu Sperafico
João Tota
Hugo Biehl
Jonival Lucas Junior
Roberto Balestra
Pastor Marildo
PTB
Helenildo Ribeiro (PSDB)
Félix Mendonça
Nelson Marquezelli
Júlio Redecker
Nilton Capixaba
Murilo Domingos
PDT
Agnaldo Muniz
Giovanni Queiroz
Coriolano Sales
Pompeo de Mattos
Sérgio Barros
Enivaldo Ribeiro (PPB)
Bloco PSB, pedoB
Romel Anizio (PPB)
Clementino Coelho
1 vaga
Sérgio Guerra
Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
João Caldas
Eujácio Simões
Luiz Dantas
Marcos de Jesus

Secretário: Moizes Lobo da CUf'\l:llJ,
Local: Anexo 11
", .
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃOE,;fNFORMÁTICA
Presidente: Luiz Piauylino (PSDB)
10 Vice-Presidente: Narcio Rodrigues (PSDB)
2 0 Vice-Presidente: Lamartine Posella (PMDB)
30 Vice-Presidente: Robério AÍ'áujo (P?B)
Titulares
Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Mendonça Bezerra
José Rocha,
Luiz Moreira
Maluly Netto
Pauderney Avelino
Paulo Marinho
Santos Fílho
Vic Pires Franco

,Suplentes

Adauto Pereira
Elton Rohnelt
Francisco Coelho
Francisco Garcia
Gerson Grabielli
José Melo
Medeiros
Ney Lopes
Paulo Magalhães
Paulo Octavio
Sérgio Barcellos
PMDB
Gastão Vieira
Giovan Freitas
Jorge Wilson
Zé Indio
Luiz Bittencourt
Mendes Ribeiro Fílho
Ricardo Noronha
3 vagas

Francistônio Pinto
Jorge Pinheiro
José Priante
Lamartine Poselia
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Mattos Nascimento
Nelson Proença
Pedro Irujo
Pinheiro Landim
PSDB
Alberto Goldman
José de Abreu
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Salvador Zimbaldi
Sampaio Dória

Átila Ura
João Almeida
Uno Rossi
Rafael Guerra
Roberto Rocha
Romeu Queiroz
Welinton Fagundes
3 vagas
PT

Almeida de Jesus (PL)
Babá
Nelson Pellegrino
Padre Roque
Walter Pinheiro
1 vaga

Angela Guadagnin
Antonio Pallocci
Esther Grossi
Fernando Marroni
Paulo Delgado
Pedro Wilson
PPB,
Ary Kala
Gerson Peres
José Janene
Nelson Meurer
1 vaga

Antonio Joaquim Araújo
Augusto Franco (PSDB)
Ricardo Barros
Robério Araújo
Yvonilton Gonçalves
PTS

Albérico Cordeiro
Magno Malta
Walfrido Mares Guia

José Carlos Martinez
Uno Rossi (PSDB) ,
Silas Câmara
PDT
Agnaldo Muniz
Dr. Hélio
Eurípedes Miranda

Luiz Salomão
Vivaldo Barbosa
1 vaga

Broco PSB, PedoB
Givaldo Carimba0
Sérgio Miranda
Lujz Erundina
Vanessa Grazziotin
Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Bispo Wanderval
Bispo Rodrigues
Lincoln Portela
Paulo José Gouvêa
Secretária: Maria Ivone do Espirito Santo
Local: Anexo li, Sala 13-T
Telefones: 318-6906 a 6908
Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
Presidente: José Carlos Aleluia (PFL)

1° Vice-Presidente: Geovani Freitas (PMOB)

2° Vice-Presidente: José Roberto Batochio (PDT)
3° Vice-Presidente: Inaldo LeMo (PMOB)
Titulares

Suplentes

PFL
AntOnio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Darci Coelho
Jaime Martins
José Carlos Aleluia
Moreira Ferreira
Ney Lopes
Paulo MagalhAes
Ricardo Fiuza
Robson Tuma
Vilmar Rocha

Átila Lins
Claudio Cajado
Corauci Sobrinho
Eduardo Paes (PTB)
Jairo Carneiro
José Ronaldo
Luis Barbosa
Maluly Netto
Paulo Marinho
Raimundo Santos
Vic Pires Franco
PMOB
AntOnio do Valle
Fernando Diniz
Gustavo Fruet
Henrique Eduardo Alves
Pedro Irujo
Pedro Novais
Themistocles Sampaio
3 vagas

Freire Júnior
Geovan Freitas
lédio Rosa
Inaldo LeMo
Júlio Delgado
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Osmar Seraglio
Renato Vianna
Zé Indio

PTB
Nelson Marquezelli
Roberto Jefferson
1 vaga

Fernando Gonçalves
Luiz Antonio Fleury
Mussia Demes (PPL

POT
Coriolano Sales
Fernando Coruja
Pompeo de Mattos
José Roberto Batochio
1 vaga
Roland Lavigne (PFL)
Bloco PSB, pedoB
José Antonio
Evilásio Farias
Sérgio Miranda
Gonzaga Patriota
Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Bispo Rodrigues
Paes Landim (PFL)
Luciano Bivar
Bispo Wanderval
Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS
Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
1° Vice-Presidente: Luciano pjzzatto (PFL)
2° Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
3° Vice-Presidente: Paulo Baltazar (PSB)
Suplentes
Titulares
PFL
Aroldo Cedraz
Expedito Júnior
Ciro Nogueira
Luciano Pizzatto
Jaime Fernandes
Reginaldo Germano
Laura Carneiro
Ronaldo Vasconcellos
Pedro Pedrossian
1 vagas
PMOB
Jorge Tadeu Mudalen
José Borba
Moacir Micheletto
Nair Xavier Lobo
Philemon Rodrigues
Salatiel Carvalho

Eunicio bliveira
Fernando Gabeira (PV)
Flávio Derzi
Jorge Tadeu Mudalen
Luiz Bitencourt
PSOB

PSOB
Anivaldo Vale
Bonifácio de Andrada
João Leão
Max Rosenmann
Nelson Marchezan
Nicias Ribeiro
Odilio Balbinotti
Salvador Zimbaldi
1 vaga

André Benassi
Jutahy Júnior
Léo Alcãntara
Moroni Torgan
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra
1 vaga
PT

Dr. Rosinha
José Genoino
José Machado
Nelson Pellegrino
Teima de Souza
Waldomiro Fioravante

Antonio Carlos Biscaia
Geraldo Magela
José Dirceu
Marcelo Déda
Marcos Rolim
Waldir Pires

Alberto Goldmann
Aloizio Santos
Fátima Pelaes
Maria Abadia
Marinha Raupp

Badu Picanço
Murilo Domingos
Ricarte de Freitas
Sebastião Madeira
Vitorio Medioli
PT

Arlindo Chinaglia
FernandoFerro
João Paulo

Ben-Hur Ferreira
João Magno
Marcos Afonso
PPB

Alcione Athayde
Nelo Rodolfo
1 vaga

Celso Russomanno
Márcio Bittar (PPS)
Ricardo Izar
PTB

Duilio Pisaneschi

Regis Cavalcante (PPS)
POT

Fernando Coruja

Fernando Zuppo
Bloco PSB, PCdoB
Paulo Baltazar

PPB
Ary Kara
Augusto Farias
Edmar Moreira
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel

Celso Russomanno
Jair Bolsonaro
Lujz Fernando
Roberto Balestra
VadAo Gomes

Inácio Arruda

Bloco PL, PST, PMN, PSOB, PSL
Pastor Valdeci
Ronaldo Vasconcellos (PFL)
secretário: Arenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6929 a 6935
Fax: 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR
Presidente: Inácio Arruda (pedoB)
1° Vice-Presidente: Sérgio Novais (PSB)
2° Vice-Presidente: Celso Giglio (PTB)
3° Vice-Presidente: Gustavo Fruet (PMDB)
Titulares

Cesar Bandeira
Eduardo Paes
IIdefonço Cordeiro
Roberto Pessoa
Zila Bezerra
Ana Catarina
Armando Abílio
Euler Morais
Nelson Proença
Renato Vianna
PSOB
Ademir Lucas
Carlos Mosconi
José de Abreu
Juquinha
Manoel Salviano

Adolfo Marinho
Dino Fernandes
Dr. Heleno
João Castelo
Ronaldo Cezar Coelho
PT

PPB

PTB

Eliseu Moura
Ricardo Izar
Simão Sessim
PTB
Max Mauro

Celso Giglio
POT
Miriam Reid

Sérgio Barros
Bloco PSB, PCdoB

Inácio Arruda

Paulo Baltazar
Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

1 vaga(s)

Remi Trinta

Secretário(a):Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo 11, piso superior, Sala 184-C
Telefones: 318-7072 e 318-7073
Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Nilmário Miranda (PT)
1° Vice-Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
2° Vice-Presidente: Agnelo Queiroz (PCdoB)
3° Vice-Presidente: Neuton Lima (PDT)
Titulares

Suplentes

PFL
Jaime Martins
Laura Carneiro
Roland Lavigne
Zila Bezerra
1 vagas
PMOB
Alberto Fraga
Júlio Delgado
Ricardo Noronha
Rita Camata

Elcione Barbalho
4 vagas

1 Vaga

Max Mauro
PDT

Eber Silva

Neuton Lima
Bloco PSB, PCdoB

Agnelo Queiroz
José Antonio
Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
De Velasco
Cabo Júlio
Secretário(a): Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo 11, Sala
Fax: 318-2170
Telefone: 318-8285

COMISSÃO DE ECONOMIA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

PPB
Maria do Carmo Lara (PT)
Sérgio Novais (PSB)
Telmo Kirst

Jair Bolsonaro
Padre Roque (PT)
1 vaga

Almir Sá
José Linhares
Nilton Baiano

João Coser
Nilmário Miranda
Valdir Ganzer

Iara Bernardi
Márcio Matos
Professor Luizinho

Marcos Rolim
Pedro Wilson
Walter Miranda

Babá
Nelson Pellegrino
Nilmário Miranda

PMDB
Barbosa Neto
Gustavo Fruet
João Mendes
Valdeci Oliveira (PT)
Waldir Schmidt

Marcondes Gadelha
Nice Lobão
Pastor Reginaldo de Jesus
Rubens Furlan
Silas Câmara

Antonio Feijão
Danilo de Castro
Fernando Gabeira (PV)
2 vagas
PT

Suplentes

PFL
Costa Ferreira
Mauro Fecury
Pedro Fernandes
Raimundo Santos
Sérgio Barcellos

PSOB
Badu Picanço
Eduardo Barbosa
Flávio Arns
Sebastião Madeira
1 vaga

Presidente: Aloizio Mercadante (PT)
1° Vice-Presidente: José Machado (PT)
2° Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
3° Vice-Presidente: Emerson Kapaz (PSDB)
Suplentes
Titulares
PFL
Arolde de Oliveira
Francisco Garcia
Raimundo Colombo
Gerson Gabrielli
Ricardo Fiúza
Jairo Carneiro
Roberto Argenta
Paulo Octávio
Ronaldo Vasconcellos
Rubem Medina
PMOB
Armando Monteiro
Ana Catarina
Edison Andrino
Antônio do Valle
Jorge Alberto
Jurandil Juarez
Salatiel Carvalho
Múcio Sá
1 vaga
Osvaldo Coelho (PFL)
PSOB
André Benassi
Emerson Kapaz
Antonio Cambraia
Márcio Fortes
Antonio Kandir
Maria Abadia
Marisa Serrano
Ricardo Ferraço
Xico Graziano
Sérgio Gurra
PT
Carlito Merss
Aloizio Mercadante
Geraldo Simões
João Fassarella
Luiz Mainardi
José Machado
PPB
Ary Kara
Herculano Anghinetti
Hugo Biehl

João Pizzolatti
Júlio Redecker
1 vaga
PTB

Chico da Princesa

Rubens Bueno (PPS)
POT
Celso Jacob

Airton Dipp

Bloco PSB. ,pedoB
Clementino Coelho
. ,
Givaldo Carimbão
Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Luiz Dantas
1 vaga'
Secretário: José Umberto de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
CULTURA E .DESPORTO
"'"

Suplentes

.PFL
Joel de Hollanda
Mauro Fecury
Moreira Ferreira
Osvaldo Coelho
Pedro Fernandes
Santos Filho

Celcita Pinheiro
José Melo
Luís Barbosa
Nice Lobão
Zezé Perrella
1 vaga
PMOB

Alberto Mourão
Cleonâncio Fonseca (PPB)
Germano Rigotto
Glycon Terra Pinto
Osmar Seraglio

Gastão Vieira
João Matos
Maria Elvira
Norberto Teixeira
Osvaldo Biolchi
PSOB

Bonifácio de Andrada
Dino Fernandes
Feu Rosa
Raimundo Gomes deMatos
Sérgio Reis

Ademir Lucas
Átila Lira
Flávio Arns
Marisa Serrano
Nelson Marchezan
PT

Gilmar Machado
Iara Bernardi
Professor Luizinho

Esther Grossi
Fernando Marroni
Pedro Wilson
PPB

José Linhares
Márcio Reinaldo Moreira
Wagner Salustiano

Eurico Miranda
Jonival Lucas Junior
Oliveira Filho

PFL

PTB
POT
Celso Jacob

Eber Silva
Bloco PSB, PCdoB

Djalma Paes
Vanessa Grazziotin

Agnelo Queiroz
Evandro Milhomen

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Nilson Pinto (PSOB)
João Caldas
PPS
Eduardo Seabra (PTB)

Fernando Gabeira (PV)

Secretário: Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6900/6905/7011/7012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Veda Crusius (PSOB)
10 Vice-Presidente: Max Rosenmann (PSOB)
20 Vice-Presidente: Rodrigo Maia (PFL)
30 Vice-Presidente: Armando Monteiro (PMOB)

Eunício Oliveira
João Henrique
Jurandil Juarez
Olavo Calheiros
4 vagas

Armando Monteiro
Cezar Schirmer
Edinho Bez
Germano Rigotto
He.nrique Eduardo Alves
Milton Monti
Paulo Lima
Pedro Novais
PSOB

Adolfo Marinho
Ayrton Xerêz
Luiz Carlos Hauly
Paulo Mourão
Ricardo Ferraço
Sampaio Dória
Silvio Torres

Antonio Kandir
Custódio Mattos
José Militão
Manoel Salviano
Max Rosenmann
Nilo Coelho
Veda Crusius
PT

Aloizio Mercadante
Ben-Hur Ferreira
Geraldo Magela
Henrique Fontana

Carlito Merss
José Pimentel
Milton Temer
Ricardo Berzoini
PPB
Cleonâncio Fonseca
Fétter Júnior
Iberê Ferreira
Odelmo Leão

Herculano Anghinetti
João Pizzolatti
Júlio Redecker
Luís Carlos Heinze

PTB
Caio Riela
íris Simões

Basílio Villani (PSDB)
Félix Mendonça
POT

Neuton Lima
Olimpio Pires

Coriolano Sales
Luiz Salomão

José Carlos Martinez

Walfrido Mares Guia

Antônio Jorge
Francisco Garcia
Gilberto Kassab
José Carlos Vieira
José Lourenço
Lincoln Portela (PST)
Nice Lobão
Pedro Bittencourt
1 vaga

Betinho Rosado
Deusdeth Pantoja
Jorge Khoury
José Ronaldo
Manoel Castro
Paes Landim
Roberto Brant
Rodrigo Maia
1 vaga
PMOB

.

Presidente: Maria Elvira.(PMDB)
10 Vice-Presidente: Nice Lobão (PFL)
20 Vice-Presidente: Marisa Serrano (PSDB)
30 Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
Titulares

Suplentes

Titulares

Evilásio Farias
1 vaga

Bloco PSB, PCdoB
Eduardo Campos
Pedro Eugênio

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Marcos Cintra
Luciano Bivar
Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11, Sala
Telefones: 318-6960 /6989/ 6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Delfim Netto (PPB)
10 Vice-Presidente: Márcio R. Moreira (PPB)
20 Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
30 Vice-Presidente: Luiz Fernando PPB)
Titulares

Suplentes

PFL
Affonso Camargo
Elton Rohnelt

Oeusdeth Pantoja
Jaime Martins

Jairo Azi
Rubens Furtan
1 vaga

José Carlos Coutinho
Lael Varella
Ursicino Queiroz
PMOB
Albérico Filho
Gastão Vieira
3 vagas

Fernando Oiniz
Hélio Costa
João Colaço
João Magalhães
Osvaldo Reis

PPB
Nilton Baiano
Ricardo Barros
Yvonilton Gonçalves

José Janene
Nelo Rodolfo
Vadão Gomes
PTB
Albérico Cordeiro

Nilton Capixaba
POT

Olímpio Pires

1 vaga
Bloco PSB, PCdoB

Ayrton Xerêz
Eliseu Moura (PPB)
João Almeida
João Leão
Romel Feij6

Dr. Heleno
Luis Eduardo
Mário Negromonte
Zenaldo Coutinho
1 vagas
PT
Adão Pretto
Antonio C. Biscaia
Avenzoar Arruda

Gilmar Machado
João Coser
João Paulo
PPB
Delfim Netto
Márcio R. Moreira
Simão Sessim

Cunha Bueno
Nelson Meurer
Pedro Corrêa
PTB

Max Mauro

Regis Cavalcante (PPS)
POT

Serafim Venzon

Fernando Zuppo
Bloco PSB, PCdoB

Luiz Fernando (PPB)

1 vaga

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Valdemar Costa Neto
Pastor Valdeci
Secretário(a): Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo li, Sala
Fax: 318-2176
Telefones: 318-6888/6887

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
1° Vice-Presidente: Alceste Almeida (PMOB)
2° Vice-Presidente: José Janene (PPB)
3° Vice-Presidente: Fernando Ferro

(pn

Titulares

Suplentes

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
(vanio Guerra (PFL)
Marcos Cintra
Secretário(a): Valda D. S. Lobo
Local: Anexo 11, Sala T-56 _ Reunião: 4-s feiras
Telefones: 318-6944/6946
Fax: 318-2137

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíliA
Presidente: Alceu Collares (PDT)
1° Vice-Presidente: Enio Bacci (PDT)
2° Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
3° Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
Suplentes
Titulares
PFL
Celcita Pinheiro
Airton Roveda
Almerinda de Carvalho
Cleuber Carneiro
Armando Abflio (PMDB)
Costa Ferreira
Ivanio Guerra
Benedito Dias
José Mendonça Bezerra
José Carlos Coutinho
Ronaldo Caiado
Laura Carneiro
Rubens Furlan
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Wilson Braga
2 vagas
Marcos de Jesus (PST)
Ursicino Queiroz
PMOB
Darclsio Perondi
João Matos
Euler Morais
Laire Rosado
Jorge Alberto
Lamartine Posella
Jorge Costa
Waldemir Moka
Osmânio Pereira
4 vagas
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

PFL
Airton Dipp (PDT)
Gervásio Silva
Gilberto Kassab
Pedro Bittencourt
Pedro Pedrossian

Airton Roveda
Eliseu Resende
Francisco Rodrigues
Paulo Lima
Silas Câmara
PMOB

Atceste Almeida
Aníbal Gomes
Marcos Lima
Salatiel Carvalho
Zé Gomes da Rocha

Edinho Bez
Flávio Derzi
Mattos Nascimento
2 vagas
PSOB

Antonio Feijão
B. Sá
Juquinha
Nicias Ribeiro
Paulo Feij6

Sebastião Madeira
Sérgio Reis
Vergílio Guimarães (PT)
2 vagas
PT

Arlindo Chinaglia
Fernando Ferro
1 vaga

Haroldo Lima

Ricardo Maranhão

PSOB

Luiz Sérgio
Romel Anizio (PPB)
Walter Pinheiro

PSOB
Arnon Bezerra
Clovis Volpi
Custódio Mattos
Jovair Arantes
Jutahy Junior
Pedro Canedo
Rommel Feijó
Saulo Pedrosa

Carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
Udia Quinan
Lúcia Vânia
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Sérgio Carvalho
Vicente Carop~eso
PT

Jair Meneguelli
João Fassarella
Luci Choinacki
Maria do Carmo Lara
Paulo Paim

Ângela Guadagnin
Antonio Palocci
Dr. Rosinha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana
PPB
Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
José Linhares
Nilton Baiano
Pastor Amarildo

Antonio Joaquim Araújo
Eurico Miranda
Iberê Ferreira
Oliveira Filho
Pedro Corrêa

PTB
Celso Giglio
Max Mauro

Renildo Leal
Roberto Jefferson
PDT

Dr. Hélio
Serafim Venzon

Alceu Collares
Enio Bacci

Bloco PsB, PCdoB
Djalma Paes
Agnelo Queiroz
Jandira Feghali
,
Ricardo Maranhão
Bloco PL, Ps'r,PMN, PsD, PsL
Remi Trinta
Almeida de Jesus
PPs
1 vaga
Walfrido Mares Guia (PTB)
secretário(a): Eloízio Neves Guimarães
Local: Anexo 11, Sala 155-A
Telefones: 319-7016 A 7021
Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO
Presidente: José Múcio Monteiro (PFL)
1° Vice-Presidente: Laire Rosado (PMDB)
2° Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
3° Vice-í=',eside:1te: Marçlls Vicente (PSDB)
Titulares

Suplentes

PFL
João Ribeiro
José Carlos Vieira
José Múcio Monteiro
Luciano Castro (S.Part.)
Medeiros
Wilson Braga

Expedito Júnior
João Ribeiro
Robson Tuma
Rodrigo Maia
Roland Lavigne
1 vaga

PMDB
Eunicio Oliveira
Laire Rosado
Júlio Delgado
Pedro Celso (PT)
Osvaldo Biolchi
Ricardo Noronha
Pinheiro Landim
Vanessa Grazziotin (PCdoB)
1 vaga
Zaire Rezende
PSDB
Arthur Virgílio
Alex Canziani
José Militão
Alexandre Santos
Lúcia Vânia
Jovair Arantes
Mareio Fortes
Marcus Vicente
1 vaga
Pedro Henry
PT
Babá
Jair Meneguelli
Carlos Santana
Paulo Paim
José Pimentel
Paulo Rocha
PPB
Arnaldo Faria de Sá
Enivaldo Ribeiro
Augusto Nardes
Herculano Anghinetti
João Tota
Pedro Corrêa
PTB
Luiz Antonio Fleury
1 vaga
PDT
Eurípedes Miranda
Vivaldo Barbosa
Bloco PSB, PCdoB
Luiza Erundina
Eduardo Campos
1 vaga
Pedro Eugênio
Bloco PL, PsT, PMN, PsD, PsL
Cabo Júlio
Avenzoar Arruda (PT)
PTN
Fátima Pelaes (PSDB)
Narcio Rodrigues (PSDB)
Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
1° Vice-Presidente: Raimundo Colombo (PFL)
2° Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSDB)
3° Vice-Presidente: Chico da Princesa (PTB)
Titulares

Suplentes

PFL
Antônio Geraldo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
Igor Avelino (PMDB)
IIdefonso Cordeiro
João Ribeiro
Lael Varella
Oscar Andrade
Raimundo Colombo

Affonso Camargo
Aldir Cabral
Almerinda de Carvalho
Antônio Carlos Konder· Reis
Jairo Azi
Leur Lomanto
Mussa Demes
Paulo Braga
Rubem Medina
PMDB
Barbosa Neto
Carlos Dunga
Francistônio Pinto
Gessivaldo Isaias
Jorge Costa
Múcio Sá
Osvaldo Reis
Wilson Santos

Albérico Filho
Alberto Mourão
Domiciano Cabral
Glycon Terra Pinto
Hermes Parcianello
João Henrique
Marcelo Teixeira
1 vaga
PsDB

Basílio Villani
Coronel Garcia
Dr. Heleno
Narcio Rodrigues
Paulo Feijó
Ricarte de Freitas
Sérgio Reis
Vittorio Medioli

Aloízio Santos
Chiquinho Feitosa
Feu Rosa
Mário Negromonte
Roberto Rocha
Romeu Queiroz
Silvio Torres
1 vaga
PT

Almeida de Jesus (PL)
João Magno
Nilson Mourão
Pedro Celso
Ricardo Berzoini

Carlos Santana
Luiz Sérgio
Philemon Rodrigues (PMDB)
Teima de Souza
Wellington Dias
PPB

Almir Sá
Augusto Nardes
Telmo Kirst
1 vaga

Airton Cascavel
João Tota
José Chaves (PMDB)
1 vaga
PTB

José Carlos Elias
Josué Bengtson

Chico da Princesa
Duilio Pisaneschi
PDT

Giovanni Queiroz
Miriam Reid

Luís Eduardo (S. Part.)
Wanderley Martins
Bloco (PsB, PCdoB)
Gonzaga Patriota
Pedro Chaves (PMDB)

Jandira Feghali
Pedro Valadares

Bloco (PL, PsT, PMN, PsDB, PsL)
Eujácio Simões
De Velasco
PPS
1 vaga

José Borba (PMDB)
PV
Olavo Calheiros (PMDB)
Secretário: Ruy Omar Prudêncio da Silva
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6973 'a 6976

1 vaga

COM'ISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Presidente: Josué Bengtson (PTB)
1° Vice-Presidente: Nilton Capixaba (PTB)
2° Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
3° Vice-Presidente: Raimundo Santos (PFL)
Suplentes
Titulares
PFL
João Ribeiro
Atila Lins
José Melo
Deusdeth Pantoja
Sérgio Barcellos
Luciano Castro
Vic Pires Franco
Raimundo Santos
1 vaga
Zila Bezerra
PMDB
Alceste Almeida
Elcione Barbalho
Confúcio Moura
Freire Júnior
3 vagas
Jorge Costa
Jurandil Juarez
Mário de Oliveira
PSDB
Badu Picanço
Anivaldo Vale
Eduardo Seabra (PTB)
João Castelo
Nilson Pinto
Marinha Raupp
Pedro Henry
Nilton Capixaba (PTB)
Ricarte de Freitas
Sérgio Carvalho
PT
José Pimentel
Babá
Márcio Matos
Marcos Afonso
1 vaga
Paulo Rocha
PPB
João Tota
Luiz Fernando
Sérgio Barros (PDT)
Pastor Amarildo
1 vaga
Vanessa Grazziotin (PCdoB)
PTB
Renildo Leal
Josué Bengtson
PDT
Agnaldo Muniz
Euripedes Miranda
Bloco PSB, PCdoB
Evandro Milhomen
José Antonio
Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Valdir Ganzer (PT)
1 vaga
Secretário: Tércio Mendonça Vilar
Local: Anexo 1\
Telefones: 318-6998/318-6999 e 6970

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL
Presidente: Antonio C. Pannunzio (PSDB)
1° Vice-Presidente: Arnon Bezerra (PSDB)
2° Vice-Presidente: Synval Guazzelli (PSDB)
3° Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
Titulares

Suplentes

PFL
Aldir Cabral
Aroldo Cedraz
Atila Lins
Cláudio Cajado
Francisco Rodrigues
Joaquim Francisco
José Lourenço
Leur Lomanto
Werner Wanderer
1 vaga

Abelardo Lupion
AntOnio Geraldo
Aracely de Paula
Jorge Khoury
Lavoisier Maia
Luciano Castro
Luciano Pizzatto
Luiz Moreira
Manoel Castro
Vilmar Rocha

PMDB
João Magalhães
Jorge Pinheiro
José Chaves
Laire Rosado
Maria Elvira
Zaire Rezende
Zé Gomes da Rocha
2 vagas

Alberto Fraga
Damião Feliciano
Edison Andrino
Elcione Barbalho
João Herrmann Neto (PPS)
Jorge Wilson
Mário de Oliveira
Synval Guazzelli
1 vaga
PSDB

Augusto Franco
Márcio Fortes
Nelson Otoch
Ronaldo Cezar Coelho
Silvio Torres
Vicente Arruda
Vicente Caropreso
Zulaiê Cobra
1 vaga

Antonio Carlos Pannunzio
Arnon Bezerra
Arthur Virgílio
Bonifácio de Andrada
Clovis Volpi
Coronel Garcia
José Teles
Luiz C. Hauly
Paulo Kobayashi
PT

Eduardo Jorge
José Dirceu
Marcedo Déda
Milton Temer
Waldir Pires

Luiz Mainardi
Nilmário Miranda
Paulo Delgado
Virgílio Guimarães
Waldomiro Fioravante
PPB

Edmar Moreira
Robério Araújo
3 vagas

Aldo Rebelo (PCdoB)
Cunha Bueno
Jairo Bolsonaro
Paulo Mourão (PSDB)
Wagner Salustiano
PTB

Eduardo Seabra
Renildo Leal

José Carlos Elias
1 vaga

PDT
Wanderley Martins
José Thomaz NonO (PSDB)
Luiz Salomão
Neiva Moreira
Bloco PSB, PCdoB
2 vagas
Haroldo Lima
Pedro Valadares
Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Bispo Wanderval
Cabo Júlio
Valdemar C. Neto
De Velasco
Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Anexo 1\
Fax: 318-2125
Telefones: 318-8266/318-6992 a 6996

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N° 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
1° Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
2° Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares

Suplentes

PFL
Eduardo Paes
Eliseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Demes

Betinho Rosado
Cleuber Carneiro
Deusdeth Pantoja
Gerson Gabrielli
Pauderney Avelino

Paulo Braga
Pedro Pedrossian
Wilson Braga

Pedro Fernandes
Rodrigo Maia
Ronaldo Caiado
PMDB

Antonio Cambraia
Barbosa Neto
Edinho Bez
Gastão Vieira
José Chaves
Philemon Rodrigues
Waldemir Moka

Alberto Mourão
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Germano Rigotto
José Priante
Luiz Bittencourt
Paulo Lima
PSDB

Alberto Goldman
Anivaldo Vale
Basílio Villani
José Militão
Manoel Salviano
Sampaio Dória
Silvio Torres

Antonio Kandir
José Militão
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço
PT

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana
João Fassarella
Virgílio Guimarães

Aloizio Mercadante
Antonio Palocci
Milton Temer
Ricardo Berzoini
PPB

Eliseu Moura
Enivaldo Ribeiro
Gerson Peres
1 vaga

Fetter Júnior
João Pizzolatti
Romel Anizio
Sampaio Dória (PSDB)
PTB

Celso Giglio
José Carlos Elias

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia
PDT

2 vagas

Coriolano Sales
Luiz Salomão

Bloco (PSB, PCdoB)
Eduardo Campos
Sérgio Miranda
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Marcos Cintra
Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Secretário (a): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Com. Especiais, Anexo Il, Sala 165-B
Telefone: 318-8437/8418
Fax: 318-8418

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA CONSTITUCIONAL N° 96, DE 1992,
QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"
Proposição: PEC 0096/92
Autor: Hélio Bicudo e Outros
Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
1° Vice-Presidente: lédio Rosa (PMDB)
2° Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)
Titulares
Suplentes
PFL
Antônio Carlos Konder Reis
Almerinda de Carvalho
Claudio Cajado
Antônio Jorge
Átila Lins
Corauci Sobrinho
Darci Coelho
José Melo
Leur Lomanto
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Mauro Fecury
Wilson Braga
Paes Landim
PMDB
Alberto Fraga

Gustavo Fruet

Armando Abílio
lédio Rosa
Mendes Ribeiro Filho
Nair Chavier Lobo
Renato Vianna

Nelo Rodolfo
Osmar Serraglio
Zaire Rezende
2 vagas
PSDB

André Benassi
Bonifácio de Andrada
Jutahy Junior
Léo Alcantara
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Airton Xerêz
Feu Rosa
Luiz Piauhylino
Marcus Vicente
Nelson Otoch
Zenaldo Coutinho
PT

Antonio Carlos Biscaia
José Dirceu
Marcelo Déda
Waldir Pires

José Pimentel
Nelson Pellegrino
Padre Roque
Paulo Rocha
PPB

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Simão Sessim

Arnaldo Faria de Sá
Edmar Moreira
Iberê Ferreira
PTB

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

Celso Giglio
Chico da Princesa

PDT
José Roberto Batochio
Fernando Coruja
Bloco (PSB, PCdoB)
José Antonio
Agnelol Queiroz
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
João Caldas
De Velasco
Secrretária: Cily Montenegro
Locar: Serviço de Comissão Especial, Anexo Il, Sala 165-8
Telefone: 318-7056

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA CONSTITUCIONAL N° 498, DE 1998,
DO SENHOR DEPUTADO JOSÉ GENOíNO E
OUTROS, QUE "ALTERA A REDAÇÃO DOS
ARTIGOS 49, 84, 89, 90, 142 E 144 E SUPRIME
O ARTIGO 91 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E
À PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N° 626, DE 1998, DO PODER EXECUTIVO, QUE
"ALTERA DISPOSITIVOS DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL, M-=DIANTE A INCLUSÃO DO CARGO
DE MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA ENTRE
OS P'RIVATIVOS DE BRASILEIRO NATO, A
ALTERAÇÃO DA COMPOSiÇÃO DO
CONSELHO DE DEFESA NACIONAL, A
DEFINiÇÃO DO Juízo COMPETENTE PARA
PROCESSAR E JULGAR OS COMANDANTES
DA MARINHA, DO EXÉRCITO E DA
AERONÁUTICA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS", APENSADA ÀQUELA
Proposição: PEC 0498/97
Presidente:
1° Vice-Presidente:
20 Vice-Presidente:
30 Vice-Presidente:

Autor: José Genoino e outros

Titulares

Suplentes
PFL

Aldir Cabral
Arolde de Oliveira
Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Maluly Netto
Paes Landim
Werner Wanderer

Atila Lins
Corauci Sobrinho
Elton Rohnelt
Jairo Carneiro
João Ribeiro
José lourrenço
Luciano Pizzatto
PMOB

Henrique Eduardo Alves
João Henrique
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Silas Brasileiro
Synval Guazzelli

6 vagas

PSOB
Ayrton Xerêz
Coronel Garcia
Luciano Ca&tro
Marcus Vicente
Nicias Ribeiro
Pedro Henry

Antonio Feijão
Arnon Bezerra
Badu Picanço
Feu Rosa
Luiz Ribeiro
Marisa Serrano
PT

João Herrmann Neto (PPS)
Milton Temer
Virgílio Guimarães
Waldomiro Fioravante

José Genoino
Paulo Delgado
2 vagas
PPB

Hugo Biehl
Jair Bolsonaro
Nelson Meurer

Ary Kara
Celso Russomanno
João Tota
PTB

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

José Carlos Martinez
Roberto Jefferson
POT

Neiva Moreira

1 vaga
Bloco (PSB, PCdoB)

Haroldo Lima

Aldo Rebelo
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Cabo Júlio

Remi Trinta

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO
Proposição: RCP 0001/99
Autor: Morini Torgan e outros
Presidente: Magno Malta (PTB)
10 Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
20 Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
30 Vice-Presidente:
Relator: Moroni Torgan (PSDB)
Titulares
Suplentes
PFL
Eber Silva (PT)
Antônio Jorge
Laura Carneiro
Celcita Pinheiro
Reginaldo Germano
Elton Rohnelt
Robson Tuma
Silas Câmara
PMDB
Elcione Barbalho
Confúcio Moura
Nelo Rodolfo
3 vagas
Ricardo Noronha
Waldemir Moka
PSOB
Lino Rossi
Pedro Canedo
Moroni Torgan
Sérgio Reis
Zulaiê Cobra
1 vaga

PT
Antonio Carlos Biscaia
Fernando Ferro

Eber Silva (PDT)
Padre Roque

PPB
Celso Russomanno
Nilton Baiano

Jonival Lucas Junior
José Janene
PTB

Magno Malta

Pompeo de Mattos
Bloco (PSB, PCdoB)

paulo Baltazar
José Antonio
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Cabo Júlio
Pastor Valdeci
Secretário (a): Carmem Guimarães Amaral
.
Local: Serviço de Com. Pariam. de Inq., Anexo li, s/139-B
Telefone:318-7054

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA CONSTITUCIONAL N° 203, DE 1995,
DO SENHOR DEPUTADO LAPROVITA VIEIRA E
OUTROS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1°
DO ARTIGO N° 222 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL, SUPRIMINDO-SE O § 2° DO
REFEIDO ARTIGO, QUE TRATA DA
PROPRIEDADE DE EMPRESAS
JORNALlsTICAS E DE RADIODIFUSÃO
SONORA E DE SONS E IMAGENS", E À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
455, DE 1997, DO SENHOR DEPUTADO
·ALOYSIO NUNES FERREIRA E OUTROS, QUE
"DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 222 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL", APENSADA ÀQUELA
Proposição: PEC 0203/95
Autor: LaprovitaVieira e outros
Presidente:Ayrton Xerêz (PSDB)
10 Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
20 Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
30 Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
Titulares
Suplentes
PFL
Arolde de Oliveira
Airton Roveda
José Mendonça Bezerra
Francisco Garcia
Lavoisier Maia
Joel de Hol/anda
José Ronaldo
Luiz Moreira
Maluly Netto
Santos Filho
Pedro Pedrossian
Silas Câmara
Ronaldo Caiado
Vic Pires Franco
PMOB
Eunicio Oliveira
Henrique Eduardo Alves
João Pinheiro
5 vagas
Luiz Bittencourt
Nelo Rodolfo
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim
PSOB
Anivaldo Vale
Ayrton Xerêz
José Thomaz Nonô
Luís Eduardo
Roberto Brant
Vittorio Medioli

Alberto Goldman
Fernando Gabeira (PV)
Marisa Serrano
Zenaldo Coutinho
2 vagas

PT
Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

PTB
Regis Cavalcante (PPS)
3 vagas

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Caio Rif:ifa
Walfrido Mares Guia
PDT

Coriolano Sales
PPB

Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho
Wagner Salustiano

Fernando Coruja
Bloco (PSB, PCdoB)

José Janene
Robério Araújo
1 vaga

Pedro Valadares
Djalma Paes
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
De Velasco
Lincoln Portela

PTB
Albérico Cordeiro
José Carlos Martinez

Iris Simões
Murilo Domingos
PDT

Neiva Moreira

Agnaldo Muniz
Bloco (PSB, PCdoB)

Clementino coelho

Jandira Feghali

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Bispo Rodrigues
Bispo Wnaderval
Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li. Sala 165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À
REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Proposição:
Autor: PRESIDENTE
Presidente: De Velasco (PST)
1° Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Aroldo Cedraz (PFL)
Titulares
Suplentes
PFL
Aracely de Paula
Aroldo Cedraz
Cesar Bandeira
Ciro Nogueira
Darci Coelho
Dr. Benedito Dias
Jaime Martins
Eduardo Paes
Maluly Netto
Jairo Azi
Joel de Hollanda
Pedro Fernandes
Paes Landim
Silas Câmara
PMDB
Albérico Filho
Glycon Terra Pinto
Alberto Mourão
5 vagas
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga
PSOB
Aécio Neves
Arthur Virgílio
Alberto Goldman
Bonifácio de Andrada
Antonio Carlos Pannunzio
João Almeira
Arnaldo Madeira
Marcio Fortes
Jutahy Junior
Nelson Marchezan
Zulaiê Cobra
1 vaga
PT
Gilmar Machado
Geraldo Magela
José Genoíno
João Paulo
Paulo Delgado
Marcelo Oéda
Virgílio Guimarães
Professor Luizinho
PPB
Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti
José Unhares

3 vagas

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 129-B
Telefone: 318-6893

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N° 10, DE 1999, QUE
"DISPÕE SOBRE O REGIME DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PLP 0010/99
Autor: Poder Executivo
Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
1° Vice-Presidente: Freire Júnior (PMDB)
2° Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
3° Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
Relator: Manoel Castro (PFL)
Titulares
Suplentes
PFL
Afonso Camargo
Celcita Pinheiro
Jaime Fernandes
Costa Ferreira
Deusdeth Pantoja
Joel de Hollanda
Laura Carneiro
Manoel Castro
Luis Barbosa
Medeiros
Paulo Octávio
Pedro Bittencourt
Raimundo Colombo
lJIJii.:õon Braga
PMDB
Edison andrino
Freire Júnior
Milton Monti
João Magalhães
Osmânio Pereira
José Chaves
José Priante
3 vaga
Nelson Proença
Synval Guazzelli
PSOB
Átila Lira
Adolfo marinho
Basílio Vilfani
Jutahy Junior
Zenaldo Coutinho
Emerson Kapaz
3 vagasd
Lino Rossi
Nelson Marchezan
1 vaga
PT
Arlindo Chinaglia
Teima de Souza
Eduardo Jorge
3 vagas
Ricardo Berzoini
Wellington Dias
PPB
Alcione Athayde
Eurico Miranda
Herculano Anghinetti
Arnaldo Faria de Sá
Jonival Lucas Junior
Hugo Biehl
PTB
Caio Riela
Iris Simões
Renildo Leal
Rodrigo Maia
POT
Dr. Hélio
Alceu Collares
Bloco (PSB, PCdoB)
Ricardo Maranhão
Gonzaga Patriota

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Luciano Bivar
Uncoln Portela
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, 5/165-8
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N° 09, DE 1999, QUE
"DISPOE SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A
INSTITUiÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS
ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL E PELOS
MUNIC(PIOS"
ProposiçAo: PLP 0009/99
Autor: Poder Executivo
Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
1° Vice-Presidente: Pedro Canedo (PS08)
20 Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMOB)
3° Vice-Presidente: Or. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL).
Titulares
Suplentes
PFL
Eduardo Paes
AntOnio Jorge
Paulo Braga
Jaime Martins
Paulo Marinho
João Ribeiro
Mauro Fecury
Paulo OCtávio
Robson Tuma
Raimundo Colombo
Ursiclno Queiroz
Raimundo Santos
Wilson Braga
Vilmar Rocha
PMDB
Gustava Fruet
Albérico Filho
Milton Monti
João Colaço
Norberto Teixeira
4 vagas
Osvaldo Biolchi
Pedro chaves
Wilson Santos
PSDB
Anivaldo Vale
José de Abreu
Helenildo Ribeiro
Maria Abadia
Joio Castelo
Paulo Mourão
Max Rosenmann
Saulo Pedrosa
Pedro Canedo
2 vagas
Saulo Pedrosa
PT
Antonio Palocci
Angela Guadagnin
Or. Rosinha
Jair Meneguelli
Fernando Ferro
Márcio Matos
G!:mar Machado
1 vaga
PPB
Antonio Joaquim Araújo
Pastor Amarildo
Enivaldo Ribeiro
Robério Araújo
Nilton Baiano
Yvonilton Gonçalves
PTB
Celso Giglio
Chico da Princesa (PSOB)
Max Mauro
Walfrido Mares Guia
PDT
Alceu Collares
Or. Hélio
Bloco (PSB, PedoB)
Ojalma Paes
Pedro Eugênio
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Marcos de Jesus
Remi Trinta
Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/169-8
Telefone: 318-7555

COMISSÃO ESPECI1\L DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N°';08; DE 1999, QUE
"DISPÕE SOBRE A RELAÇÃO ENTRE A UNIÃO,
OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL E OS
MUNiCípIOS, SUA~:AUTARQUIAS,
FUNDAÇÕES, SOCIEDADES DE ECONOMIA
MISTA E OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS E
SUAS RESPECTIVAS ENTIDADES FECHADAS
DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, E-oÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PLP 0008/99
Autor: Poder Executivo
Presidente: José Linhares (PPB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Sérgio Reis. (PSOB)
3° Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
Relator: Werner Wanderer (PFL)
Titulares
Suplentes
Adauto Pereira
Dr. Benedito Dias
Elton Rohnelt
José Carlos Veira
José Mendonça Bezerra
Roberto Pessoa
Zila Bezerra

Almerinda de Carvalho
Aracely de paula
Betinho Rosado
José Lourenço
Roland Lavigne
Rubens Furlan
Werner Wanderer
PMDB

Aníbal Gomes
Waldemir Moka
4 vagas

Ana Catarina
Armando Abílío
Edinho Bez
João Matos
Jorge Alberto
1 vaga
PS08

Nilson Pinto
Roberto Rocha
4 vagas

Adolfo Marinho
José Teles
Juquinha
Lidia Quinan
Ricarte de Freitas
Sérgio Reis
PT
Henrique Fontana
José Pimentel
Virgllio Guimarães
Walter Pinheiro

Geraldo Magela
João Magno
Luci Choinacki
Luiz Mainardi
PPB

Alcione Athayde
José Linhares
Robério Araújo

Luis Carlos Heinze
Oliveira Filho
Zé índio (PMDB)
PTB
Fernando Gonçalves
José Carlos Martinez

Iris Simões
Renildo Leal
POT

Celso Jacob

1 vaga
BloC9 (PSB, PCdoB)
Ricardo Maranhão

Sérgio Novais

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Secretário: Erles Janner Gorini
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-7067

,

.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 18, DE
1999, QUE REGULAO·ARTIGO 163, INCISOS l,'
11,111 E IV, E O ARTIGO 169DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL, DISPÕE SOBRE PRINCípIOS
FUNDAMENTAIS' E NORMAS GERAIS DE
FINANÇAS PÚBLICAS E ESTABELECE O
REGIME DE GESTÃO FISCAL RESPONSÁVEL,
BEM ASSIM ALTERA A LEI COMPLEMENTAR NO 64,
DE 18 DE MAIO DE 1990
Proposição: PLP 0018/99
Autor: Poder Executivo
Presidente: Joaquim Francisco (PFL)
1° Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
2" Vice-Presidente: Carlito Merss (PT)
3° Vice-Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
Relator: Pedro Novais (PMDB)

Titulares

Suplentes
PFL
Eduardo Paes
Gervásio Silva
Ivanio Guerra
Nice Lobão
Pauderney Avelino
Paulo Octávio
Ronaldo Caiado

Betinho Rosado
Joaquim Francisco
José Ronaldo
Moreira Ferreira
Pedro Pedrossian
Roberto Brant
Rubem Medina
PMOB

Múcio Sá
Silas Brasileiro
4 vagas

Armando Monteiro
Carlos Dunda
Cezar Schirmer
Gastão Vieira
Pedro Novais
1 vaga
PSOB
Aloizio Santos
Custódio Mattos
Juquinha
Luiz Carlos Hau/y
Roberto Rocha
Veda Crusius

André Benassi
Ayrton Xerêz
João Almeida
Marcio Fortes
Raimundo Gomes de Matos
1 vaga
PT
Ben-Hur Ferreira
Iara Bernardi
João Coser
Professor Luizinho

Carlito Merss
Fernando Marroni
Geraldo Magela
João Fassarella
PPB

Almir Sá
Edmar Moreira
Márcio Reinaldo Moreira

Eliseu Moura
Iberê Ferreira
Roberto Balestra

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA
CASA, ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇAo,
RELATIVOS À ~EGULAMENTAÇAo DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,
CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192, DA CONSTITUIÇAo FEDERAL
Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
1° Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
2" Vice·Presidente: Ricardo Berzoil1i (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)

Titulares
Jorge Khoury
José Lourenço
Marcondes Gadelha
Pedro Bittencourt
Roberto Brant
Robson Tuma
Rubem Medina

Celso Giglio
Duilio Pisaneschi
POT
1 vaga

Luiz Salomão

PMOB
AntOnio do Valle
Armando Monteiro
Flávio Derzi
Freire Júnior
Milton Monti
1 vaga
PSOB
Antonio Kandir
Danilo de Castro
Manoe Salviano
Veda Crusius
2 vagas

Jovair Arantes
Luiz Carlos Hauly
Nilo Coelho
Xico Graziano
2 vagas
PT

Geraldo Magela
João Coser
Ricardo Berzoini
Wellington Dias

João Grandlo
José Pimentel
Luiz Mainardi
Milton Temer
PPB

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

Delfim Netto
Herculano Anghinetti
Márcio Reinaldo Moreira
PTB

Murilo Domingos
1 vaga

José carlos Elias
Luiz Antonio Fleury
POT

Enio Bacci

Pompeo de Mattos

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Marcos Cintra
Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Bloco (PSB, PCdoB)
Sérgio Miranda
Eduardo Campos
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Eujácio Simões
Luciano Bivar
Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318-7063

Corauci Sobrinho
FrancisCo Rodrigues
Joio Ribeiro
JoSé Carlos Coutinho
Luciano Pizzatto
Paes Landim
Rodrlgo Mala

Edinho Bez
Eunicio Oliveira
Nelson Proença
Paulo Lima
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho

PTB
Murilo Domingos
Rodrigo Maia

Suplentes
PFL

Bloco (PSB, pedoB)
Djalma Paes

Sérgio Miranda

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165·B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EM~DA
CONSTITUCIONAL N° 627, DE 1998, QUE
"ALTERA OS ARTIGOS 29''E 212 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA CONSTITUCIONAL N° 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALíNEA
"e" DO INCISO 11 DO § 5° DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Proposição: PEC 0627/98
Autor: senado Federal
Presidente: Atila Lins (PFL)
1° Vice-Presidente: Themistocles Sampaio (PMDB)
2° Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
3° Vice-Presidente: Eliseu Moura (PPB)
Relator: Ronaldo Cezar Coelho (PSDB)

Proposição: PEC 374/96
Autor: Senado Federal
Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
1° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2° Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
3° Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)

TitularEls

Titulares

• Suplentes

Suplentes

PFL
Affonso Camargo
Atila Lins
Paulo Magalhães
Pedro Tittencourt
Raimundo Santos
Roberto Pessoa
Vilmar Rocha

AntOnioGeraldo
Ciro Nogueira
Darci Coelho
Eduardo Paes
Gilberto Kassab
Jaime Martins
Roberto Argenta

PFL
Almerinda de Carvalho
AntOnio Jorge
Dr, Benedito Dias
Gervásio Silva
Leur Lomanto
Luis Barbosa
Neuton Lima

PMOB
Confúcio Moura
Domiciano Cabral
Hermes Parcianello
Norberto Teixeira
Olavo Calheiros
Themístocles Sampaio

Freire Júnior
Gastão Veira
Pinheiro landim
Wilson Santos.
2 vagas

PMOB

Aloízio Santos
Luiz Carlos Hauly
Ricardo Ferraço
3 vagas

PSOB
Alexandre Santos
Léo Alcântara
Zenaldo Coutinho
3 vagas

André Benassi
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

PT
Geraldo Simões
Luiz sérgio
Maria do Carmo Lara
Teima de Souza

Angela Guadagnin
Antonio Palocei
João Herrmann Neto (PPS)
João Magno

PT
Antonio Carlos Biscaia
Marcelo Déda
2 vagas

4 vagas

PPB

PPB
Cunha Bueno
Elíseu Moura
José Janene

3 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda
1 vaga

Ary Kara
Augusto Farias
Gerson Peres
PTB

PTB
Celso Gigio
1 vaga

Jorge Wilson
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim
3 vagas

Albérico Filho
Barbosa neto
Domiciano Cabral
Gustavo Fruet
Philemon Rodrigues
'1 vaga

PSOB
Alberto Goldman
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro
Paulo Feij6
Roberto Rocha
Ronaldo Cezar Coelho

Luiz Moreira
Marcondes Gadelha
Medeiros
Nice Lobão
Raimundo Santos
Robson Tuma
1 vaga

José Carlos Elias
Renildo Leal

Max Mauro
Nilton Capixaba

Nelson Marquezelli
1 vaga
POT

Coriolano Sales

Enio Bacei
POT
Coriolano Sales

Airton Dipp
Bloco (PSB, PCdoB)
Pedro Eugênio

Bloco (PSDB, PC do B)
José Antonio

Vanessa Grazziotin

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Almeida de Jesus
Pastor Valdeci Paiva
Secretária: Adia Calheiros Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11 .
Telefone:318-7062

Djalma Paes

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Bispo Wanderval
Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
LOc;lI: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-7062

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A APURAR O DESPERDíCIO DE
ALIMENTOS NO PERíODO DOS GOVERNOS
IMEDIATAMENTE ANTERIORES AO
PRESIDENTE FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO, QUANTO ,AO ARMAZENAMENTO,
RODíZIO DE ESTOQUES, TRANSPORTE,
MOVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS
ALIMENTOS ESTOCADOS.
Proposição: RCP 0010/95
Autor: Marilu Guimarães e outros
Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
1° Vice-Presidente: Luís Eduardo (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPB)
Titulares
Suplentes
PFL
Airton Roveda
Celcita Pinheiro
Elton Rohnelt
Ciro Nogueira
João Ribeiro
Paulo Braga
Ronaldo Caiado
Roberto Pessoa
PMDB
Philemon Rodrigues
Carlos Dunga
Silas Brasileiro
ancistônio Pinto
Wilson Santos
José Borba
PSDB
Jovair Arantes
Lidia Quinan
Marisa Serrano
Luis Eduardo
1 vaga
1 vaga
PT
2 vagas
Adão Pretto
Aloizio Mercadante
PPB
Augusto Nardes
Alcione Athayde
Romeu Anizio
Cleonâncio Fonseca
PTB
Nelson Marquezelli

Caio Riela
PDT

1 vaga

Olimpio Pires
Bloco (PSB, PcdoB)
1 vaga
Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11

1 vaga

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A ATUAÇÃO DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO íNDIO - FUNAI
Proposição: RCP 0013/95
Autor: Elton Rohnelt e outros
Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
1° Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Antonio Feijão (PSDB)
Titulares
Suplentes
PFL
Dr. Benedito Dias
Elton Rohnelt
João Ribeiro
Francisco Garcia
José Melo
Luciano Castro
Luis Barbosa
Raimundo Santos
PMOB
Jurandil Juarez
Alceste Almeida
Osvaldo Reis
Igor Avelino
Teté Bezerra
Jorge Costa

PSOB
Sebastião Madeira
Zenaldo Coutinho
1 vaga

Antonio Feijão
B. Sá
Nicias Ribeiro
PT

João Grandão
Padre Roque

Dr. Rosinha
Pedro Wilson
PPB

Yvonilton Gonçalves
1 vaga

Almir Sá
Oliveira Filho
PTB

Josué Bengtson

Renildo Leal
POT
Agnaldo Munjz

Fernando Zuppo
Bloco (POB, PcdoB)

. ·Vanessa Grazziotin

Evando Milhomen

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Servo de CPI, Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-7058
(* indicado de ofício pelo presidente.)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A CRISE NO
SETOR PRODUTIVO DE BORRACHA NATURAL
E OS REFLEXOS DA pOLíTICA
GOVERNAMENTAL NO SETOR
Proposição: RCP 0033/93 Autor: Pauderney Avelino e outros
Presidente: Badu Picanço (PSDB)
1° Vice-Presidente: Jurandil Juarez (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: João Tota (PPB)
Relator: Silas Câmara (PFL)
Titulares
Suplentes
PFL
Francisco Garcia
Dr. Benedito Dias
Francisco Rodrigues
IIdefonço cordeiro
Luis Barbosa
Pauderney Avelino
Zila Bezerra
Silas Câmara
PMDB
Alceste Almeida
Eicione Barbalho
Confúcio Moura
Jurandil Juarez
Jorge Costa
Luiz Bittencourt
PSDB
Fátima Pelaes
Sérgio Carvalho
1 vaga

Badu Picanço
João Castelo
Nilson Pinto
PT

2 vagas

Adão Pretto
Aloizio Mercadante
PPB

2 vagas

João Tota
Luiz Fernando
PTB

1 vaga

Nilton Capixaba
POT

Euripedes Miranda

Sérgio Barros
Bloco (PSB, PCdoB)
1 vaga
Secretário: Rejane Salete Marques
Local: Servo de CPI, Anexo li, sala 151-B
Telefone: 318-7051

1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO
ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL À POPULAÇÃO)
Proposição: PEC 0089/95
Autor: Nicias Ribeiro e outros
Presidente: Rafael Guerrar (PSDB)
10 Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
20 Vice-Presidente: Geraldo Simões
30 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)
Titulares
Suplentes
PFL
Darci Coelho
José Mendonça Bezerra
Francisco Rodrigues
Paulo Braga
Jaime Martins
Pedro Bittencourt
Maluly Netto
Sérgio Barcellos
Moreira Ferreira
Vilmar Rocha
Paulo Marinho
Zezé Perrella
Roland Lavigne
Zila Bezerra
PMDB
Hermes Parcianello
Ana Catarina
João Mendes
Anibal Gomes
4 vagas
Igor Avelino
João Magalhães
Norberto Teixeira
Zé fndio
PSDB
Fátima Pelaes
Ademir Lucas
Maria Abadia
Antonio Feijão
Marinha Raupp
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Max Rosenmann
Nilson Pinto
Rafael Guerra
1 vaga
Zulaiê cobra

(pn

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS
EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI N° 634, DE 1975, QUE
"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"
Proposição: PL 0634175
Autor: Poder Executivo
Presidente: João Castelo (PSDB)
10 Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
20 Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
30 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)
Titulares
Suplentes
PFL
Antônio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Jaime Martins
José Ronaldo
Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza
PMOB
Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
Synval Guazzelli

Philemon Rodrigues
5 vagas

PSOB
Alexandre Santo~
Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Vicente Arruda
1 vaga

4 vagas

PPB
Antonio Joaquim Araújo
Hugo Biehl
Romel Anizio

Renildo Leal
1 vaga
PDT

Eber Silva

Celso Russomanno
2 vagas

Augusto Nardes
Edmar Moreira
Wagner Salustiano
PTB

PTB
Celso Giglio
Max Mauro

Fernando Ferro
Geraldo Magela
José Pimenta I
Waldir Pires

Antonio Carlos Biscaia
Iara Bernardi
Marcelo Déda
Marcos Rolim

PPB
Cunha Bueno
João Pizzolatti
1 vaga

andré Benassi
Feu Rosa
José Militão
Nelson Otoch
2 vagas

PT

PT
Geraldo Simões
Wellington Dias
2 vagas

Antônio Geraldo
Cesar Bandeira
Eduardo Paes
Francisco Garcia
Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Werner Wanderer

Caio Riela
Fernando Gonçalves

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson
POT
José Roberto Batocho

Pompeo de Mattos

Bloco (PSB, PCdoB)
Pedro Eugênio
1 vaga
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Almeida de Jesus
Remi Trinta
PV
Regis Cavalcante (PPS)
Airton Cascavel (PPS)
Secretária: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
TeIAf()ne: 318-7067
FAX: 318-2140

Coriolano Sales

Bloco (PSB, pedoB)
José Antonio

Aldo Releio

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Lincoln Portela
João Caldas
PPS
1 vaga
Airton Cascavel
Secretario: Silvio Sousa da Silva
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, sala 165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
AVERIGUAR DENÚNCIAS DA OCORRÊNCIA DE
PESCA PREDATÓRIA E TRABALHO ESCRAVO
NAS ÁGUAS DO LITORAL SUL DO BRASIL,
NOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E
SANTA CATARINA
Proposição: Requerimento
Autor: Fernando Marroni
Presidente: Fernando Marroni (PT)
1° Vice-Presidente: Pedro Bittencourt (PFL)
2° Vice-Presidente: Vicente Caropreso (PSDB)
3° Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
Relator: Renato Vianna (PMDB)

Presidente:Rubens Furlan (PFL)
1° Vice-Presidente:Zenaldo coutinho (PSDB)
2° Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
3° Vice-Presidente:Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: Ana Catarina (PMDB)
Titulares

Suplentes

PFL
Ciro Nogueira
José Carlos Vieira
Luciano Pizzatto
Mauro Fecury
Ney Lopea
Raimundo Colombo
Rodrigo' Maia

Cleuber Crneiro
Expedito Júnior
Gerson Gabrielli
Ivanio Guerra
Luiz Moreira
Paulo Marinho
Rubens Furlan

Suplentes

Titulares

PMDB
PFL
Gervásio Silva
Raimundo Colombo

José Carlos Vieira
Pedro Bittencourt
PMDB

Domiciano Cabrál
1 vaga

Osvaldo Biolchi
Renato Vianna

Osmar Serraglio
Osvaldo Biolchi
Themistocles Sampaio
3 vagas

Ana Catarina
Igor Avelino
João Mendes
Lamartine Posella
Silas Brasileiro
Zaire Rezende
PSDB

PSDB
Nelson Marchezan
1 vaga

Vicente Garoprczc
Veda Crusius
PT

Carlito Merss

Fernando Marroni

Luciano Castro
Paulo Mourão
Sérgio Reis
3 vagas

Feu Rosa
Nelson Otoch
Pedro Henry
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra
PT

PPB
Luis Carlos Heinze

Hugo Biehl
PTB

Paulo Roch
3 vagas

Adão Pretto
Avenzoar Arruda
Rubens Bueno (PPS)
Valdeci Oliveira

Iris Simões

Caio Riela
PDT

PPB

Serafim Venzon

Pompeo de Mattos
Bloco (PSB, PCdoB)
Paulo Baltazar

Evandro Milhomen

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Paulo José Golvêa
Pastor Valdeci Paiva
Secretario: Valdivino Tolentino Filho
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, sala 16ô-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA CONSTITUCIONAL N° 7, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO XXIX DO
ART. 7° E REVOGA O ART. 233 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E PEC 264, DE
1995, DO SENHOR DEPUTADO DILCEU
SPERAFICO, QUE "ALTERA O INCISO XXIX DO
ART. 7° DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, PARA
UNIFORMIZAR O PRAZO PRESCRICIONAL
PARA AÇÕES TRABALHISTAS", APENSADA.
Proposição: PEC 0007/99

Autor:Senado Federal o outros

Luiz Carlos Heinze
2 vagas

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anguinetti
Pedro Corrêa
PTB

Nelson Marquezelli
1 vaga

José Carlos Elias
Josué Bengtson
PDT

Neuton Lima (PFL)

Celso Jacob
Bloco (PSB, PCdoB)

Inácio Arruda

Ricardo Maranhão
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Paulo José Gouvêa

João Caldas
PPS

Fernando Gabeira (PV)
1 vaga
.
Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Servo Comissões Espciais, Anexo 11, sala 168-A
Fax: 318-2140
Telefone: 318-6874

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR A
ARRECAflAÇÃO E DESTINAÇÃO DA VERBA
DA TAXA DE ORGANIZAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO DO MERCADO DE
BORRACHA - TORMB - NO QUE SE REFERE A
ATUAÇÃO DO INSTITUTO BRASILEIRO DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA

lIdefonço Cordeiro
Sérgio Barcellos

Paulo Magalhães
Vilmar Rocha
PMDB

Cezar Schirmer
Germano Rigotto
4 vagas

Darcísio Perondi
Edison Andrino
Elcione Barbalho
Múcio Sá
Rita Camata
Zaire Rezende
PSDB
Adolfo Marinho
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Luiz Carlos Hauly
Maria Abadia
Paulo Kobayashi

Custódio Mattos
Feu Rosa
João Almeida
Paulo Kobayashi
Ricardo Ferraço
1 vaga

Proposição: RCP 0014/95
Autor:João Maia e outros
Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
1° Vice-Presidente: Jorge Costa (PMDB)
PT
2° Vice-Presidente:
4 vagas
Adão Pretto
3° Vice-Presidente: Almir Sá (PPB)
Aloizio Mercadante
Relator: Luciano Pizzatto (PFL)
Angela Guadagnin
Titulares
Suplentes
Antonio Carlos Biscaia
PFL
PPB
Adaudo Pereira
Antônio Jorge
Júlio Redecker
Cunha Bueno
Airton Roveda
Luciano Pizzatto
Nelo Rodolfo (PMDB)
Fetter Júnior
Pedro Pedrossian
Expedito Júnior
1 vaga
Nelson Meurer
Paulo Braga
Zila Bezerra
PTB
PMDB
Fernando Gonçalves
Duílio Pisaneschi
Alcestes Almeida
Luiz Bittencourt
Magno Malta
Eduardo Seabra
Moacir Micheletto
Confúcio Moura
PDT
1 vaga
Jorge Costa
1 vaga
Neiva Moreira
PSDB
Bloco
(PSB,
PCdoB)
Arthur Virgílio
Anivaldo Vale
Haroldo Lima
Pedro Valadares
2 vagas
Ricarte de Freitas
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Xico Graziano
Bispo Wanderval
Paulo José Gouvêa
PT
PV
Adão Pretto
2 vagas
Fernando Gabeira
Ben-Hur Ferreira (PT)
Aloizio Mercadante
Secretário:
José
Maria
Aguiar
de
Castro
PPB
Local. Servo Comissões Especiais, Anexo 11
Almir Sá
Eurico Miranda
Gerson Peres
Telefone: 318-7061
Simão Sessim
PTB
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
Renildo Leal '
Eduardo Seabra
PDT
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI N° 9503,
Sérgio Barros
vaga
DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
Bloco (PSB, PCdoB)
TRÂNSITO BRASILEIRO"
1 vaga
vaga
Secretário: Ronaldo Alves da Silva
Proposição: REQUERIMENTO
Autor: José Carlos Aleluia
Local: Serviço de CPI, Anexo 11, sala 139-B
Presidente: Ary Kara (PPB)
Telefone: 318-6879/318-7054
1° Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen
2° Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
3° Vice-Presidente: Coronel Garcia (PSDB)
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares
Suplentes
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 20, DE 1995,
PFL
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"
Aldir Cabral
Joaquim Francisco
Corauci Sobrinho
José Carlos Aleluia
Proposição: P"E"c 0020/95
Autor: Eduardo Jorge e outros
PMDB
Presidente: /
Glycon Terra Pinto
Euler Morais
1° Vice-Presidente:
Marçal Filho
Jorge Tadeu Mudalen
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
PSDB
Titulares
Suplentes
Aloizio Santos
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
PFL
Coronel Garcia
Antõnio Geraldo
Antônio Carlos Konder Reis
PT
Aroldo Cedraz
Jaime Martins
Padre Roque
Cesar Bandeira
Pedro Wilson
Laura Carneiro
Expedito Júnior
Leur Lomanto
PPB
Paes Landim
Francisco Coelho
Ary Kara
João Tota

PTB
Duilio Pisaneschi

1 vaga
POT
Fernando Zuppo

Dr. Hélio
Bloco (PSB. PCdoB)
Gonzaga

Patriota
EvandroMilhomen
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Lincoln Portela
João Caldas
Secretário: Edla Calheiro Bispo
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, sala 165-B
Telefone: 318-7062/318-2140
Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"
Proposição: PEC 0020/95
Autor: Eduardo Jorge e Outros
Presidente...... : Rita Camata (PMDB)
1° Vice-Presidente : Leur Lomanto (PFL)
2° Vice-Presidente :
3° Vice-Presidente : Cunha Bueno (PPB)
Relator. ..: Bonifácio de Andrada (PSDB)
Titulares
Suplentes
PFL
Antônio Geraldo
Antônio Carlos Konder Reis
Aroldo Cedraz
Jaime Martins
Cesar Bandeira
Laura Carneiro
Expedito Júnior
Leur Lomanto
Francisco Coelho
Paes Landim
IIdefonço Cordeiro
Paulo Magalhães
Sérgio Barcellos
VilmarRocha
PMDB
Cezar Schirmer
Darcisio Perondi
Germano Rigotto
Edison Andrino
4 vagas
Elcione Barbalho
Múcio Sá
Rita Camata
Zaire Rezende
PSOB
Custódio Mattos
Adolfo Marinho
Bonifácio de Andrada
Feu Rosa
João Almeida
Carlos Mosconi
Ricardo Ferraço
Luiz Carlos Hauly
Saulo Pedrosa
Maria Abadia
1 vaga
1 vaga(s)
PT
4 vaga(s)
Adão Pretto
Aloizio Mercadante
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia
PPB
Carlos Cury
Cunha Bueno
Júlio Redecker
Fetter Júnior
Nelo Rodolfo (PMDB)
Nelson Meurer
PTB
Fernando Gonçalves
Duilio Pisaneschi
Magno Malta
Eduardo Seabra
PDT
1 vaga

Neiva Moreira
Bloco PSB,PCdoB
Haroldo Lima

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
LocaL ..: Servo Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone....: 318-8428

Pedro Valadares
Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Bispo Rodrigues
Paulo José Gouvêa
PV
Ben-Hur Ferreira (PT)
Fernando Gabeira

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N° 4.376, DE
1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA
A FALÊNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E
A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA
PELAS LEIS COMERCIAIS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL.4376/93
Autor: Poder Executivo
Presidente.......: Chico da Princesa (PSDB)
1° Vice-Presidente
:
2° Vice-Presidente
: Waldomiro Fioravante (PT)
3° Vice-Presidente : Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator...: Gerson Gabrielli (PFL)
Titulares
Suplentes
PFL
Adauto Pereira
Gerson Gabrielli
Expedito Júnior
Lavoisier Maia
IIdefonça Cordeiro
Paulo Magalhães
Luis' Barbosa
Paulo Octávio
Paulo Marinho
Ricardo Fiuza
Roberto Pessoa
Rubem Medina
1 vaga
Rubens Furlan
PMOB
Gastão Vieira
João Henrique
Mendes Ribeiro Filho
João Magalhães
Osmânio Pereira
Jorge Alberto
3 vagas
Marcelo Barbieri
Osvaldo Biolchi
Waldir Schmidt
PSOB
Anivaldo Vale
Ademir Lucas
Basilio Villani
Chico da Princesa
Nelson Otoch
Custódio Mattos
Vicente Caropreso
Jovair Arantes
Veda Crusius
Max Rosenmann
1 vaga
1 vaga
PT
4 vagas
Arlindo Chinaglia
Jair Meneguelli
Luiz Mainardi
Waldomiro Fioravante
PPB
Almir ,Sá
Ary Kara
José Janene
Ibrahim Abi-Ackel
Simão Sessim
Márcio Reinaldo Moreira
PTB
Duilio Pisaneschi
2 vagas
1 vaga
POT
Fernando Coruja
1. vaga
Bloco PSB, PCdoB
Clementino Coelho (PPS)
1 vaga
Bloco PL,PST, PMN, PSD, PSL
Paulo José Gouvêa
De Velasco
PPS
Rubens Bueno
Márcio Bittar
Secretário(a): Fátima Moreira
I
LocaL ...: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone....: 318-7060

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 601, DE 1998,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 60 DA
.
CONSTITUiÇÃO FEDERAL".
(DIREITOS SOCIAIS)
ProposiçAo: PEC 0061/98
Autor: SENADO FEDERAL'
Presidente......: Maria Serrano (PSDB)
1° Vice-Presidente : Euler Morais (PMDB)
2° Vice-Presidente : Iara Bernardi (PT)
3° Vice-Presidente : Celso Russomano (PPB)
Relator...: Almerinda de Çarvalho (PFL)
Titulares
Suplentes
PFL
Aracely de Paula
Almerinda de Carvalho
Costa Ferreira
Celcita Pinheiro
Francisco Garcia
Laura Carneiro
IIdefonço Corçleiro
Medeiros
Nice Lobão
Luis Barbosa
Roberto Pessoa
Ursicino Queiroz
1 vaga
Zezé Perrella
PMDB
Ana Catarina
Armando Abilio
Osmãnio Pereira
Euler Morais
Fernando Diniz
4 vagas
Freire Júnior
João Mendes
Nelson Proença
PSOB
Badu Picanço
Adolfo Marinho
Danilo de Castro
Dino Fernandes
Flávio Arns
Fátima PeJaes
Lidia Quinan
Marinha Raupp
Maria Abadia
2 vagas
Marisa Serrano
PT
Henrique Fontana
Walter Pinheiro
2 vagas

Angela Guadagnin
Avenzoar Arruda
Gilmar Machado
Iara Bernardi
PPB
Celso Russomano
José Linhares
1 vaga

Wagner Salustiano
Yvonilton Gonçalves
1 vaga
PTB

Eduardo Seabra
1 vaga

Walfrido Mares Guia
1 vaga
POT

Eber Silva

COMISSÃO ESPECIALDESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 151, DE 1995,
QUE "ALTERA A REDAQÃODO INCISO 11 DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO:711 DO ART. 144 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA.
(SEGURANÇA PÚBLICA)
Proposição: PEC 0151/95
Autor: Gonzaga Patriota e outros
Presidente......: Aldir Cabral (PFL)' .' .
1° Vice-Presidente : Uno Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente : Marcos Rolim (PT)
3° Vice-Presidente : Edmar Moreira (PPB)
Relator...: Alberto Fraga (PMDB)
Titulare$
Suplentes
PFL
Abelardo Lupion
Aldir Cabra
Gervásio Jilva
José Thomaz Nonõ
Lavoisier Maia
Ronaldo Vasconcellos
Wilson Braga
PMDB

PSOB

PT
Antonio Carlos Biscaia
Carlos Santana
Fernando Marroni
WelJington Dias

Avenzoar Arruda
Geraldo Magela
José Dirceu
Marcos RoJim
PPB

Jair Bolsanaro
2 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Edmar moreira
Pedro Corrêa
PTB

Roberto Jefferson

Luiz Antonio Fleury
POT

Airton Dipp
Bloco (PSB, PC do B)

Gonzaga Patriota

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Eujácio Simões

Cabo Júlio

Regis Cavalcante

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8428
Fax: 318·2140

Agnelo Queiroz

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Paulo José Gouvêa

PPS
1 vaga

Antonio Feijão
Arnon Bezerra
Badu Picanço
Max Rosenmann
Zenaldo Coutinho
1 vaga(s)

Coronel Garcia
Uno Rossi
Marcus Vicente
Moroni Torgan (PFL)
Paulo Feij6
Zulaiê Cobra

Euripedes Miranda
Jandira Feghali

Cabo Júlio

Alberto Mourão
Mendes Ribeiro Filho
Philemon Rodrigues
Ricardo Noronha
Synval Guazzelli
1 vaga

Alberto Fraga
Hélio Costa
Jorge Pinheiro
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
Nelo Rodolfo

Serafim Venzin
Bloco (PSB, PcdoB)

Djalma Paes

Adauto Ferreira
Francisco Coelho
Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro
Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

PPS
Airton Cascavel

Regis Cavalcante

Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz
LocaL
: Serv. Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone
: 3186874

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER'À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTIT'U,JÇÃO N° 407, DE 1996,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 100 E
ACRESCENTA 'ARTIGO AO ATO DAS
DISPOSiÇÕES. CGNSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS'~(PRECATÓRIOS)
Proposição: PEC 0407/96 ," Autor: Luciano Castro e Outros
Presidente: Nelson Meurer (PPB) ,
1° Vice-Presidente: Milton Monti (PMDB)
2° Vice-Presidente: ProfessonL.uizinho (PT)
3° Vice-Presidente: RonaldoVasconcellos (PFL)
Relator: André Benassi (PSDB)
Suplentes

Titulares

PFL
Antônio Geraldo
Arolde de Oliveira
Claudio Cajado
Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia
José Lourenço
Zila Bezerra

Expedito Júnior
José Carlos Vieira
Luciano ·Castro
Moroni Torgan
Raimundo Colombo
Roberto Brant
Ronaldo Vasconcellos

PMOB
Gustavo Fruet
Jorge Alberto
Jurandil Juarez
Milton Monti
Ricardo Izar
Salatiel Carvalho

6 vagas

PSOB
Aloizio Santos
Badu Picanço
Oanilo de Castro
Max Rosenmann
Pedro Canedo
1 vaga

André Benassi
Lúcia Vânia
Nilo Coelho
Paulo Kobayashi
Sérgio Guerra
Vicente Caropreso
PT

4 vagas

Carlito Merss
Fernando Marroni
Professor Luizinho
1 vaga
PPB

, Jolio Pizzolatti
1.uis Carlos Heinze
1 vaga

Cleonâncio Fonseca
Fetter Júnior
Nelson Meurer
PTB
Duilio' Pisaneschi

Celso Giglio
POT
vaga

ENIO BACCI
Bloco (PSB, POdoB

vaga

José Antonio

Bloco ( PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Eujácio Simões
Almeida de Jesus
PV
Fernando Gabeira

Ben-hur Ferreira (PT)

Secretário: Erles Janner Gorini
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 3180767

CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO
COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS -1998/1999
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E
INFORMAÇÃO - CeDI: GUIA DO USUÁRIO

MANUAL DE ELABORAÇÃO LEGISLATIVA :
MODELOS E INFORMAÇÕES (3. ED.)

Distribuição gratuita

QUESTÕES SOBRE PROCESSO
LEGISLATIVO E REGIMENTO INTERNO

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS
HUMANOS: 1948-1998
,>;>.
-~"'.................

ISBN: 85-7365-047-8

R$4,40

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO
E DEFESA DO CONSUMIDOR

ISBN: 85-7365-049-4

R$5,50

'
.,'

ISBN: 85-7365-057-5

R$ 2,20

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE
DIREITOS INTELECTUAIS

ISBN: 85-7365-043-5

R$3,30

Locais de venda: Midia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da camara dos Deputados. Telefones: (061) 318-6477f7271.
InformaÇÕes: Coordenaçao de PublicaÇÕeS. Telefone: (061) 318-6865.

DIÁRIOS DO CONGRESSO NACIONAL
PRECO DE ASSINATURA
SEMESTRAL
Assinatura OCO ou OSF slo porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou DSf
pprte (caaa)
Valor do numero avulso .
Porte avulso

do.

RS 31.00
RS 96.60
RS í27.60
RS 0.30
RS 0.8Q

DIÁRIOS DO CONGRESSO NACIONAL
PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL
Assinatura OCO ou OSF slo porte
Porte de Cor~elo
Assinatura OCO ou OSF do pone (cada)
Valor do numero avulso
Porte avulso

RS 62.00
RS 193.20
RS 255.20
RS 0.30
R$ 0.80

ug = 020002
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=02902

Os pedidos deverão ser acompanhadOS de Nota de Empenho. Ordem de Pagamento
pela Caixa Econômica Federal - Agência 1386-2 PAB SEEP. conta n° 920001-2. Banco do
Brasil. Agência 3602-1. conta n° 170500-8. ou recibo de depósito via FAX (061) 224-5450. a
favor do FUNSEEP. indiCandO a assinatura pretendida. contorme laDeia ae códigos
mdentificadores abaixo diSCrIminado:

02000202902001-3 02000202902002-1 02000202902003-X 02000202902004-8 02000202902005-6 02000202902006-4 02000202902007-2 -

Subsecretaria de Edições Técnicas
Assinaturas de Diários
Venda de Editais
Orçamento/Cobrança
Venda de Aparas de Papel
Alienação de Bens (leilão)
Secretaria Especial de Editoração e Publicações

SECRETARIA ESPECIAL DE EDlTORACÃO E PUBLICAÇÕES
PRAÇA DOS TRÊS PODERES SINO - BRASíLIA - DF - CEP 70165-900
CGC 00.530.279/0005-49
Obs.: Não será recebido cheque via carta para efetivar assmaturas dos DCN.
Maiores informações Delos telefones (061) 311-3812 e (061) 311-3803. Serviço de
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