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CONGRESSO NACIONAL

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do
Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nll123, DE 2000

Aprova o ato que renova a concesslo outorgada à "Rádio e TV Correio Ltda."
para explorar serviço de radiodifuslo sonora em onda média na cidade de João Pessoa,
Estado da Paraíba.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1ll. t: aprovado o ato a que se refere o Decreto sinA, de 4 de agosto de 1992, que renova por 

dez anos, a partir de 22 de dezembro de 1977, a concessão outorgada à "Rádio e lV Correio Ltda." para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de João Pessoa, Estado da
Paralba.

Art. 211. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sLJa publicação.
-Senado Federal, 14 de junho de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhãe_s,Presiçtent~.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do
Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nl1124, DE 2000

Aprova o ato que outorga pennisslo à "Fundação Logos - Edições, Jornalismo
e Radiodifusão" para executar serviço de radiodifusão sonora em freqÜência modulada
n~ cidade de Slo José dos Campos, Estado-d&-São-Paulo.-

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1ll É aprovado o ato a que se refere a Portaria n1l 290, de 9 de dezembro de 1998, que outorga,

por dez anos, permissêo à "Fundação Logos - Edições, Jornalismo e Radiodifusão" para executar, sem direito
de exclusividade\, serviço de radiodifusêo sonora em freqoência modulada, com fins exclusivamente educativos,
na cidade de Sêo José dos Campos, Estado de Sêo Paulo.

Art. 211. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 14 "de junho de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhles, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do
Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nll125, DE 2000(*)

Aprova o texto da Convençlo sobre o Combate da Corrupção de Funcionários
Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, concluida em Paris,
em 17 de dezembro de 1997.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 ~ aprovado o texto da Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos

Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, concluida em Paris, em 17 de dezembro de 1997.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que impliquem

revisão da referida Convenção, bem como quaisquer atos que, nos termos do alf.49,Taa Cbnstifuíção Fede
ral, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 211 A proibição de recusa de prestação de assistência mútua jurfdica, prevista no Artigo 9 
Assistência Jurfdica Recfproca, Parágrafo 3, da Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários
Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, conclurda em Paris, em 17 de dezembro de
1997, deve ser entendida como proibição à recusa baseada apenas no instituto do sigilo bancário, em tese, e
nao a recusa em decorrência da obediência às normas legais pertinentes à matéria, integrantes do ordena
mento jurrdico brasileiro, e a interpretaçao relativa à sua aplicação, feitas pelo Tribunal competente, ao caso
concreto.

Art. 311 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Sena<Jo Federal, 14 de junho de 2000. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

(*)0 texto da Convenção acima citada estã publicado no DSF de 8-2-00.
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presas ..

Projeto de Lei n2 3.148, de 2000 (Do Sr.
Romeu Queiroz) - Dá ao trecho da BR-418 situa
do no Estado de Minas Gerais, o nome de "Ro-
dovia Deolisano Rodrigues de Sousa" ..

Projeto de Lei n2 3.149, de 2000 (Do Sr. Ru
bens Furtan) - Toma obrigatória a aceitação de
todo e qualquer documento público oficial para
fins de comprovação de idade, visando o gozo de
gratuidade no transporte coletivo urbano ..

Projeto de Lei n2 3.150, de 2000 (Do Sr.
Lincoln Portela) - Proibe o uso de recursos públi
cos no patrocínio de eventos internacionais por
parte da Administração Pública Federal e dá ou-
tras providências .

Projeto de Lei n2 3.151, de 2000 (Do Sr.
Wilson Santos) - Faculta a dedução, na declara
ção de rendimentos do imposto de renda das
pessoas f[sicas, de despesas com medicamentos_
para -uso próprio de aposentados e pensionistas
com idade igualou superior a sessenta anos.......

Projeto de Lei n2 3.152, de 2000 (Da Sra.
Tetê Bezerra) - Proibe qualquer tipo de patrocf
nio ao esporte advindo de empresa fabricante de
bebidas alcoólicas ..

Projeto de Lei n2 3.153, de 2000 (Do Sr.
José Roberto Batochio) - Dispõe sobre o manda-
to de injunção .

Projeto de Lei n2 3.154, de 2000 (Do Sr.
Bispo Rodrigues) - Modifica o art. 40 da Lei n2

6.194, de 19 de dezembro de 1974, que "dispõe
sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais
causados por veículos automotores de via terres
tre, ou por sua carga, a pessoas transportadas
ou não", para assegurar o pagamento de indeni-
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das empresas de que trata a Lei n9 3.099, de 24 Projeto de Lei n9 3.144, de 2000 (Do Sr.
de fevereiro de 1957, e dá outras providências.... 31332 José Carlos Coutinho) - Dispõe sobre a não inci

dência de multas e juros de mora sobre atrasos
no pagamento de débitos, nos casos que especi-
fica......................................................................... 31374

Projeto de Lei n2 3.132, de 2000 (Do Sr.
Olavo Calheiros) - Altera dispositivo da Lei n!!
7.998, de 11 de janeiro de 1990, que "regula o
programa do Seguro-Desemprego, o Abono Sa
larial, institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador
- FAT, e dá outras providências", para aumentar
para 6 (seis) meses o período máximo de con-
cessão do seguro-desemprego .

Projeto de Lei n2 3.133, de 2000 (Do Sr.
José Carlos Coutinho) - Veda a realização de
sorteios cuja apuração se faça por meio de tele-
fone .

Projeto de Lei n!! 3.134, de 2000 (Do Sr.
José Carlos Coutinho) - Isenta do pagamento
das contas de água e luz os trabalhadores de-
sempregados .

Projeto de Lei n!2 3.135, de 2000 (Do Sr.
José Carlos Coutinho) - Dispõe sobre incentivos
fiscais para doações de refeições destinadas a
distribuição a pessoas carentes .

Projeto de Lei n2 3.136, de 2000 (Do Sr.
Pedro Pedrossian) - Dispõe sobre a instituição
do programa do vale-gás e as regras de sua apli-
cação .

Projeto de Lei n2 3.137, de 2000 (Da SrlI
Marisa Serrano - Adiciona parágrafo ao art. 30
da Lei n2 9.131, de 24 de dezembro de 1995, de·
finindo atividades de extensão na avaliação do
ensino superior .

Projeto de Lei n2 3.138, de 2000 (Do Sr.
Bispo Rodrigues) - Dispõe sobre a obrigatorieda-
de de fotografia no titulo eleitoral... ..

Projeto de Lei n2 3.139, de 2000 (Do Sr.
Antonio Kandir) - Dispõe sobre o mercado de va
Iares mobiliários, sobre a Comissão de Valores-
Mobiliários e dá outras providências ..

Projeto de Lei, n2 3.140, de 2000 (Do Sr.
Chico da Princesa) - Altera a Lei n2 9.503, de 23
de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsitõ Brasileiro .

Projeto de Lei n2 3.141, de 2000 (Do Sr.
Coronel Garcia) - Dispõe sobre isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na
aquisição de veículos automotores, para utiliza
ção em cursos de condutores, por auto-escolas e
centros de formação de condutores .

Projeto de Lei n2 3.142, de 2000 (Da Sra.
Marinha Raupp) - Dispõe sobre o percentual
mínimo de recursos destinados para a educação
indígena .
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zaÇÕes deste seguro exclusívamente às vítimas de destaque durante a votação da refedda pro-
ou aos seus beneficiários ,.......... 31391 posição ~........................................... 31414

Projeto de Lei nll 3.155, de 2000 (Do Sr. ERRATAS
Francistõnio Pinto) - Altera o art. 43 da Lei nll Projetos de Lei nlls 3310/97, 3381/97 e
8.078, de 11 de setembro de 1990......,................... 31392 2992/00.................................................................. 31416

INDICAÇOES IV - Pequeno Expediente
Indicação nll 1.000, de 2000 (Do Sr. Leo JOÃO MENDES (Bloco/PMDB, RJ) - Ime-

Alcântara) - Sugere ao Poder Executivo, por in- diata criação de plano de cargos e salários para
termédio do Ministério do Desenvolvimento, in- os servidores do Instituto do Património Histórico
dústria e Comércio Exterior, a criação de linha de e Artístico Nacional- IPHAN. Realização de con-
crédito, no BNDES, para aquisição de equipa- curso público para preenchimento de vagas no
mentos de transporte escolar. 31393 órgão. 31416

Indicação nll 1.001, de 2000 (Da sra Marisa LAEL VARELLA (PFL, MG) - Realização
Serrano) - Sugere ao Poder Executivo, por inter- de investimentos no treinamento e na capacita-
médio do Ministério da Educação, a inclusão, ção das forças policiais brasileiras. Solicitação
nos programas orientados para jovens e adultos, aos Parlamentares de rejeição do projeto de lei
de ações voltadas para a assistência educacio- proibitivo da comercialização de armas de fogo
nal nos presidios. 31396 no País. Nota da Sociedade Brasileira de Defesa

Indicação nlI 1.002, de 2000 (Do Sr. José da Tradição, Família e Propriedade - TFP a res-
Aleksandro) - Sugere ao Poder Executivo, por peito da matéria "Governista chama MST de ver-
intermédio do Ministério da Educação, a criação são rural da TFP", publicada pelo jornal A Tarde,
das Faculdades de Medicina, Geologia, Química de Salvador, Estado da Bahia. 31417
Industrial e Fannácia junto à Universidade Federal ENIO BACCI (PDT, RS) - Elogio ao escri-
do Acre................................................................... 31398 tor Manoel Carlos pela inclusão do deficiente fisi-

Indicação nll 1.003, de 2000 (Do Sr. Cunha co Flávio Silvino no elenco da novela Laços de
Bueno) - Sugere ao Poder Executivo, por inter- Família, da Rede Globo de Televisão.................... 31418
médio do Ministério do Planejamento, Orçamento ARMANDO ABiuo (Bloco/PMDB, PB) _
e Gestão, o encaminhamento ao Congresso Na- Presença em Brasília, Distrito Federal, dos Prefe-
cional de projeto de lei complementar que dispo- itos Municipais Cássio Rodrigues da Cunha
nha sobre a aposentadoria de servidores públi- Lima, de Campina Grande, em busca de recur-
cos, no caso de exercício de atividades sob con- sos para promoção dos festejos de São João; e
diçOes especiais que prejudiquem a saúde ou a Cfcero Lucena, de João Pessoa, Estado da Pa-
integridade física. 31400 raíba, para trato de assuntos referentes a sua re-

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO. eleição. Reunificação do Partido do Movimento
Projeto de Decreto Legislativo nll 495, de Democrático Brasileiro - PMDB. 31418

2000 (Do Sr. Eduardo Jorge e outros) - Convoca DR. EVILÁSIO (Bloco/PSB, SP) - Urgente
.Elebiscito..sobr.e. a criação do- Terr-itól'Ío Federal 'apur-ação,pe\a-Agência-Nacional de Petróleo -
do Alto Rio Negro. 31402 ANP, de denúncias de irregularidades na comer-

Projeto de Decreto Legislativo nl! 513, de cialização de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP.... 31419
2000 (Da Comissão de Relações Exteriores e MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB, CE) -
de Defesa Nacional) - Mensagem nll 388/00 - Urgência na implementação do Plano Nacional
Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação de Segurança Pública, reforçada pelã' repercus-
Científica e Tecnológica celebrado entre o Go- são nacional e internacional de recente episódio
verno da República Federativa do Brasil e o de seqüestro de ônibus urbano no bairro do Jar-
Governo da Ucrânia, em Kiev, em 15 de no- dim Botânico, Rio de Janeiro, Estado do Rio de
vembro de 1999.................................................... 31409 Janeiro................................................................... 31419

RECURSO AVENZOAR ARRUDA (PT, PB) - Continui-
Recurso NII 95, De 2000 (Contra Decisão dade de desvios de recursos do Fundo de Manu-

de Presidéncia de Comissão em Questão de tenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamen-
Ordem) (Do Sr. Geraldo Magela) - Recorre da tal e de Valorização do Magistério. Necessidade
decisão da Presidência da Comissão Especial de afteração na estrutura dos Conselhos Munici-
destinada a proferir parecer àProposta de pais e de imediata instalação da Comissão Parla-
Emenda à. Constituição nll 137, de 1999, em mentar de Inquérito para investigação de irregu-
questão dê ordem, relativamente à apreciação laridades no FUNDEF............................................ 31420
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31432

31433

31433

31429

PADRE ROQUE (PT, PR) - Gravidade da
situação do ensino público n,o Paraná em decor
rência da ínsensibilidade do Governo Estadual
no atendimento das reivindicações dos professo
res da rede pública. Prática generalizada de cor
rupçllo em Prefeituras Municipais paranaenses.
Criticas à administração Jaime Lemer, do Esta-
do ..

JOÃO FASSARELLA (PT, MG) - Realiza
ção em dependências da Casa, a partir do dia 27
do corrente mês, por iniciativa da Frente Parla
mentar pela Criança e pejo Adolescente, de co
memorações pela passagem dos 10 anos do
Estatuto da Criança e do Adolescente. Divulga
ção, na oportunidade, da Plataforma Prefeito Cri-
ança para as eleições municipais de 2000 ..

JUQUINHA (BlocoIPSDB, GO) - Realização
de investimentos governamentais na região do
Entomo de Brasília, Distrito Federal. Inclusão de
Municípios da região no Programa de AçOes Inte
gradas na Area Social do Governo Fernando Hen
rique Cardoso. Implernentaçllo de programas soci
ais pelo Govemo Federal em parceria com os Go
vernos do Estado de Goiás e do Distrito Federal... ..

LUIZ MAINARDI (PT, RS) - Protesto contra
a adoção, pelas instituições financeira&; 'Cfa-práti
ca de capitalização de juros. Abusiva utilização
do instituto da medida provisória pelo- Governo
Fernando Henrique Cardoso. Anúncio da convo
cação, pela Comissão de Economia, Indústria e
Comércio, do Presidente do Banco Central, Sr.
Amiinio Fraga, e do advogado Joaquim Palhares,
Diretor da Palhares e Associados, para esclareci
mento acerca da motivação das Medidas Provi-
sórias~ 1.963 e 1.925, de 2000 ..

JOÃO GRANDÃO (PT, MS) - Confiança no
sucesso do Projeto MS 2020 - Cenário e Estra
tégias de Longo Prazo para Mato Grosso do Sul.
Transcurso do 7fP aniversário de emancipação
politico-administrativa do Município de Maracaju
- 11 de junho, e do 8811. aniversário de emancipa
ção polltico-administrativa do Municlpio de Porto
Murtinho - 13 de junho, ambos do Estado de
Mato Grosso do Sul. ..31427
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11:010 ROSA (Bloco/PMDB, RJ) - Necessi- JOÃO MAGNO (PT, MG) - Conveniência
dade de avaliação, pelo Partido do Movimento da implantaçllo, pelo Governo Federal, de pro-
Democrático Brasileiro, da viabilidade de coliga- grama de esclarecimento sobre males provoca-
ções partidárias. Prejuizos a pré-candidaturas do dos pelas queimadas. Questionamento acerca
partido com a desistência, pelo Presidente da da participaçllo das carvoarias e das siderúrgicas
Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro, Depu- no processo de desmatamento e desertificação
tado Sérgio Cabral Filho, da candidatura à Prefe- do Pais. Necessidade de aparelhamento do Insti·
itura Municipal da Capital fluminense.................... 31421 tuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

Naturais Renováveis - IBAMA para melhor de
sempenho da função de fiscalização das queima·
das......................................................................... 31428

MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB, MS) - De·
terminaçllo da Justiça Federal às autoridades sa
nitárias do País no sentido de maior rigor na fis
calização do uso de hormônio para engorda de
gado bovino ..

HENRIQUE FONTANA (PT, RS) - Intransi
gência do Governo Federal na negociação com
os servidores públicos em greve .

JOS~ CARLOS ELIAS (Bloco/PTB, ES) 
Anúncio de assinatura, pelo Governador José
Ignácio e pela Secretaria de Estado do Trabalho
e Ação Social, de convênio com o Governo Fe
deral para implantação do Programa de Erradica
ção do Trabalho Infantil no Estado do Espírito
Santo. Engajamento da sociedade brasileira na
luta contra a exploração da mão-de-obra infantil. .

SIMÃO SESSIM (PPB, RJ) - Realização,
pelo empresariado fluminense, de investimentos
na qualificação profissional de seus trabalhado
res. Implantação do Plano Diretor de Educação
Empresarial pela Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos - ECT ..

FERNANDO CORUJA (PDT, SC) - Apoio à
possibilidade de quebra dos sigilos bancário e
fiscal no País ..

RICARDO FERRAÇO (Bloco/PSDB, ES) 
Destaque da indústria capixaba como a de maior
Indice de crescimento do Pais, em relatório da
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica -IBGE .

VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB,
AM) - Indicio de irregularidades no acordo cele
brado entre a empresa multinacional Novartis,
atuante no setor de medicamentos, e a organiza
ção social denominada BioAmazônia. Urgente
regulamentação, pelo Congresso Nacional, do
acesso ao patrimônio genético do País ..

SÉRGIO NOVAIS (BlocoIPSB, CE) - Ine
xistência de recursos orçamen~riQ~tpara os se
tores de saneamento e habitação;"dàdo o Contin
genciamento das verbas do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço - FGTS pelo Conselho Mo
netário Nacional. Preocupação com a possibilida
de de privatização do setor de saneamento bási-
co no País .
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EURlpEDES MIRANDA (PDT, RO) - Pre
sença, na Casa, do Deputado Estadual Zezé de
Melo, Presidente do Partido Democrático Traba
lhista de Rondônia. Conveniência de afastamen
to do Ministro Pedro Malan, da Fazenda, pela
participação na operação de auxilio financeiro
aos Bancos Marka e FonteCindam. Empenho de
membros do Ministério Público no combate à im
punidade. Ligações promíscuas entre funcionári
os do Banco Central do Brasil e instituições ban-
cárias priva~as ..

BEN-HUR FERREIRA (PT, MS) - Reporta
gem publicada na revista Veja sobre medidas es
peciais de contratação trabalhista para negros e
outros segmentos vulneráveis tomadas por em-
presas multinacionais instaladas no Pais .

PAULO FEIJÓ (BlocoIPSDB, RJ) - Refle
xos da quebra do monopólio estatal do petróleo
no desenvolvimento socioeconômico de Munici
pios produtores do norte fluminense. Regozijo
com a liberação, pela Agência Nacional de Petró
leo - ANP, de recursos para os Municlpios da re-
gião, na forma de pagamento de royalties .

LUIZ BITIENCOURT (Bloco/PMDB, GO) 
Transcurso do centenário de nascimento do en
genheiro Bernardo Sayêo. Desenvolvimento,
pelo Centro de Pesquisa de Alimentos da Escola
de Veterinária da Universidade Federal de Goiás,
de vacinas para combate a bactérias nocivas a rãs
criadas em cativeiro. Importância da ranicultura
para a economia goiana. Aprovação, pelo Instituto
do Patrimônio Histórico e Artistico Nacional, de pa
recer pelo tombamento das cidades de Corumbá
de Goiás, Pirenópolis. Goiás e Pilar de Goiás .

MARIA DO CARMO LARA (PT, MG) 
Indignação da sociedade brasileira com o desfe
cho de ação policial em episódio de seqüestro de
ônibus urbano no Rio de Janeiro, resultante na
morte de uma professora. Escalada da violência
e da criminalidade no Pais ..

31438

WELLlNGTON DIAS (PT, PI) - Ampliação,
pela Caixa Econômica Federal, dos descontos
em financiamentos habitacionais aos trabalhado
res com renda me~sal inferior a seis salários mini
mos. Defesa de aprovação da propo~ta de emen
da constitucional, de iniciativa popular, sobre cria
çaó do Fundo Nacional de Moradia. Áplauso à de
cisão judicial favorável 'ao pagamento' integral dos
salários de servidores públicos em gréve. Urgente
abertura, pelo Governo Federal, de"negociações
com representantes da categoria :..: ..

DR., I~ÉLENO (Bloco/PSDB" RJ) - Prejui
zos causa~'os pelo Serviço Brasileirp de Apoio às
Micro e P~quenas Empresas - SEBRAE do

CARLOS DUNGA (Bloco/PMDB, PB) - Estado do Rio de Janeiro a empresário do Muni-
Correspondência encaminhada ao orador pelo cipio de Quatis, por omissão de esclarecimento
Sindicato dos Policiais Rodoviárias Federais no sobre pretendido financiamento junto ao Banco
Estado da Paraiba, sobre necessidade de maio- do Brasil SA Questionamento acerca do
res recursos orçamentários para melhor cumpri- não-enquadramento, pela instituição, de iniciativa
mento, pela Policia Rodoviária Federal, de suas do empresário relativamente ao Projeto Brasil
atribuições constitucionais..................................... 31434 Empreendedor ..

EDINHO BEZ (BlocoIPMDB, SC) - Expee- L1NCOLN PORTELA (BLoco/PSL, MG) -
tativa de crescimento da produção de cereais, le- Transcurso do 89ll aniversário das Assembléias
guminosas e oleaginosas no Pais, conforme da- de Deus- 18 de junho ..
dos divulgad~s. pelo Instituto Brasileiro de Geo- CORIOLANO SALES (Bloco/PMDB, BA) _
grafia e Estatlstlca -IBGE. 31435 Escalada da violência e da criminalidade no

VICENTE CAROPRESO (Bloco/PSDB, Pais. Sugestões para enfrentamento do proble-
SC) - Apresentação de requerimento para reali- ma ..
zação de sessêo solene em homenagem ao te-
nista Gustavo Kuerten, o Guga. Presença, na
Casa, de Lideres comunitários do Município de
Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina. 31436

AIRTON DIPP (PDT, RS) - Realização, no
Espaço Cultural da Câmara dos Deputados, pe
las Comissões de Minas e Energia e de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, de
seminário sobre energia. Fracasso do modelo de
privatização do setor. Apresentação de projeto
de lei para dedução do Imposto de Renda da
Pessoa Fisica de 30% do total das despesas efe
tuadas com pagamento de salários e contribui
ções sociais para empregados domésticos. Re
querimento de informações ao Ministro da Fa
zenda sobre abatimento ou compensação de tri
butos decorrentes de ágio obtido com a venda de
empresas estatais :... 31436

NELSON TRAD (BlocolPTS, MS) - Decla-
ração, pelo Governo brasileiro, do Circuito Pe-
cuário Sul como área ,livre de febre aftosa. Revi-
são de medidas impeditivas da exportação de
produtos de origem animal sul-mato-grossenses.
Elogio à Delegacia Federal do Ministério da Agri-
cultura e do Abastecimento no Estado de Mato
Grosso do Sul pelo tratamento dispensado aos
segmentos da cadeia produtiva de carne.............. 31437



31463

31460

31461

31460

MAX ROSENMANH (Bloco/PSDB, PR) 
Universalização do acesso ao ensino no Brasil.
Resultados positivos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério - FUNDEF. Reconhe
cimento dos trabalhos realizados na área educa
cional pelo Presidente Fernando Henrique Car
doso e pelo Ministro Paulo Renato Souza, da
Educação .

RUBENS BUENO (PPS, PR) - Natureza
contraditória da política brasileira de combate à
criminalidade. Importância dos programas sociais
junto às comunidades de baixa renda para con
tenção da escalada da violência. Apoio à refor
mulação do sistema carcerário e à unificação da
policia brasileira .

JOÃO HERRMANN NETO (PPS, SP) 
Desvio na aplicação de recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador - FAT. Apoio ao projeto
de lei sobre extinção do Imposto Sindical. Finan
ciamento de viagens de membros do Poder Judi
ciário por empresas de telecomunicações e pela
Federação Brasileira das Associações de Ban-
cos - FEBRABAN ..

PRESIDENTE (Luiz Sérgío) - Ato da Pre
sidência sobre constituíção de Comissão Exter
na destinada ao esclarecimento da circunstân
cia de ocorrência da morte do ex-Presidente
Juscelino Kubitschek, em 22 de agosto de 1976,
em acidente rodoviário na Rodovia Presidente
Dutra, no Município de Resende, Estado 'do Rio
de Janeiro .

31451
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31456

31455
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GERALDO SIMCES (PT, BA) - Urgente ção da indústria do turismo. Combate à violência
adoção, pelo Governo Federal, de medidas para urbana e melhora da infra-estrutura para garantia
contenção do êxodo rural. 31448 do sucesso do setor. 31456

INOCI:NCIO OLIVEIRA (PFL, PE) - Trans- SERGIO CARVALHO (Bloco/PSDB, RO) -
curso do 4()Il aniversário de criação do Instituto Beneficiamento, pelo Programa Nacional de Apo-
Materno-Infantil de Pernambuco - 13 de junho. ia à Agricultura Familiar - PRONAF, de peque-
Relevância dos serviços prestados pela institui- nos produtores em Municípios de Rondônia.
ção ao povo pernambucano. 31449 Importância das ações do Governo Federal em

TELMO KIRST (PPB, RS) - Afronta osten- prol do Estado. _31451-
siva à ordem como meta do Movimento dos Pe- JOSÉ DIRCEU (PT, SP) - Incapacidade do
quenos Agricultores - MPA. Realização, pelo Go- Governador Mário Covas, do Estado de São Pa-
vemo Federal, de investimentos na agricultura ulo, de negociação com servidores·públicos em
familiar. 31450 greve. Ausência de fundamento nas acusações

ao orador e ao Partido dos Trabalhadores de in
citamento à violência com objetivos eleitorais....... 31458

JOSI: CARLOS COUTINHO (PFL, RJ) 
Atraso no pagamento de beneficiários pelo Insti
tuto Nacional do Seguro Social - INSS, em Nite
rói, Estado do Rio de Janeiro. Anúncio de apre
sentação de requerimento de informações ao Mi
nistério da Previdência e Assistência Social so-
bre o assunto. 31459

NELSON MARQUEZELLI (BlocoIPTB, SP)
- Expectativa de acolhimento, pelo Ministério da
Agricultura e do Abastecimento, das medidas
constantes no Plano de Safra de Verão
2000/2001, apresentado pela Confederação Na
cional da Agricultura. Apoio ao Projeto de Lei nA
2.650, de 2000, sobre a renegociação das divi-
das de produtores rurais .

EDUARDO JORGE (PT, SP) - Conveniên
cia de regulamentação da profissão de Agente
Comunitário de Saúde .

JOAQUIM FRANCISCO (PFL, PE) - infor
mações constantes do documento ·Slntese dos
Indicadores Sociais 1999", de responsabilidade
da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatlstica - IBGE, reveladoras dos aspectos po
sitivos e negativos da participação dos idosos no
mercado de trabalho brasileiro. Conveniência de
abertura de novas alternativas para os aposenta
dos e pensionistas atingidos pela politica de pri-
vatização em curso no País ..

PEDRO PEDROSSIAN (PFL, MS) - Exce
lência do trabalho social desenvolvido pela Desti
laria DEBRASA no Município de BrasilAndia,
Estado de Mato Grosso do Sul.. ..

CAIO RIELA (BlocoIPTB, RS) - Reexame
do projeto de lei de conversão apresentado pelo
Relator Deputado Moacir Micheletto à Medida
Provisória nA 1.966, de 2000, sobre alteração do
Código FlorestaS. Avanços da pToposta do Con
selho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA
sobre modificação do mencionado diploma legal..

JORGE KHOURY (PFL, BA) - Esforço do
Governo para viabilização técnica, financeira e
polftica do projeto de transposição de águas do
Rio São Francisco. Defesa de utilização do rio
em programa regional de aproveitamento de re
cursos hídricos direcionado para a integração da
Região Nordeste .

RUBEM MEDINA (PFL, RJ) - Vocação na
tural do Estado do Rio de Janeiro para a explora-
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v- Grande Expediente

EDINHO BEZ (Bloco/PMDB, SC) - Regula-
mentação do Sistema Financeiro Nacional. .

SERAFIM VENZON (PDT, SC - Pela or
dem) - Indignação com o adiamento da votação
da reforma tributária .

PAULO PAIM (PT, RS. Pela ordem) - Irre
versibilidade da tendência de redução da jornada
de trabalho no Brasil e no mundo. Defesa da
apreciação do tema pelo Congresso Nacional.
Retrospectiva histórica sobre o assunto .

WALDOMIRO FIORAVANTE (PT, RS 
Pela ordem) - Defesa da redução da jornada de
trabalho no Pais .

JULIO SEMEGHINI (Bloco/PSDB, SP) 
Cumprimento ao Ministro Paulo Renato Souza,
da Educação, pelo lançamento do Fundo de Fi
nanciamento ao Estudante do Ensino Superior 
FIES. Importância da ciência e da tecnologia na
geração de novos postos de trabalho, no aumen
to da competitividade das empresas e na melho
ria da qualidade de vida da população. Contribui
ções da Casa para o desenvolvimento do setor.
Anúncio de oficialização da Frente Parlamentar
pela Promoção do Conhecimento e da Tecnolo
gia Nacional. Desempenho dos integrantes da
Frente Parlamentar. Preocupação da nova Lei de
Informática com o equilíbrio regional. Conveniên
cia de adequação da legislação penal à legislação
sobTe comêrtio eletrônico, com vistas à tipificação
dos crimes concementes â matéria. Preocupação
com o Fundo de Universalização dos Serviços de
Telecomunicações - FUST no tocante à alocação
de recursos para atendimento à população caren-
te de serviços de telefonia e da Intemet. .

AIRTON CASCAVEL (PPS, RR - Pela or
dem) - Análise do tema "Todos os que são con
duzidos pelo Espírito de Deus, esses é que são
filhos de Deus", do texto "Palavra de Vida", do
Movimento Popular de Chiara Lubich .

GILMAR MACHADO (PT, MG - Pela or
dem) - Indignação nacional diante de episódio
resultante em morte de professora e de assaltan
te no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Sugestões para contenção da escalada da vio-
lência no País .

LUIZ SÉRGIO (PT, RJ - Pela ordem) 
Contradição entre o anúncio de lançamento, pelo
Presidente da República, de progràma de com
bate à violência e a efetivação de cprte no Orça
mento para a área de segurança., Necessidade
de defesa, pelo Presidente da Repl\blica, da apu
ração das denúncias de compra de votos para
aprovação de emenda à Constituição sobre pos-

31463

31469

31469

31471

31472

31476

31478

sibilidade de reeleição para cargos executivos e
de influência governamental no processo de pri
vatização das Telecomunicações Brasileiras S.A.
- TELEBRÁS e nas Comissões Parlamentares
de Inquérito do Sistema Bancário e do Programa
de Estimulo à Reestruturação e ao Fortalecimen
to do Sistema Financeiro Nacional - PROER.
Conveniência de cassação, pelo Senado Fede
ral, do mandato do Senador Luiz Estevão, de
nunciado por envolvimento em irregularidades na
construção de fórum trabalhista no Estado de
São Paulo .

VALDECI OLIVEIRA (PT, R3 - Pela ordem)
- Documento "Regime de Tolerância Zero", do
Núcleo de Aposentados de Santa Maria, Estado
do Rio Grande do Sul, sobre a atuação do Go-
verno Federal. .

SEVERINO CAVALCANTI (PPB, PE - Pela
ordem) - Protesto contra manifestação, por parte
de candidato à Presidência da Casa. de disposi
ção de impedimento da votação da proposta de
fixação do teto salarial dos servidores públicos
antes da eleição dos membros da Mesa Diretora
da Câmara dos Deputados .

EULER MORAIS (Bloco/PMDB, GO - Pela
ordem) - Natureza eleitoreira de criticas aos pro
gramas governamentais de segurança alimentar.
txito do Programa de Apoio às Famílias Caren-
tes implantado no Estado de Goiás ..

JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB, RJ 
Pela ordem) - Morte da trabalhadora Gelsa Fir
mo Gonçalves, provocada pela ação da Policia
Militar em seqüestro de ônibus no Rio de Janei
ro, Estado do Rio de Janeiro. Indignação com a
execução sumária do seqüestrador. Revisão da
política de segurança pública do Estado. Omis
são do Prefeito Municipal do Rio de Janeiro no
combate à violência .

NEUTON LIMA (PFL, SP - Pela ordem) 
Encaminhamento de indicação ao Poder Executi
vo para prorrogação do prazo de vigência do
Programa de Incentivo ao Uso de Corretivos de
Solo - PROSOLO. Apresentação de projeto de
lei sobre retirada, por instituições bancárias, do
nome de usuários da Centralização de Serviços
de Bancos S.A. - SERASA .

WlGBERTO TARTUCE (PPB, DF - Pela
ordem) - Apresentação de projeto de lei sobre
inafiançabilidade do crime de instalação de emis
soras de rádios em desacordo com a Lei nO
4.117, de 1962 , .

CESAR BANDEIRA (PFL, MA - Pela or
dem) - Recuperação ae rodovias federais no
Estado do Maranhão ..

31479

31480

31482

31483

31484

31484

31485

31485
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31525

31525
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31523

31523

31523

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto e às emendas de Plenário, em substitui
ção à Comissão de Finanças e Tributação, o Sr.
Deputado PAUDERNEY AVELlNO .

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto e às emendas de Plenário, em substitui
ção à Comissão de Constituição e Justiça e de
Redaçao, a Sta: Deputada ZULAIÉ-COBRA........

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados GILMAR
MACHADO, PEDRO WILSON .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Consulta
ao Partido dos Trabalhadores sobre manutençao
de requerimento de adiamento da votaçao, por 2
sessões .

PROFESSOR LUIZINHO - Retirada do re-
querimento de adiamento da votação ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votaçao
de requerimento de preferência para votaçao do
Projeto de Lei nll. 4.155, de 1998, sobre o substi
tutivo da Comissão de Educação, Cultura e Des-
porto ..

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados PROFESSOR,
LUIZINHO, INOCI::NCIO OLIVEIRA, VIVALDO
BARBOSA .

31492

31491

31490

31489

31486

31486

31487

BISPO WANDERVAL (Bloco/PL, SP - Pela
ordem) - Falta de autoridade moral ao Presidente
Femando Henrique Cardoso para afirrnaçao, na
imprensa, sobre estarrecimento diante de recen
te tragédia ocorrida no Estado do Rio de Janeiro,
dado o descaso governamental com a questão
da segurança pública no PaIs ..

WALTER PINHEIRO (PT, BA - Pela or
dem) - RelevAncia do debate, pela Casa, sobre
a faixa de freqOência a ser utilizada pelo Pais na
Banda C de telefonia .

JOSUÉ BENGTSON (Bloco/PTB, PA 
Pela ordem) - Maleficios pessoais e sociais cau-
sados pelo tabagismo ..

ALOlzlO SANTOS (BlocoIPSDB, ES 
Pela ordem) - Importância do Fundo de Recupe
ração Econômica do Esplrito Santo - FUNRES,
criado pelo Decreto-Lei nlI.880, de 1969, para im
plantação, expansAo e modernização da estrutu
ra produtiva estadual. Senslvel redução de ocor
rências criminais na Grande Vitória com a im
plantação, pelo Governador José Ignácio e pela
Policia Militar capixaba, do Programa de Planeja-
mento de AçOes de Segurança Pública .

MAGNO MALTA (BlocoIPTB, ES - Pela or
dem) - Resultado positivo dos trabalhos da Co
missão Parlamentar de Inquérito do Narcotrâflco.
Combate à propaganda e ao uso de tabaco. Coi
bição, pela Mesa Diretora, do uso do fumo no
plenário da Casa. Morte de professora provoca
da por imperlcia policial durante seqüestro de
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VIRGIUO GUIMARÃES (PT, MG - Pela or- Onibus no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Ja-
dem) - Contrariedade à pretendida privatização neiro. Investimentos na capacitação das forças
do setor elétrico brasileiro. 31485 policiais brasileiras. Engajamento da sociedade

no combate à violência. 31494

VI- Ordem do Dia

PRESIDENTE (Michel Temer) - Mensa
gem do Poder Executivo sobre retirada da urgên
cia constitucional para o Projeto de Lei nll. 2.905,
de 2000.................................................................. 31504

PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão,
em turno único, do Projeto de Lei nll 4.155-B de
1998, que aprova o Plano Nacional de rEduca-
çao ,........... 31504

\
Usaram da palavra para discussão da ma-

téria os Srs. Deputados PROFESSOR
LUIZINHO, GILMAR MACHADO, CLEMENTINO
COELHO, FERNANDO CORUJA, ESTHER
GROSSI, OSVALDO BIOLCHI, PEDRO
WILSON, PADRE ROQUE. 31505

PRESIDENTE (Michel Temer) Encerra-
mento da discussão. Existência de emendas ao
projeto.................................................................... 31512

Usou da palavra para proferir parecer às
emendas de Plenário, em substituição à Comissao
de Educação, Cultura e Desporto, o Sr. Deputado
NELSON MARCHEZAN. 31521

VIVALDO BARBOSA (PDT, RJ - Pela or
dem) - Anúncio da apresentaÇão de requerimen
to de informações ao Ministério de Minas e Ener
gia sobre compra de turbinas para a Usina Hidre
létrica de ltaipu. Louvor ao pronunciamento do
Deputado Virgllio Guimarães ..

POMPEO DE MAnOS (PDT, RS - Pela
ordem) - Relaçao entre a escalada da violência
e da criminalidade e a impunidade reinante no
Pais. Conveniência da permuta do General para
guaio Lino Oviedo, preso no Brasil, com o trafi
cante Fernandinho Beira-Mar, atualmente homizi
ado no Paraguai, por ocasião da efetivação das
respectivas extradições .

DR. ROSINHA (PT, PR - Pela ordem) 
Pronunciamento do Deputado português Luis Fa
zenda alusivo às comemoraÇÕes pelo transcurso
do 5O()Il Aniversário do Descobrimento do Brasil.
Reação do Senador Antonio Carlos Magalhães
ao discurso ..



Usaram da..Palawa pela ordem.-para-regis-
tro de voto, os Srs. Deputados MOREIRA
FERREIRA, FRANCISCO RODRIGUES .

Presidente (Michel Temer) - Votação da
expressão destacada .

Usou da palavra o Sr. Bispo Rodrigues .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados BISPO
RODRIGUES, AGNELO QUEIROZ ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto. o Sr. Deputado MARCIO FORTES .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri
mento de destaque para votação em separado
da expressão "incluir, a partir da aprovação do
Plano Nacional de Educação, a educação de jo
vens e adultos nas formàs de financiamento da
educação básica" ..

Usou da palavra pela ordem o Sr.
AGNELO QUEIROZ .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado GIVALDO CARIMBÃO....

Usou da palavra o Sr. Deputado NELSON
MARCHEZAN, Relator da matéria. Usou da pala
vra para orientação da respectiva bancada o Sr.
Deputado INOC~NCIO OLIVEIRA .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
da expressão .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
RUBENS BUENO .
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Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado palavra para orientação das respectivas banca-
PROFESSOR LUIZINHO. 31527 das os Srs. Deputados ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e PROFESSOR LUIZINHO, INOC~NCIO

rejeição do requerimento....................................... 31527 OLIVEIRA, ODELMO LEÃO, MENDES RIBEIRO
PROFESSOR LUIZINHO (Pelâ ordem) _ FILHO, A~CIO NEVES ..

Pedido de verificação de votação.......................... 31527 PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
PRESIDENTE (Michel Temer) _ Deferi- das emendas: ..

mento do pedido de verificação de votação do Usaram da palavra pela ordem, para regis-
Deputado Professor Luizinho. 31527 tro de voto, os Srs. Deputados WALDOMIRO

Usaram da palavra para orientação das FIORAVANTE, B. sÁ, MOREIRA FERREIRA,
respectivas bancadas os Srs. Deputados LUIZ FERNANDO, BONIFÁCIO DE ANDRADA. ..
INOC~NCIO OLIVEIRA, MENDES RIBEIRO PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
FILHO, ODELMO LEÃO, FERNANDO GABEIRA, das Emendas de Plenário nQs 2, 3, 4, 5 e 6, com
A~CIO NEVES, AGNELO QUEIROZ, BISPO parecer contrário, ressalvados os destaques........
RODRIGUES, DR. H~L10, PROFESSOR Usaram da palavra para orientação das
LUIZINHO, REGIS CAVALCANTE, DUILlO respectivas bancadas os Srs. Deputados
PISANESCHI......................................................... 31527 INOC~NCIO OLIVEIRA MARCIO FORTES

Usaram da palavra para registro de voto, ODELMO LEÃO, PRàFESSOR LUIZINHO:
os Srs. Deputados VIVALDO BARBOSA, JOSE BISPO RODRIGUES, GEDDEL VIEIRA LIMA.
L1NHARES............................................................. 31528 AGNELO QUEIROZ ..

PEDRO WILSON (Pela ordem) - Faleci- PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição
mento, em Goiânia, Estado de Goiás, do advoga- das emendas ..
do Osvaldo Alencar Rocha, Professor da Univer-
sidade Católica e assessor da Comissão Pasto-
ral da Terra - CPT.................................................. 31528

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. Rejeição do requerimento....... 31529

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
do substitutivo da Comissão de Educação, Cultura
e Desporto, ressalvados os destaques.................. 31540

Usaram da 'palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
FERNANDO GABEIRA, DR. HÉLIO, ODELMO
LEÃEr. PROFESSOR tU1ZINHO. INOC~
OLIVEIRA, GEDDEL VIEIRA LIMA, A~CIO

NEVES, AGNELO QUEIROZ, BISPO
RODRIGUES......................................................... 31576

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
do substitutivo........................................................ 31576

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados ALOIZIO
SANTOS, MARCONDES GADELHA, VIVALDO
BARBOSA, JUQUINHA......................................... 31576

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
das Emendas de Plenário nQs 1 e 7, com parecer
favorável. :.............................................. 31576

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
FERNANDO GABEIRA, BISPO RODRIGUES,
AGNELO-:QUEIROZ, MIRO TEIXEIRA. 31577

{" .
Usou da palavra pela ordem, para registro

de voto, o Sr. Deputado FEU ROSA. Usaram da
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31582

31582

31583

31583

31583.

31583

31583
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31584
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Usaram da palavra pela ordem, para regis- PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri-
tro de voto, os Srs. Deputados CELSO JACOB, menta de destaque para votação em separado
CLEMENTINO COELHO, PEDRO CHAVES......... 31584 da Emenda de Plenário nI1 3 : 31588

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri- Usou da palavra para encaminhamento da
menta de destaque para votação em separado votação a Sr- Deputada MARIA DO CARMO
da Emenda de Plenário nll2. 31584 LARA. 31588

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
PROFESSOR LUIZINHO....................................... 31584 da Emenda nl1 3 de Plenário.................................. 31589

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado AVENZOAR ARRUDA.... 31584

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados PEDRO
BITIENCOURT, WELlNTON FAGUNDES............ 31585

Presidente (Michel Temer) - Votação da
Emenda nl1 2 de Plenário....................................... 31585

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
RUBENS BUENO, BISPO RODRIGUES,
AGNELO QUEIROZ. DR. HÉLIO. ODELMO
LEÃO, PROFESSOR LUIZINHO. INOCI::NCIO
OLIVEIRA, MENDES RIBEIRO FILHO. AÉCIO
NEVES. 31586

PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição
da Emenda. 31586

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri
mento de destaque para votação em separado
da Emenda de Plenário n11 4. '31586

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT. ..... 31586

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
BISPO RODRIGUES. 31587

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados NILTON BAIANO,
MARCUS VICENTE. 31587

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado BISPO RODRIGUES. ..... 31587

Usou da palavra o Sr. Deputado NELSON
MARCHEZAN, Relator da matéria. 31587

PRESIDENTE (Michel Temer) - votação da
Emenda nl1 4 de Plenário....................................... 31587

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
RUBENS BUENO. BISPO RODRIGUES.
AGNELO QUEIROZ. FERNANDO CORUJA,
EURICO MIRANDA, PROFESSOR LUIZINHO,
INOCI::NCIO OLIVEIRA, PROFESSOR
LUIZINHO. MENDES RIBEIRO FILHO, AÉCIO
NEVES. 31588

PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição
da Emenda. 31588

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
RUBENS BUENO, BISPO RODRIGUES,
AGNELO QUEIROZ, FERNANDO CORUJA,
FERNADO GABEIRA. EURICO MIRANDA,
PROFESSOR LUIZINHO, MENDES RIBEIRO
FILHO, AÉCIO NEVES, INOCJ::NCIO OLIVEIRA.. 31591

PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição
da Emenda. 31591

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, a SI'" Deputada RITA CAMATA. 31591

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri
mento de destaque para votação em separado
da Emenda nl1 14, apresentada na Comissão de
Educação, Cultura e Desporto. 31591

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ARACELY DE PAULA"... 31591

Usou da palavra para encaminhamento da
votação a sra Deputada IARA BERNARDI............ 31591

Usou da palavra pela ordem. para registro
de voto, o Sr. Deputado ROBERTO ROCHA. ....... 31592

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
da Emenda nA 14. da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto. 31592

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
RUBENS BUENO, BISPO RODRIGUES. INÁCIO
ARRUDA. 31592

Usou da palavra o Sr. Deputado NELSON
MARCHEZAN, Relator da matéria. 31592

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado SANTOS FILHO 31593

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
INOCI::NCIO OLIVEIRA, EURICO MIRANDA,
AÉCIO NEVES, PROFESSOR LUIZINHO,
INÁCIO ARRUDA, FERNANDO CORUJA............ 31593

PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição
da Emenda. 31593

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados EULER MORAIS,
SÉRGIO BARROS. 31593
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PRESIDENTE (Michel,Temer) - Votação Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
da Emenda Aglutinativa nll 1.................................. 31593 NELSON OTOCH. 31674

Usou da palavra o Sr. Deputado NELSON PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
MARCHEZAN, Relator da matéria. 31594 rejeição do recurso. 31675

Usou da palavra para encaminhamento da Usou da palavra pela ordem, para registro
votação o Sr. Deputado MIRO TEIXEIRA. 31594 de voto, o Sr. Deputado CORAUCI SOBRINHO... 31675

Usaram da palavra para orientação das PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
respectivas bancadas os Srs. Deputados BISPO de requerimento para apreciação em regime de
WANDERVAL, INÁCIO ARRUDA, RUBENS BUENO, urgência do Projeto de Lei n1l 1.428, de 1999, que
EURIPEDES MIRANDA, EURICO MIRANDA, altera dispositivos da Lei n1l 9.503, de 1997 (C6-
PROFESSOR LUIZINHO, INOC~NCIO OLIVEIRA, digo de Trânsito Brasileiro).................................... 31675
MENDES RIBEIRO FILHO,AÉCIO NEVES............... 31595 Usaram da palavra para orientação das

Usou da palavra o Sr. Deputado NELSON respectivas bancadas os Srs. Deputados
MARCHEZAN, Relator da matéria. 31596 INOC~NCIO OLIVEIRA, FERNANDO GABEIRA,

. RUBENS BUENO, INÁCIO ARRUDA,
. Usou da palavra para onentação da res- FERNANDO CORUJA, ODELMO LEÃO, BISPO

pectlva bancada o Sr. Deputado EURICO RODRIGUES, GEDDEL VIEIRA LIMA, ALOIZIO
MIRANDA.............................................................. 31596 MERCADANTE AÉCIO NEVES· 31675, .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
INÁCIO ARRUDA................................................... 31596

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
da emenda aglutinativa. Votação e aprovação da
redação final. 31596

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal. 31673

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados PAULO
KOBAYASHI, ROLAND LAVIGNE, ANTONIO
CARLOS PANNUNZIO, JOSÉ BORBA. 31673

. PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão,
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n1l 203-B, de 1995, que dá nova re
dação ao § 111 do art. 222 da Constituição Fede-
ral........................................................................... 31673

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
aprovação de requerimento para adiamento da
discussão da Proposta de Emenda à Constitui-
ção n1l 203-A, de 1995, por cinco sessões. 31673

PRESIDENTE (Michel Temer) - Recurso nll

63, de 1999, para apreciação pelo Plenário do
Projeto de Lei nll4.653, de 1998, do Poder Execu
tivo, que regulamenta o § 211 do art. 236 da Consti
tuição Federal, meCliante o estabelecimento de
normas gerais para a fixação de emolumentos re
lativás aos atos praticados pelos serviços notariais
de registro, e dá outras providências...................... 31673

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
INOC~NCIO OLIVEIRA. 31673

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado PAUDERNEY AVELlNO. 31674

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado OSVALDO COELHO....... 31674

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ARY KARA............................................................. 31677

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado DUILlO
PISANESCHI. 31677

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
do requerimento. 31678

PROFESSOR LUIZINHO (Pela ordem) 
Necessidade de votação nominal do requerimen-
to............................................................................ 31678

PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolhi
mento da ponderação do Deputado Professor
Luizinho. 31678

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados ARY KARA, INOCÉNCIO OLIVEIRA.. 31678

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado RENATO VIANNA. 31678

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado ODELMO
LEÃO..................................................................... 31678

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
INOCr=NCIO OLIVEIRA. 31~!9

ADEMIR LUCAS (Pela ordem) - Encaminha-
mento à Mesa de projeto de lei sobre o Sistema
Financeiro da Habitação..... 31679

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado HUGO BIEHL.................. 31679

GERALDO MAGELA (Pela ordem) - Apre
sentação de recurso contra decisão da questão
de ordem apresentada pelo orador na Comissão
Especial para estudo de proposta de emenda
constitucional sobre teto e subteto salarial dos
servidores públicos................................................ 31679



31693

31693

31693

31693

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado AÉCIO NEVES..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
do requerimento ..

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados MIRIAM REID,
ANTONIO KANDlR, ESTHER GROSSI. ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
aprovação de requerimento para apreciação, em
regime de urgência, do Projeto de Lei nlI 2.087,
de 1999, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
instalação de brinquedotecas nos hospitais da
rede pública .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
e aprovação de requerimento para apreciação,
urgentissima, do Projeto de Lei nQ. 2.592, de
2000, que regulamenta para a Previdência Social31692

31691

31691

31691

31690

31691

31690

31691

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
FERNANDO GABEIRA. 31691

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
ODELMO LEÃO, MENDES RIBEIRO FILHO,
MIRO TEIXEIRA, AÉCIO NEVES, SÉRGIO
MIRANDA .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
MIRO TEIXEIRA. 31690

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado ODELMO
LEÃO..................................................................... 31690

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado CIRO NOGUEIRA ..

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado AÉCIO NEVES..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
SÉRGIO MIRANDA .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
do requerimento ..

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados ANA CATARINA,
EDMAR MOREIRA, CELSO JACOB, PAULO
MOURÃO .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
de requerimento para apreciação em regime de
urgência do Projeto de Lei nQ. 3 de 2000, que dá
nova redação aos dispositivos da Lei nlI9.294, de
1996, que dispõe sobre as restrições ao uso e à
propaganda de produtos fumígenos ..

Usaram da palavra peja ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados NILTON
CAPIXABA, DOMICIANO CABRAL, CARLOS
BATATA .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
PROFESSOR LUIZINHO. 31690
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Usou da palavra pela ordem, para registro PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
de voto, o Sr. Deputado SÉRGIO REIS. 31679 do requerimento. 31692

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado MIRO TEIXEIRA (Pela ordem) - Sugestão
MENDES RIBEIRO FILHO..................................... 31679 para correção de erro de redação em emenda

AÉCIO NEVES (Pela ordem) _ Orientação aglutinativa nJI 1 ao PL nQ. 4.155:B/98 aprovada
da respectiva bancada. Importância da aprova- na Câmara dos Deputados e enVIada ao Senado
ção, pela Casa, do Plano Nacional de Educação. 31679 Federal. 31692

Usou da palavra pela ordem, para registro Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ANIVALDO VALE. 31680 de voto, o Sr. Deputado JOSÉ CARLOS VIEIRA.. 31692

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra- PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
mento da votação. Aprovação do requerimento.... 31680 ao Deputado Miro Teixeira sobre correção de

erro de redação em matéria anteriormente vota-
PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação

de requerimento para apreciação em regime de da........................................................................... 31692

urgência do Projeto de Lei nQ. 2.905, de 2000, do NELSON MARCHEZAN (Pela ordem) -
Poder Executivo. 31690 Apoio à sugestão do Deputado Miro Teixeira de

apreciação pelo Plenário de correção de erro de
redação em emenda aglutinativa aprovada pela
Casa. 31692

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
aprovação de correção da emenda aglutinativa.... 31693

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados SEBASTIAO
MADEIRA, ANTONIO CARLOS PANNUNZIO. ..... 31693

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
MIRO TEIXEIRA. 31693

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
depara apreciação, em regime de urgência, da
Mensagem nQ. 7 Poder Executivo, que submete
à consideração do Congresso Nacional texto do
tratado sobre transferência de pessoas conde
nadas e de menores sob tratamento especial
entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República do Paraguai,
celebrado em Brasília, em 10 de fevereiro de
2000. 31693
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31743

31745

31742

31735

31748

31749

32016

31757

32016

32016

COMISSÕES

3 - ATAS DAS COMISSÕES
a) Comissão Redação,de Constituição e de

Redação, 32l! Reunião (Ordinária), em 14·6-00....

b) Comissão de Trabalho, de Administra·
ção e Serviço Público, Termo de Reunião, em
14-6-00 ..

c) Comissão Especial destinada a proferir
parecer à PEC n2 618-A/98 (Patrimônio Genéti·
co), *61 Reunião em 14-6-00 ..

4 - PARECERES
PEC n2 137-B/99, Projetos de Lei n2s

471-A/95, 794-A/95, 1294·A/95, 1863-A/96,
1962-A/96, 3142-A/97, 3203-8/97, 646-B/99,
3083·Al97, 3892-A/97, 1178-Al99, 646-B/99,
868-A/99, 959-B/99, 1178-A/99, 1219-B/99,
1431-Al99, 1534-Al99, 1571-Al99, 1999-Al99,
2184·A/99, 2282-A/99, 2393·AlOO, 2414-AlOO,
2429·A/00, 2555-A/00, 2665-A/00, 2671-A/OO e
PDC n2 391·AlOO ..

5 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Relação Exteriores e Naci·

onal, n2 05, em 14-6-00 ..

6 - REDISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Fiscalização Financeira e

Controle, n2 07, em 14-6-00 .

b) Comissão de Relação Exteriores e de
Defesa Nacional, n2 02, em 14·6-00 ..

7-MESA
8 - LíDERES E VICE-LíDERES
9 - DEPUTADOS EM EXERCfclO
10- COMISSÕES

31695

31695

o disposto no § 32 do art. 100 da Constituição VII - Encerramento
Federal. 31694 2 - ATOS DO PRESIDENTE

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado a) Exoneração: Antônio Tidei de Lima,
PROFESSOR LUIZINHO....................................... 31694 Luis Geraldo de Oliveira Galvão, João Luis de

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação Oliveira, Jonia Maria de Lima Pompeu, Luis Hen-
de requerimento para apreciação, em regime de rique Lima Caland, Maria de Lisieux Amado, Pe-
urgência, do Projeto de Lei n2 2.281, de 1999, dro Olando Petrere Júnior ..

que autoriza o Instituto Nacional do Seguro Social b) Tornar sem efeito nomeação: Milena
a doar imóvel que especifica ao Municipio de Herrero Marques Casimiro .
Recife, Estado de Pernambuco............................. 31694 ) N - J . M . d L' P

c omeaçao: onla arla e Ima om-
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado peu, Maria de Lisieux Amado ..

ARNALDO MADEIRA. 31694

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
do requerimento................................ 31695

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
de requerimento para apreciação, em regime de
urgência, do Projeto detei 2.982. de 2000, que
prevê nova redação para o art. 289 do Código
Penà modalidade de falsificação da moeda de
polfmero................................................................. 31695

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
PROFESSOR LUIZINHO. 31695

PRESIDENTE (Michel Temer) -Inexistência
de acordo sobre o tema. 31695

Usouda palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ALBÉRICO CORDEIRO..

Apresentação de proposições:
AVENZOAR ARRUDA; MARÇAL FILHO; LUIZ
BITTENCOURT; AIRTON DIPP; NELSON
MARCHEZAN; EULER MORAIS E GEDDEL
VIEIRA LIMA; VIRGl L10 GUIMARÃES; PEDRO
PEDROSSIAN; WIGBERTO TARTUCE; NEUTON
LIMA; GUSTAVO FRUET; VIVALDO BARBOSA;
JORGE PINHEIRO; AIRTON ROVEDA;
RICARDO BERZOINI; MARCOS CINTRA;
VICENTE CAROPRESO E OUTROS; ADOLFO
MARINHO;' SÉRGIO REIS; JOSÉ CARLOS
COUTINHO; VANESSA GRAZZIOTIN; FEU
ROSA E OUTROS; ALEXANDRE CARDOSO E
SRS. LfDERES; AIRTON DIPP; ALEXANDRE
CARDOSO E OUTROS; ANTONIO PALOCCI;
WAGNER SALUSTIANO; ADEMIR LUCAS;
VANESSA GRAZZIOTIN; GERALDO MAGELA;
ALEXANDRE SANTOS E OUTROS; MARCIO
FORTES ..
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Ata da 116i! Sessão, em 14 de junho de 2000
Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente; Severino Cavalcanti, 2º Vice-Presidente;

Nelson Trad, 2º sf3cretário; Jaques Wagner, S9 Secretário; Luiz Sérgio, Caio Riela
§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS SENHO
RES:

Michel Temer
Severino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar

Roraima

AIRTON CASCAVEL

ALCESTE ALMEIDA
ALMIRSA

Presentes de Roraima: 3

Amapá

ANTONIO FEIJAO

BADU PICANCO

EDUARDO SEABRA

JURANDIL JUAREZ

SERGIO BARCELLOS
Presentes de Amapá: 5

Pará
ELCIONE BARBALHO

GERSON PERES
JORGE COSTA
JOSE PRIANTE

NILSON PINTO
RENILDO LEAL

VIC PIRES FRANCO

ZENALDO COUTINHO

Presentes de Pará: 8

Amazonas
ARTHUR VIRGILlO
ATILA LINS

EULER RIBEIRO
FRANCISCO GARCIA

Nelson Trad
Jaques Wagner
Efraim Morais
Giovanni Queiroz
Zé Gomes da Rocha

PPS

PMDB
PPB

PST

PSDB

PTB

PMDB

PFL

PMDB

PPB
PMDB
PMDB

PSDB
PTB

PFL

PSDB

PSDB
PFL
PFL

PFL
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LUIZ FERNANDO PPB
PAUDERNEY AVELINO PFL
SILAS CAMARA PTB
VA~ESSA GRAZZIOTIN PCdoB
Presentes de Amazonas: 8

Rondonia
AGNALDO MUNIZ PPS
CONFUCIO MOURA PMOB
EURIPEDES MIRANDA POT
EXPEDITO JUNIOR PFL
MARINHA RAUPP PSDB
NILTON CAPIXABA PTB
OSCAR ANDRADE PFL
SERGIO CARVALHO PSDB
Presentes de Rondonia: 8

Acre
ILDEFONCO CORDEIRO PFL
JOAOTOTA PPB
JOSE ALEKSANDRO PSL
MARCIO BITTAR PPS
NILSON MOURAO PT
SERGIO BARROS PSDB
Presentes de Acre: 6

Tocantins
ANTONIO JORGE PTB
NILMAR RUIZ PFL
OSVALDO REIS PMDB
PAULO MOURAO PSDB
Presentes de Tocantins: 4

Maranhão

ANTONIO JOAQUIM ARAUJO PPB
CESAR BANDEIRA PFL
COSTA FERREIRA PFL
GASTA0 VIEIRA PMDB
JOAO CASTELO PSDB
JOSE ANTONIO ALMEIDA PSB
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NEIVA MOREIRA

NICE 1.0SAO
PEDRO FERNANDES
PEDRO NOVAIS
REMI TRINTA
ROBERTO ROCHA
SESASTIAO MADEIRA
Presentes de Maranhlo: 13

ANIBAL GOMES

ANTONIO CAMBRAIA
ARNON BEZERRA
EUNICIO OI.lVEIRA
INACIO ARRUDA
JOSE PIMENTEL

LEO ALCANTARA
MANOEl. SAI.VIANO

MAURO BENEVIDES
MORONI TORGAN

NEI.SON OTQGH
PINHEIRO LANDIM

RAIMUNDO GOMES DE MATOS
ROBERTO PESSOA
VICENTE ARRUDA
Presentes de C8ar6: 15

ATILA I.lRA
B.SA

JOAO HENRIQUE
MUSSADEMES

PAES LANDIM
Presentes de Piau(:

POT
PFI.
PFL
PMDB
PST

PSDS
PSDB

PMDB
PSDB
PSOB
PMOB

PCdoB
PT
PSDS
PSOB
PMDB
PFI.

PSDB
PMOB

PSDB
PFI.
PSOB

PSDB
PSDB
PMD8
PFI.

PFI.

Junho de 2000

Rio Grande do Norte

ANA CATARINA
BETINHO ROSADO
HENRIQUE EDUARDO AI.VES

PMDB
PFL
PMDB
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'LAIRE ROSADO

LAVOISIER MAIA

NEY LOPES
Presentes de Rio Grande do Norte: 6

Parafba
ADAUTO PEREIRA

ARMANDO ABILlO

AVENZOAR ARRUDA

CARLOS DUNGA
DAMIAO FELlCIANO
DOMICIANO CABRAL
INALDO LEITAO
Presentes de Paraíba: 7

Pemambuco
ARMANDO MONTEIRO

CARLOS BATATA

CLEMENTINO COELHO
DJALMA PAES
FERNANDO FERRO
INOCENCIO OLIVEIRA

JOAOCOLACO
JOAQUIM FRANCISCO

JOEL DE HOLLANDA
JOSE CHAVES
JOSE MENDONCA BEZERRA
JOSE MUCIO MONTEIRO
MARCOS DE JESUS
OSVALDO COELHO
PEDRO CORREA
PEDRO EUGENIO

RICARDO FIUZA
SALATIEL CARVALHO

SERGIO GUERRA
Presentes de Perriânlbúco: 19·
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PMDB
PFL

PFL

PFL
PMDB

PT

PMDB
PMDB
PMDB
PSDS

PMD8

PSOB

PPS
PSB
PT
PFL
PMDB
PFL
PFL
PMDB
PFL
PFL
PSOB
PFL
PPB
PPS

PFL
PMDB
PSDB-
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Alagoas

ALBERICO CORDEIRO

GIVALDO CARIMBA0
HELENILDO RIBEIRO

JOAOCALDAS

JOSE THOMAZ NONO

LUIZ DANTAS
REGIS CAVALCANTE

Presentes de Alagoas: 7

Sergipe
ADELSON RIBEIRO

AUGUSTO FRANCO

JORGE ALBERTO

MARCELO DEDA

SERGIO REIS
Presentes de sergipe: 5

Bahia
AROLDO CEDRAZ

CORIOLANO SALES
EUJACIO SIMOES

FELlX MENDONCA
FRANCISTONIO PINTO

GEDDEL VIEIRA LIMA

GERSON GABRIELLI

HAROLDO LIMA
JOAO ALMEIDA

JONIVAL LUCAS JUNIOR

JORGE KHOURY
JOSE CARLOS ALELUIA

JOSE ROCHA

JUTAHY JUNIOR

LEUR LOMANTO
LUIZ MOREIRA

MANOEL CASTRO

MARIO NEGROMONTE

NELSON PELLEGRINO

PAULO BRAGA

PAULO MAGALHAES

PTB

PSB
PSDB

PL
PFL

PST
PPS

PSC

PSDB

PMDB

PT

PSDB

PFL
PMOB

PL

PTB
PMDB

PMDB

PFL
PCdoS
PSD8

PFL

PFL
PFL

PFL
PSDB

PFL

, S.PART.

PFL

PSDB

PT

PFL

PFL

Junho de 2000
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REGINALDO GERMANO

ROLAND LAVIGNE

WALDIR PIRES

WALTER PINHEIRO

YVONILTON GONCALVES

Presentes de Bahia: 26

Minas Gerais
ADEMIR LUCAS

AECIONEVES

ANTONIO DO VALLE

ARACELY DE PAULA

BONIFACIO DE ANDRADA

CABO JUUO

CLEUBER CARNEIRO
CUSTODIO MATTOS
DANILO DE CASTRO

EDMAR MOREIRA

ELlSEU RESENDE

GLYCON TERRA PINTO

HELIO COSTA

IBRAHIM ABI-ACKEL

JAIME MARTINS
JOAO FASSARELLA

JOAO MAGALHAES
JOAOMAGNO

JOSE MILITA0

LAEL VARELLA

L1NCOLN PORTELA

MARCIO REINALDO MOREIRA

MARCOS LIMA

MARIO ASSAD JUNIOR

MARIO DE OLIVEIRA

NILMARIO MIRANDA

ODELMO LEAO

OUMPIO PIRES

OSMANIO PEREIRA

PHILEMON RODRIGUES

RAFAEL GUERRA
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PFL
PFL

PT

PT
PPB

PSOB

PSDB
PMDB

PFL
PSDB

PL

PFL
PSDB
PSDB
PPB

PFL

PMDB

PMDB

PPB
PFL
PT

PMOB
PT
PSOB
PFL

PSL
PPB

PMOB
PFL
PMOB
PT
PPB

POT

PMD8

PL
PSD8
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ROBERTO BRANT

ROMEL ANIZIO

RONALDO VASCONCELLOS

SERGIO MIRANDA
SILAS BRASILEIRO

VIRGILIO GUIMARAES

VITTORIO MEDIOU

WALFRIDO MARES GUIA
ZAIRE REZENDE
Presentes de Minas Gerais: 40

PFL

PP8

PFL

pedo8
PMDB

PT
PSDB

PTB
PMDB
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Esplrlto Santo
FEU ROSA

JOAOCOSER
JOSE CARLOS ELIAS
MAGNO MALTA
NILTON BAIANO
RICARDO FERRACO

RITA CAMATA
Presentes de Esprrito Santo: 7

Rio de Janeiro

ALDIR CABRAL

ALEXANDRE CARDOSO

ALEXANDRE SANTOS

ALMERINDA DE CARVALHO

AROLDE DE OLIVEIRA
AYRTON XEREZ

BISPO RODRIGUES
CELSOJACOB

CORONEL GARCIA

OINO FERNANDES

EBERSILVA

EDUARDO PAES
EURICO MIRANDA

FERNANDO GONCALVES

IEDIOROSA

JAIR BOLSONARO
JANDIRA FEGHAU

JOAOMENDES

PSD8

PT
PTB
PTB
PPB
PSOB

PMOB

PS08

PSB

PSOS

PFL

PFL
PPS

PL
PDT

PSOB

PSDS

POT

PTB
PPB

PTB
PMOB

PPB
PCdoS

PMDB
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JOAO SAMPAIO
JORGE BITTAR
JORGE WILSON

JOSE CARLOS COUTINHO
LAURA CARNEIRO

LUIZ SERGIO
MARCIO FORTES

MATTOS NASCIMENTO
MIRIAM REIO
MIRO TEIXEIRA
PASTOR VALDECI PAIVA
PAULO DE ALMEIDA
PAULOFEIJO

RUBEM MEDINA
SIMAO SESSIM

WANDERLEY MARTINS
Presentes de Rio de Janeiro: 34

810 Paulo
ALOIZIO MERCAOANTE
ANDRE BENASSI
ANGELA GUADAGNIN

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
ANTONIO KANDIR

ANTONIO PALOCCI
ARLINDO CHINAGLlA
ARNALDO FARIA DE SA
ARNALDO MADEIRA

ARYKARA

BISPO WANOERVAL
CELSO GIGLIO
CELSO RUSSOMANNO

CORAUCI SOBRINHO
DELFIM NETTO
DR. EVILASIO

DR. HELIO
DUILlO PISANESCHI
EMERSON KAPAZ
FERNANDO ZUPPO

Quinta-feira 15 31257

POT
PT
PMDB

PFL
PFL

PT

PS08

PST

POT
POT
PSL

PPB
PSDS

PFL
PPB
POT

PT
PSDS

PT

PSDB
PSOS

PT
PT
PPB
PSDB

PP8
PL

PTB
PPB

PFL
PPB
PSB
POT
PTB

PPS
POT
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GILBERTO KASSAB
IARA BERNARDI

JOAO HERRMANN NETO
JOAO PAULO

JORGE TADEU MUDALEN
JOSE DE ABREU

JOSE DIRCEU

JOSE GENOINO
JOSEINDIO

JOSE ROBERTO BATOCHIO
JULIO SEMEGHINI

LUIZ ANTONIO FLEURY
LUIZA ERUNDINA

MARCOS CINTRA
MEDEIROS
MILTON MONTI

NELSON MARQUEZELLI

NEUTON LIMA
PAULO KOBAYASHt
PAULO LIMA
PROFESSOR LUIZINHO
RICARDO 8ERZOINI

RICARDO IZAR
ROBSON TUMA

SALVADOR ZIMBALDI
SAMPAIO DORIA

SILVIO TORRES
VALDEMAR COSTA NE.TO

WAGNER SALUSTIANO
XICO GRAZIANO
ZULAIE COBRA
Presentes de 810 Paulo: 51

PFL

PT
PPS
PT
PM08

PTN

PT

PT

PMDB
PDT
PSOS
PTB
PSB

PL
PFL
PMDB
PTB
PFL
PSDB
PMDB
PT
PT

PMOS
PFL

PSOS
PSOS
PSOS
PL

PPB
PSOS
PSDS

Junho de 2000

Mato Grosso
CELelTA PINHEIRO
MURILO DOMINGOS
RICARTE DE FREITAS
TETE. 8EZERRA

PFL
PT8

PSOB
PMDS
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WELlNTON FAGUNDES

WILSON SANTOS

Presentes de Mato Grosso: 6

Distrito Federal
ALBERTO FRAGA

JORGE PINHEIRO

MARIA ABADIA

PAULO OCTAVIO

PEDRO CELSO

WIGBERTO TARTUCE
Presentes de Distrito Federal: 6

Goiás
EULER MORAIS
JUQUINHA
L1DIA QUINAN

LUCIA VANIA

LUIZ BITIENCOURT

NORBERTO TEIXEIRA

PEDRO CHAVES

PEDRO WILSON

ROBERTO BAI.,.ESTRA

RONALDO CAIADO

VILMAR ROCHA
Presentes de Goiás: 11

Mato Grosso do Sul
MARCAL FILHO

MARISA SERRANO
PEDRO PEDROSSIAN

WALDEMIR MOKA
Presentes de Mato Grosso do Sul: 4

Paraná

ABELARDO LUPION

AFFONSO CAMARGO

AIRTON ROVEDA
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ALEX CANZIANI

CHICO DA PRINCESA

DILCEU SPERAFICO
DR. ROSINHA
FLAVIOARNS

GUSTAVO FRUET
IRISSIMOES

JOSE BORBA

JOSE CARLOS MARTINEZ

LUCIANO PIZZATTO

LUIZ CARLOS HAULY

MAX ROSENMANN

NELSON MEURER

ODllIO BALBINOTTI
OSMAR SERRAGLJO
PADRE ROQUE

RAFAEL GRECA
RENATO SILVA

RICARDO BARROS

RUBENS BUENO
Presentes de ParaRA: 23

PSDB

PSOB

PPB

PT
PSDB

PMDB

PTB

PMDB
PTB

PFL

PSDB

PSOB

PPB

PSDB
PMDB
PT

PFL

PSDB

PPB

PPS
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Santa Catarina
ANTONIO CARLOS KONDER REIS

CARLlTO MERSS
EDINHOBEZ

EDISON ANDRINO
FERNANDO CORUJA

HUGO BIEHL
JOSE CARLOS VIEIRA
RENATO VIANNA

SERAFIM VENZON

VICENTE CAROPRESO
Presentes de Santa catarina: 10

Rio Grande do Sul
AIRTON OIPP

ALCEU COLLARES
AUGUSTO NARDES

CAIORIELA

PFL

PT
PMD8

PMDB
PDT

PPB
PFL
PMDB

POT

PSDB

POT

POT
PPB

PTB
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DARCISIO PERONDI

ENIOBACCI

ESTHER GROSSI

FERNANDO MARRONI
FETTER JUNIOR

HENRIQUE FONTANA

LUIZ MAINARDI

MENDES RIBEIRO FILHO
NELSON MARCHEZAN

NELSON PROENCA

OSVALDO BIOLCHI

POMPEO DE MAnos
f

TELMO KIRST

WALDIR SCHMIDT
WALDOMIRO FIORAVANTE

VEDA CRUSIUS
Presentes de Rio Grande do Sul: 20

PMDB

PDT

PT

PT
PPB
PT

PT
PMD8
PSD8
PMDB

PMD8

POT
PPB
PMD8
PT
PSOB
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I - ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - A lista

de presença registra o comparecimento de 365
Senhores Deputados.

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretárlo,procéderá à leitura da ata da

sessão anterior.

11 - LEITURA DA ATA

O SR. DR. EVllÃSIO, servindo como 22 secre
tário, procede à leitura da ata da sessão antecedente,
a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Passa-se
à leitura do expediente.

O SR. AVENZOAR ARRUDA, servindo como 12

secretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

Do Poder Executivo, nos seguintes termos:
,

MEN,SAGEM N!! 820

Senhores Membros da Câmara dos Deputados,
Dirijo-me a Vossas Excelências para infor

má-los de que me ausentarei do País no período de

15 a 17 de junho de 2000, para participar da XIV Reu
nião de Chefes de Estado e de Governo do Mecanis
mo de Consulta e Concertação Política - Grupo do
Rio, em Cartagena das índias, Colômbia.

Brasília, 13 de junho de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

MENSAGEM N!! 822

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Dirijo-me a Vossas Excelências a fim de solicitar

seja considerada sem efeito, e, portanto, cancelada, a
urgência pedida com apoio no parágrafo 12 do artigo
64 da Constituiçio Federal para o Projeto de Lei n9

2.905, de 2000, que "Altera dispositivos das Leis nQ

3.890-A, de 25 de abril de 1961, nQ 5.655, de 20 de
maio de 1971, nQ 5.899, de 5 de julho de 1973, nQ

9.074, de 7 de julho de 1995, nQ 9.427, de 26 de de
zembro de 1996, e n!!9.648, de 27 de maio de 1998, e
dá outras providências", enviado ao Congresso Naci
onal com a Mensagem nQ 520, de 2000.

Brasília, 14 de junho de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

MENSAGEM Ng 823

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição Fede

ral, submeto à elevada deliberação de Vossas Exce-



Ofício 021.217-L-PFU2000

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
NESTA

Brasília, 7 de junho de 2000

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência o Deputado JOSÉ
CARLOS VIEIRA como membro titular da Comissão
de Trabalho, de Admnistração e Serviço Público, em
vaga existente.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL.

Defiro.Publique-se.
Em 14-6-00, Heráclito Fortes, 12 Vi

ce-Presidente, no exercício da Presidência.

Brasília, 13 de junho de 2000

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
PAUDERNEY AVELlNO passa a fazer parte, como
membro suplente, da Comissão Externa destinada a
"verificar as condições da população da Região 'Ra
posa-Serra do Sol', situada nos Municípios de Nor
mandia, Uiramutão e Pacaraima, Estado de Roraima,
e discutir com a classe política local e os segmentos
produtivos os reflexos que decorreram da demarca
ção continua de terras, e que gerou a expulsão de
grandes e pequenos agricultores e pecuaristas, com
sério reflexos na economia de Roraima, atingindo,
principalmente, o abastecimento de arroz e carne em
todo o Estado, gerando protestos indiscriminados de
toda a sociedade roraimense, com verdadeira convul
são social como divulgado na imprensa nacional", em
vaga existente.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL.

Publique-se.
Em 14-6-00. - Michel Temer, Presi

dente.
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lências O texto do projeto de lei que "Altera dispositi- Do Sr. Deputado Inocêncio Oliveira, Uder
vos das Leis nº 4.947, de 6 de abril de 1966, 5.868, de do PFL, nos seguintes termos:
12 de dezembro de 1972, 6.015, de 31 de dezembro Ofício n21 169-L-PFU2000
de 1973. do Decreto-Lei n2 1-.989, de 28 de dezembro .
de 1982, da Lei n2 9393, de 19 de dezembro de 1996, Excelentíssimo Senhor
e dá outras providências". Dep~tado MICHEL TEMER

Brasilia, 14 de junho de 2000. _ Fernando Presidente da Câmara dos Deputados
Henrique Carrdoso Nesta

Do Senhor Deputado Aécio Neves, Uder do
Bloco Parlamentar PSDB/PTB, nos seguintes ter
mos:

OF.PSDB/PTB/I/N226212000

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

Brasilia 8 de junho de 2000

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

Deputado EDUARDO PAES, como membro suplente,
para integrar a Comissão Especial destinada a apre
ciar e proferir parecer à PEC n2 407-G/96, "que altera
a redação do art. 100 da Constituição Federal".
(PRECATÓRIOS)

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, lí
der do Bloco PSDB/PTB.

Defiro. Publique-se.
Em 14-06-00. - Heráclito Fortes, 1º

Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

OF. PSDB/PTB/I/N2 26712000

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

Brasília 13 de junho de 2000

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

Deputado MARCUS VICENTE para integrar, como
membro suplente. a Comissão Especial destinada a
apreciar e proferir parecer ao Projeto de Lei nll

1.615/99, que "dispõe sobre a criação da Agência Na
cional de Transportes, do Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes, reestrutura o setor fe
deral de transportes e dá outras providências".

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, lí
der do Bloco PSDB/PTB.

Defiro. Publique-se.
Em 14-06-00. - Heráclito Fortes, 1º

Vice-Presidente no exercício da Presidência.
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Excelentíssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Ofício n2 1.219-L-PFU2000

Excelentíssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputaçjos
NESTA

Brasília, 07 de junho de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado JOSÉ

CARLOS VIEIRA para compor, como membro su
plente, a Comissão Especial destina a apreciar e pro
ferir parecer ao Projeto de Lei n2 2.186, de 1996, dos

Brasilia, 7 de junho de 2000

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência o Deputado JOSE
CARLOS VIEIRA para, como membro suplente, fazer
parte da Comissão Especial destinada a acompanhar
a aplicação da Lei n2 9.503/97 que "institui o Código
de Transito Brasileiro", em vaga existente.

Atenciosamente, Deputado Inocêncio
Oliveira, Líder do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 14-6-00. - Heráclito Fortes, 1.2 Vi-

ce-Presidente no exercício da Presidência.

Ofício n.21.228-L-PFUOO

Excelentíssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Ofício n2 1.224-L-PFU2000

Excelentíssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

BrasUia, 7 de- joohe de- 2000

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelencia o Deputado JOSÉ
CARLOS VIEIRA para integrar, como membro titular,
a Comissão Especial destinada-a-apreeiar-e-profefir
parecer à Proposta de Emenda à Constituição n2

407-G, de 1996, do Sr. Luciano Castro e outros, que
"altera a redação do artigo 100 da Constituição Fede
ral" precatórios), em vaga existente.

Atenciosamente, Deputado Inocêncio
Oliveira, Líder do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 14-6-00. - Heráclito Fortes, l2

Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

Senhores Deputados Eduardo JORGE, Fernando
Gabeira e outros, que "dispõe sobre a substituição
progressiva da produção e da comercialização de
produtos que contenham asbesto/amianto, e dá ou
tras providências", em vaga existente.

Atenciosamente, Deputado Inocêncio
Oliveira, Líder do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 14-6-00. - Heráclito Fortes, 12 Vi

ce-Presidente no exercício da Presidência.

InocêncioDeputado

Brasilia, 7 de junho de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado JOSÉ

CARLOS VIEIRA para integrar, como membro su
plente, a Comissão de Finanças e Tributação, em
vaga existente.

Atenciosamente,
Oliveira, Líder'do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 14-6-00. - Heráclito Fortes, 12 Vi

ce-Presidente no exercício da Presidência.

Ofício n2 1.221-L-PFUOO

Brasília, 7 de junho de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado JOSÉ

CARLOS VIEIRA para integrar, como membro su
plente, a Comissão Especial destinada a apreciar e
proferir parecer ao Projeto de Lei n2 1.483, de 1999,
do Senhor Deputado Dr. Hélio, que "institui a fatura
eletrônica e a assinatura digital nas transações de
"comércio eletronico, e apensado", em vaga exis
tente.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oliveira,
tider-do-PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 14-6-00. - Heráclito Fortes, 12 Vi-

ce-Presidente no exercício da Presidência.

-OfíCio n2 1.223-L-PFU2000

Excelentíssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
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Offcio n1l.1.229-L-PFUOO
Excelentrssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasilia, 7 de junho de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado JOSÉ

CARLOS VIEIRA para compor, como membro su
plente, a Comissão Especial destinada a apreciar e
proferiT parecer à Proposta de Emenda à Constitui·
ção nA308-A, de 1996, da Sra. Deputada Jandira Feg
hali, que "dá nova redação ao parágrafo 211 do artigo
17 da Constituição Federal" (acumulação de emprego
público), em vaga existente.

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira,
Uderdo PFL.

Publique-se.
Em 14-6-00. - Heráclito Fortes, 111 Vi·

ce-Presidente no exercrcio da Presidência.

Offcio nll 1.230-L·PFUOO

Excelentrssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasflia, 7 de junho d~ 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado JOSÉ

CARLOS VIEIRA para compor, como membro titular,
a Comissao Especial destinada a apreciar e proferir
parecer à Proposta de Emenda à Constituição nll

54-A, de 1999, do Sr. Deputado Celso Giglio e outros,
que -acrescenta artigo ao Ato das DisposiçOes Cons
titucionais Transitárias" (cria quadro temporário para
servidores públicos). em vaga existente.

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira,
Uderdo PFL.

Publique-se.
Em 14-6-00, Heráclito Fortes, 111 Vi-

ce·Presidente no exercfcio da Presidência.

Otrcio nll. 1.235-L·PFU2000

Excelentfssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasflia, 8 de junho de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Deputada

NILMAR RUIZ passa a integrar, como membro su-

plente, a Comissao de Agricultura e Política Rural, em
vaga existente.

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira,
Llder do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 14-6-00, Heráclito Fortes, 111 Vi

ce-Presidente no exercfcio da Presidên
cia.

Otrcio nIl 1.237-L-PFU2000

Excelentrssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasllia, 8 de junho de 2000

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência a Deputada
NILMAR RUIZ para, como membro titular, fazer par
te da Comissao Especial destinada a elaborar ante
projeto com vistas à reforma cio Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, com vaga existente.

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira,
L1der do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 14-6-00, Heráclito Fortes, 111 Vi

ce-Presidente no exercfcio da Presidên
cia.

Offcio nll 1.238-L-PFUOO

Excelentfssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasflia,1l8 de-junho de 2000

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência a Deputada
NILMAR RUIZ para integrar, como membro suplen
te, a Comissão Especial destinada a apreciar e pro
ferir parecer ao Projeto de Lei nll 1.483, de 1999, do
Senhor Deputado Dr. Hélio, que "institui a fatura ele
trônica e a assinatura digital nas transaçOes de 'co
mércio eletrônico', e apensado", em vaga existente,

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira,
Llder do PFL.

Publique-se.
Em 14-6-00, Heráclito Fortes, 111 Vi

ce-Presidente no exercfcio da Presidên
cia.
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Ofício n2 1.241-L-PFUOO

Excelentíssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasília, 8 de junho de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência a Deputada NILMAR

RUIZ para, como membro titular, compor da Comis
são Especial destinada a examinar o Sistema Presi
dencialista de Governo, em vaga existente.

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL.

Defiro•. Publique-se.
Em 14-6-00, Heráclito Fortes, 12 Vi

ce-Presidente no exercício da Presidên
cia.

Ofício n2 1.246-L-PFU2000

Excelentíssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasília, 8 de junho de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência a Deputada

NLLMAR RUIZ para, como membro suplente, inte
grar a Comissão Especial destinada a proferir pare
cer à Proposta de Emenda aConstituição nSl. 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). em vaga
existente.

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 14-6-00, Heráclito Fortes, 19. Vi

ce-Presidente no exercício da Presidên-
cia. .

Offcio n2 1.248-L-PFU2000

ExceLentíssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deoutados
Nesta '

Brasilia, 8 d~ junho de 2000
-' .

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência a Deputada NILMAR

RUIZ para integrar, como membro titular, a Comissão

Especial destinada a apreciar eproferir parecer à Pro
posta de Emenda à Constituição n2137-A, de 1999,
do Poder Executivo, que "Estabelece limite para re
muneração, subsidio, provento ou pensão, aplicável
aos três Poderes Públicos e ao Ministério Público",
em vaga existente.

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 14-6-00, Heráclito Fortes, 12 Vi

ce-Presidente no exercício da Presidên
cia.

Ofício n2 1.267-L-PFUOO

Excelentíssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasília, 13 de junho de 2000

Senhor Presidente,
Em atenção à solicitação de Vossa Excelôncia,

indico os nomes dos Deputados do Partido da Frente
Liberal que integrarão a Comissão Especial destina
da aprofenr parecer à Proposta de Emenda à Cons
tituição na 115-A195, que "modifica o parágrafo quar~

to do artigo 225 da Constituição Federal, incluindo o
cerrado na relação dos biomas considerados patrimô
nio nacional", e apensadas.

EFETIVOS

Deputada CELCITA PINHEIRO
Deputado JOÃO RIBEIRO
Deputada NILMAR RUIZ
Deputado PAULO OCTÁVIO
Deputado PEDRO PEDROSSIAN
Deputado RONALDO CAIADO

SUPLENTES

Deputado CIRO NOGUEIRA
Deputado CLEUBER CARNEIRO
Deputado FRANCISCO COELHO
Deputado FRANCISCO RODRIGUES
Deputado ILDEFONÇO CORDEIRO
Deputado OSCAR ANDRADE
Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oliveira,

'Líder do PFL.

Publique-se.
Em 14-6-00:--' Michel Temer," Presi

dente.
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Offcio nQ 1.270-L-PFUOO
Excelentíssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasília, 13 de junho de 2000

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do

Partido da Frente Liberal que farão parte da Comis
são Especial destinada ao estudo das reformas
políticas.

TITULARES
Deputado AFFONSO CAMARGO
Deputado ARACELY DE PAULA
Deputado GILBERTO KASSAB
Deputado PAULO MAGALHÃES
Deputado RUBEM MEDINA
Deputada VILMAR ROCHA

SUPLENTES
Deputado ~OSÉ ROCHA
Deputado MÁRIO ASSAD JÚN IOR
Deputado NEUTON LIMA
Deputado PAULO OCTÁVIO
Deputado VIC PIRES FRANCO
Deputado WILSON BRAGA
Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oliveira,

Líder do PFL.

Publique-se.
Em 14-6-00. - Michel Temer, Presidente.

Do Senhor Deputado Geddel Vieira Lima,
Líder do Bloco Parlamentar PMDBIPST/PTN, nos
seguintes termos:

OF.lGAB.lI/N2 362
Excelentíssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasília - DF, 8 de junho de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

UDSON BANDEIRA pa,ssa a integrar, na qualidade
de Suplente, a Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/PST/PTN.

Defiro. Publique-se.
Em 14-6-00. - Heráclito Fortes, 12 Vi

ce-Presidente no exercício da Presidência.

OF.lGAB.lI/NQ 363

Excelentíssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasília, 8 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

JOÃO MATOS passa a integrar, na qualidade de Su
plente, a Comissão de Agricultura e Política Rural, em
vaga existente. !-

Por oportuno, renovo a iVossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/PST/PTN.

Defiro. Publique-se.
Em 14-6-00. - Heráclito Fortes, 12 Vi-

ce-Presidente no exercício da Presidência.

OF.lGAB.lI/NQ 376

Excelentíssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasília, 14 de junho de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

PEDRO NOVAIS passa a integrar, na qualidade de Titu
lar, a Comissão Especial destinada a apreciar e proferir
parecer ao Projeto de Lei W! 4.579, de 1998, que "Dis
põe sobre o acesso a recursos genéticos e seus produ
tos derivados, a proteção ao conhecimento tradicional a
eles associados, e dá outras providências", em substitui
ção ao Deputado THEMíSTOCLES SAMPAIO.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/PST/PTN.

Defiro. Publlque-se.
Em 14-6-00. - Heráclito Fortes, 12 Vi-

ce-Presidente no exercício da Presidência.

OF.lGAB.lIINQ 377
Excelentíssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasília, 14 de junho de 2000

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM.lP. n2 406/2000, en·

caminho a Vossa Excelência a relação dos nomes
dos Deputados do Bloco PMDB/PST/PTN, que com-



Defiro. Publique-se.
Em, 14-6-00. - Severino Cavalcanti,

22 Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

Brasília, 7 de junho de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência

a fim de indicar, como titular, o Deputado JOÃO
PAULO (PT/SP), em substituição ao Deputado
NELSON PELLEGRINO (PT/BA), na Comissão de Fi
nanças e Tributação.

Atenciosamente, - Deputado Aloizio Merca
dante, Líder do PT.

Defiro. Publique-se.
Em 14-6·00. - Heráclito Fortes, 1g Vi

ce-Presidente no exercício da Presidência.

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

Ofício n2 226/00
Excelentíssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasília, 7 de junho de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência

pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, o Deputado
Arnaldo Faria de Sá, como suplente, para integrar a
Comissão Especial, destinada a apreciar e proferir pa
recer ao Projeto de Lei n2 2.186, de 1996, do Senhor
Deputado Eduardo Jorge, Fernando Gabeira e outros,
que "Dispõe sobre a substituição progressiva da pro
dução e da comercialização de produtos que conte
nham asbesto/amianto, e dá outras providências".

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão, Lí
der do PPB.

SUPLENTES
Jorge Pinheiro
Luiz Bitlencourt

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes·
tos de estima e elevada consideração. - Deputado
Geddel Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/PST/PTN.

Publique-se.
Em 14-6-00. - Michel Temer, Presi

dente.
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porão a Comissão Externa destinada a "Esclarecer em PELLEGRINO(PT/BA), como titular, em substituição
que circunstância ocorreu a morte do ex-Presidente ao Deputado JOAO PAULO (PT/SP), que passará a
Juscelino Kubitschek, em 22 de agosto de 1976, em o~upar a v~ga de suplente: na Comissão de Constitui-
acidente rodoviário ocorrido na Rodovia Presidente çao e Justiça e de Redaçao.
Dutra, quilô!IJetro 165, no Município de Resende". Atenciosamente, - Deputado Aloizo Merca-

TITULARES dante, Líder do PT.

Hélio Costa Defiro. Publique-se.
Osmânio Pereira Em 14·6·00. - Heráclito Fortes, 12 Vi·-

ce-Presidente no exercício da Presidência.

Ofício n2 480/PT

Excelentíssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Do Sr. Deputado Aloizio Mercadante, Líder
do PT, nos seguintes termos:

Ofício n2 6/Plen.
Excelentíssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasília, 14 de junho de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a

fim de indicar, como titulares, os Deputados JOSÉ
DIRCEU CUNHA (PT/SP), JOÃO PAULO CUNHA
(PT/SP), MILTON TEMER (PT/RJ) e NILMÁRO
MIRANDA (PT/MG), para integrarem a Comissão Espe
cial destinada ao estudo das reformas políticas. Como
suplentes, os Deputados VIRGíLIO GUIMARÃES
(PT/MG), JOSÉ GENOíNO (PT/SP), DA. ROSINHA
(PT/PR) e GERALDO MAGELA (PT/DF).

Atenciosamente, - Deputado Aloízio Merca
dante, Líder do PT.

Publique-se.
Em 14-6-00. - Michel Temer, Presi·

dente.

Ofício n2 476/PT
Excelentíssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasília, 7 de junho de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia a fim de indicar o Deputado NELSON
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" Ofício n2 227/00

Excelentíssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasília, 7 de junho de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência

pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, o Deputa
do Eni Voltolini, como titular, para integrar a Comissão
Técnica de Finanças e Tributação e como suplente a
Comissão de Seguridade Social e Família.

Atenciosamente, - Deputado OdeImo Leão, Lí
der do PPB.

Defiro. Publique-se.
Em 14-6-00. - Severino Cavalcanti,

2º Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

Do Sr. Deputado Miro Teixeira, Líder do
PDT, nos seguintes termos:

Ofício nº 215/2000 - PDT

Excelentíssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasília, 13 de junho de 2000

Senhor Presidente,
Em atenção ao ofício nº 513 - SGM/P, indico a

Vossa Excelência os Senhores Deputados João
Sampaio, na condição de titular, e Dr. Hélio, na condi
ção de suplente, para integrarem a "Comissão Espe
cial destinada ao estudo das reformas políticas".

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência protestos
de consideração e apreço. - Deputado Miro Teixeira,
Líder do PDT.

Publique-se.
Em 14-6-00. - Michel Temer, Presi-

dente.

Ofício nQ 216/2000-PDT

Excelentíssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasília, 13 de junho de 2000

Senhor Presidente,
Em atenção ao ofício nº 401-SGM/P, indico a

Vossa Excelência os Senhores Deputados Neiva Mo-

reira, na condição de titular, e Airton Dipp, na condi
ção de suplente, para integrarem a "Comissão Espe
cial destinada examinar o Sistema Presidencialista de
Governo".

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência protestos
de consideração e apreço. - Deputado Miro Teixeira,
Líder do PDT.

Publique-se.
Em 14-6-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Senhor Deputado' Sérgio Miranda, Líder
do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB, nos seguin
tes termos:

Of.040/2000

Excelentíssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico, nos termos regimentais, o Deputado Pau

lo Baltazar como membro suplente da Comissão de
Ciência eTecnologia, Comunicação e Informática, em
substituição ao Deputado Dr. Evilásio.

Ao ensejo renovo a Vossa Excelência protestos
de elevada estima. - Deputado Sérgio Miranda, Lí
der do Bloco PCdoB/PSB.

Defiro. Publique-se.
Em 14-6-2000. - Heráclito Fortes, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

Of. 041/2000

Excelentíssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

BrasfHa, 13 de junho de 2000

Senhor Presidente,
Indico, nos termos regimentais, o Deputado Dr.

Evilásio como membro suplente da Comissão de De
senvolvimento Urbano e Interior, em substituição ao
Deputado Paulo Baltazar.

Ao ensejo renovo a Vossa Excelência protestos
de elevada estima. - Deputado Sérgio Miranda, Lí
der do Bloco PCdoB/PSB.

Defiro. Publique-se.
Em 14-6-2000. - Heráclito Fortes, 1º

Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.



Ofício n!!.191/2000

Excelentíssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
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Do Senhor Deputado Valdemar Costa Neto, Do Senhor Deputado Roberto Argenta, nos
Líder do Bloco Parlamentar PUPSL, nos seguin- seguintes termos:
testermos:

Of. nS! 253/00 - BP

Excelentíssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasília, 6 de junho de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Ex!! que o Blo

co PUPSL indica os Deputados Lincoln Portela,
PSUMG, corrio titular, e Robério Araújo, PURR, como
suplente, em substituição aos anteriormente indica
dos, para integrarem a Comissão Especial destinada
a apreciar e proferir parecer ao Projeto de Lei nº
3.561, de 1997, do Senhor Deputado Paulo Paim, que
"Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras provi
dências".

Sendo o que se apresenta para o momento, rei
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração. - Deputado Valdemar
Costa Neto, Líder do Bloco PUPSL.

Defiro. Publique-se.
Em 14-6-2000. - Heráclito Fortes, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

Do Senhor Deputado Fernando Gabeira,
nos seguintes termos:

Of. na 066/2000

Excelentíssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasília, 7 de junho de 2000

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM/P nº 400, de 24 de

maio de 2000, venho por meio deste indicar o Deputa
do Fernando Gabeira (PV/RJ), como titular, para inte
grar a Comissão-Especia~ destiAafia a analisar a crise
por que atravessa a aviação civil do País.

Agradeço e coloco-me à disposição.
Atenciosamente, - Deputado Fernando Gabeira,

PV/RJ.

Brasília, 9 de junho de 2000

Excelentíssimo Senhor,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, dirijo-me a

Vossa Excelência com o objetivo de indicar, de acor
do com o princípio da proporcionalidade partidária,
como membro titular da Comissão Especial destinada
a apreciar e proferir parecer ao Projeto de Lei n2

2.763, de 2000, o Senhor Deputado Djalma Paes.
Sendo o que me apresentava para o momento,

colho a oportunidade para reiterar os meus protestos
de elevada consideração e distinto apreço.

Respeitosamente, - Deputado Roberto Argenta.

Publique-se.
Em 14-6-2000. - Heráclito Fortes, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

Ofício n!!. 192/2000

Excelentíssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasília, 9 de junho de 2000

Excelentíssimo Senhor,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, dirijo-me a

Vossa Excelência com o objetivo de indicar, de acor
do com o princípio da proporcionalidade partidária,
como memoro titular da Comissão Especial destinada
a aprecia r e proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição nS! 30S-A, de 1996, o Senhor Deputado
Djalma Paes.

Sendo o que me··apfesentava-para-o-momento,
colho a oportunidade para reiterar os meus protestos
de elevada consideração e distinto apreço.

Respeitosamente, - Deputado Roberto Argen-
ta.

Publique-se.
Em 14-6-2000. - Heráclito Fortes, 1º

Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

Publique-se.
Em 14-6-2000. - Heráclito Fortes, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.



Publique-se.
Em 14-6-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Publique-se.

Em 14-6-2000. - Michel Temer, Presi
dente.

OF. N2 337-P/2000 - CCJR

Excelentíssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasília, 25 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, a Emenda do Senado
ao Projeto de Lei nQ 1.323-C/91, apreciada por este
Órgão Técnico, em 23 de maio do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta consi
deração. - Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presi
dente.

Publique-se.

Em 14-6-2000. - Michel Temer, Presi-
dente.

OF. N2 338-P/2000 - CCJR

Excelentíssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasília, 25 de maio de 2000

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para as provi
dências regimentais cabíveis, o Substitutivo do Sena
do ao Projeto de Lei nQ 465-C/95, apreciado por este
Órgão Técnico, em 23 de maio do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta consi
deração. - Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presi
dente.
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Do Sr. Deputado Ronaldo Cezar Coelho, do ao Projeto de Lei nQ 5.315-C/90, apreciadas por
Presidente da Comissão de Constituição e Justi- este Órgão Técnico, em 23 de maio do corrente.
ça e de Redação, nos seguintes termos: Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce-

OF. N2 334-P/2000 - CCJR lência protestos de elevada estima e distinta consi-

Excelentíssimo Senhor deração. - Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presi-
Deputado MICHEL TEMER dente.
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasnia, 25 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, os Projetos de Lei n%
5.709/90 e 157/91, 404/91, 2.175/91, 2.762192 e
3.247/97, apensados, apreciados por este Órgão
Técnico, em 23 de maio do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta considera
ção. - Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.

Publique-se.
Em 14-6-2000. - Michel Temer, Presi-

dente.

OF. N2 335-P/2000 - CCJR

Excelentíssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasília, 25 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, as Emendas do Sena-

Brasília, 25 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, os Projetos de Lei nQ

4.473/94 e 2.424/91, apensado, apreciados por este
Órgão Técnico, em 23 de maio do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelên
cia protestos de elevada estima e distinta considera
ção. - Deputado Ronaldo cezar Coelho, Presidente.

Publique-se.
Em 14-6-2000. - Michel Temer, Presi-

dente.

OF. N2 336-P/2000 - CCJR

Excelentíssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
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OF. NQ 339-P/2000 - CCJR

Excelentíssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasília, 25 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, a Emenda do Senado
ao Projeto de Lei nQ770-C/95, apreciada por este
Órgão Técnico, em 23 de maio do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside
ração. - Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presiden
te.

Publique-se.
Em 14-6-2000. - Michel Temer, Presidente.

OF. N2 341-P/2000 - CCJR

Excelentíssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasília, 25 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este Órgão Técnico, em 23.de maio do corrente, do
Projeto de Lei n2 1.955-B/91.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e parecer a ele oferecido.

Cordialmente, - Deputado Ronaldo Cezar
Coelho, Presidente.

Publique-se.
Em 14-6-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

OF. N2 343-P/2000 - CCJR

Excelentíssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasília, 25 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este Órgão Técnico, em 23 de maio do corrente, dos
Projetos de Lei nQs 1.097-A/95 e 1.517/96, apensado.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção dos referidos projetos e pareceres a eles ofereci
dos.

Cordialmente, - Deputado Ronaldo Cezar Coelho;
Presidente.

Publique-se.
Em 14-6-2000. - Michel Temer, Presi-

dente.

OF. Nl! 390-P/2000 - CCJR

Excelentíssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasília, 6 de junho de 2000

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto'
Legislativo n2 478/00, apreciado por este Órgão Téc
nico, em l2 de junho do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside
ração.

- Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presiden-
te.

Publique-se.
Em 14-6-2000. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado José índio, Presidente da
Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior,
nos seguintes termos:

Ofício nº 006/2000

Excelentissimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasília, 17 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento

ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a aprecia
ção, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei n2
2.061/99, de autoria do Sr. Deputado Silas Brasileiro. '

Pelo exposto, solicito autorização para publica
ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, - Deputado José índio, Presj-'
dente da Comissão.

Publique-se.
Em 14-6-2000. - Michel Temer, Presi

dente.
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Da Sra. Deputada Marisa serrano, Presidente Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Exce-
em exercício da Comissão de Educação, Cultura e lência protestos de estima e consideração.
Desporto, nos seguintes termos: - Deputado Márcio Reinaldo Moreira, Presi-

Ofício n2 P-082/2000 dente.

Excelentíssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasília, 10 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a
rejeição do Projeto de Lei n2 825/99 - do Sr. Glycon
Terra Pinto - que "dispõe sobre a inclusão obrigatória
da disciplina 'Linguagem de Programação de Compu
tador' nos currículos escolares dos estabelecimentos
do ensino médio, das redes pública e privada em todo
o País", e do PL n2 2.585/2000, apensado, para publi
cação da referida proposição e do

parecer a ela oferecido.
Atenciosamente, - Deputada Marisa Serrano,

Presidente em exercício.

Publique-se.
Em 14-6-2000. - Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado Márcio Reinaldo Moreira,
Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira
e Controle, nos seguintes tennos:

OF-P n2 90/2000

Excelentíssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasília, 12 de junho de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao art. 58 do Regimento Interno, que esta Comis
são, em reunião ordinária realizada no dia 10-5-2000,
concluiu pelo encerramento da Proposta de Fiscaliza
ção e Controle n2 01/99 - dos Srs. Inácio Arruda e
Agnelo Queiroz, que propõe que a Comissão de Fis
calização Financeira e Controle "fiscalize o Banco
Central com a finalidade de investigar o vazamento
de informações sigilosas acerca das mudanças
cambiais verificadas em janeiro de 1999 e seus be
neficiários".

Solicito a Vossa Excelência c Jtorizar a publica
ção da referida proposta e o relatório a ela oferecido.

Publique-se e, após, arquive-se.
Em 14-6-2000. - Heráclito Fortes, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Do Sr. Deputado Jutahy Júnior, nos seguintes
termos:

REQUERIMENTO
(Do Sr. Jutahy Júnior)

Requer sejam desapensados os PL
nRs 3.381197, 3.990197, 4.144/98, 1.482199,
1.979199, 2.635/00 e 3.156/00, do PL n2
4.846/194.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex!', nos termos do artigo 142 do

Regimento Interno, que sejam desapensados os Proje
tos de Lei de nRs 3.381/97, 3.990/97, 4.144198,
1.482/99, 1.979/99, 2.635/00 e 3.156/00, do Projeto de
Lei n2 4.846194, do Sr. Francísco Silva, que "Estabelece
medidas destinadas a restringir o consumo de bebidas
alcoólicas", e que os mesmos tramitem em conjunto.

Justificação

Os referidos projetos de lei apensados ao PL n2

4.846/94 tratam especificamente da proibição de pu
blicidade de cigarros nos meios de comunicação,
sendo extremamente prudente e racional que sua tra
mitação ocorra separadamente. Tanto o consumo e a
propaganda de bebidas alcoólicas como a de cigarros
são assuntos que por sua complexidade não deverão
ser analisados em conjunto. Por essa razão, cuidando
as referidas proposições apenas e tão-somente de
proibir a publicidade de cigarros, não há razão pam
estarem apensadas ao PL 4.846/94.

Sala das sessões, 12 de junho de 2000. - Deputado
Jutahy Júnior, PSDBlBA.

Defiro. Desapensem-se do PL n2

4.846/94 os PL 3.381/97, 3.990/97,
4.144/98, 1.482/99, 2.635/00 e 3.156/00.
Distribua-se o PL n2 3.381/97 às Comissões
de Seguridade Social e Família, Economia,
Indústria e Comércio, Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática e Constituição e
Justiça e de Redação (art. 54). Apensem-se
ao PL n2 3.381/97 os projetos de lei acima
referidos. Oficie-se e, após, publique-se.

Em 14-6-2000. - Michel Temer, Presi
dente.



Junho de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 15 31273

REQUERIMENTO
(Do Sr. Jutahy Júnior)

Senhor Presidente,
Em adendo ao requerimento anteriormente

apresentado, requeiro a V. Exª, nos termos do artigo
142 do Regimento Interno, que sejam desapensados
os Projetos de Lei nQs 3.310/97, 112/99, 844/99,
1.600/99, 2.344/2600, 2.734/2000 e 2.956/2000, do
Projeto de Lei nº 4.846/94, do Sr. Francisco Silva, que
"Estabelece medidas destinadas a restringir o consu
mo de bebidas alcoólicas", e que os mesmos trami
tem em conjunto.

Justificação

Os referidos projetos de lei apensados ao PL nº
4.846/94 tratam especificamente da proibição de pu
blicidade de cigarros nos meios de comunicação,
sendo extremamente prudente e racional que sua tra
mitação ocorra separadamente. Tanto o consumo e a
propaganda de bebidas alcoólicas como a de cigarros
são assuntos que por sua complexidade não deverão
ser analisados em conjunto. Por essa razão, cuidando
as referidas proposições apenas e tão-somente de
proibir a publicidade de cigarros, não há razão para
estarem apensadas ao PL 4.846/94.

Sala das Sessões, 13 de junho de 2000. -
Deputado Jutahy Júnior, PSDB/BA.

Defiro. Desapensem-se do PL nS!
4.846/94 os Projetos de Lei nºs 3.310/97,
112/99, 844/99, 1.600/99, 2.344/00,
2.734/00 e 2.956/00. Distribua-se o nS!
3.310/97 às Comissões de Seguridade Soci
al e Família, Economia, Indústria e Comér
cio, Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, Constituição e Justiça e de Re
dação (art. 54). Apensem-se ao PL nS!
3.310/97 os PL nºs 3.381/97, 3.990/97,
4.144/98, 1.482/99, 1.979/99, 2.635/00 e
3.156/00. Oficie-se e, após, publique-se

Em 14-6-2000. - Michel Temer, Presi-
dente. "

MENSAGEM N2 747, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Solicita a retirada do Projeto de Lei
nº 4.752, de 1998, que !'Dá nova redação
8, dispositivos da Lei n~ 9.~94" de 15 de
julho de '1996, que 'dispõe,sobre as res
tri,ções a,o uso e à prQp~ganda de ,produ
tos fumígenos, bebidas alcoólicas, medi
camentos; terapias e defensivos agríco-

las"', enviado à Câmara dos Deputados
com a Mensagem n9 981, de 1998.

(Defiro a retirada do Projeto de Lei nº
4.752, de 1998, nos termos do Art. 114, Inci
so VII, do Ricd. Publique-se.)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Solicito a Vossas Excelências a retirada do Pro

jeto de Lei nº 4.752, de 1998, que "Dá nova redação â
dispositivos da Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996,
que "dispõe sobre as restrições ao uso e a propagan
da de produtos fumígenos, bebidas alcóolicas, medi
camentos, terapias e defensivos agrícolas", enviado à
Câmara dos Deputados com a Mensagem nº 981, de
1998.

Brasma, 30 de maio de 2000. - Fernando Henrique
cardoso.

Aviso nS! 91 O-C.Civil

Brasília, 30 de maio de 2000

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na

qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli
ca solicita a retirada do Projeto de Lei nº 4.752, de
1998.

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

MENSAGEM Nº 749, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Submete à consideração do Con
gresso Nacional o Acordo de Cooperação
entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República da
Bolívia para Impedir o Uso Ilegal de Pre
cursores e Substâncias Químicas Essen
ciais para o Processamento de Entorpe
centes e Substâncias Psicotrópicas, cele
brado em La Paz, em 26 de julho de 1999.

(Às Comissões de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional; e de Constituição e
justiça e de Redação.)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
De conformidade com o disposto no art. 84, inci

so VIII, da Constituição Federal, submeto à elevada
consideração de Vossas Excelências, acompanhado
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Esta
do das Relações Exteriores, o Acordo de Cooperação
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República da Bolívia para Impedir o Uso
Ilegal de Precursores e Substâncias Químicas Essen
ciais para o Processamento de Entorpecentes e



ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O
GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA DA
BoLfvlA PARA IMPEDIR O USO ILEGAL DE

PRECURSORES E SUBSTÂNCIAS QUfMICAS
ESSENCIAIS PARA O PROCESSAMENTO DE

ENTORPECENTES E SUBSTÂNCIAS
PSICOTRÓPICAS

O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo da República da Bolívia
(doravante denominados "Partes"),
Aprofundando os compromissos estipulados no

Convênio de Assistência Recíproca para a Repres
são do Tráfico Ilícito de Drogas que Produzem Depen
dência e o Protocolo Adicional. a esse Convênio,
subscritos entre ns Governos da República Federati
va do Brasil e da República da Bolívia em 17 de agos
to de 1977 e em 2 de agosto de 1988 respectivamen
te, e as compromissos assumidos como Partes da
Convenção das Nações Unidas contra o tráfico ilícito
de entorpecentes e substancias psicotrópicas, subs
crita em Viena, em 20 de dezembro de 1988, dora
vante denominada "Convenção";

CAPfTULO 11
Do Poder Executivo

T[TULO IV
Da Organização dos Poderes
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Substâncias Psicotrópicas, celebrado em La Paz, em de Cooperação para Impedir o Uso ilegal de Precur-
26 de julho de 1999. sares e Substâncias Químicas Essenciais para o Pro-

BrasRia, 30 de maio de 2000. - Fernando Henrique cessamento de Entorpecentes e Substâncias Psico-
C8rdoso. trópicas", celebrado entre o Governo da República

~ Federativa do Brasil e o Governo da República da Bo-
LEGISLAÇf\O CITADA ANEXADA PELA lívia, em La Paz, em 26 de julho de 1999.

COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 2. Em consonância com a estratégia governa-
CeDI mental de combater o narcotráfico, de estimular a pre-

CONSTITUIÇÃO DA venção da demanda e o tratamento de dependentes,
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL o documento internacional tem por objetivo ímple-

1988 mentar os compromissos estipulados no Convênio bi-
lateral de Assistência Recípro.ca para a Repressão do
Tráfico IIfcito de Drogas que Produzem Dependência,
de 17 de agosto de 1977. O referido instrumento jurí
dico visa, ainda, no plano multilateral, a cumprir o esti
pulado na Convenção das Nações Unidas contra o
Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psico
trópicas, subscrita em dezembro de 1988.

3. Com vistas ao encaminhamento do assunto à
apreciação do Poder Legislativo, conforme prevê o in
ciso VIII do art. 84 da Constituição Federal, submeto a
Vossa Excelência o projeto de Mensagem ao Con
gresso Nacional, juntamente com as cópias autenti
cadas da Acordo.

Respeitosamente, - Luiz Felipe Lampreia, Mi
nistro de Estado das Relações Exteriores.

Brasf1ia, 14 de janeiro de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à elevada conside

ração de Vossa Excelência o anexo texto do "Acordo

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Presidente da República

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente
da República:

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

do, a direção superior da administração federal;
111- iniciar o processo legislativo, na forma e nos

casos previstos nesta Constituição;
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as

leis, bem como expedir decretos e regulamentos para
sua fiel execução;

V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;
Vi - dispor sobre a organização e o funciona

mento. da administração federal, n~_forma da lei;
VII- manter relações com Estados estrangeiras

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

nacio~als, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;
IX - decretar o estado de defesa e o estado de

sitio;
X - decretar e executar a intervenção federal;

EM N2 08IMRE



a) pela República Federativa do Brasil,
a Autoridade Central será o Ministério da
Justiça, que cumprirá as atribuições descri
tas no presente Acordo em coordenação
com a Secretaria Nacional Antidrogas
(SENAD).

b) pela República da Bolívia, a Autori
dade Central será o Vice-Ministério de Defe
sa Social - Direção Geral de Substâncias
Controladas, que cumprirá as atribuições des
critas no presente Acordo em coordenação
com as demais autoridades competentes.

ARTIGO 11I
Precursores e Substâncias Químicas Essenciais

ARTIGO 11
Autoridades Centrais Designadas

As Partes designam as seguintes Autoridades
Centrais para a execução do presente Acordo, as
quais poderão comunicar-se diretamente entre si
para manter uma cooperação mais eficaz:

.L Para QS. fins po. presente Acordo, enten
der-se-á por precursores e substânciasquímicas es
senciais toda substância ou mistura de substâncias
químicas utilizadas no processo de extração ou fabri
cação ilícita de entorpecentes e/ou substâncias psi
cotrópicas,1amo-de origem flatlJfal-eemo-simética.

2. As Partes, conjuntamente, de acordo com sua
legislação interna, e dentro do prazo de 90 (noventa)
dias seguintes à entrada em vigor do presente Acor
do, estabelecerão uma "lista de precursores e subs
tâncias químicas essenciais", doravante denominada
"lista de substâncias", que deverá ser submetida a vi
gilância por cada uma delas.

3. As propostas de modificação da lista de subs
tâncias serão decididas pelas Autoridades Centrais.
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Tendo em conta o que foi estabelecido na Con- distribuição de precursores e substâncias químicas
venção sobre a necessidade de se criarem e imple- essenciais.
m~ntarem medidas de controle ~om re~a~ão a deter- 3. As Partes intercambiarão informações sobre
~I~ados precursores ~.substanclas qUI~lca~ e~~~n- as pessoas e organizações que se ocupam da produ-
clals que podem ser utlhzaAda~ par~'~ fab,n~açao IlIclta ção, da venda, da importação, da exportação, da re-
de entorpecentes e substanclas pSlcotroplcas; exportação, da distribuição, do transporte e da arma-

Acatando as recomendações sobre a matéria zenagem de precursores e substâncias químicas es-
feitas pelo Organismo Internacional de Controle de senciais.

Entorpecentes (OICE); A . 4. Em cumprimento do presente Acordo, as Par-
?~servando q~~ ospr~cu~sores ?a~ substancl- tes intercambiarão informações relativas aos meca-

a~ qUl~lIcas essenAcla~s sao Indlspensavels p~ra a,f~- nismos de controle interno empregados para impedir
bncaçao de substanclas entorpecentes e pSlcotropl- o uso ilegal de precursores e substâncias químicas
cas, do que resulta indispensável e urgente a adoção, essenciais
entre as Partes, de medidas apropriadas para impedir .
o uso ilegal daqueles produtos;

Preocupados com o constante aumento do tráfi
co ilícito de precursores e substâncias químicas es
senciais para o processamento de entorpecentes e
substâncias psicotrópicas;

Conscientes de que a produção, a fabricação, a
distribuição, a comercialização e o tráfico ilícito de
precursores e substâncias químicas essenciais são a
base para facilitar a produção ilícita de entorpecentes
e substâncias psicotrópicas;

Reconhecendo que a produção de entorpecen
tes e substâncias psicotrópicas constitui uma ativida
de criminosa de conseqüências internacionais e, por
isso, todos os Estados devem executar ações conjun
tas que permitam combater, neutralizar e impedir
cada uma das fases dessa atividade criminosa inter
nacional;

Convencidos da necessidade de manter, ehtre
as Partes, um intercâmbio direto, seguro, permanente
e ágil de informações que fortaleça a capacidade dos
Estados de detectarem e impedirem operações sus
peitas

.en\lOlvendo precursores e substâncias químicas
essenciais para evitar seu uso ilegal,

Acordam o seguinte:

ARTIGO I
Objetivos e Âmbito de Aplicação

1. As Partes do presente Acordo concordam em
desenvolver a cooperação prevista na Convenção,
especialmente em seus Artigos 2, 12 e 24, a fim de
prevenir e controlar o uso ilegal de precursores e
substâncias químicas essenciais 'utilizadas para a fa
bricação e/ou o processamento ilícito d~ entorpecen
tes e substâncias psicotrópicas. "

2. As Partes prestarão assistência mútua para
intercambiar informações com o objetivo de controlar
e fiscalizar as operações comerciais, aduaneiras e de
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ARTIGO IV
Controle das Operações Comerciais, Aduaneiras
e de Distribuição de Precursores e de Substânci

as Químicas Essenciais

1. As Partes cooperarão entre si para assegurar
o controle e a fiscalização das operações comerciais,
aduaneiras, de tráfico e de distribuição dos precurso
res e das substâncias químicas essenciais incluídos
na lista de substâncias. Da mesma forma, informarão
sobre tais operações quando existam razões funda
das para se crer que os precursores ou substâncias
químicas essenciais possam estar ou estejam sendo
objeto de uso ilegal.

2. As Partes se assegurarão de que toda opera
ção de importação, exportação, reexportação, trânsi
to e distribuição de precursores e de substâncias quí
micas essenciais esteja acompanhada de toda a do
cumentação pertinente.

3. As Partes intercambiarão informação para
identificar operações sobre as quais haja fundadas
suspeitas, e somente nesses casos, que indiquem que
os precursores ou as substâncias químicas essenciais
possam estar ou estejam sendo desviados para a fa
bricação ilícita de entorpecentes e substâncias psico
trópicas, com referência aos seguintes aspectos:

a) quantidade do precursor ou da
substância química essencial vendida, im
portada, exportada, reexportada, mantida
em depósito, transportada ou que tenha so
frido transbordo;

b) nome, endereço, telefone, fax, clien
tes e atividades dos vendedores de precur
sores e substâncias químicas essenciais;

c) rotas de comércio de precursores e
substâncias químicas essenciais estabele
cidas previamente para serem utilizadas pelos
comerciantes, corretores e transportadores
de seu pais;

d) precursores e substâncias químicas
essenciais que se encontrem em trânsito
pelo território de uma das Partes com desti
no ao território da outra Parte;

e) dados estatísticos com respeito à
oferta e à demanda por precursores e subs
tâncias químicas essenciais.

4. A Autoridade Central que receba da outra
Parte informações sobre operações sobre as quais
haja fundadas suspeitas, por intermédio do órgão
competente, investigará o consignatário ou destina
tário dos precursores e substâncias químicas essen
ciais, para confirmar que se empregarão para fins lí-

citos. Caso aqueles produtos sejam enviados a um
consignatário ou destinatário dentro do território da
outra Parte e sejam vendidos ou transferido's a ter
ceiros, estes últimos também serão investigados.

5. As Partes comunicarão oportunamente toda
modificação realizada nos sistemas de etiquetagem
dos precursores e substâncias químicas essenciais a
que se refere o presente Acordo e, quando necessá
rio, anexarão a informação pertinente, a fim de facili
tar, à Autoridade Central encarregada de exercer seu
controle, a compreensão de.tais modificações.

6. Conforme a sua legislação interna, as Partes
prestarão informações so~re as autorizações, licen
ças ou permissões concedidas, negadas ou prorroga
das, relativas às exportações, às reexportações, às
importações, ou ao transporte e à distribuição, bem
como sobre as formas de pagamento com que foram
efetuadas as transações de comércio de precursores
e de substâncias químicas essenciais sobre as quais
haja fundadas suspeitas, para que sejam submetidas
a investigações e procedimentos administrativos ou
processos criminais instaurados pelas autoridades
competentes de cada Parte.

7. A Autoridade Central de uma das Partes po
derá solicitar à Autoridade Central da outra Parte as
informações que possuam sobre as pessoas e as or
ganizações que se ocupam da produção, da venda,
da importação, da exportação, da reexportação, da
distribuição, do transporte e da armazenagem para
iniciar, se for o caso, a investigação respectiva.

8. As Partes, também na_me.dida-ªm_que o seu
ordenamento interno o permita, compartilharão infor
mações e darão a conhecer os resultados obtidos nas
investigações e nos procedimentos administrativos e
processos criminais iniciados pelas autoridades res
pectivas. Informarão, igualmente, sobre as atividades
de interdição que tenham sido iniciadas como resulta
do da cooperação mútua prevista-Aesle-Acor<:lo.

9. A Autoridade Central de uma das Partes noti
ficará à Autoridade Central da outra Parte, previamen
te a sua concretização, qualquer operação de expor
tação ou de reexportação de precursores e substânci
as químicas controladas.

ARTIGO V
Cooperação em Matéria de

Intercâmbio de Informações

sobre a Legislação Vigente
As Partes cooperarão entre si para o forneci

mento das informações relativas à legislação e às
modificações nela introduzidas, bem como aos dema
is mecanismos de controle e fiscalização estabeleci-
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dos para evitar o uso i1egal,de precursores e de subs- Aviso n2 912 - C.Civil

tâncias químicas essenciais. Brasília, 30 de maio de 2000

ARTIGO VI
Informação Reservada

1. Toda informação comunicada, em aplicação
do presente Acordo, por ter caráter sigiloso, será clas
sificada segundo a legislação de cada uma das Partes
para garantir o segredo profissional, industrial, empre
sarial e comercial, bem como a proteção necessária.

2. A informação obtida deverá ser utilizada uni
o camente para os fins do presente Acordo.

3. O disposto no parágrafo anterior não impedirá
a utilização das informações em procedimentos admi
nistrativos ou processos criminais iniciados pelas
Partes como conseqüência do controle dos precurso
res e das substâncias químicas essenciais. A utiliza
ção de ditas informações e seus resultados serão co
municados à Autoridade Central que as prestou.

ARTIGO VII
Disposições Finais

1. As Partes concordam em avaliar anualmente
a execução do presente Acordo e realizarão as con
sultas que considerem necessárias para aperfeiçoar
sua aplicação.

2. Qualquer controvérsia que possa surgir na
aplicação do presente Acordo será solucionada dire
tamente pelas Partes.

. 3. O presente Acordo entr~rá em vigor na data
do recebimento da segunda comunicação por via di
plomática, na qual se informa o cumprimento dos re
quisitos constitucionais e da legislação interna neces
sários para sua aprovação.

4. O presente Acordo poderá ser emendado; a~
modificações entrarão em vigor conforme estabelecI
do no parágrafo 3 do presente Artigo.

5. Qualquer uma das Partes poderá dar por ter
minado o presente Acordo, mediante denúncia forma
lizada por meio de Nota diplomática, que surtirá efeito
seis (6) meses após a data de recebimento pela outra
Parte. As solicitações de assistência formalizadas
dentro daquele prazo deverão ser atendidas pela Par
te reqverida.

Feito na cidade de La Paz, em 26 de julho de
1999, em dois exemplares originais, nos idiomas por
tuguês e espanhol, sendo ambos os textos igualmen-
te válidos e autênticos. '

PELO GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL - Luiz Felipe Lampreia 
PELO GOVERNO DA REPÚBLICA DA BOLíVIA Walter
Guiteras. :

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República relati
va ao Acordo de Cooperação entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da República
da Bolívia para Impedir o Uso Ilegal de Precursores e
Substâncias Químicas Essenciais para o Processa
mento de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas,
celebrado em La Paz, em 26 de julho de 1999.

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

MENSAGEM N2 750, DE 2000
(Do Poder Executiv.o)

Submete à consideração do Con
gresso Nacional o texto do Protocolo de
Montevidéu sobre Comércio de Serviços
do Mercosul, concluído em Montevidéu,
em 15 de dezembro de 1997, acompanha
do de seus quatro anexos Setoriais, ado
tados pela Decisão 9198, do Conselho
Mercado Comum, em 23 de julho de 1998.

(Às Comissões Parlamentar Conjunta
do Mercosul; de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional; e de Constituição e Justiça
e de Redação (Art 54).}

Senhores Membros do Congresso Nacional,
De conformidade com o disposto no art. 84, inci

so VIII, da Constituição Federal, submeto à elevada
consideração de Vossas Excelências, acompanhado
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Esta
do das Relações Exteriores, o texto do Protocolo de
Montevidéu sobre Comércio de Serviços do Merco
sul, concluído em Montevidéu, em 15 de dezembro de
1997, acompanhado de seus quatro anexos Setoria
is, adotados pela Decisão 9/98 do Conselho Mercado
Comum, em 23 de julho de 1998.

Brasília, 30 de maio de 2000. - Fernando Hen
rique Cardoso.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

19~8

••••••••••••••••••••••• ".111 •••••••••••••••••-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO 11
Do Poder Executivo

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Presidente da República

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente
da República:

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

do, a direção superior da administração federal;
111- iniciar o processo legislativo, na forma e nos

casos previstos nesta Constituição;
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as

leis, bem como expedir decretos e regulamentos para
sua fiel execução;

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

mento da administração federal, na forma da lei;
VII- manter relações com Estados estrangeiros

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

nacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacio
nal;

IX - decretar o estado de defesa e o estado de
sítio;

X- decretar e executar a intervenção federal;

EM N2 127/MRE

Brasília, 11 de maio 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca,

Entre setembro de 1995 e julho de 1998, Brasil,
Argentina, Paraguai e Uruguai negociaram, ao ampa
ro do Tratado de Assunção para a constituição do
Mercosul, um instrumento jurídico destinado a promo
ver a liberalização do comércio de serviços no plano
sub-regional. A negociação foi conduzida em duas
etapas, a primeira concluída com a adoção do Proto
colo de Montevidéu sobre o Comércio de Serviços do
Mercosul, em 15 de dezembro de 1997, e a segunda
destinada à elaboração de Anexos Setoriais e à apre
sentação das Listas de Compromissos Específicos
Iniciais de cada país. Anexos e Listas de Compromis
sos foram adotados em conjunto pela Decisão 9/98

do Conselho Mercado Comum, em 23 de julho de
1998.

2. A negociação do Protocolo de Montevidéu
teve por objetivo responder ao compromisso do artigo
I do Tratado de Assunção sobre a "livre circulação de
bens, serviços e fatores produtivos entre os Membros
do Mercosul". O Protocolo tem o formato de um acor
do-quadro e comporta, em seus 30 artigos, os se
guintes elementos:

a) obrigações de caráter geral aplicá
veis ao comércio regional de serviços.;

b) um programa de liberalização co
merciai que deverá completar-se em dez
anos;

c) disposições institucionais e possibili
dade de recurso aos mecanismos de solu
ção de controvérsias intra-Mercosul.

3. Quatro Anexos Setoriais cobrem a necessi
dade de contar-se com regras específicas para de
terminados setores de serviços, em virtude de sua
sensibilidade econômica ou peculiaridade regulató
ria. O Anexo sobre Movimento de Pessoas Físicas
Prestadoras de Serviços exclui do escopo do Proto
colo as medidas internas relativas a acesso ao mer
cado de trabalho, cidadania, residência e emprego
permanente, e a prerrogativa dos Estados de regu
lamentar a entrada e permanência em seu território.
O Anexo sobre Serviços Financeiros estabelece re
gras prudenciais, de transparência e confideneialida
de e um compromisso de harmonização, além de
excetuar expressamente da cobertura setorial aque
les serviços financeiros prestados no "exercício da
autoridade governamental" (atividades dos Bancos
Centrais, de autoridades monetárias, ou destinadas
à manutenção de sistemas legais de seguridade so
eial e de pensões/aposentadorias públicas). O Ane
xo sobre Serviços de Transportes Terrestre e por
Água determina que direitos e obrigações decorren
tes de acordos multilaterais e bilaterais firmados Pfl
las Partes não serão inicialmente afetados pelo Pro
tocolo. Finalmente, o Anexo sobre Serviços de
Transporte Aéreo dispõe que o Protocolo não afeta
rá a aplicação de acordos bilaterais, plurilaterais ou
multilaterais em vigor nem será aplicável a medidas
relacionadas a direitos de tráfego aéreo comercial.
Os Anexos sobre transportes deverão ser reexami
nados três anos depois da entrada em vigor do Pro
tocolo de Montevidéu.

4. Dada a crescente importância do setor Servi
ços - motor da "nova economia" e do processo de glo
balização, maior contribuinte para a formação do pro-
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duto interno e para a geração de empregos _ e a pul- sem exceções da regra da Nação Mais Favorecida,
verização das responsabilidades setoriais específi- aos compromissos ampliados de transparência, regu-
cas entre distintas áreas do Governo brasileiro, as ne- lamentação doméstica e reconhecimento, e à impos-
gociações do Protocolo de Montevidéu foram empre- sibilidade de modificação ou retirada de compromis-
endidas, do lado brasileiro, sob a égide do Grupo sos uma vez completado o Programa de Liberaliza-
Interministerial de Serviços, GIS. Além do Ministério ção.
da Fazenda, que coordenou o processo negociador, 7. Mais profundo no campo das disciplinas, o
participavam do GIS os Ministérios das Relações Protocolo de Montevidéu também contempla, desde
Exteriores _ a quem foi posteriormente transferida a o primeiro momento, preferências no comércio de
coordenação do Grupo _, Indústria, Comércio e Turis- serviços intra-zona, em relação às concessões esten-
mo (hoje Desenvolvimento), Educação, Cultura, Tra- didas pelos quatro sócios, sob o GATS, a todos os
balho e Emprego, Transportes, Comunicações, Ban- membros da OMC. Essa "preferência Mercosul", que
co Central, Susep, Cernai, bem como representantes se traduz como acesso ampliado aos mercados do-
do setor privado (Confederação Nacional do Comér- mésticos de serviços e menores limitações em maté-
cio, Confederação Nacional da Indústria e diversos ria de tratamento nacional, será paulatinamente am-
Conselhos Profissionais). O caráter multiagências pliada ao longo dos próximos anos, na medida em
dessa força-tarefa negociadora foi essencial para ga- que o programa de liberalização regional for avançan-
rantir que as obrigações inseridas no Protocolo retle- do. Nesse aspecto, o aprofundamento da abertura co-
tissem adequadamente os diferentes interesses bra- mercial no contexto sub-regional constitui ainda uma
sileiros identificados no processo. "garantia" frente ao progresso das negociações de

5. Em termos de estrutura e dos princípios de li- um acordo hemisférico de serviços, possibilitando
beralização nele contidos, o Protocolo de Montevidéu que o Acordo de Serviços do Mercos~l continue a
sobre o Comércio de Serviços do Mercosul inspira-se existi~ ~esmo apó~ .a conformação da Area de Livre
diretamente do Acordo Geral sobre Comércio de Ser- ComercIo das Amencas.
viços (GATS) da Organização Mundial do Comércio, 8. O programa de liberalização do comércio de
em vigor desde 1995, cujo artigo V faculta expressa- serviços intra-Mercosul passa atualmente por um
mente a conclusão de acordos de integração econô- processo de revisão destinado a intensificar o ritmo
mica regional ou bilateral em matéria de serviços. da abertura dos mercados regionais de serviços, de
Como o GATS, o Protocolo de Montevidéu define o modo a permitir o cumprimento dos prazos previstos
comércio de serviços por quatro "modos de presta- no Protocolo. A aceleração do processo é importante
ção" - (1) transfronteiras, (2) consumo no exterior, (3) tanto pelas oportunidades que oferecerá com a ampli-
presença comercial, e (4) movimento temporário de ação de mercados externos para serviços e prestado-
pessoas naturais. Os compromissos de liberalização res de serviços brasileiros, quanto por sua contribui-
são negociados com base em listas "positivas" de se- ção ao aprofundamento da integração regional- que
tores a serem abertos aos serviços e prestadores de se ingere na proposta de "relançamento" do Mercosul
serviços provenientes do Mercosul, e listas "negati- - e ainda pela conveniência estratégica de manter-se
vas" de restrições que o país aplicará em matéria de uma preferência Mercosul em serviços frente ao pro-
acesso a mercados e tratamento nacional. Um Pro- cesso da ALCA e às recém-lançadas negociações de
grama de Liberalização prevê rodadas anuais de ne- serviços no âmbito da OMC. A rápida ratificação do
gociação, em que cada Membro ampliará a cobertura Pr?t?colo de Montevidéu pelo Br~sil em .m~ito contri-
setorial de sua "Lista de Compromissos Específicos" bUlra para que se alcance esse tnplo objetIVO.
e suprimirá restrições existentes, com vistas a com- 9. Elevo à consideração de Vossa Excelência
pletar, em um prazo máximo de dez anos, a Iiberaliza- projeto de Mensagem ao Congresso Nacional para a
ção do comércio de serviços intra-Mercosul. necessária aprovação legislativa do Protocolo de Mon-

6. O prazo de dez anos para instituir o livre co- tevidéu sobre o comércio de Serviços do .~ercos~l,
mércio de serviços entre os Membros do Mercosul éo acompanhado ~e seus quat:? Anex.o~ ?etonals. ~ Lls-
principal- mas não o único - elemento que qualifica o ta?e Compro~.lsso~Especlflcos Imclals do B~asll,~ora
acordo regional de serviços como um acordo do tipo obj~to de m?dlflcaç~es no setor d~ telecomunJc~çoes,
"GATS-plus", ou seja, mais profundo do que o GATS. ser~ en.ca~tnh~da t~o}og.o cu~prJd.os os procedlmen-
Outras disciplinas do Protocolo de Montevidéu vão tos mstltuclonalS apllcavels no amblto do Mercosul.

além do exigido pelo acordo de serviços da OMC, no- Respeitosamente, - Luiz Felipe Lampreia,
tadamente as referentes à aplicação incondicional e Ministro de Estado das Relações Exteriores.



b) o termo "serviços" inclui qualquer
serviço em qualquer setor, exceto os servi
ços prestados no exercício da autoridade
governamental;

c) um "serviço prestado no exercício
da autoridade governamental" significa qual
quer serviço que não seja prestado em con
dições comerciais, nem em concorrência
com um ou vários prestadores de serviços.

2. Para fins do presente Protocolo, o comércio
de serviços é definido como a prestação de um ser
viço:

a) do território de um Estado-Parte ao
território de qualquer outro Estado-Parte;

b) no território de um Estado-Parte a
um consumidor de serviços de qualquer ou
tro Estado-Parte;

c) por um prestador de serviços de um
Estado-Parte mediante presença comercial
no território de qualquer outro Estado-Parte;

d) por um prestador de serviços de um
Estado-Parte mediante presença de pesso
as físicas de um Estado-Parte no território
de qualquer outro Estado-Parte.

3. Para fins do presente Protocolo:

a) Entender-se-á por "medidas adotadas pelos
Estados-Partes" as medidas adotadas por:

I. governos e autoridades centrais, es
tatais, provinciais, departamentais, munici
pais ou locais; e

11. instituições não governamentais no
exercício de poderes a eles delegados pelos
governos ou autoridades mencionadas em
"J" ~

No cumprimento de suas obrigações e com
promissos no âmbito do presente Protocolo, cada
Estado-Parte tomará as medidas necessárias que
estejam a seu alcance para assegurar sua obser
vância pelos governos e autoridades estatais, pro
vinciais, departamentais, municipais ou locais e pe
las instituições não governamentais existentes em
seu território;
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PROTOCOLO DE MONTEVIDÉU SOBRE O Estado-Parte exija sejam oferecidos ao pú-
COMÉRCIO DE SERViÇOS DO MERCOSUL blico em geral;

PREÂMBULO .IV) presença, inclusive a presença co-
merciai, de pessoas de um Estado-Parte no
Território de outro Estado-Parte para a pres
tação de um serviço.

A República Argentina, a República Federativa
do Brasil, a República do Paraguai e a República Ori
entai do Uruguai, Estados-Partes do Mercado Co
mum do Sul- MERCOSUL;

Reafirmando que de acordo com o Tratado de
Assunção o Mercado Comum implica, dentre outros
compromissos, a livre circulação de serviços no mer
cado ampliado;

Reconhecendo a importância da liberalização
do comércio de serviços para o desenvolvimento das
economias dos Estados-Partes do Mercosul, para o
aprofundamento da União Aduaneira e a progressiva
conformação do Mercado Comum;

Considerando a necessidade de que os países
e regiões menos desenvolvidos do Mercosul tenham
uma participação crescente no mercado de serviços
e de promover o comércio de serviços na base da re
ciprocidade de direitos e obrigações;

Desejando consagrar em um instrumento co
mum as normas e princípios para o comércio de ser
viços entre os Estados-Partes do Mercosul, com vis
tas a expansão do comércio em condições de trans
parência, equilíbrio e liberalização progressiva;

Tendo em conta o Acordo Geral sobre Comércio
de Serviços (AGCS) da Organização Mundial de Co
mércio (OMC), em particular seu Artigo V, e os com
promissos assumidos pelos Estados-Partes no
AGCS;

Acordam o seguinte:

Artigo I
Objetivo

1. O presente Protocolo tem por objetivo promo
ver o livre comércio de serviços no Mercosul.

Artigo /I
Âmbito de Aplicação

1. O presente Protocolo aplica-se às medidas
adotadas pelos Estados-Partes que afetem o comér
cio de serviços no Mercosul, incluídas as relativas a:

I) prestação de um serviço;
11) compra, pagamento ou utilização de

um serviço;
111) acesso e utilização, por ocasião da

prestação de um serviço, de serviços que o

PARTE I
OBJETO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO
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PARTE /I
OBRIGAÇÕES E DISCIPLINAS GERAIS

Artigo 111
Tratamento da nação m~s favorecida

1. Com respeito às medidas compreendidas
pelo presente Protocolo, cada Estado-Parte outorga
rá imediata e incondicionalmente aos serviços e aos
prestadores de serviços de qualquer outro Esta
do-Parte um tratamento não menos favorável do que
aquele que conceda aos serviços similares e aos
prestadores de serviços similares de qualquer outro
Estado-Parte ou de terceiros países.

2. As disposições do presente Protocolo não se
rão interpretadas de forma a impedir que um Esta
do-Parte outorgue ou conceda vantagens a países li
mítrofes, sejam ou não Estados-Partes, com o fim de
facilitar intercâmbios limitados às zonas fronteiriças
contígüas, de serviços que sejam produzidos e con
sumidos localmente.

Artigo IV
Acesso a mercados

1. No que respeita ao acesso aos mercados
através dos modos de prestação identificados no Arti
go 11, cada Estado-Parte outorgará aos serviços e aos
prestadores de serviços dos demais Estados-Partes
um tratamento não menos favorável que o previsto de
conformidade com o especificado em sua lista de
compromissos específicos. Os Estados-Partes se
comprometem a permitir o movimento transfronteiriço
de capitais que constitua parte essencial de um com
promisso de acesso aos mercados contido em sua lis
ta de compromissos específicos com respeito ao co
mércio transfronteiriço, assim como as transferências
de capital ao seu território quando se tratar de com
promissos de acesso aos mercados assumidos com
respeito à presença comercial.

2. Os Estados-Partes não poderão manter nem
adotar, seja no âmbito de uma subdivisão regional ou
da totalidade de seu território, medidas com respeito:

a) ao número de prestadores de servi
ços, seja na forma de contingentes-fluméri
cos, monopólios ou prestadores exclusivos
de serviços ou mediante a exigência de uma
prova de necessidades econômicas;

b) ao valor total dos ativos ou transa
ções de serviços em forma de contingentes
numéricos ou mediante a exigência de uma
prova de necessidades econômicas;

c) ao número total de operações de
.'serviços ou à quantia total da produção de

serviços, expressadas em unidades numéri
cas designadas, em forma de contingentes
ou mediante a exigência de uma prova de
necessidades econômicas, excluídas as
medidas que limitam os insumos destinados
à prestação de serviços;

d) ao número total de pessoas físicas
que possam ser empregadas em um deter
minado setor de serviços ou que um presta
dor de serviços possa empregar e que se
jam necessárias para a prestação de um
serviço específico e estejam diretamente re
lacionadas com o mesmo, em forma de con
tingentes numéricos ou mediante a exigên
cia de uma prova de necessidades econô
micas;

e) aos tipos específicos de pessoa jurí
dica ou de empresa conjunta por meio dos
quais um prestador de serviços possa pres
tar um serviço; e

1) à participação de capital estrangeiro
expressadas como limite percentual máximo
à detenção de ações por estrangeiros ou
como valor total dos investimentos estran
~leiros individuais ou agregados.

Artigo V
Tratamento nacional

1. Cada Estado-Parte outorgará aos serviços e
aos prestadores de serviços de qualquer outro Esta
do-Parte, com respeito a todas as medidas que afe
tem a prestação de serviços, um tratamento não me
nos favorável do que aquele que outorga a seus pró
prios serviços similares ou prestadores de serviço si
milares.

2. Os compromissos específicos assumidos em
virtude do presente Artigo não obtigam-Gs-Esta
dos-Partes a compensar desvantagens competitivas
intrínsecas que resultem do caráter estrangeiro dos
serviços ou prestadores de serviços pertinentes.

3. Todo Estado-Parte poderá (!11mprir 0_dismsJo_
no-parágrafotoatorgandõ aos serviços e prestadores
e serviços dos demais Estados-Partes um tratamento
formalmente idêntico ou formalmente diferente ao
que outorga aos seus próprios serviços similares e
prestadores de serviços similares.

4. Considerar-se-á que um tratamento formal·
mente idêntico ou formalmente diferente é menos fa
vorável se ele modifica as condições de concorrência
em favor dos serviços ou prestadores de serviço do
Estado·Parte em comparação com os serviços simi-



Artigo IX
Divulgação da informação confidencial

Nenhuma disposição do presente Protocolo im
porá ao Estado-Parte algum a obrigação de fornecer
informação confidencial cuja divulgação possa cons
tituir um impedimento para o cumprimento das leis ou
ser de outra maneira contrária ao interesse público,
ou possa lesar os interesses comerCIais-legítimos de
empresas públicas ou privadas.

Artigo X
Regulamentação nacional

1. Cada Estado-Parte velará para que todas as
medidas de aplicação geral que afetem o comércio de
serviços sejam administradas de maneira razoável,
objetiva e imparcial.

2. Cada Estado-Parte manterá ou estabelecerá
tribunais ou procedimentos judiciais, arbitrais ou ad
ministrativos que permitam, a pedido de um prestador
de serviços afetado, a pronta revisão das decisões
administrativas que afetem o comércio de serviços e,
quando for justificado, a aplicação de soluções apro
priadas. Quando tais procedimentos não forem inde
pendentes do órgão encarregado da decisão admi-

Artigo VII
Listas de Compromissos Específicos

1. Cada Estado-Parte especificará numa lista de
compromissos específicos de setores, subsetores e
atividades com respeito aos quais assumirá compro
missos e, para cada modo de prestação correspon
dente, indicará os termos, limitações e condições em
matéria de acesso aos mercados e tratamento nacio
nal. Cada Estado-Parte poderá também especificar
compromissos adicionais de conformidade com o
Artigo VI. Quando for pertinente, cada Estado-Parte
especificará prazos para implementação de compro
missos assim como a data de entrada em vigor des-
ses compromissos. .

2. Os Artigos IV e V não serão aplicados:

Artigo VI
Compromissos Adicionais

Os Estados-Partes poderão negociar compro
missos referentes a medidas que afetem o comércio
de serviços mas que não estejam sujeitas à consigna
ção em listas em virtude dos Artigos IV e V, inclusive
as que se refiram a títulos de qualificação, normas ou
questões relacionadas com as licenças. Esses com
promissos serão consignados na lista de compromis
sos específicos de cada Estado-Parte.

Artigo VIII
Transparência

1. Cada Estado-Parte publicará prontamente,
antes da data de sua entrada em vigor, salvo situa
ções de força maior, todas as medidas pertinentes de
aplicação geral que se refiram ao presente Protocolo
ou afetem sua operação, Outrossim, cada Estado-

a) aos setores, subsetores, atividades
ou medidas que não estejam especificadas
na lista de compromissos específicos;

b) às medidas especificadas na sua Lis
ta de compromissos específicos que sejam in
compatíveis com o Artigo IV ou o Artigo V;

3. As medidas que forem incompatíveis ao
mesmo tempo com o Artigo IV e com o Artigo V de
vem ser listadas na coluna relativa ao Artigo IV.
Neste caso, a inscrição será considerada como uma
condição ou restrição também ao Artigo V.

4. As Listas de compromissos específicos serão
anexadas ao presente Protocolo e serão parte inte
grante do mesmo.
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lares ou os prestadores de serviços similares de outro Parte publicará os acordos internacionais que subs-
1=stado-Parte. crever com qualquer país e que se refiram, 0!J afetem,

ao comércio de serviços.
2. Quando não for possível a publicação da Infor

mação a que se refere o parágrafo anterior, a mesma
estará à disposição do público de outra maneira.

3. Cada Estado-Parte informará prontamente, e
no mínimo uma vez por ano, à Comissão de Comércio
do Mercosul, do estabelecimento de novas leis, regula
mentos ou diretrizes administrativas ou da introdução
de modificações às já existentes que considere que
afetem significativamente o comércio de serviços.

4. Cada Estado-Parte responderá prontamente
a todas os pedidos de informação específica que lhe
formulem os demais Estados-Partes sobre quaisquer
de suas medidas de aplicação geral ou acordos inter
nacionaif; a que se refere o parágrafo 1. Outrossim,
cada Estado Parte fornecerá informação específica
aos Estados- Partes que o solicitarem, através do
serviço ou serviços estabelecidos, de acordo com o
parágrafo 4 do Artigo 111 do AGCS, sobre todas estas
questões ou sobre as que estejam sujeitas a notifica
ção segundo o parágrafo 3.

5. Cada Estado-Parte poderá notificar à Comis
são de Comércio do Mercosul qualquer medida ado
tada por outro Estado Parte que, a seu juízo, afete o
funcionamento do presente Protocolo.



1. Quando um Estado-Parte recÇ)nhecer, de for
ma unilateral ou através de um acordo, a educação, a
experiência, as licenças, as matrículas, ou os certifi
cados. o~tidos no território de outro Estado-Parte ou
de quatquer país que não integre o Mercosul:

5. Cada Estado-Parte poderá estabelecer os
procedimentos adequados para verificar a compe
tênciq dos profissionais dos outros Estados-Partes.

Artigo XI
Reconhecimento

4. Com o objetivo de assegurar que as medi
das relativas às normas técnicas, requisitos e proce
dimentos em matéria de títulos de aptidão e 05 re
quisitos em matéria de licenças não constituam obs
táculos desnecessários ao comércio de serviços, os
Estados-Partes velarão para que estes requisitos e
procedimentos, dentre outras coisas:

I) Quando a petição estiver completa,
deliberarão sobre a mesma informando o in
teressado; ou

11) Quando a petição não estiver com
pleta, informarão o interessado sem atrasos
desnecessários sobre o estado da petição,
assim como sobre informações adicionais
que forem exigidas de acordo com a lei do
Estado-Parte.

I) sejam baseados em critérios objeti
vos e transparentes, tais como a competên
cia e a capacidade para prestar o serviço;

11) não sejam mais onerosos do que o
necessário para assegurar a qualidade do
serviço, e

111) no caso de procedimentos em ma
téria de licenças, não constituam em si mes
mos uma restrição à prestação do serviço.
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nistrativa de que se tratar, q Estado-Parte velará para a) nada do disposto no presente Proto-
que permitam de fato uma revisão objetiva e imparcial. colo será interpretado no sentido de exigir a

As disposições desse item não serão interpreta- esse Estado-Parte que reconheça, a educa-
das no sentido de impor a qualquer Estado-Parte a ção, a experiência, as licenças, as matrícu-
obrigação de estabelecer esses tribunais ou procelii- las ou os certificados obtidos no território de
mentos quando isso for incompatível com a sua estru- outro Estado-Parte; e
tura constitucional ou com a natureza de seu sistema b) o Estado-Parte concederá a qual-
jurídico. quer outro Estado-Parte oportunidade ade-

3. Quando se exigir licença, matrícula, certifica- quada ~~ra .(i) dem~nstrar que a ed~cação,
do ou outro tipo de autorização para a prestação de a exp~r~encla, as. ,lIcenças as m~t~l~ulas e
um serviço, as autoridades competentes do Esta- os certifIcados obtidos em seu temtono tam-

o do-Parte de que se tratar, num prazo prudencial a par- bém devam ser reconhecidos; ou,(ii) que
tir da apresentação de uma petição: possa celebrar um acordo ou convênio de

efeito equivalente.

2. Cada Estado-Parte se compromete a alentar
às entidades competentes em seus respectivos terri
tórios, entre outras, às de natureza governamental,
assim como associações e colégios profissionais,
em cooperação com entidades competentes de ou
tros Estados-Partes, a desenvolver, normas e critéri
os mutuamente aceitáveis para o exercido das ativi
dades e profissões pertinentes na esfera dos servi
ços, através do outorgamento de licenças, matrícu
las e certificados aos prestadores de serviços e a
propor recomendações ao Grupo Mercado Comum
sobre reconhecimento mútuo.

3. As normas e os critérios referidos no parágra
fo 2 poderão ser desenvolvidos, entre outros, com
base nos eguintes elementos: educação, exames, ex
periência, conduta e ética,desenvolvimento profissio
nal e renovação da certificação, âmbito de ação, co
nhecimento local, proteção ao consumidor e requisi
tos de nacionalidade, residência ou domicílio.

4. Uma vez recebida a recomendação referida
no parágrafo 2 o Grupo Mercado Comum a examinará
dentro de um prazo, razoável para determinar a sua
consistência com este Protocolo. Baseando-se neste
exame, cada Estado- Parte se compromete a encar
regar a suas respectivas autoridades competentes,
quando assim for necessário, a implementação do
decidido pelas instâncias competentes do Mercosul,
dentro de um período mutuamente acordado.

5. O Grupo Mercado Comum examinará periodi
camente, e no mínimo uma vez a cada três anos, a
implementação deste Artigo.

Artigo XII
Defesa da Concorrência

Com relação aos atos praticados na prestação
de serviços por prestadores de serviços de direito pú
blico ou privado ou outras entidades que tenham por
objetivo produzir ou que produzam efeitos sobre a



Artigo XV
Contratação Pública

1. Os Artigos 111, IV e V não serão aplicáveis às
leis, regulamentos ou prescrições que regem a con
tratação por órgãos governamentais de serviços des
tinados a fins oficiais e não à revenda comercial ou à
sua utilização na prestação de serviços para a venda
comercial.

2. Sem prejuízo do estabelecido no parágrafo I, e
reconhecendo que tais leis, regulamentos oú prescrições
podem ter efeitos de distorção no comércio de serviços,

Artigo XIV
Exceções relativas á segurança

1. Nenhuma disposição do presente Protocolo
será interpretada no sentido de:

a) impor a um Estado-Parte a obriga
ção de fornecer informações cuja divulga
ção este considere ser contrária aos interre
ses essenciais de sua segurança; ou

b) impedir a um Estado- Parte a ado
ção de medidas que este estima necessári
as para a proteção dos interesses essencia
is de sua segurança:

I) relativas à prestação de serviços
destinados direta ou indiretamente a asse
gurar o abastecimento das forças armadas;

11) relativas às matérias fissionáveis ou
fusionáveis ou aquelas que sirvam para sua
fabricação;

111) aplicadas em tempos de guerra ou
em caso de grave tensão internacional: ou

c) impedir a um Estado Parte a adoção
de medidas no cumprimento das obrigações
por ele assumidas em virtude da Carta das
Nações Unidas para a manutenção da paz e
da segurança internacionais.

2. A Comissão de Comércio do Mercosul será
informada das medidas adotadas em virtude das le
tras b) e c) do parágrafo 1, assim como de sua elimi
nação.

a) necessárias para proteger a moral
ou manter a ordem pública, podendo ape
nas invocar-se a exceção de ordem pública
quando se configure uma ameaça imininen
te e suficientemente grave para um dos inte
resses fundamentais da sociedade;

b) necessárias para proteger a vida e
a saúde das pessoas e dos animais ou para
preservar os vegetais;

c) necessárias para assegurar a ob
servância das leis e dos regulamentos que
não sejam incompatíveis com as disposi
ções do presente Protocolo, incluindo os re
lativos a:

I) a prevenção de práticas que indu
zam, a erros e práticas fraudulentas, ou os
meios de lidar com os efeitos do descumpri
mento dos contratos de serviços;

11) a proteção da privacidade dos indi
víduos com relação ao tratamento e à disse
minação de dados pessoais e a proteção do
caráter confidencial dos registros e contas
Indivíduais;

111) a segurança;

d) Incompatíveis com o Artigo V, como
está expressado no presente Protocolo,
sempre que a diferença de tratamento tenha
por objetivo garantir a tributação ou a arre
cadação equitativa e efetiva de impostos di
retos referentes aos serviços ou aos presta
dores de serviços dos demais Esta
dos-Partes, compreendendo as medidas
adotadas por um Estado-Parte em virtude
de seu regime fiscal de acordo com o esti
pulado no Artigo XIV letra d) do AGCS.
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concorrência no âmbito do Mercosul e que afetem o e) incompatíveis com o Artigo 111, como
comércio de serviços entre os Estados-Partes, serão está expressado neste Protocolo, sempre
aplicadas as disposições do Protocolo de Defesa da que a diferença de tratamento resulte de um
Concorrência do Mercosul. acordo destinado a evitar a dupla tributação

ou das disposições destinadas a evitar a du
pla tributação contidas em qualquer outro
acordo ou convênio medida. que seja vincu
latório para o Estado-Parte que aplica a me
dida.

Artigo XIII
Exceções gerais

Sob reserva de que às medidas que são relaci
onadas a seguir não sejam aplicadas de forma a
constituir um meio de discriminação arbitrária ou in
justificável quando prevaleçam entre os países condi
ções similares, ou uma restrição encoberta ao comér
cio de serviços, nenhuma disposição do presente
Protocolo será interpretada no sentido de impedir que
um Estado Parte adote ou aplique medidas:



f) "prestador de serviços" significa toda
pessoa que preste um serviço. Quando o
serviço não for prestado por uma pessoa ju
rídica diretamente, mas sim por intermédio
de outras formas de presença comercial,
por exemplo, uma sucursal ou um escritório
de representação, outorgar-se-á, não obs
tante, ao prestador de serviços (isto é, à
pessoa jurídica), através dessa presença, o
tratamento outorgado aos prestadores de
serviços em virtude do Protocolo. Esse tra
tamento será outorgado à presença por
meio da qual se presta o serviço, sem que
seja necessário outorgá-Ia a nenhuma outra
parte do prestador situada fora do território
em que se presta o serviço.

g) "consumidor de serviços" significa
toda pessoa que receba ou utilize um serviço;

h) "pessoa" significa uma pessoa física
ou uma pessoa jurídica;

i) "pessoa física de outro Esta
do-Parte" significa uma pessoa física que
resida no território desse outro Estado-Parte
ou de qualquer outro Estado-Parte e que, de
acordo com a legislação desse outro Esta
do-Parte, seja nacional desse outro Esta
do-Parte ou tenha o direito de residência
permanente nesse outro Estado-Parte.

j) "pessoa jurídica" significa toda enti
dade jurídica devidamente constituída ou or
ganizada de acordo com a legislação que
lhe seja aplicável, tenha ou não fins de lu
cro, seja de propriedade pública, privada ou
mista e esteja organizada sob qualquer tipo
societário ou de associação;

k) "pessoa jurídica de outro Esta
do-Parte" significa uma pessoa jurídica que
esteja constituída ou organizada de acordo
com a legislação desse outro Estado-Parte,
que tenha nele sua sede e desenvolva. 01)

programa desenvolver operações comercia
is substantivas no território desse Estado
Parte ou de qualquer outro Estado-Parte.

Artigo XVI
Subsídios

Artigo XVIII
Definições

Para fins do presente Protocolo:

a) "medida" significa qualquer medida
adotada por um Estado-Parte, seja em for
ma de lei, regulamento, regra, procedimen
to, decisão ou disposição administrativa, ou
em qualquer outra forma;

b) "prestação de um serviço" inclui a
produção, distribuição, comercialização,
venda e entrega de um serviço;

c) "presença comercial significa todo
tipo de estabelecimento comercial ou profis
sional, através, dentre outros meios, da
constituição, aquisição ou manutenção de
uma pessoa jurídica, assim como de sucur
sais e escritórios de representação localiza
das no território de um Estado Parte com o
fim de prestar um serviço.

d) "setor' de um serviço significa:
i) com referência a um compromisso .

específico, um ou vários subsetores desse
serviço, ou a totalidade deles,' conforme es
pecificado na lista de compromissos especí
ficos de um Estado-Parte;

11) em outros casos, a totalidade desse se
,tor de serviços, incluídos todos os subsetores;
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OS Estados-Partes acordam que serão aplicadas as dis- e) "serviço de outro Estado-Parte" significa um
ciplinas comuns que em matéria de compras governa- serviço prestado:
mentais em geral serão estabelecidas no Mercosul. I)' d d . ,. d

a partir ou entro o terntono esse
outro Estado-Parte;

11) no caso de prestação de um serviço
mediante presença comercial ou mediante a
presença de pessoas físicas, por um presta
dor de serviços desse outro Estado-Parte;

1. Os Estados-Partes reconhecem que em de
terminadas circunstâncias os subsídios podem ter
efeitos de distorção no comércio de serviços. Os
Estados-Partes acordam que serão aplicadas as dis
ciplinas comuns que em matéria de subsídios em ge
rai serão estabelecidas no Mercosul.

2. Será de aplicação o mecanismo previsto no
parágrafo 2 do Artigo XV do GATS.

Artigo XVII
Denegação de Benefícios

Um Estado-Parte poderá denegar os benefícios
derivados deste Protocolo a um prestador de serviços
de outro Estado-Parte, sujeito à notificação e

realização de consultas, quando aquele Esta
do-Parte demonstre que o serviço está sendo presta
do por uma pessoa de um país que não é Esta
do-Parte do Mercosul.
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PARTE 11I

PROGRAMA DE LIBERALIZAÇÃO

Artigo ,XIX
Negociação de Compromissos Específicos

1. No cumprimento dos objetivos do presente
Protocolo, os Estados Partes manterão sucessivas ro
dadas de negociações com vistas a completar em um
prazo máximo de dez anos, contados a partir da data
de entrada em vigor do presente Protocolo, o Progra
ma de Liberalização do comércio de serviços do Mer
cosul. As rodadas de negociações terão lugar anual
mente e terão como objetivo principal a incorporação
progressiva de setores, subsetores, atividades e mo
dos de prestação de serviços ao Programa de liberali
zação do presente Protocolo, assim como a redução
ou eliminação dos efeitos desfavoráveis das medidas
sobre o comércio de serviços, corno meio de assegu
rar o acesso efetivo aos mercados. Este processo terá
por finalidade promover os interesses de todos os par
ticipantes, sobre a base de vantagens mútuas, e con
seguir um equilíbrio global de direitos e obrigações.

2. O processo de liberalização progressiva será
encaminhado em cada rodada por meio de negocia
ções orientadas para o aumento do nível de compro
missos específicos assumidos pelos Estados Partes
em suas Listas de compromissos específicos.

3. No desenvolvimento do Programa de liberali
zação admitir-se-ão diferenças no nível de compro
missos assumidos atendendo às especificidades dos
distintos setores e respeitando os objetivos assinala
dos no parágrafo seguinte.

4. O processo de liberalização respeitará o direi
to de cada I;~ado Parte de regulamentar e de intro
duzir novos regulamentos dentro de seus territórios
para alcançar os objetivos de políticas nacionais rela
tivas ao setor serviços. Tais regulamentações pode
rão regular, entre outros, o tratamento nacional e o
acesso amercados, toda vez que não anulem ou pre
judiquem as obrigações emergentes deste Protocolo
e dos compromissos específicos.

Artigo XX
Modificação ou Retirada de Compromissos

1. Cada Estado-Parte poderá, durante a imple
mentação do Programa de Liberalização a que se re
fere a parte 11I do presente Protocolo, modificar ou re
tirar compromissos específicos incluídos em sua Lista
de Compromissos Específicos.

Esta modific_ação ou retirada só poderá ser apli
cada a partir da data em que seja estabelecida e res-

peitando o princípio de não retroatividade para pre
servar os direitos adquiridos.

2. Cada Estado-Parte utilizará o presente regi
me somente em casos excepcionais e desde que,
quando o faça, notifique o grupo Mercado Comum e
exponha perante o mesmo os fatos, as razões e as
justificativas para tal modificação ou retirada de com
promissos. Em tais casos, o Estado-Parte em questão
solicitará consultas ao Grupo Mercado Comum ou
aos Estados Partes que se considerem afetados,
pare alcançar um consenso sobre a medida específi
ca a ser aplicada e o prazo de sua vigência.

PARTE IV
DISPOSiÇÕES INSTITUCIONAIS

Artigo XXI
Conselho do Mercado Comum

O Conselho do Mercado Comum aprovará os
resultados das negociações em matéria de compro
missos específicos, assim como qualquer modifica
ção e/ou retirada dos mesmos.

Artigo XXII
Grupo Mercado Comum

1. A negociação em matéria de serviços no Mer
cosul é competência do Grupo Mercado Comum.
Com relação ao presente Protocolo, o Grupo M~rca

do Comum terá as seguintes funções:

a) convocar e supervisionar as negocia
ções previstas no Artigo XIX do presente Pro
tocolo. A tais efeitos, o Grupo Mercado Co
mum estabelecerá o âmbito, critérios e instru
mentos para a celebração das negociações
em matéria de compromissos específica;

b) receber as notificações e os resulta
dos das consultas relativas à modificação
e/ou retirada de compromissos específicos
segundo disposto no Artigo XX;

c) dar cumprimento às funções enco
mendadas no Artigo XI;

d) avaliar periodicamente a evolução
do comércio de serviços no Mercosul; e

e) desempenhar as demais tarefas que
lhe sejam encomendadas pelo Conselho do
Mercado Comum em matéria de comércio
de serviços.

2. Aos efeitos das funções previstas acima, o
Grupo Mercado Comum constituirá um órgão auxili
ar e regulamentará sua composição e modalidades
de funcionamento
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Artigo XXIII
Comissão de Comércio do Mercosul

1. Sem prejuízo das funções a que se referem os
artigos anteriores, a aplicação do-presente Protocolo
estará a cargo da Comissão de Comércio do Merco
sul, que terá as seguintes funções:

a) receber informações que, de confor
midade com o Artigo VII deste Protocolo,
sejam lhe notificadas pelos Estados Partes;

b) receber informações dos Esta
dos-Partes com respeito às exceções pre
vistas no Artigo XIV;

c) receber informação dos Esta
dos-Partes com relação a ações que pos
sam se configurar em abusos de posição
dominante ou práticas que distorçam a con
corrência e dar conhecimento aos órgãos
nacionais de aplicação do Protocolo de De
fesa da Concorrência

d) dar tratamento as consultas e recla
mações apresentadas pelos Estados Partes
com relação à aplicação, interpretação ou o
não-cumprimento do presente Protocolo e
aos compromissos que assumam nas listas
de compromissos específicos, aplicando os
mecanismos e procedimentos vigentes no
Mercosul; e

e) desempenhar as demais tarefas que
sejam encomendadas pelo Grupo Mercado
Comum em matéria de serviços.

Artigo XXIV
Solução de Controvérsia

As controvérsias que possam surgir entre os
Estados-Partes em relação à aplicação, interpretação
ou O não-cumprimento dos compromissos estaoefeci
dos no presente Protocolo, serão resolvidas em con
formidade com os procedimentos e mecanismos de
solução vigentes no Mercosul.

PARTE V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo XXV
Anexos

Os Anexos do presente Protocolo formam parte
integrante do mesmo.

Artigo XXVI
Revisão

1. Com a finalidade de alcançar o objetivo e fim
do presente Protocolo, este poderá ser revisado, ten-

do em conta a evolução e regulamentação do comér
cio de serviços no Mercosul, assim como os avanços
logrados em matéria de serviços na organização
Mundial do Comércio e outros foros especializados.

2. Em particular, com base na evolução do funci
onamento das disposições institucionais do presente
Protocolo e da estrutura institucional do Mercosul, a
Parte IV poderá ser modificada com vistas ao seu
aperfeiçoamento.

Artigo XXVII
Vigência

1. O presente Protocolo, parte integrante do Tra
tado de Assunção, terá duração indefinida e entrará
em vigor trinta dias depois da data de depósito do ter
ceiro instrumento de ratificação.

2 O presente Protocolo e seus instrumentos de
ratificação serão depositados ante o Governo da Re
pública do Paraguai, e que enviará cópia autenticada
do presente Protocolo aos Governos dos demais
Estados-Partes.

3. As Listas de compromissos específicos incor
porar-se-ão aos ordenamentos jurídicos nacionais de
conformidade com os procedimentos previstos em
cada Estado Parte.

Artigo XXVIII
Notificações

O Governo da República do Paraguai notificará
aos governos dos demais Estados Partes a data do
depósito dos instrumentos de ratificação e da entrada
em vigor do presente Protocolo.

Artigo XXIX
Adesão ou Denúncia

Em matéría óê adesao ou denúncia, regirão,
como um todo, para o presente Protocolo, as normas
estabelecidas pelo Tratado de Assunção. A adesão
ou a denúncia ao Tratado de Assunção ou ao presen
te Protocolo, significam, ipso jure, a adesão ou_denún
cia ao presente Protocolo e ao Tratado de Assunção.

Artigo XXX
Denominação

O presente Protocolo denominar-se-á Protocolo
de Montevidéu sobre o Comércio de Serviços do Mer
cado Comum do Sul.

Feito na cidade de Montevidéu, República Ori
entai do Uruguai, aos quinze dias do mês de dezem
bro do ano de mil novecentos e noventa e sete, em um
original nos idiomas espanhol e português, sendo
ambos textos igualmente autênticos.



ANEXO SOBRE O MOVIMENTO DE PESSOAS
FíSICAS PRESTADORAS DE SERViÇOS

1. O presente Anexo se aplica às medidas que
afetem a pessoas físicas que sejam prestadoras de
serviços de um Estado-Parte, e a pessoas físicas de
um Estado-Parte que estejam empregadas por um
prestador de serviços de um Estado-Parte, com rela
ção à prestação de um serviço.

2. O Protocolo não se aplicará às medidas que
afetem a pessoas físicas que buscam acesso ao mer
cado de trabalho de um Estado-Parte nem às medi
das em matéria de cidadania, residência ou emprego
com caráter permanente.

3. Em conformidade com as Partes 11 e.11I do
Protocolo, os Estados Partes poderão negociar com
promissos específicos aplicáveis ao movimento de to
das as categorias de pessoas físicas prestadoras de
serviços sob o Protocolo. Permitir-se-á que as pesso
as físicas cobertas por um compromisso específico
prestem o serviço de que trate em conformidade com
os termos desse compromisso.

4. O Protocolo não impedirá que um Estado Par
te aplique medidas para regular a entrada ou a esta
dia temporária de pessoas físicas em seu território,
inclusive as medidas necessárias para proteger a in
tegridade de suas fronteiras e garantir o movimento
ordeiro de pessoas físicas através das mesmas, sem
pre que essas medidas não se apliquem de maneira a
anular ou reduzir as vantagens resultantes para um
Estado-Parte dos termos de um compromisso espe
cífico.

5. Para regular uma determinada situação de ín
dole trabalhista que afete a pessoas físicas que sejam
prestadoras de serviços de um Estado Parte ou pes
soas físicas de um Estado-Parte que estejam empre
gadas por um prestador de serviços de um Esta
do-Parte, será aplicável o direito do lugar de execu
ção do contrato de serviço.
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A presente versão em português foi feita em Bu- ANEXO SOBRE SERViÇOS FINANCEIROS
enos Aires, República Argentina, aos vinte e três dias 1. Alcance ou Âmbito de Aplicação
do mês de julho de mil novecentos e noventa e oito. I'

, . . • . a) O presente Anexo se ap Ica que,
Pel? ~overno da Rep~bhca Arg~ntlna, GUI~O ~I afetem a prestação de serviços prestação

Tella" Ministro das Relaçoes Exteriores, ComercIo de um serviço financeiro segundo a defini-
Exterior e Culto. ção que figura no parágrafo 2 do artigo 11 do

Pelo Governo da República do Brasil, Luiz Felipe Protocolo.
lampreia, Ministro das Relações Exteriores. b) Para efeito da alínea b) do parágra-

Pelo Governo da República do Paraguai, Ruben fo 3 do artigo 11 do Protocolo, entender-se-á
Melgarejo, Ministro das Relações Exteriores. "serviços prestados no exercício das autorida-

Pelo Governo da República Oriental do Uruguai, des Estados Partes" as seguintes atividades:

Didier Opertti, Ministro das Relações Exteriores. I) as atividades realizadas por um ban-
co central ou uma autoridade monetária ou
por qualquer outra entidade pública dos
Estados-Partes na aplicação de políticas
monetária ou cambial;

11) as atividades que formem parte de
um sistema legal de seguro social ou de pia
nos públicos de aposentadoria;

111) outras atividades realizadas por
uma entidade pública por conta ou com ga
rantia dos Estados-Partes ou com utilização
de recursos financeiros deste último;

c) Para fins da alínea b) do parágrafo 3
do artigo 11 do Protocolo, se um Estado-Parte
autorizar a seus prestadores de serviços fi
nanceiros a desenvolver qualquer das ativi
dades mencionadas nos incisos 11) e \11) da
alínea b) do presente parágrafo-em competi
ção com uma entidade pública ou com um
prestador de serviços financeiros, o termo
"serviços" compreenderá essas atividades.

d) A definição da alínea c) do parágra
fo 3 do artigo " do protocolo não se aplicará
aos serviços cobertos pelo presente Anexo.

2. Transparência e Divulgação de Informação
Confidencial

Para efeito dos artigos VIII e IX do Protocolo e
para uma maior clareza, entende-se que nenhuma
disposição do Protocolo será interpretada no sentido
de obrigar um Estado-Parte, a revelar informação re
lativa aos negócios e à contabilidade de clientes parti
culares nem nenhuma informação confidencial ou de
domínio privado em poder de entidades públicas.

3. Medidas Prudenciais

a) Nenhuma disposição deste Protoco
lo será interpretada como um impedimento
para que os Estados-Partes possam adotar
ou manter medidas razoáveis por motivos
prudenciais, para:



Não obstante, os Estados Partes comprome
tem-se em harmonizar as definições das atividades
dos diversos serviços financeiros, tendo como base o
parágrafo 5 do Anexo sobre Serviços Financeiros do
Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS)
da Organização Mundial do Comércio (OMC).

b) Um prestador de serviços financei
ros significa qualquer pessoa física ou jurídi
ca de um Estado-Parte que preste ou dese
je prestar um serviço financeiro, mas a ex
pressão "prestador de serviços financeiros"
não inclui uma entidade pública.

c) Por "entidade pública" se entende:

I) um governo, um banco central ou
uma autoridade monetária de um Estado
Parte, ou uma entidade de propriedade ou
controlada. por um Estado-Parte, que se de
dique principalmente a desempenhar fun
ções governamentais ou a realizar ativida
des para fins governamentais, excluindo-se
as entidades dedicadas principalmente á
prestação de serviços, financeiros em condi
ções comerciais; ou

11) uma entidade privada que desem
penhe as funções normalmente desempe
nhadas por um banco central ou uma autori
dade monetária; enquanto exerça essas
funções.

ANEXO SOBRE SERViÇOS DE TRANSPORTE
TERRESTRE E POR ÁGUA

1. O presente Anexo se aplica às medidas que
afetem o comércio de serviços de transporte terrestre
(rodoviário e ferroviário)e por água.

2. A aplicação do presente Protocolo não afeta
rá inicialmente os direitos e obrigações decorrentes

5. Definições
Para fins do presente Anexo

a) Por serviço financeiro entende-se
todo o serviço de caráter financeiro ofereci
do por um prestador de serviços financeiros
de um Estado-Parte. Os serviços financei
ros, compreendem todos os serviços de se
guros e relacionados com seguros e todos
os serviços bancários e demais serviços fi
nanceiros.

b) Ao aplicar suas próprias medidas
relativas aos serviços financeiros, um Esta
do-Parte poderá reconhecer as medidas
prudenciais de outro Estado-Parte. Tal reco
nhecimento poderá ser:

I) outorgado unilateralmente,
11) poderá ser efetuado mediante har

monização ou de outro modo,
11I) ou poderá ser baseado em um

acordo ou convênio com o Estado-Parte em
questão

c) O Estado-Parte que outorgue a ou
tro Estado- Parte reconhecimento de medi
das prudenciais em conformidade com a alí
nea b) concederá oportunidades adequadas
aos demais Estados-Partes para que pos
sam demonstrar a existência de equivalên
cia nas regulamentações, na supervisão e
na aplicação de ditas regulamentações, e se
for o caso, nos procedimentos para o inter
câmbio de informação entre as partes.

d) Quando um Estado-Parte outorgue a
outro Estado- Parte reconhecimento às medi
das.prudenciais-.conforme a alínea b) iii e as
condições estipuladas na alínea c) existam,
este concederá oportunidades adequadas
aos demais Estados-Partes interessados para
que negociem sua adesão a tais acordos ou
convênios, ou para que negociem com ele
outros acordos ou convênios similares.

e) Os acordos ou convênios baseados
no princípio de reconhecimento serão infor
mados prontamente e, ao menos anualmen
te, ao Grupo Mercado Comum e à Comis
são de Comércio do Mercosul a firrl' de cum
prir com é;lS disposições do Protocolo (Art.
VIII e Art. XXII).

4. Compromisso de Harmonização
Os Estados-Partes comprometem-se a continu

ar avançando no processo de harmonização, confor-
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I) proteger os investidores, depositan- me as pautas aprovadas a pautas aprovadas pelo
tes, participantes no mercado financeiro, ti- Grupo Mercado Comum, nas regulamentações pru-
tutares de apólices ou pessoas com as qua- denciais nos regimes de supervisão consolidada e no
is um prestador de serviços financeiros te- intercâmbio de informação em matéria de serviços fi-
nha contraído uma obrigação fiduciária, • nanceiros.

11) garantir a solvência e liquidez do
sistema financeiro.

Quando essas medidas não estejam em confor
midade com as disposições do Protocolo, não deve
rão ser utilizadas para fugir aos compromissos e obri
gações contraídas pelos Estados-Partes sob o marco
do Protocolo.



ANEXO SOBRE SERViÇOS DE
TRANSPORTE AÉREO
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da aplicação dos acordos multilaterais firmados entre zembro de 1996 e complementariamente as listas de
os Estados-Partes do Mercosul antes da entrada em compromissos emergentes do Programa de Liberali-
vigor deste Protocolo, na medida em que tais acordos zação.
visem a harmonização e o controle das condições de 5. Os procedimentos e mecanismos de solução
concorrência entre as empresas de transporte, obser- de controvérsias vigentes no Mercosul poderão ser
vando como prioridade básica a liberalização in- invocados quando não for contemplado outro meca-
tra-Mercosul do setor. nismo de solução especftico entre os Estados-Partes

3. As disposições do presente Protocolo não se envolvidos.
aplicarão temporariamente 6. O Grupo Mercado Comum, dentro dos primei-

a cada um dos acordos bilaterais sobre trans- ros três anos da entrada em vigor deste Protocolo, re-
porte em vigor ou firmados antes da entrada em vigor visará o presente Anexo com base nas propostas que
deste Protocolo. efetuem os técnicos especialistas no transporte aéreo

4. Cada um dos acordos bilaterais e multilaterais representantes dos quatro Estados-Partes, com o ob-
mencionados nos parágrafos 2 e 3 manterão sua vi- jetivo de decidir sobre as modificações que se façam
gência e serão complementados pelos correspon- necessárias, incluindo os aspectos relativos ao âmbi-
dentes compromissos especfficos emergentes do to de aplicação, em consonância com os princfpios e
Programa de Liberalização. objetivos dest~ Protocolo.

5. O Grupo Mercado Comum durante o terceiro 7. Caso uma Convenção Multilateral inclua em
ano depois da entrada em vigor do presente Protocolo suas disposições o tratamento do transporte aéreo,
e uma vez por ano desde então, examinará e conside- as Autoridades Aeronáuticas dos Estados-Partes re-
rará os avanços que se alcancem como resultado da alizarão consultas com o objetivo de determinar o
compatibilização dos instrumentos referidos anterior- grau em que este Protocolo poderá ser afetado pelas
mente com os objetivos e princípios deste Protocolo. disposições da Convenção e decidir sobre as modifi

cações que se façam necessárias neste Anexo.

Aviso ~ 913 - C.Civil

1. O presente Anexo se aplica às medidas que
afetam o comércio de serviços de transportes aéreos,
sejam regulares ou não regulares.

Da mesma forma, é de aplicação aos serviços
auxiliares ao transporte aéreo, entendendo-se por
tais aqueles incluídos no Acordo-Geral sobre o Co
mércio de Serviços (AGCS) e os que oportunamente
possam resultar das revisões deste Anexo.

2. A aplicação do presente Protocolo não afetará
os direitos e obrigações decorrentes da aplicação de
acordos bilaterais, plurilaterais ou multilaterais firmados
pelos Estados-Partes do Mercosul, vigentes no momen
to de entrada em vigor do Protocolo de Montevidéu.

3. O Protocolo não será aplicável a medidas que
afetam os direitos relativos ao tráfego aerocomercial
estabelecidos para rotas acordadas nos termos dos
Acordos sobre Serviços Aéreos bilaterais assinados
entre os Estados-Partes, mantendo-se a exclusão do
tráfego de cabotagem.

4. Com relação aos serviços aéreos
sub-regionais regulares e exploratórios em rotas dife
rentes das rotas regionais efetivamente operadas nos
termos dos Acordos sobre Serviços Aéreos bilaterais
firmados pelos Estados-Partes, aplicar-se-ão as
disposições do Acordo sobre Serviços Aéreos
Sub ~egionais firmado em Fortaleza, Brasil, em 17 de de-

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

Em 30 de maio de 2000
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República rela
tiva ao texto do Protocolo de Montevidéu sobre Co
mércio de Serviços do Mercosul, conclufdo em Mon
tevidéu, em 15 de dezembro de 1997.

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

MENSAGEM NA 822, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Solicita a retirada do pedido de ur
gência para o Projeto de Lei nSi 2.905, de
2000, que "Altera dispositivos das leis
nst 3.89D-A, de 25 de abril de 1961, nst
5.655, de 20 de maio de 1971, nA 5.899, de
5 de julho de 1973, nst 9.074, de 7 de Ju
lho de 1995, n2 9.427, de 26 de dezembro
de 1996, e nA 9.648, de 27 d~ maio de
1998, e dá outras providências".

(Publique-se.)



Altera o Ato das Disposições Consa

titucionais Transitórias, introduzindo artia

90S que criam o Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação.)

"Art. 77. É instituído, para vigorar até o
ano de 2010, no âmbito do Poder Executivo
Federal, o Fundo de Combate e Erradicação
da Pobreza, a ser regulado por lei comple
mentar, com o objetivo de viabilizar a todos
os brasileiros acesso a níveis dignos de
subsistência, cujos recursos serão aplicados
em ações suplementares de nutrição, habi
tação, educação, saúde, reforço de renda
familiar e outros programas de relevante in
teresse social voltados para a melhoria da
qualidade de vida." (AC)*

"Parágrafo único. O Fundo previsto
neste artigo terá Conselho Consultivo e de
Acompanhamento que conte com a partici
pação de representantes da sociedade civil,
nos termos da lei." (AC)

"Art. 78. Compõem o Fundo de Com
bate e Erradicação da Pobreza:" (AC)

"I - a parcela do produto da arrecada
ção correspondente a um adicional de oito
centésimos por cento, aplicável de 18 de ju
nho de 2000 a 17 de junho de 2002, na alí
quota da contribuição social de que trata o
art. 75 do Ato das Disposições Constitucio
nais Transitórias;" (AC)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NI! 249, DE 2000

(Do Senado Federal)
PEC nl! 67/99

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 32 do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emen
da ao texto constitucional:

Art. 12 A Constituição, no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, é acrescida dos seguin
tes artigos:

Em 13 de junho de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-

Em 14 de junho de 2000

Senhor Primeiro Secretário,

EM n!!321MME
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Senhores Membros do Congresso Nacional, Encaminho a essa Secretaria Mensagem na
Dirijo-me a Vossas Excelências a fim de solicitar qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-

seja considerada sem efeito, e, portanto, cancelada, a ca solicita seja cancelada a urgência pedida para o
urgência pedida com apoio no parágrafo 12 do artigo Projeto de Lei n2 2.905, de 2000.
64 da Constituição Federal para o Projeto de Lei n2 Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
2.905, de 2000, que "Altera dispositivos das Leis n2s Casa Civil da Presidência da República.
3.890-A, de 25 de abril de 1961, n2 5.655, de 20 de
maio de 1971, n2 5.899, de 5 de julho de 1973, n2

9.074, de 7 de julho de 1995, n2 9.427, de 26 de de
zembro de 1996, e n2 9.648, de 27 de maio de 1998, e
dá outras providências", enviado ao Congresso Naci
onal com a Mensagem n2 520, de 2000.

Brasília, 14 de junho de 2000. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO.

ca,
Foi encaminhada ao Congresso Nacional a

Mensagem n2 520, de 26 de abril de 2000, submeten
do à deliberação do Legislativo o Projeto de Lei n2

2.905/2000, que "Altera dispositivos das Leis n2s
3.890-A, de 25 de abril de 1961, n2 5.655, de 20 de
maio de 1971, n2 5.899, de 5 de julho de 1973, n2

9.074, de 7 de julho de 1995, n2 9.427, de 26 de de
zembro de 1996, e n2 9.648, de 27 de maio de 1998, e
dá outras providências".

2. Na Mensagem de encaminhamento foi solici
tada a urgência para apreciação do referido Projeto,
nos termos do art. 64, § 1º-, da Constituição Federal.

3. Ocorre que foi apresentado substitutivo ao
Projeto de Lei n2 2.905/2000, junto à Câmara dos De
putados, de autoria do Relator Deputado José Carlos
Aleluia, o qual interfere substancialmente no Projeto
original.

4. Ante o exposto. proponho a Vossa Excelência
que solicite ao Congresso Nacional a retirada do pedi
do de urgência para apreciação do Projeto de Lei,
considerando que o teor do substitutivo demanda
uma análise mais acurada.

Respeitosamente, - Hélio Vitor Ramos Filho,
Ministro de Estado, Interino, de Minas e Energia.

Aviso nl! 1.004 - C.Civil'

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

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

"Art. 81: Lei federal definirá os produ
tos e serviços supérfluos a que se referem
os arts. 78, inciso 11, e 80, §§ 19 e 22 ." (AC)

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

"Art. 80. Os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios devem instituir Fundos de
Combate à Pobreza, com os recursos de
que trata este artigo e outros que vierem a
destinar, devendo os referidos Fundos se
rem geridos por entidades que contem com
a participação da sociedade civil." (AC)

"§ 12 Para o financiamento dos Fundos
Estaduais e o Distrital, poderá ser criado
adicional de até dois pontos percentuais na
alíquota do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS), ou do im
posto que vier a substituí-lo, sobre os pro
dutos e serviços supérfluos, não se aplican
do, sobre este adicional, o disposto no art.
158, inciso IV." (AC)

"§ 22 Para o financiamento dos Fundos
Municipais, poderá ser criado adicional de
até meio ponto percentual na alíquota do
Imposto sobre Serviços ou do imposto que
vier a substituí-lo, sobre serviços supérflu
os." (AC)

Art. 22 Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 30 de maio de 2000. - Senador
Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

"11 - a parcela do produto da arrecada- do a que se refere este artigo outras recei-
ção correspondente a um adicional de cinco tas decorrentes da alienação de bens da
pontos percentuais na alíquota do Imposto União." (AC)
sobre Produtos Ind,ustrializados (IPI), ou do "§ 32 A constituição do Fundo a que se
imposto que vier a substituí-lo, incidente so- refere o caput, a transferência de recursos
bre produtos supérfluos e aplicável até a ex- ao Fundo de Combate e Erradicação da Po-
tinção do Fundo;" (AC) breza e as demais disposições referentes

"111 - o produto da arrecadação do im- ao § 12 deste artigo serão disciplinadas em
posto de que trata o art. 153, inciso VII;" (AC) lei, não se aplicando o disposto no art. 165,

"IV - dotações orçamentárias;" (AC) § 92, inciso 11." (AC)
"V - doações, de qualquer natureza,

de pessoas físicas ou jurídicas do País ou
do exterior;" (AC)

"VI - outras receitas, a serem definidas
na regulamentação do referido Fundo." (AC)

"§ 12 Aos recursos integrantes do Fun
do de que trata este artigo não se aplica o
disposto nos arts. 159 e 167, inciso IV, as
sim como qualquer desvinculação de recur
sos orçamentários." (AC)

"§ 212 A arrecadação decorrente do dis
posto no inciso I deste artigo, no período
compreendido entre 18 de junho de 2000 e
o início da vigência da lei complementar a
que se refere o art. 77, será integralmente
repassada ao Fundo, preservado o seu va
Iar real, em títulos públicos federais, pro
gressivamente resgatáveis após 18 de ju
nho de 2002, na forma da lei." (AC)

"Art. 79. É instituído Fundo constituído
pelos recursos recebidos pela União em de
corrência da desestatização de sociedades
de economia mista ou empresas públicas
por ela controladas, direta ou indiretamente,
quando a operação envolver a alienação do
respectivo controle acionário a pessoa ou
entidade não integrante da Administração
Públíca, ou de participação societária rema
nescente após a alienação, cujos rendimen
tos, gerados a partir de 18 de junho de
2002, reverterão ao Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza." (AC)

"§ 12 Caso o montante anual previsto
nos rendimentos transferidos ao Fundo de
Combate e Erradicação da Pobreza, na for
ma deste artigo, não alcance o valor de qua
tro bilhões de reais, far-se-á complementa
ção na forma do art. 78, inciso IV, do Ato
das Disposições Constitucionais Transitóri
as." (AC)

"§ 212 Sem prejuízo do disposto no § 112,

o Poder Executivo poderá destinar ao Fun-
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TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO li
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

1-de um terço, no mínimo, dos membros da Câ
mara dos Deputados ou do Senado Federal;

/I - do Presidente da República;
111- de mais da metade das Assembléias legislati

vas das unidades da Federação, manifestando-se, cada
uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

§ 1.2 A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de defe
sa ou de estado de sítio.

§ 22 A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, consi
derando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quin
tos dos votos dos respectivos membros.

§ 32 A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4.2 Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;
li - o voto direto, secreto, universal e periódico;
111- a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 52 A matéria consfante de proposta de emenda

rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser obje
to de nova proposta na mesma sessão legislativa.

TíTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

CAPíTULO I
Do Sistema Tributário.Nacional

SEÇÃO 111
Dos Impostos da União

Art. 153. Compete à União instituir impostos so-
bre:

I - importação de produtos estrangeiros;
/I - exportação, para o exterior, de produtos na-

cionais ou nacionalizados;
111 - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou

relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI- propriedade territorial rural;
V/I - grandes fortunas, nos termos de lei com

plementar.
§ 1!~ É facultado ao Poder Executivo, atendidas

as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar
as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I,
/I, IV e V.

§ 22 O imposto previsto no inciso 111:
I - será informado pelos critérios da generalida

de, da universalidade e da progressividade, na forma
da lei;

/I - (Revogado pela Emenda Constitucional n2

20, de 15-12-1998.)
§ 32 O imposto previsto no inciso IV:
J - será seletivo, em função da essencialidade

do produto;
/I - será não-cumulativo, compensando-se o

que for devido em cada operação com o montante co
brado nas anteriores;

/lI - não incidirá sobre produtos industrializados
destinados ao exterior.

§ 42 o imposto previsto no inciso VI terá suas alí
quotas fixadas de forma a desestimular a manuten
ção de propriedades improdutivas e não incidirá so
bre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando
as explore, só ou com sua família, o proprietário que
não possua outro imóvel.

§ 52 O ouro, quando definido em lei como ativo
finarlceiro- 0U instrumento cambial, sujeita~se exclusi
vamente à incidência do imposto de que trata o inciso
V do caput deste artigo, devido na operação de ori
gem; a alíquota mínima será de um por cento, asse
gurada a transferência do montante da arrecadaçã0
nos seguintes termos:

I - trinta por cento para o Estado, o Distrito Fe
deral ou o Território, conforme a origem;

/I - setenta por cento para o Município de ori
gem.

SEÇÃO VI
Da Repartição das Receitas Tributárias

Art. 158. Pertencem aos Municípios:



SEÇÃO 11
Dos Orçamentos

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo
estabelecerão:

I - o plano plurianual;
" - as diretrizes orçamentárias;
111 - os orçamentos anuais.
§ 111 A lei que instituir o plano plurianual estabe

lecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos
e metas da administração pública federal para as des
pesas de capital e outras delas decorrentes e para as
relativas aos programas de duração continuada.

§ 211 A lei de diretrizes orçamentárias compreen
derá as metas e prioridades da -acfministração pública
federal, incluindo as despesas de capital para oexercí
cio financeiro subseqüente, orientará a elaboração da
lei orçamentária anual, disporá sobre as alteraçOes na
legislação tributária e estabelecerá a polftica de aplica
ção das agências financeiras oficiais de fomento.

§ 311 O Poder Executivo publicará) -até trinta dias
após o encerramento de cada bimestre, relatório re
sumido da execução orçamentária.

§ 411 Os planos e programas nacionais, regionais
e setoriais previstos nesta Constituição serão elabo
rados em consonência com o plano plurianual e apre
ciados pelo Congresso Nacional.

§ 511 A lei orçamentária anual compreenderá:
I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da

União, seus fundos, órgãos e entidades da adminis
tração direta e indireta, inclusive fundações instituf
das e mantidas pelo Poder Público;

" - o orçamento de investimento das empresas
em que a União, direta ou indiretamente, detenha a
maioria do capital social com direito a voto;

111 - o orçamento da seguridade social, abran
gendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados,
da administração direta ou indireta, bem como os tun-

Art. 159. A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos so

bre renda e proventos de qualquer natureza e sobre
produtos industrializados, quarenta e sete por cento
na seguinte forma:

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento
ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal;

b) vinte e dois inteiros ecinco décimos por cento
ao Fundo de Participação dos Municlpios;

c) três por cento, para aplicação em programas de
financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste, por meio de suas instituições
financeiras de caráter regional, de acordo com os pia
nos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada
ao semi-árido do Nordeste a metade dos recursos desti
nados à Região, na forma que a lei estabelecer;

11 - do produto da arrecadação do imposto sobre
produtos industrializados, dez por cento aos Estados e
ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das
respectivas exportaçOes de produtos industrializados.

§ 111 Para efeito de cálculo da entrega a ser efe
tuada de acordo com o previsto no inciso I, exclu
ir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda
e proventos de qualquer natureza pertencente aos
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I - O produto da arrecadação do imposto da Estados, ao Distrito Federal eaos Municfpios, nos ter-
União sobre renda e proventos de qualquer natureza, mos do disposto nos arts. 157, I, e 158, I.
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qual- § 211 A nenhuma unidade federada poderá ser
quer trtulo, por eles, suas autarquias e pelas funda- destinada parcela superior a vinte por cento do mon-
ções que institufrem e mantiverem; tante a que se refere o inciso 11, devendo o eventual

11- cinqüenta por cento do produto da arrecada- excedente ser distribufdo entre os demais participan-
ção do imposto da União sobre a propriedade territori- tes, mantido, em relação a esses, o critério de partilha
ai rural, relativamente aos imóveis neles situados; nele estabelecido.

111 - cinqüenta por cento do produto da arreca- § 311 Os Estados entregarão aos respectivos Mu-
dação do imposto do Estado sobre a propriedade de nicfpios vinte e cinco por cento dos recursos que re-
vefculos automotores licenciados em seus territórios; ceberem nos termos do inciso 11, observados os crité-

IV - vinte e cinco por cento do produto da arre- rios estabelecidos no art. 158, parágrafo único, I e 11.
cadação do imposto do Estado sobre operações rela- .
tivas à circulação de mercadorias e sobre prestações
de serviços de transporte interestadual e intermunici
pal e de comunicação.

Parágrafo único. As parcelas de receita perten
centes aos Municfpios, mencionadas no inciso IV, se
rão creditadas conforme os seguintes critérios:

I - três quartos, no mfnimo, na proporção do va
lor adicionado nas operaçOes relativas à circulação
de mercadorias e nas prestações de serviços, realiza
das em seus territórios;

11 - até um quarto, de acordo com o que dispu
ser lei estadual ou, no caso dos Territórios, lei federal.



*§ 111 acrescido pela Emenda Constitucional nJl 21, de
18-3-1999.

§ 22 O resultado do aumento da arrecadação,
decorrente da alteração da alíquota, nos exercícios
financeiros de 1999, 2000 e 2001, será destinado ao
custeio da previdência social.

"§ 2f1 acrescido pela Emenda Constitucional nJl 21, de
18-3-1999.

§ 32 É a União autorizada a emitir títulos da
dívida pública interna, cujos recursos serão desti
nados ao custeio da saúde e da previdência soci
al, em montante equivalente ao produto da arreca
dação da contribuição, prevista e não realizada
em 1999.

"§ 3D acrescido pela Emenda Constitucional nJl 21, de
18-3-1999.

Art. 76. É desvinculado de órgão, fundo ou
despesa, no período de 2000 a 2003, vinte por cen
to da arrecadação de impostos e contribuições soci
ais da União, já instituídos ou que vierem a ser cria
dos no referido período, seus adicionais e respecti
vos acréscimos legais.

§ 12 O disposto no caput deste artigo não re
duzirá a base de cálculo das transferências a Esta
dos, Distrito Federal e Municípios na forma dos arts.
153, § 52; 157, I; 158, I e 11; e 159, I, a e b, e 11, da
Constituição, bem como a base de cálculo das apli
cações em programas de financiamento ao setor
produtivo das regiões Norte, Nordeste e Cen
tro-Oeste a que se refere o art. 159, I, c, da Consti
tuição.

§ 22 Excetua-se da desvinculação de que trata
o caput deste artigo a arrecadação da contribuição
social do salário-educação a que se refere o art.
212, § 52, da Constituição.

"Artigo acrescido pela Emenda Constitucional nJl 27, de
21-3-2000.

Art. 167. São vedados:

ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS

......., .

IV - a vinculação de receita de impostos a ór
gão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do
produto da arrecadação dos impostos a que se refe
rem os artigos 158 e 159, a destinação de recursos
para manutenção e desenvolvimento do ensino,
como determinado pejo art. 212, e a prestação de
garantias às operações de crédito por antecipação
de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem assim o
disposto no § 42 deste artigo.

*Inciso IV com redação dada pela Emenda Constitucional
nJl3, de 17-3-1993.

Art. 75. É prorrogada, por trinta e seis meses, a
cobrança da contribuição provisória sobre movimen
tação ou transmissão de valores e de créditos e direi-
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dos e fundações instituídos,e mantidos pelo Poder PÚ- tos de natureza financeira de que trata o art. 74, insti-
blico. tuída pela Lei n2 9.311, de 24 de outubro de 1996,

§ 62 O projeto de lei orçamentária será acom- modifica~a ~el~ L~i r; 9.53~, de 12 de dezem~r~ d~
panhado de demonstrativo regionalizado do efeito, 1997, cUJa vlgencla e tambem prorrogada por Identl-
sobre as receitas e despesas, decorrente de isên- co pr~o: . . .

- . t' . - b 'd' b f" d Artigo, caput, acrescido pela Emenda Constitucional nJl
çoes, anis las, remlssoes, su SI Ias e ene ICIOS e 21 de 18-3-1999.

natureza financeira, tributária e creditícia. ' § 10 Ob d d' t § t:'O d rt 195- serva o o ISpOS o no o- o a .
§ 72 Os orçamentos previstos no § 52, I e 11, da Constituição Federal, a alíquota da contribuição

deste artigo, compatibilizados com o plano pluria- será de trinta e oito centésimos por cento, nos pri.
nual, terão entre suas funções a de reduzir desi· meiros doze meses, e de trinta centésimos, nos me-

. gualdades inter-regionais, segundo critério popu- ses subseqüentes, facultado ao Poder Executivo re·
lacional. duzí-la total ou parcialmente, nos limites aqui defini-

§ 82 A lei orçamentária anual não conterá dis- dos.
positivo estranho à previsão da receita e à fixação
da despesa, não se incluindo na proibição a autori
zação para abertura de créditos suplementares e
contratação de operações de crédito, ainda que por
antecipação de receita, nos termos da lei.

§ 92 Cabe à lei complementar:

I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigên
cia, os prazos, a elaboração e a organização do pIa
no plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da
lei orçamentária anual;

11 - estabelecer normas de gestão financeira e
patrimonial da administração direta e indireta, bem
como condições para a instituição e funcionamento
de fundos.
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Sf PEC 67/1999 de 10/08/1999

Identlflcaç!o SF PEC 67 /1999

Autor

Ementa

Despacho
Iniciai

Última Aç!o

Tramitação

SENADOR - Antonio carlos MagalhISes (PFL - BA) e outros

Altera o Ato das Disposições Constitudonais Transitórias,
IntroduZindo artigos que criam o Fundo de Combate e Erradicação
da Pobreza.

SF Comiss!o de Constituição, Justiça e Cidadania - CO

Data: 24/05/2000 Local: (SF) ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA
- PLENÁRIO
Status: APROVADA (APRVO)
Texto: Anunciada a matéria, é lido e aprovado o Requerimento nO
293/00, subscrito pelo Sr. EduBrdO Suplicy e outros senadores,
solicitando destaque para votac;ao em separado do § lOdo art. 79
da Constltulçlo Federal, na redaç!o dada pelo art. 10 da proposta,
na fonna do Substitutivo aprovado em l D turno. DISCUssio
encerrada, após usarem da palavra os Senadores Roberto
saturnlno, Eduardo Supllcy, Heto.sa Helena, Pedro 5lmon, Marina
Silva, Ramez Tebet, GeRlldo andldo, Antonio carlos VBladares e
sebastião Rocha. Aprovada a matéria, ressalvado o destaque, com o
seguinte resultado: Slm= 61; NIo= 9; Abstenção= O; Total:::: 70;
após usarem dB palavrB no encamInhamento da votaç!o os
Senadores Luiz OtáVio, Pedro Simon, HelolSl!l Helena, José Eduardo
Dutra, Antononlo Q1rtos Valadares, Ademir Andrade, Marina Silva,
Amlr l.8ndo e Lúcio Alcantara (relilStor). A seguir é rejeitado o § 10
do art. 79 dB Constitulçlo FedeRlI, nB redaç!o dada pelo art. 10 da
proposta, na forma do Substitutlvo aprovado em 10 turno,
destacado, com o seguinte resultado: Slm= 24; Nlo= 35;
Abstençlo= 2; Total= 61. ÀCO para a redeç150 final. leitura do
Parecer nO 531/2000-CCJ (Relator Senador Lúcio Alcantara),
oferecendo a redação f1nBI da matéria. Aprovada a redaç150 final. À
Cimara dos Deputados. À SGM com destino à SSEXP.
Encaminhado em 24/05/2000 para (SF) SGM - SECRETARIA GERAL
DA MESA

PEC 00067/1999

• 10/D8/1999 PROTOCOLO LEGISLATIVO - PLEG
Este processo contém 14 ( quatorze) folhas numeradas e
rubrtcadas. À SSCOM

• 10/08/1999 SUBSECRETARIA DE ATA - PlENÁRIO - ATA-PLEN

LeltuRl. Publicada no Diário do Senado Federal, em 11.08.99.
AO PLEG com destino à Comlsslo de Constltulç8o, Justiça e
Cidadania.

• 11/08/1999 SUBSECRETARIA DE COMISSÕES - SSCOM
Recebido nesta data. À Cc] p/exame da matéria.

• 11/08/1999 ComJss!o de Constltulçio, Justiça e Cidadania 
CO
,Recebido nesta -comlsslo em 11.08.99. .

• 02/09/1999 Comlsslo de Constltulç!o, Justlçe e Cidadania -
CC .
Dlstrlbuldo ao Seno Lúcio Alc!ntllra paRI relatar.
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• 04/11/1999 Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
CO
Recebido o relatório do seno Lúcio Alcântara, com o voto pela
aprovação da matéria. Matéria pronta para pauta na
Comlssio.

• 04/01/2000 Comlssio de Constituição, Justiça e Cidadania 
CCJ
Encaminhada à SGM, a pedido.

• 04/01/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
Matéria constante da pauta da 21 Sessão Legislativa
Extraordinária da 511 legislatura, convocada para o penado
de 5 de janeiro a 14 de fevereiro de 2000. Anexei 8S fls. 15"
Mensagem nO 1.294, de 1999, do Presidente da República. A
Comlssio de Constltulçao, Justiça e Cidadania (CCJ).

• 11/01/2000 Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
CC]
Aguardando leitura pelo Plenário do Senado Federal, do
Requerimento nO 1 - CCJ/2000, de tramltaçio conjunta com a
PEC 96/99. Concedida vista coletiva, nos termos regimentais.

• 12/01/2000 Comlss80 de Constltulçio, Justiça e Cidadania 
CO
A Comissão aprova a retlrad21 do Requerimento nOOl-CCJ, de
tramitação conjunta com a PEC 96/99, solicitada pelo Seno
lúcio Alcântara.

• 13/01/2000 Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
CO

" éncamlnhado ao relator para reexame da matéria.
• 26/01/2000 Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania -

. CO
Udo nova versão do relatório pelo Senador Lúdo Alc8ntara. A
Coml5S80 delibera pela aprovaçao do requerimento de
tramltaçlo conjunta com a PEC 96/99, representado pelo
Senador Lúcio Alcântara. A Presidência concede vista coletiva
da matéria. À SSClSF para agendamento de leitura na Ordem
do Dia,

• 26/01/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
Encaminhado ao Plenérlo para leitura de requerimento de
tramltaç!o conjunta.

• 26/01/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

16:30 leitura do Requerimento nO 35, de 2000, subscrito pelo
Sr. lúcio AIc:Antara e outros Srs. senadores, solldtando a
tramitação conjunta da matéria com a PEC nO 96, de 1999,
por versarem sobre o mesmo assunto. À SSCLS para Indus!o
do requerimento lido em Ordem do Dia.

• 27/01/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA (AGINCL)
Aguardando Incluslo em Ordem do Dia do Requerimento nO
35i de':2000, de tramitação conjunta com a PEC nO 96, de
199,9," ". " .

• 27/01/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO -,SSClSF " "
AGENÓADO PARA' ORDEM 'DO DIA' (AGENDADO)
Inclufdo em Ordem do Dia da sesdo deliberativa oritlnárla de
10/2/2000, o Requerimento nO 35, de 2000, de tramltaçao
conjunta com a PEC nO 96/99: Juntado éxemplar do Dlério do
Congrésso Nacional de 15 de-dezembro de 1999 (Suplemento
ao nO 38), contendo o Relató,rio Final nO 01, de 1999-CN, da
ComlS51o Mista EsPeclal"destlnada a estudar as causas
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estruturais e conjunturais das desigualdades sociais e
apresentar soluções legislativas para erradicar I!I pobreza e a
margin2lllizaçào e reduzir as desigualdades sociais e regionais.

• 01/02/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

Aprovado o Requerimento nO 35/2000, sem debates. A
matéria passa a tramitar em conjunto com a PEC NO 96/1999.
ACCJ.

• 02/02/2000 Comissão de Constituição, JustIça e Cidadania 
CCJ
Matéria adiada para reexame, por sollcltaç!o do relator, em
02/02/2000.

• 07/02/2000 Comissão de Constituição, Justiça e Cld2lldanla •
CCJ
Anexei às folhas 18 2lI 30 emendas de nO 1 a 5, de 21utorla do
Senador Eduardo Supllcy.

• 08/02/2000 ComiSS!o de Constituição, Justiça e Cidadania 
CCJ
Devolvido, com relzstórlo reformulado, pelo Seno Lúcio
Alcântzsra, com voto pela 8proVaç!0 da m8térl21 nos termos do
substitutivo que apresenta, Incorporando a emenda nO 1 e
prejudicando as emendas de nO 2 í!I nO 4. Matéria pronta para
pauta na Comlssio.

• 08/02/2000 Comlsslo de Constltulç!o, Justiça e Cidadania •
CCJ
Concedida vista coletIva por vinte e quatro horas, ap6s leitura
do relatório reformulado nesta data.

• 09/02/2000 Comlss&o de Constituição, Justiça e Cidadania 
CO
Em reunlio extraordinária, após a Ordem do Dia, é discutido e
aprovado o relatório do Senador Lúcio Alc!ntara, favorável à
aprovac;!o da matéria na fonna do Substitutivo que apresenta
e peJa prejudldalldade das emendas de nO 01 a 05 de autoria
do Senador Eduardo Supllcy e rejelçao da de nO 6 de !lutaria
do Senador Pedro Slmon. Votam venddos os Senadores
Eduardo Suplilcy, Roberto Freire e José Eduardo Dutra. Pela
abstenç!o o Senador Antônio Carlos Valadares e Amlr Lando..
Matéria aguardando complemento de um terço das
21sslnatúras dos membros dl!l Casa em conformidade com o
parágrafo único do art. 356 do Regimento Interno do senado
Federal.

• 10/02/2000 Comissão de Constituição, Justiçl!l e Cidad~nia 
CO
Atingido o nO mrnimo de um terço das assinaturas dos
membros da Cess, em conformidade com o parágrafo Ónlco
do art. 356 do Regimento Interno do senado Federal. A
SSCLSF.

• 10/02/2000 SUBSeC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO· SSCLSF
Encaminhada 210 Plenário para leitura de parecer.

• 10/02/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PlENÁRIO - ATA-PlEN

leitura do Parecer nO 51, de 2000 - Cc) (Rei. Seno Lúdo
Alcântarzl), favorável a aprovaç!o da matéria na forma do
Substitutivo que Incorpora as prescrições contidas na PEC nO
96/99. É lido e aprovado o RQS nO 63/2000, de autoria do
Senador Lúcio Alcântara, solicitando dispensa de Interstrcio e
prévia dlstrlbulçio de 21vulsos do Parecer nO 51/2000 • CO,-a
fim de que a matéria e a PEC nO 96/99, constem da sess&o
deliberativa de amanha. À SSCLS.

• 10/02/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
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SENADO - SSCLSF
Incluída em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária do
dia 11/02/2000, nos termos do RQS nO 63/2000. Discussão,
em primeiro turno. (10 dia de discussão)

• 11/02/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

Usam da palavra os Srs. Jader Barbalho; Ney Suassuna a Sra.
Heloisa Helena; o Sr. Edlardo Supllcy a Sra. Marlna Silva e os
Srs. Lauro Campos e Lúcio AlcAntara. (Tramitando em
conjunto com a PEC nO 96/99) A discussão terá
prosseguimento na sessão deliberativa ordinária de
segunda-feira próxima, dia 14 do corrente. À SGM.

• 11/02/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
Anexados avulsos do Parecer nO 51/2000-CCJ, publicado e
republlcado para correc;!o de erro na primeira tiragem,. de fls.
12/13. Incluída em Ordem do Dia da sessão deliberativa
ordinária do dia 14/02/2000, nos termos do RQS nO 63/2000.
Discussão, em primeiro turno. (20 dia de dlscuss80).

• 14/02/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

Anunciada a matéria é lida a Emenda nO 2/2000-PLEN,
subscrita pelo Sr. Pedro Slmon e outros Srs. Senadores. O Sr.
Eduardo Supllcy, usa da palavra no encaminhamento da
dlscuss!o, em conjunto, das propostas e das emendas, em
primeiro turno. A discussão terá prosseguimento na próxima
sessão deliberativa ordinária. À SSCLS.

• 17/02/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
Incluída em Ordem do 0121 da sessão deliberativa ordinária do
dIa 22/02/2000, nos termos do RQS nO 63/2000. Discussão,
em primeiro turno. (30 dia de dlscusslo).

• 22/02/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

Usa da palavra o Sr. Eduardo Suplicy, no 30 dia de dlscusão
em 10 turno. A dIscussão terá prosseguimento na próxima
sessão deliberativa ordinária, dia 23. Tramitando em conjunto
com a PEC nO 96/99, constante do Item 3 da pauta. À SSCLSF

• 22/02/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
Inclufda em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária do
dia 23/02/2000, nos termos do RQS nO 63/2000. Discussão,
em primeiro turno. (40 dia de discussão).

• 23/02/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN

Anunciada a matérIa. SiSo lidas as Emendas nOs 3 e 4-PLEN,
tendo como 10 seoutnatárto da prrm-erra o Sr'. Carlos
Patrocínio e da segunda o Sr. Eduardo Suplicy e outros Srs.
Senadores para ambas. Usam da palavra no quarto dia de
discussão o Sr. Eduardo Suplicy e Pedro Simon. A discussão
terá prosseguimento na próxima sessão deliberativa ordinária,
dia 24. Tramitando em conjunto- com .a-PE(: -no 96/99,
constante do Item 3 da pauta. À SSCLSF

• 24/02/2000 SECRETARIA GERAL DA ME§A - SÇiM
INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSAO DEUBERATIVA
(INCLOD)
Inclufda em Ordem do Dia da sess80 deliberativa ordinária de
24.02.2000. Quinto e último dia de discussão, em primeiro
turno,'· .

• 24/02/2000 SUBSECRETARIA DE ATA -.PLENÁRIO - AT~-PLEN

10:00 - Anunciada a matéria, é lida a Emenda nO 5, de
Plenário, tendo como primeiro signatário o Senador Antonio '
carlos Valadares. Discussão encerrada, em conjunto, da



31300 Quinta-feira 15 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

proposta e das emendas, em primeiro turno, tendo usado da
palavra o Sr. Eduardo Supllcy. Tramitando em conjunto com a
PEC nO 96/99. À CCJ, para exame das emendas apresentadas
em Plenário.

• 24/02/2000 Comlss!o de Constituição, Justiça e Cidadania 
CCJ
Encaminhado ao gabinete do senador Lúcio Alcântara para
relatar as Emendas oferecidas em plenário.

• 28/03/2000 COmissão de COnstituição, Justiça e Cidadania 
CCl
PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO (PRONTPAUT)
Devolvido relat6rio pelo Senador lúcio Alcantara, sobre as
Emendas nOs 2 a 5, apresentadas em Plenário, com voto pela
prejudicialidade das Emendas nO 2-PLEN e nO 4-PLEN, pelo
acolhimento e ampliação da Emenda nO 3-PLEN, pelo
acolhimento pardal da Emenda nO 5-PLEN, e pela aprovação
da Proposta, nos termos da Emenda nO 6 (Substitutiva) que
apresenta. Matéria constante da pauta da Reunião de
5/4/2000.

• 05/04/2000 COmissão de COnstituição, Justiça e Cidadania 
co
PEDIDO DE VISTA CONCEDIDO (PEDVISTA)
Em reunião extraordinária, ap6s leitura do relat6rio sobre as
Emendas nOS 2-PLEN a 5-PLEN pelo Senador Lúcio Alcântara,
a Presldênda concede vista coletiva, nos termos regimentais.
Matéria constante da pauta da reunião de 12/4/2000.

• 26/04/2000 Comissão de COnstituição, Justiça e Cidadania 
CCJ
APROVADO PARECER NA COMISSÃO (APRVPAR)
A CCJ aprova o relat6r10 do senador Lúcio AlcAntara (anexo as
fls. 87 a 98), com voto pela prejudicialidade das Emendas nO
2-PLEN e nO 4-PI.EN; pelo acolhimento e ampliação da
Emenda nO 3-PLEN, pelo acolhimento parclel da Emenda nO
5-PI.EN, e pela aprovação da Proposta, nos termos da Emenda
nO 6-CCl (Substitutivo). Votam vencidos os Senadores
Roberto Freire e Eduardo Suplicy e favorável com restrição o
Senl!ldor José Eduardo Dutn!l. À SSCLSF.

• 27/04/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES) (AGLPAR)
Anexada cópia da leglslaçlo citada no parecer da CCJ, de fls.
99. Encaminhada ao Plenário para leitura do parecer.

• 27/04/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENARIO - ATA-PLEN

Leitura do Parecer nO 370, de 2000 - CCl (Relator Senador
lúcio Alcântara), sobre as Emendas nOS 2 a 5, de Plenário,
concluindo pela apresentação de Substitutivo (Emenda nO
6-CCl). À SSCLS.

• 28/04/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO· SSClSF
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM 00 DIA (AGINCL)
Aguardando Inclus!o em Ordem do Dia•

• 03/05/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA 00
SENADO - SSCLSF
INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATlVA
(INCLOD)
Incluido em Ordem do Dia da Sessão Deliberativa Ordinária
de 10.05.2000 (tramitando em conjunto com a PEC nO 96, de
1999). Votação, em primeiro turno.

• 10/05/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN
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Anunciada a matéria. Usam da palavra no encaminhamento
da votação os Srs. Eduardo Supllcy, Romeu Tuma, Roberto
Saturnlno, SebastlHo Rocha, Roberto Freire a Sra. Marina
Silva os SI'S. José Eduardo Dutra, MagultoVllela, Ant6nlo
carlos Valadares, Ramez Tebet, Geraldo Cândido a Sra.
Heloisa Helena os Srs. Paulo Hartung, Hugo Napolel!io, Pedro
Slmon, Ademir Andrade a Sra. Teima Siqueira Campos e os
Srs. Luiz Otávio, Lauro Campos, Irls Rezende, José Alencar,
Leomar Qulntanllha e Lúcio Alcânta (Relator). A seguir são
lidos os Requerimentos nOs 262 e 264/2000, do Sr. Eduardo
Supllcy, salcltando destaque para a votação em separado, do
§ 10 do art. 79 da Constituição Federal na redação dada pelo
art. 10 da proposta e da Emenda nO 4-PLEN, à proposta,
respectivamente e nO 263/2000, do Sr. Pedro Slmon,
solicitando destaque para votação em separado da Emenda nO
2-PLEN. O Sr. lúcio AlcAnta (Relator), usa da palavra para
prestar esclarecimento contrárlamente aos requerimentos
lidos anterlonnente. Rejeitados, em globo, os requerimentos,
com o seguinte resultado: Sim 20, Não 46, Abst. O, Total =
66. Aprovada li Emenda nO 6-CCJ (Substitutivo), com o
seguinte resultado: Sim 62, Nio 8, Abst. 1, Total =71, ficam
prejudicadas a proposta, as Emendas nOs l-CO, 2 a 5-PLEN e
a PEC nO 96/99, que tramita em conjunto. Á CO, oferecendo
a redação para o segundo turno. leitura do Parecer nO
473/2000-CO; Relator senador Lúcio AlcAntara, oferecendo a
redação para o 20 turno da proposta. À publicação. A matéria
será Inclufda na Ordem do Dia da sessio deliberativa ordinária
de 18.05.2000, para apreclaçlo em segundo turno. À SGM.

• 11/05/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
INCLUlDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATIVA
(INCLOD)
Incluido em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de
18.05.2000. Primeiro dia de discussão, em se.9undo turno.

• 18/05/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENARIO - ATA-PLEN

10:00 -' Não houve oradores no primeiro dia de discussão, em
segundo turno. A matéria constará da Ordem do Dia da
sessão deliberativa ordinária de terça-feira, dia 23, pal'2l
prossegulnto da dlscuss15o. À SSCLSF.

• 18/05/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATIVA
(INCLOD)
Indurda em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária do
dia 23/05/2000. Discussão em primeiro turno. (2° dia de
discussão) ,

• 23/05/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENARIO - ATA-PLEN

Usam da plavn!ll no segundo dia de discussão em 20 turno os
Srs. Eduardo SupllCV, Caslldo Maldaner, a Sra. Helofsa Helena,
os Srs. Paulo Hartung, Pedro Slmon, o Sr. Presidente Antonio
Carlos Magalhães, Lúcio Alcantira (Relator) e Álvaro Dias. A
dlscusslo terá prosseguimento na próxima sessSo deliberativa
ordinária. À SGM.

• 23/05/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
INCWIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO OEUBERATIVA
(INCLOD)
lnduida em Ordem do Dia de sessão deliberativa ordln'r1a do
dia 24/5/2000. Olscusslo, em segundo turno. (30 e último dia
de dlscusslo)

• 24/05/2000 SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO - ATA-PLEN
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APROVADA (APRVD)
Anunciada a matéria, é lido e aprovado o Requerimento nO
293/00, subscrito pelo Sr. Eduardo 5uplicy e outros
senadores, solicitando desl:8que para votaçlo em separado do
§ 1° do art. 79 da Constltulçlo Federal, na redaçlo dada pelo
art. 10 da proposta, na forma do Substitutivo aprovado em 10
turno. Dlscusslo encerrada, após usarem da palavra os
senadores Roberto Saturnlno, Eduardo Supllcy, Heloisa
Helena, Pedro Slmon, Marlna Silva, Ramez Tebet, Geraldo
C6ndldo, Antonio Carlos Valadares e Sebastl50 Rocha.
Aprovada êl matéria, ressalvado o destaque, com o seguinte
resultado: Slm= 61; Nl!io- 9; Abstençlo= o; Total ... 70; após
usarem da palzlVr'Zl no encaminhamento da votaç8o os
senadores Luiz Otávio, Pedro Slmon, Heloisa Helena, José
Eduardo Dutra, Antononlo carlos Valadares, Ademir Andrade,
Marina Silva, Amlr Lando e Wdo AlcAntara (relator). A seguir
é rejeitado o § 10 do art. 79 da COnstituição Federal, na
redaçlo dada pelo art. 10 da proposta, na ronna do
Substitutivo aprovado em 10 turno, destacado, com o
seguinte resultado: Slm= 24; N&o= 35; Abstençlo= 2; Total=
61. À CCJ para a redaçlo final. leitura do Parecer nO 531
/2000-CCl (Relator Senador Lúc:lo AlcAntara), oferecendo a
redaçlo final da matéria. Aprovada a redaç!o final. À CSmera
dos Deputados. À SGM com destino à SSEXP.

• 25/05/2000 SECRETARIA GERAL DA MESA - SGM
Procedida a revls&o da Redação Final (fls. 118 a 120). À
SSEXP.

• 25/05/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
Recebido neste 6rglo às 10:50 hs.

• 25/05/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE - SSEXP
À SSCLSF para revldo dos autógrafos.

• 25/05/2000 SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO - SSCLSF
Procedida a revldo dos autógrafos. ÀSubsecretaria de
Expediente.

• 25/05/2000 SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE ~ SSEXP
Recebido neste órgão às lBh44.

Junho de- 2000

Offcio n2 920 (SF.)

Brasília, 30 de maio de 2000

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

submetida à apreciação da Câmara dos Deputados, a
Proposta de Emenda à Constituição n2 67, de 1999,
constante dos autógrafos juntos, que "altera o Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, introduzin
do artigos que criam o Fundo de Combate e Erradica
ção da Pobreza".

Atenciosamente, - Senador Leomar Quintani~

lha, no exercfcio da Primeira Secretaria.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NQ 251 , DE 2000

(Do sr. Wellinton Dias e outros)

Altera a redação do item 11 e § 12 do
art. 56 da Constituição Federal.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se~

nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 12 O item 11 e § 12 do art. 56 da Constitui
ção Federal passa a ter a seguinte redação:

"11 - Licenciado pela respectiva Casa
por motivo de doença, ou licença à gestante
prevista no Art. 79., XVIII, ou para tratar sem
remuneração, de interesse particular, desde
que, neste caso, o afastamento não ultrapas
se cento e vinte dias por sessão legislativa.

§ 12 O suplente será convocado nos
casos de vagas, de investidura em funções
previstas neste artigo, licença à gestante
prevista no Art. 72, XVIII, ou de licença su
perior a 120 dias. 11

Art. 22 Esta emenda entra em vigor na data de
sua publicação.
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Justificação

A Constituição Brasileira de 1988, no Capítulo"
- Dos Direitos Sociais, trata da proteção à maternida
de, e dentre outros direitos, no Art. 79., Inciso XVIII, as
segura à mulher brasileira licença à gestante, sem
prejuízo do emprego e do salário, com a duração de
cento e vinte dias.

Pretendemos com essa proposta de emenda
-constitucional assegurar à mulher parlamentar este
direito. Hoje, por decisão do Plenário, quando aten
dendo a requerimento da Deputada Jandira Fhegali,

há um entendimento do direito à licença maternidade,
porém para que não sobre dúvidas em qualquer legis
lativo, asseguramos aprovando esta PEC não só o di
reito à licença como também o direito à convocação
do suplente, considerando o longo prazo de afasta
mento.

Pelo que esperamos a aprovação com o apoio
dos pares desta Casa.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2000. - Depu
tado Wellington Dias, PT/PI.

CÂMAR.A DOS DEJPUTADOS
SGM - SECAP (7563) Con:ferência de Assinaturas I
05/06/0019:13:45 Página: 001 I

Confirmadas 206
Nao Conferem 012
Licenciados 003
Repetidas 036
Ilegfvels 000
Retiradas 000

Tipo da ProposiçAo:

Au-=or da Proposiçllo:

Dau de Apresen-=açllo:

E:lDen'ta:

PEC

WELLINGTON DIAS E OUTROS

30/05/00

Altera a redação do itexn. II e § lOdo art. 56 da Constituição
Federal.

POllsui Aslllnamras Suficientes: SIM

To~is de Assinamras:

Assinaturas Confirm.adas
1 ADELSON RIBEIRO
2 ADEMIR LUCAS
3 AGNALDO MUNIZ
4 AIRTON DIPP
5 ALBERTO FRAGA
6 ALBERTO MOURÃO
7 ALCEU COLLARES
8 ALE>< CANZIANI
9 ALMEIDA DE JESUS
10 ALMERINDA DE CARVALHO
11 ALOIZIO MERCADANTE
12 ANGELA GUADAGNIN
13 ANTONIO CAMBRAIA
14 ANTONIO FEIJÃO
15 ANTONIO GERALDO
16 ANTONIO JORGE
17 ARACELVDE PAULA
18 ARLINDO CHINAGLIA
19 ARMANDO ABILIO
20 ARNON BEZERRA
21 ARVKARA
22 ÁTILA LINS
23- ÁTILA LIRA
24 AUGUSTO NARDES
25 AVENZOAR ARRUDA
26 AVRTON XER~

PSC
PSDS
PPS
PDT
PMDB
PMDB
PDT
PSDB
PL
PFL
PT
PT
PSDS
PST
PFL
PTB
PFL
PT
PMDB
PSDS
PPB
PFL
PSDS
PPB
PT
PPS

SE
MG
RO
RS
DF
SP
RS
PR
CE
RJ
SP
SP
ce
AP
PE
TO
MG
SP
PB
CE
SP
AM
PI
RS
PB
RJ
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27 B.sA PSDB PI
28 BABA PT PA
29 BEN-HUR FERREIRA PT MS
30 C~RIELA PTB RS
31 CARLlTO MERSS PT se
32 CARLOS DUNGA PMDB P8
33 CARLOS SANTANA PT RJ
34 eELCITA PINHEIRO PFL MT
35 CELSO GIGLlO PTB SP
36 eELSOJACOS PDT RJ
37 CHICO DA PRINCESA PSDB PR
38 CIRO NOGUEIRA PFL PI
39 CORIOLANO SALES PMDB BA
40 DAMIÃO FELICIANO PMD8 PB
41 DANILO DE CASTRO PSD8 MG
42 DARCf810 PERONDI PMD6 R5
43 OEVELASeO PSL SP
44 DINO FERNANDES PSDB RJ
45 DJALMAPAES PSB PE
46 DOMICIANO CABRAL PMD8 PB

47 OR. EVILÁSIO PSB SP
46 DR. HÉLIO PDT SP
49 DR. ROSINHA PT PR
50 EBERSILVA PDT RJ
51 EDINH08EZ PMDB SC
52 EDUARDO BARBOSA PSDB MG
53 EDUARDO JORGE PT SP
54 EDUARDO PAES PTB RJ
55 ELISEU MOURA PPB MA
56 ELISEU RESENDE PFL MG
57 ENIO BACCI PDT RS
58 ESTHER GROSSI PT RS
59 EULER RIBEIRO PFL AM

60 EURICO MIRANDA PPB RJ
61 EUR!PEDES MIRANDA PDT RO
62 FÉLIX MENDONÇA PTB 8A

63 FERNANDO CORUJA PDT se
64 FERNANDO DINIZ PMDB MG

65 FERNANDO GABEIRA PV RJ
66 FERNANDO MARRONI PT RS

67 FRANCISCO GARCIA PFL AM

68 FRANCISCO RODRIGUES PFl RR
69 GASTÃO VIEIRA PMDB MA

70 GEOVAN FREITAS PMDB GO

71 GERALDO MAGELA PT DF

72 GERALDO SIMOES PT BA

73 GERVAsIO SILVA PFL se
74 GESSNAl)O ISAIAS PMDB PI
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75 GLYCON TERRA PINTO
76 GONZAGA PATRIOTA
77 HAROLDO LIMA
78 HENRIQUE FONTANA
79 IBERÊ FeRREIRA
80 IBRAHIM ABI-ACKEL
81 IÉDJO ROSA
82 INÁCIO ARRUDA
83 INALDO LEITÃO
84 JAIME MARTINS
85 JAIR BOLSONARO
66 JAIR MENEGUELLl
87 JANDIRA FEGHALI
88 JOÃO COLAÇO
89 JOÃO FASSARELLA
90 JOÃO GRANDÃO
91 JOÃO HENRIQUE
92 JOÃO LEÃO
93 JOÃO MAGNO
94 JOÃO MATOS
95 JOÃO PIZZOLATTI
96 JOÃO SAMPAIO
97 JOÃOTOTA
98 JOAQUIM BRITO
99 JONIVAL LUCAS JUNIOR
100 JORGE PINHEIRO
101 JOSÉ ALEKSANDRO
102 JOSÉ ANTONIO ALMEIDA
103 JOSÉ BORBA
104 JOSÉ CARLOS COUTINHO
105 JOSÉ CARLOS ELIAS
106 JOSÉ DIRCEU
107 JOSÉ GENOINO
108 JOSE LUIZ CLEROT
109 JOSÉ MACHADO
110 JOSÉ MILITA0
111 JOSÉ ROBERTO 8ATOCHIO
112 JOSÉ ROCHA
113 JOSÉ RONALDO
114 JOVAIR ARANTES
115 JÚLIO DELGADO -
116 JULIO SEMEGHINI
117 LAIRE ROSADO
118 LAURA CARNEIRO
119 L1DIA QUINAN
120 L1NCOLN PORTELA
121 LUCIANO CASTRO
122 LUCIANO PIZZATTO

PMDB
PSB
PCdoB
PT
PPB
PPB
PMDB
PCdoB
PSDB
PFL
PPB
PT
PCdaB
PMDB
PT
PT
PMDB
PSDB
PT
PMDB
PPB
POT
PPB
PT
PFL
PMDB
PSL
PSB
PMDB
PFL
PTB
PT
PT
PMDB
PT
PSDB
POT
PFL
PFL
PSDB
PMDB
PSDB
PMDB
PFL
PSOB
PSL
PFL
PFL

MG
PE
BA
RS
RN
MG
RJ
ce
PB
MG
RJ
SP
RJ
PE
MG
MS
PI
BA
MG
sc
SC
RJ

AC
AL
BA
DF
AC
MA
PR
RJ
ES
SP
SP
PB
-SFf
MG
SP
BA
BA
GO
MG
SP
RN
RJ
GO
MG
RR
PR
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123 LUIS CARLOS HEINZE PPB RS
124 LUIZ ANTONIO FLEURY PTB SP
125 LUIZ FERNANDO PPB AM
126 LUIZ MAINARDI PT RS
127 LUIZ SÉRGIO PT RJ
128 MAGNO MALTA PTB ES
129 MARCELO OÉDA PT SE
130 MARCIO BITIAR PPS AC
131 MÁRCIO MATOS PT PR
132 MARCONDES GADELHA PFL PB
133 MARCOS AFONSO PT AC
134 MARCOS DE JESUS PSDB PE
135 MARCOS ROLlM PT RS
136 MARISA SERRANO PSDB MS
137 MAURO BENEVIDES PMDB CE
138 MEDEIROS PFL SP
139 MENDES RIBEIRO FILHO PMDB RS
140 MILTON MONTI PMDB SP
141 MIRIAM REID POT RJ
142 MORONI TORGAN PFL CE
143 MUSSA DEMES PFL PI
144 NAIR XAVIER LOBO PMDB GO
145 NELSON MARQUEZELLI PTB SP
146 NELSON MEURER PPB PR
147 NELSON PELLEGRINO PT BA
148 NELSON PROENÇA PMDB RS
149 NELSON TRAD PTB MS
150 NEUTON LIMA PFL SP
151 NILSON PINTO PSDB PA
152 NILTON BAIANO PPB ES
153 NILTON CAPIXABA PTB RO
154 NORBERTO TEIXEIRA PMOB GO
155 OLIVEIRA FILHO PSDB PR
156 OSMAR SERRAGLIO PMOB PR
157 OSVALDO REIS PMDB TO
158 PADRE ROQUE PT PR
159 PAUDERNEY AVELlNO PFL AM
160 PAULO BALTAZAR PSB RJ
161 PAULO DELGADO PT MG
162 PAULO FEIJ6 PSOB RJ
163 PAULO KOBAYASHI PSDB SP
164 PAULO LIMA PMDB SP
165 PAULO PAIM PT RS
166 PAULO ROCHA PT PA
167 PEDRO CELSO PT DF
168 PEDRO CHAVES PMDB GO
169 PEDRO EUGt:NIO PPS PE
170 PEDRO WILSON PT GO
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171 POMPEO DE MATTOS PDT RS
172 PROFESSOR LUIZINHO PT SP
173 RAINEL BARBOSA PMDB TO
174 RENATO VIANNA PMDB SC
175 RENILDO LEAL PTB PA
176 RICARDO BARROS PPB PR
1n RICARDO BERZOINI PT SP
178 RICARDO RIQUE PSDB PB
179 ROBÉRIO ARAÚJO PL RR
180 ROBERTO JEFFERSON PTB RJ
181 ROBERTO PESSOA PFL CE
182 RODRIGO MAIA PTB RJ
183 ROLAND LAVIGNE PFL BA
184 ROMEU QUEIROZ PSDB MG
185 RUBENS BUENO PPS PR
186 SAULO PEDROSA PSDB BA
187 SÉRGIO BARCELLOS PFL AP
188 SÉRGIO CARVALHO PSDB RO
189 SÉRGIO GUERRA PSDB PE
190 SEVERINO CAVALCANTI PPB PE
191 SILAS BRASILEIRO PMDB MG
192 SILAS CÂMARA PTB AM
193 TELMA DE SOUZA PT SP
194 TETÉ BEZERRA PMDB MT
195 UBIRATAN AGUIAR PSDB CE
196 UDSON BANDEIRA PMDB TO
197 VALDECI OLIVEIRA PT RS
198 VALDIR GANZER PT PA
199 VANESSAGRAZZIOTIN PCdoB AM
200 VICENTE ARRUDA PSDB CE
201 VIRGILIO GUIMARÃES PT MG
202 WALTER PINHEIRO PT BA
203 WELLINGTON DIAS PT PI
204 WILSON SANTOS PMDB MT

Assinaturas que Não Conferem
1 CABO JÚLIO PL MG
2 CEZAR SCHIRMER PMDB RS
3 DR. BENEDITO DIAS PPB AP
4 EDISON ANDRINO PMDB SC
5 ILDEFONÇO CORDEIRO PFL AC
6 JOÃO CALDAS PL AL
7 JURANDIL JUAREZ PMDB AP
"B LUIZ RIBEIRO PSDB RJ
9 MATTOS NASCIMENTO PST RJ
10 NELSON MARCHEZAN PSDB RS
11 OSMÂNIO PEREIRA PMDB MG
12 RAFAEL GUERRA PSDB MG

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)
1 DARCI COELHO PFL TO
2 LUIZ SALOMÃO POT RJ
3 RAIMUNDO COLOMBO PFL SC
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Assina'turas R.epetidas
1 ALBeRTO FRAGA PMDS DF
2 ALceu COLLARee PDT Re
3 ARNON BEZeRRA peDB CE
4 CARLOS DUNGA PMDB PB
5 CARLOS DUNGA PMDB PB
e CORIOLANO SALES PMDB BA
7 DR. 5VllASlO PSB SP
a DR. HÉLIO PDT SP
9 eBERSILVA PDT R.J
10 eLlseu RESENDE PFL MG
11 eURlpEDES MIRANDA PDT RO
12 FÉLIX MENDONÇA PTB BA
13 GeRALDO MAGELA PT DF
14 JOÃO COLAÇO PMDB pe
15 JOÃO PIZZOLATTI PPB 'SC
16 JORGE PINHeiRO PMDB DF
17 JOS~GENOfNO PT SP
18 LUIZ MAINARDI PT RS
19 LUIZS~RGIO PT RJ
20 MARCIO MATOS PT PR
21 MAURO BENEVIDes PMDB ce
22 NeLSON PROENÇA PMDB RS
23 NILTON CAPIXABA PTB RO
24 NORBERTO TEixeiRA PMDB GO
25 OLIVEIRA FILHO PSDB PR
28 PADRE ROQUE PT PR
27 PADRE ROQUE PT PR
28 PAULO BALTAZAR PSB R,J
29 PAULO KOBAVASHI PSDB SP
30 RAINEL BARBOSA PMDB TO
31 RENATO VIANNA PMDB SC
32 ROB~RIOARAÚJO PL RR
33 RODRIGO MAIA PTB R.J
34 SAULO PEDROSA PSDB BA
35 WALTER PINHEIRO PT BA
36 WALTER PINHEIRO PT BA

SECRETARIA-GERAL DA MESA

OFíCIO NS! 126/00

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Brasília, 5 de junho de 2000

Senhor Secretário-Geral,
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição do Sr. Deputado Wellington
Dias e Outros, que "Altera a redação do item /I e § 11l

do art. 56 da Constituição Federal", contém número
suficiente de signatários; constando a referida propo
sição de:

206 assinaturas confirmadas;
12 assinaturas não confirmadas;
3 deputados licenciados;

36 assinaturas repetidas.
Atenciosamente, - Cláudia Neves C. de Souza,

Chefe.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATiVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil

1988

TíTULO /I
Dos Direitos E Garantias Fundamentais

CAPíTULO 11
Dos Direitos Soeia',s

Art. 7Il São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, além de à melhoria de sua condição social:

XVIII - licença à gestante, sem prejufzD do em-
prego e do salário, cento e vinte dias; .
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TITULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO V
Dos Deputados e dos Senadores

Art. 56. Não perderá o mandato o Deputado ou
Senador:

I - investido no cargo de Ministro de Estado,
Governador de Território, Secretário de Estado, do
Distrito Federal, de Território, Prefeitura de Capital
ou chefe de missão diplomática temporária;

11 - licenciado pela respectiva Casa por motivo
de doença, ou para tratar, sem remuneração, de in
teresse particular, desde que, neste caso, o afasta
mento não ultrapasse cento e vinte dias por sessão
legislativa.

§ 12 O suplente será convocado nos casos de
vaga, de investidura em funções previstas neste arti
go ou de licença superior a cento e vinte dias.

§ 22 Ocorrendo vaga e não havendo suplente,
far-se-á eleição para preenchê-Ia se faltarem mais
de quinze meses pa~a o término do mandato.

§ 32 Na hipótese do inciso I, o Deputado ou
Senador poderá optar pela remuneração do manda
to.

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

. SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

, '," ~~.

I - de um terço; no mínimo, dos membros da
Câmara dos Depu~ados ou do Senado Federal;

I,) •

11 .., do Presidente da República;

111 - de mais da metade das Assembléias Le
gislativas das unidades da Federação, manifestan
do-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus
membros,.

§ 12 A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de de
fesa ou de estado de sítio.

§ 2º 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.

§ 32 A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Sena
do Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 42 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 periódi-
co;

111 - a separação dos Poderes;

IV - os direitos e garantias individuais.

§ 52 A matéria constante de proposta de emen
da rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser
objeto de nova proposta na mesma sessão legislati
va.

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO
N2 252, DE 2000

(Do Sr. Ricardo Berzoini e Outros)

Dá nova redação ao art. 82 da Cons
tituição Federal.

(Apense-se à Proposta de Emenda à
Constituição n2 71 , de 1995)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
constitucional:

Art. 12 O art. 82 da Constituição Federal passa
a vigorar com a seguinte redação:

"Artigo 82 É livre a associação profissio
nal ou sindical, observado o seguinte:

I - a lei não poderá exigir autorização
do Estado para a fundação de sindicato, ve
dadas ao poder público a interferência e a
intervenção na organização sindical;

11 - ao sindicato cabe EJ defesa dos di
reitos e interesses coletivos ou individuais
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Valendo-se dessa estrutura anacrônica, alguns
sindicatos, desprovidos de qualquer legitimidade,
sobrevivem em razão das contribuições compulsóri
as e da visão protecionista do Estado.

Já é hora de implantarmos no Brasil o sindica
to por ramo de produção, podendo ocorrer comple
mentarmente a contratação por empresa, por região
ou por local de trabalho.

o contrato coletivo de trabalho, como regra en
tre as partes, ganha extraordinária importância na
Emenda ora proposta, tornando-se a base do siste
ma jurídico do trabalho.

o princípio da liberdade sindical, já inscrito
na Constituição ("é livre a associação sindical"),
não permite, a nosso ver, o instituto da "unicida
de". Ademais, se "ninguém será obrigado a fili
ar-se ou manter-se filiado a sindicato", também
não se pode admitir a contribuição compulsória
para as organizações sindicais, pois defendemos
que as contribuições sejam feitas exclusivamente
em virtude da legitimidade do sindicato perante
seus interlocutores e, sobretudo, perante sua pró
pria base de associados.

É verdade que, a despeito dessa legislação, a
vitalidade dos trabalhadores tem permitido o avanço
do movimento sindical. É o caso das centrais sindi
cais que se tornaram uma realidade no País, como
a Central Única dos Trabalhadores, atualmente re
presentando os trabalhadores em diversos fóruns e
conselhos, como o do FGTS.

dos representados, inclusive em questões A Constituição de 1988, embora tenha trazi-
judiciais ou administrativas; do alguns avanços e proclamado alguns princípios

11I - é garantido o direito à representa- para o movimento sindical, ainda manteve a forma
ç§o sindical de ba~e nos locais de trabalho, corporativa de organização, inaugurada na Era
bem como o direito de realização de reu- Vargas, que coloca o sindicato à sombra da ação
niões sindicais mensais no local de trabalho, estatal.
nos termos da lei;

IV - a assembléia-geral é o órgão so
berano das entidades sindicais, especial
mente para a fixação de contribuições desti
nadas ao custeio do sistema de representa
ção sindical, vedadas as contribuições com
pulsórias;

V - ninguém será obrigado a filiar-se
ou manter-se filiado a sindicato;

VI - o contrato coletivo de trabalho por
ramo de produção é a base do sistema jurí
dico do trabalho, podendo ocorrer a contra
tação complementar por empresa, por re
gião ou por local de trabalho, sendo obriga
tória a participação dos sindicatos nas nego
ciações e nas contratações coletivas de tra
balho;

VII - o aposentado filiado tem o direito
de votar e ser votado nas organizações sin
dicais;

VIII - é vedada a dispensa do empre
gado sindicalizado a partir do registro da
candidatura a cargo de direção ou represen
tação sindical e, se eleito, ainda que suplen
te, até um ano após o final do mandato, sal
vo se cometer falta grave apurada nos ter
mos da lei;-

Parágrafo único. As disposições deste
artigo aplicam-se à organização de sindica
tos rurais e de colônias de pescadores,
atendidas as condições que a lei estabele
cer."

Justificativa

A presente proposta, ao modificar o art. 82 da
Constituição Federal, pretende reformular a estrutu
ra sindical brasileira.

A unicidade sindical e a contribuição compul
sória são exemplos de uma estrutura que não mais
condiz com a realidade da classe trabalhadora, hoje
mais dinâmica e consciente.

As incoerências do atual art. 82 da CF, serão,
com a presente Emenda, devidamente equaciona
das, permitindo que o verdadeiro sindicalismo se de
senvolva na sua plenitude, com pluralismo sindical e
liberdade de associação, razões por que contamos
com o apoio dos nobres pares.

Sala das Sessões, 12 de abril de 2000. - De
putado Ricardo Berzoini, PT/SP.
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Página: 001

Confirmadas ! 183
Nf!o Conferem 003
Licenciados 003
Repetidas 011
lIeglveis 000
IRetiradas 000

Tipo da Proposição: PEC

Autor da Proposição: RICARDO BERZOINI E OUTROS

Data de Apresentação: 30/05/00

Ementa: Dá nova redação ao art. 8° da Constituição Federal.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas:

Assinaturas Confirmadas
1 ADEMIR LUCAS PSDB MG
2 ADOLFO MARINHO PSOB CE
3 AFFONSO CAMARGO PFL PR
4 AGNALDO MUNIZ PPS RO
5 AIRTONDIPP por RS
6 ALBÉRICO CORDEIRO PTB AL
7 ALBÉRICO FILHO PMOB MA
8 ALBERTO FRAGA PMDB DF
9 ALBERTO GOLDMAN PSOB SP
10 ALBERTO MOURÃO PMOB SP
11 ALCESTE ALMEIDA PMOB RR
12 ALCEU COLLARES PDT RS
13 ALCIONE ATHAYDE PPB RJ
14 ALMEIDA DE JESUS PL CE
15 ALMERINDA DE CARVALHO PFL RJ
16 ALOIZIO MERCADANTE PT SP
17 ANGELA GUADAGNIN PT SP
18 ANfBAL GOMES PMDB CE
19 ANTONIO GERALDO PFL PE
20 ARNON BEZERRA PSDB CE
21 ATILALlNS PFL AM
22 AUGUSTO NARDES PPB RS
23 AVENZOAR ARRUDA PT PB
24 B.sA PSDB PI
25 BABA PT PA

26 BEN-HUR FERREIRA PT MS
27 BISPO RODRIGUES PL RJ
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28 BISPO WANDERVAL PL SP

29 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSOB MG
30 CABO JÚLlO PL MG
31 CAIO RIELA PTB RS

32 CARLlTO MERSS PT SC
33 CARLOS SANTANA PT RJ
34 CLEUBER CARNEIRO PFL MG
35 CORIOLANO SALES PMDB BA
36 CORNÉLlO RIBEIRO PDT RJ
37 CUSTÓDIO MAnOS PSDB MG
38 DARCI COELHO PFL TO
39 DARC{SIO PERONDI PMOB RS
40 DELFIM NETTO PPB SP
41 OR. EVlLÂSIO PSB SP
42 DR. HÉLIO POT SP
43 DR. ROSINHA PT PR

44 EBERSILVA POT RJ

45 EDINHO BEZ PMOB se
46 EDUARDO BARBOSA PSDB MG
47 EDUARDO JORGE PT SP

48 EDUARDO PAES PTB RJ

49 ENIVALDO RIBEIRO PPB PB

50 ESTHER GROSSI PT RS

51 EUR(PEDES MIRANDA PDT RO
52 EVANDRO MILHOMEN PSB AP
53 EXPEDITO JÚNIOR PFL RO

54 FATIMA PELAES PSDB AP
55 FÉLIX MENDONÇA PTB BA

56 FERNANDO CORUJA por SC

57 FERNANDO DINIZ PMDB MG
58 FERNANDO MARRONI PT RS

59 GERALDO MAGELA PT DF
60 GERALDO SIMOES PT BA
61 GILMAR MACHADO PT MG

62 GONZAGA PATRIOTA PSB PE

63 GUSTAVO FRUET PMOB PR
64 HÉLIO COSTA PMDB MG
65 HENRIQUE FONTANA PT RS
66 HERMES PARCIANELLO PMDB PR

67 IARA BERNARDI PT SP
68 IÉDIO ROSA PMDB RJ

69 IGOR AVEL/NO PMOB TO

70 INALDO LEITÃO PSDB PB
71 IRISSIMÕES PTB PR
72 IVANIO GUERRA PFL PR
73 JAIME MARTINS PFL MG
74 JAIR SOLSONARO PPB RJ
75 JAIR MENEGUELLI PT SP
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76 JAIROAZI
77 JOÃO COSER
78 JOÃO FASSARELLA
79 JOÃO GRANDÃO
80 JOÃO HENRIQUE
81 JOÃO HERRMANN NETO
82 JOÃO MAGALHÃES
83 JOÃO MAGNO
84 JOAQUIM FRANCISCO
85 JORGE COSTA
86 JOSÉ ALEKSANORO
87 JOSÉ CARLOS ELIAS
88 JOSÉ DIRCEU
89 JOSÉ GENOINO
90 JOSÉ JANENE
91 JOSÉ MACHADO
92 JOSÉ MILlTÃO
93 JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
94 JOSÉ PIMENTEL
95 JOSÉ PRIANTE
96 JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
97 JOSÉ THOMAZ NONO
98 JOSUÉBENGTSON
99 JOVAIR ARANTES
100 JÚLIO DELGADO
101 JUQUINHA
102 JURANDIL JUAREZ
103 LAIR.E ROSADO
104 LEUR LOMANTO
105 UNO ROSSI
106 LUCI CHOINACKI
107 LUCIANO CASTRO
108 LUCIANO PIZZATTO
109 LUIS BARBOSA
110 Luis EDUARDO
111 LUIZ ANTONIO FLEURY
112 LUIZ BITTENCOURT
113 LUIZ FERNANDO
114 LUIZ MAINARDI
115 LUIZ SÉRGIO
116 MALULY NETTO
117 MARCELO Ot.DA
118 MARCIO MATOS
119 MARCOS AFONSO
120 MARCOS CINTRA
121 MARCOS LIMA
122 MARIA DO CARMO LARA
123 MENDES RIBEIRO FILHO

PFL
PT
PT
PT
PMDB
PPS
PMDB
PT
PFL
PMDB
PSL
PTB
PT
PT
PPB
PT
PSDB
PFL
PT
PMDB
POT
PFL
PTB
PSOB
PMDB
PSOB
PMDB
PMDB
PFL
PSOB
PT
PFL
PFL
PFL
POT
PTB
PMOB
PPB
PT
PT
PFL
PT
PT
PT
PL
PMDB
PT
PMDB

BA
ES
MG
MS
PI
SP
MG
MG

PE
PA
AC

ES
SP
SP
PR
SP
MG
PE
CE
PA
SP
AL
PA
GO
MG
GO
AP
RN
BA
MT
SC
RR
PR
RR
RJ
SP
GO
AM
RS
RJ
SP
SE
PR
AC
SP
MG

MG
RS
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124 MILTON TEMER PT RJ
125 MIRIAMREID POT RJ
126 MOACIR MICHELETTO PMOB PR
127 NEIVA MOREIRA PDT MA
128 NELSON MARCHEZAN PSDB RS
129 NELSON MARQUEZELLI PTB SP
130 NELSON PELLEGRINO PT BA
131 NILMÁRIO MIRANDA PT MG
132 NILSON MOURÃO PT AC
133 NILSON PINTO PSOB PA
134 NILTON CAPIXABA PTB RO
135 OSMÂNIO PEREIRA PMDB MG
136 OSMARSERRAGLlO PMDB PR
137 OSVALDO BIOLCHI PMDB RS
138 OSVALDO REIS PMDB TO
139 PADRE ROQUE PT PR
140 PASTORVALDECI PAIVA PSL RJ
141 PAULO BALTAZAR PSB RJ
142 PAULO DELGADO PT MG
143 PAULOFEJJÓ PSDB RJ
144 PAULO KOBAYASHI PSDB SP
145 PAULO PAIM PT RS
146 PAULO ROCHA PT PA
147 PEDRO BITIENCOURT PFL SC
148 PEDRO CELSO PT DF
149 PEDRO CHAVES PMDB GO
150 PEDRO WILSON PT GO
151 PROFESSOR LUIZINHO PT SP
152 RAFAEL GUERRA PSDB MG
153 RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDB CE
154 REGIS CAVALCANTE PPS AL
155 RENATO SILVA PSDB PR
156 RICARDO BERZOINI PT SP
157 ROBERTO BALESTRA PPB GO
158 ROBERTO ROCHA PSOB MA
159 RODRIGO MAIA PTB RJ
160 RONALDO VASCONCELLOS PFL MG
161 RUBENS BUENO PPS PR
162 RUBENS FURLAN PPS SP
163 SAlATIEL CARVALHO PMDB PE
164 SANTOS FILHO PFl PR

165 SAULO PEDROSA PSDB BA
166 SÉRGIO REIS PSOB SE
167 SIMÃO SESSIM PPB RJ
168 SYNVAL GUAZZELLI PMDB RS
169 TELMA DE SOUZA PT SP
110 TELMO KIRST PPB RS
171 VALDECIOLlVElRA PT RS
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172 VALDEMAR COSTA NETO PL
173 VALDIR GANZER PT
174 VANESSA GRAZZIOTIN pedoS
175 VICENTE CAROPRESO PSDB
176 VIRGJUO GUIMARÃES PT
177 VITTORIO MEDIOU PSOB
178 WALTER PINHEIRO PT
179 WANDERLEY MARTINS por
180 WELlNTON FAGUNOES PSOB
181 WELLlNGTON DIAS PT
182 VEDA CRUSIUS PSOB
183 ZAIRE REZENDE PMDB

Assinaturas que Não Conferem
1 AGNELO QUEIROZ PCdoB
2 DR. BENEDITO DIAS PPB
3 FERNANDO GABElRA PV
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SP
PA
AM
se
MG
MG
BA
RJ
MT
PI
RS
MG

DF
AP
RJ

Assinaturas de Deputados(as) Lieenciados(as)
1 ANTONIO CARLOS BISCAIA PT RJ
2 FREIRE JONIOR PMOB TO
3 RICARDO NORONHA PMDB DF

Assinaturas Repetidas
1 AIRTON DIPP POT RS
2 OR. BENEDITO DIAS PPB AP
3 FERNANDO CORUJA POT se
4 GERALDO MAGELA PT DF
5 HENRIQUE FONTANA PT RS
6 JAIME MARTINS PFL MG
7 JURANDIL JUAREZ PMOB AP
8 NEIVA MOREIRA, , POT MA
9 NELSON MAReHEZAN PSDB RS
10 ROORIGO MAIA PTB RJ
11 SANTOS FILHO PFL PR
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SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Registro e Controle e
de Análise de Proposição

OFIcIO N1l125100

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-Geral,
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição do Sr. Deputado Ricardo Ber
zoini e Outros, que "Dá nova redação ao art. BG da
Constituição Federal", contém número suficiente de
signatários, constando a referida proposição de:

183 assinaturas confirmadas;
3 assinaturas não confirmadas;
3 deputados licenciados;

11 assinaturas repetidas;
nenhuma assinatura ilegível.
Atenciosamente, - Cláudia Neves C. de Sou

za, Chefe.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TITULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAP(TULO 11
008 Direitos Sociais

Art. 82 É livre a associação profissional ou sindi
ca', observado o seguinte:

1-a lei não poderá exigir autorização do Estado
para afundação de sindicato, ressalvado o registro no
órgão competente, vedadas ao Poder Público a inter
ferência e a intervenção na organização sindical;

11 - é vedada a criação de mais de uma organi
zação sindical, em qualquer grau, representativa de
categoria profissional ou econOmica, na mesma base
territorie!, que será definida pelos trabalhadores ou

empregadores interessados, não podendo ser inferior
à área de um município;

JIJ - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e in
teresses coletivos ou individuais da categoria, inclusi
ve em questões judiciais ou administrativas;

IV - a assembléia geral fixará a contribuição
que, em se tratando de categoria profissional, será
descontada em folha, pata custeio do sistema confe
derativo da representação sindical respectiva, inde
pendentemente da contribuição prevista em lei;

V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a man
ter-se filiado a sbdicato;

VI - é obrigatória a participação dos sindicatos
nas negociações coletivas de trabalho;

VII - o aposentado filiado tem direito a votar e
ser votado nas organizações sindicais;

VIII- é vedada a dispensa do empregado sindi
calizado a partir do registro da candidatura a cargo de
direção ou representação sindical e, se eleito, ainda
que suplente, até um ano após o final do mandato,
salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

Parágrafo único. As disposições deste artigo
aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de
colônias de pescadores, atendidas as condições que
a lei estabelecer.

TITULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPITULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

Art. ao. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

1-de um terço, no mínimo, dos membros da Câ
mara dos Deputados ou do Senado Federal;

11 - do Presidente da República;
111 - de mais da metade das Assembléias Legis

lativas das unidades da FedelWtão, manifestando-se,
cada uma delas, pela maioria relativa de seus mem
bros.

§ 12 A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de defe
sa ou de estado de sítio.



Art. 22 Esta Emenda entra em' vigor na' datâ de
sua publicação.

Justificação

Em função de distorções nos critérios I~gais

de reajustes dos benefícios de prestação continl!Ja-

IV - salário mínimo, fixado em lei, na
cionalmente unificado, capaz de atender às
suas necessidades vitais básicas e às de
sua família com moradia, alimentação, edu
cação, saúde, lazer, vestuário, higiene,
transporte e previdência social, com reajus
tes periódicos que lhe preservem o poder
aquisitivo, sendo vedada sua vinculação
para qualquer fim, exceto _quanto aos valo
res dos benefícios e dos salári
os-de-contribuição da Previdência Social.

'Ih

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 253, DE 2000

(Do Sr. Rubens Furlan e Outros)

Dá nova redação ao inciso IV do art.
72 da Constituição Federal, para permitir
a vinculação do salário mínimo para efei
tos previdenciários.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação.)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, Constituição Federal, promulgam a
seguinte Emenda ao texto constitucional:

Art. 12 O inciso IV do art. 72 passa a viger com a
seguinte redação:

"Art. 79. .
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§ 2il A proposta será discutida e votada em cada da da Previdência S,Ocial, o art. 58 do Ato das Dis-
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, consi- posições Constitucionais Transitórias - ADCT, res-
derando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quin- tabeleceu seu poder aquisitivo, observando o nú-
tos dos votos dos respectivos membros. mero de salários mínimos que tinham na data de

§ 32 A emenda à Constituiçãõ será promulgada seu início.
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado A Lei n2 8.213, de 24 de julho de 1991, que dis-
Federal, com o respectivo número de ordem. põe sobre os planos de benefícios da Previdência So-

§ 42 Não será objeto de deliberação a proposta ~ial, extinguiu a p~rida?~ dos ben~fícios previdenciá-
de emenda tendente a abolir: nos com o salano mmlmo, prevista no art. 58 do

I - a forma federativa de Estado' ADÇT, e determinou reajustes pela variação integral
11_ o voto direto, secreto, unive~al e periódico; do Indice Nacional de Preç~s ao Consumido~ -: I~PC,
lU _ a separação dos Poderes; calcul~~o pelo IBGE, consIderando o ter,!110 Imclal,~o

IV d
· 't t" d"d . benefiCIO, nas mesmas datas de alteraçao do salano

- os Irei os e garan las In IVI uals. mínimo.
. . § 52 A mat~ria const~nt~ de pro~osta de emen~a Esse índice foi substituído pelo índice Geral de

rejeitada ou haVida por prejudicada n~o po~e s~r obJe- Preços _ Disponibilidade Interna - IGP - DI, apurado
to de nova proposta na mesma sessao legIslativa. pela Fundação Getúlio Vargas, como determinado
... pela Medida Provisória nS! 1.415, de 29 de abril de
.................................................................................... 1996, e reedições. Essa Medida também estabeleceu

o mês de junho como data de reajuste anual dos be
nefícios, desvinculando da data de reajuste do salário
mínimo - maio de cada ano.

As regras de reajustes dos benefícios adotadas
a partir da Lei nº 8.213, de 1991, e alterações, impli
cam perdas nos valores de suas rendas mensais em
número de salários mínimos, considerando a data de
início do benefício.

Tal ocorrência castiga os segurados da Previ
dência Social que, tendo contribuído mensalmente,
ao longo dos anos, com o equivalente a dois ou
mais salários mínimos, após a aposentadoria, têm
seus benefícios achatados, vez que o índice de rea
juste do salário mínimo é maior do que aquele utili
zado para reajustar os benefícios de valores superi
ores.

Observe-se que o § 42 do art. 201 da Constitui
ção assegura "o reajustamento dos benefícios para
preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real,
conforme critérios definidas em lei '~

A indexação _dos saláríos-de-contribulyãG da
Previdência Social ao salário mínimo, numa perspec
tiva de recomposição e manutenção de seu valor real,
além de evitar perdas para os beneficiários e distor
ções geradas por reajustes diferenciados, favorece a
receita previdenciária e resguarda o sistema contra
ações judiciais.

Assim, propomos a vinculação dos valores dos
benefícios e dos salários-de-contribuição da Previ
dência Social ao salário mínimo, para preservar e re
cuperarseu poder aquisitivo, fazendo-se justiça para
oS.segurados do sistema.

Em face do alcance social da proposta, conta
mos,com o,apoio dos ilustres pares para a aprovação
desta Proposta de Emenda à Constituição.
." Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu-

tado 'Rubens Furlan.
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Confirmadas 186
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Licenciados 001
Repetidas 000
lIegrveis 000
Retiradas 000

Tipo da Proposiçlo: PEC

Autor da Pr0pOIiçio: RUBENS FURLAN E OUTROS

Data de Apresentaçio: 31/05/00

Ementa: Dá nova redação ao inciso IV do art. 7° da Constituição Federal,
para permitir a vinculação do salário mínimo para efeitos
previdenciários

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totàis de Assinaturas:

Assinaturas Confirmadas
1 AGNAlDO MUNIZ PPS RO
2 AGNELO QUEIROZ PCdoB DF
3 AIRTON CASCAVEL PPS RR
4 AIRTONDIPP PDT RS
5 ALBERTO FRAGA' PMOS DF
6 ALBERTO MOURÃO PMDB SP
7 ALEX CANZIANI PSDS PR
8 AlOIZIO SANTOS PSOB ES
9 ANGELA GUADAGNIN PT SP
10 ANIBAL GOMES PMDB CE
11 ANTONIO CAMBRAIA PSOB CE
12 ANTONIO FEIJÃO PST AI'
13 ANTONIO PALOCCI PT SP
14 ARACELY DE PAULA PFL MG
15 ARNON BEZERRA PSDB CE
16 ARYKARA PPB SP
17 ATlLALlNS PFL AM
18 ATILALlRA PSDB PI
19 AUGUSTO FRANCO PSOB SE
20 AVENZOAR ARRUDA PT PB
21 AYRTONXER~ PPS RJ
22 B.sA PSDB PI
23 BISPO RODRIGUES PL RJ
24 CABO JÚLIO PL MG
25 CAIORIELA PTB RS
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26 CARLlTO MERSS PT SC
'21 CARLOS DUNGA PMDB PB
28 CARLOS SANTANA PT RJ
29 CELCITA PINHEIRO PFL MT
30 CELSO GIGLlO PTB SP
31 CELSOJACOB PDT RJ
32 CEZAR SCHIRMER PMDB RS
33 CIRO NOGUEIRA PFl PI
34 CLEUBER CARNEIRO PFL MG
35 CLOVIS VOlPI PSOB SP
36 CONFÚCIO MOURA PMDB RO
31 CORIOLANO SAl.ES PMO'B BA
38 COSTA FERREIRA PFL MA
39 CUNHA BUENO PPB SP
40 CUSTÓDIO MATTOS PS08 MG
41 DAMIÃO FELICIANO PMDB PB
42 OANILO DE CASTRO PSOB MG
43 OçVElASCO PSL SP
44 D1NO FERNANOt:S PSDB RJ
45 OJALMAPAES PSB PE
46 OR. EVILASIO PSB SP
41 OR. HÉLIO PDT SP
48 DR. ROSINHA PT PR
49 DUIUO P1SANESCHI PTB SP
50 EBERSILVA POT RJ
51 EDINHOBEZ PMDB SC
52 EDMAR MOREIRA PPB MG
53 EDUARDO BARBOSA PSOB MG
54 EDUARDO SEABRA PTB AP
55 ELISEU MOURA PPB MA
56 ELISEU RESENDE PFL MG
57 EULER MORAIS PM08 GO
58 EUN(CIO OLIVEIRA PMDB CE
59 EUR(PEDES MIRANDA POT RO
60 EVANDRO MILHOMEN PSB AP
61 EXPEDITO JÚNIOR PFL RO
62 FERNANDO CORUJA POT se
63 FERNANDO DINIZ PMDB MG
64 FERNANDO GONÇALVES PTB RJ
65 FERNANDO MARRONI PT RS
66 FERNANDO ZUPPO POT SP
67 FLÁVIOARNS PSCB PR
68 FRANCISCO GARCIA PFL AM
69 GERALDO MAGELA PT DF
70 GERALDO SIMOES PT 8A
71 GESSIVALDO ISAIAS PMDB PI
72 GLYCON TERRA PINTO PMDB MG
13 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
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74 GUSTAVO FRUET PMOB PR
75 HAROLDO LIMA pedoS BA
76 HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB RN
77 HERCULANO ANGHINETII PPB MG
78 IÉDIO ROSA PMDB RJ
79 ILDEFONÇO CORDEIRO PFl AC
80 INALDO lEITÃO PSDB PB
81 IRISSIMOES PTB PR
82 JAIME MARTINS PFL MG
83 JAIR BOLSONARO PPB RJ
84 JAIR MENEGUELLI PT SP
85 JAQUES WAGNER PT BA
86 JOÃOCOLAÇO PMDB PE
87 JOÃO FASSARELLA PT MG
88 JOÃO HENRIQUE PMDB PI
89 JOÃO LEÃO PSOB BA
90 JOÃO MAGNO PT MG
91 JOÃO PAULO PT SP
92 JOÃO RIBEIRO PFL TO
93 JOÃO TOTA PPB AC
94 JOAQUIM BRITO PT Al
95 JORGE PINHEIRO PMDB DF
96 JOSÉ ALEKSANDRO PSL Ae
97 JOSÉ BORBA PMDB PR
98 JOSÉ CARLOS ELIAS PTB ES
99 JOSÉ CARLOS VIEIRA PFL se
100 JOSÉ fNDIO PMDB SP
101 JOSÉ LUIZ CLEROT PMDB PB
102 JosÉ MACHADO PT SP
103 JOSÉ MILITA0 PSOB MG
104 JOSÉ PIMENTEL PT CE
105 JOSÉ RONALDO PFL BA
106 JOSÉ THOMAZ NONO PFL AL
107 JOSUÉ BENGTSON PTB PA
108 JOVAIRARANTES PSDB GO
109 JÚLIO DELGADO PMDB MG
110 JURANOIL JUAREZ PMDB AP
111 LAMARTINE POSELLA PMDB SP
112 LÉOALCÂNTARA PSDB CE
113 L1NCOLN PORTELA PSL MG
114 UNO ROSSI PSDB MT
115 LUCI CHOINACKI PT SC
116 LUIS CARLOS HEINZE PPB RS
117 Luis EDUARDO POT RJ
118 LUIZ ANTONIO FLEURY PTB SP
119 LUIZ BITTENCOURT PMDB GO
120 LUIZ FERNANDO PP8 AM
121 LUIZ MAINARDI PT RS
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1~2 LUIZ SÉRGIO PT
123 MARCELO BARB\ER\ PMDB
1'24 MÁRCIO MATOS PT
125 MARCONDES GADELHA PFL
126 MARIO DE OLIVEIRA PMDB
127 MAX MAURO PTB
128 MEDEIROS PFL
129 MENDES RIBEIRO FILHO PMOB
130 MILTON MONTI PMDB
1;3~ NELSON MARQUEZELLJ PTB
132 NELSON MEURER PPB
133 NELSON PELLEGRINO PT
134 NEUTON LIMA PFL
135 NILSON PINTO PSDB
136 NILTON BAIANO PPB
137 NILTON CAPIXABA PTB
138 NORBERTO TEIXEIRA PMDB
139 OLlMPrO PIRES PDT
140 OLIVEIRA FILHO PSDB
141 OSCARANDRADE PFL
142 OSMÂNIO PEREIRA PMOB
143 OSVALDO REIS PMOB
144 PADRE ROQUE PT
145 PASTOR VALDECI PAIVA PSL
146 PAULO BALTAZAR pse
147 PAULO FEIJÓ PSDB
148 PAULO KOBAYASHI PSDB
149 PAULO PAIM PT
150 PAULO ROCHA PT
151 PEDRO CELSO PT
152 PEDRO CHAVES PMOB
153 PEDRO NOVAIS PMOB
1~ PEDRO WILSON PT
155 PHILEMON RODRIGUES PL
156 POMPEO DE MATTOS POT
157 PROFESSOR LUIZINHO PT
158 RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDe
159 RAINEL BARBOSA PMDB
t60 REGtS CAVALCANTE PPS
161 RENATO VIANNA PMDB
162 RENILDO LEAL PTB
163 RiCARDO FiUZA PFL
164 RICARDO IZAR PMDB
165.. ROBI::RIO ARAÚJO PL

\~

166 ROBERTO ARGENTA PHS
167 RODRIGO MAIA PTB
168 ROLAND LAVIGNE PFL
169 RONALDO VASCONCELLOS PFL

RJ
sp
PR
PB
MG
ES
SP
RS
SP
SP
PR
BA
SP
PA
ES
RO
GO
MG
PR
RO
MG
TO
PR
RJ
RJ
RJ
SP
RS
PA
DF
GO
MA
GO
MG
RS
SP
CE
TO
AL
se
PA
PE
SP
RR
RS
RJ
BA
MG
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170 RUBEM MEDINA
171 RUBENS FURLAN
172 SALATIEL CARVALHO
173 SALOMÃO CRUZ
174 SALVADOR ZIMBALDI
175 SARAIVA FELIPE
176 SAULO PEOROSA
177 SEBASTIÃO MADEIRA
178 SERAFIM VENZON
179 SÉRGIO BARCELLOS
180 SÉRGIO CARVALHO
181 SÉRGIO NOVAIS
182 SILAS CÂMARA
183 VICENTE ARRUDA
184 VIRGIUO GUIMARÃES
185 WALFRIOO MARES GUIA
186 WILSON BRAGA

PFL
PPS
PMOB
PPB
PSDB
PMDB
PSOB
PSDS
POT
PFL
PSDB
PSB
PTa
PSOS
PT
PTB
PFL

RJ
SP
PE
RR
SP
MG
SA
MA
SC
AP
RO

,ce
" 'AM

ce
MG
MG
PB

Assinaturas que Nlo Conferem
1 ARNALDO FARIA DE sA PPB SP
2 DR. BENEDITO DIAS PPB AP
3 FÉLIX MENDONÇA PTB BA
4 FERNANDO GABEIRA PV RJ
5 LUIZ RIBEIRO PSDS RJ
6 MATTOS NASCIMENTO PST RJ
7 NEIVAMOREIRA POT ,MA

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as).
1 DARCI COELHO PFL TO

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Registro e Controle e de Análise de Pro
posição

OFfclO N!l 127/00

Brasília, 7 de junho de 2000

'A Sua Senhoria o Senhor
Or. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-Geral,
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição do Sr. Deputado Rubens Fur
lan e Outros, que "Dá nova redação ao inciso IV do

art. 7Q da Constituição Federal, para permitir a vincu
lação do salário mínimo para efeitos previdenciário",
contém número suficiente de signatários, constando
a referida proposição de:

186 assinaturas confirmadas;

7 assinaturas não confirmadas;

1 deputado licenciado;

nenhuma assinatura repetida;

nenhuma assinatura ilegível.

Atenciosamente, - Cláudia Nevee C. de Sou
za, Chefe.



TITULO VIII
Da Ordem Social

CAPITULO 11
Da Seguridade Social

SEÇÃO 111
Da Previdência Social

Art. 201. A Previdência Social será organizada
sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e
de filiação obrigatória, observados critérios que pre
servem o equilfbrio financeiro e atuarial, e atenderá,
nos termos da lei, a:

I - cobertura dos eventos de doença, invalidez,
morte e idade avançada;

11 - proteção à mafernidaáe, especialmente á
gestante;

111- proteção ao trabalhador em situação de de
semprego involuntário;

IV - salário-família e auxilio-reclusão para os
dependentes dos segurados de baixa renda;

V - pensão por morte do segurado, homem ou
mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes,
observado o disposto no § 2Q•

*Artigo, caput e incisos com redação dada pela Emenda
Constitucional nl! 20, de 15-12-1998.

CAPíTULO 11
Dos Direitos Sociais

SEÇÃO VIII
bo Processo Legislativo

TITULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

TITULO 11

Dos Direitos e Garantías Fundamentais
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXApA PELA § 12 A Constituição não poderá ser emendada
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS na vigência de intervenção federal, de estado de defe-

CeDI sa ou de estado de sítio.
_ § 2.2 A proposta será discutida evotada em cada

, CONSTITUIÇAO OA Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, consi-
REPUBLlCA FEDERATIVA DO BRASIL derando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quin-

1988 tos dos votos dos respectivos membros.

..................... § 3Q A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4.2 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;
111 - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5.2 A matéria constante de proposta de emen

da rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser
objeto de nova proposta na mesma sessão legislati
va.

Art. 7!l São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmen
te unificado, capaz de atender a suas necessidades
vitais básicas e às de sua família com moradia, ali
mentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene,
transporte e previdência social, com reajustes perió
dicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo ve
dada sua vinculação para qualquer fim;

SUBSEÇÃO"
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

I- de um terço, no mínimo, dos membros da Câ
mara dos Deputados ou do Senado Federal;

11 - do Presidente da República;

111 - de mais da metade das Assembléias legis
lativas das unidades da Federação, manifestando-se,
cada uma delas, pela maioria relativa de seus mem
bros.
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§ 12 É vedada a adoção de requisitos e critérios meios indispensáveis de manutenção, por motivo de
diferenciados para a concessão de aposentadoria incapacidade, desemprego involuntário, idad.e avan-
aos beneficiários do regime geral de previdência soei- çada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão
ai, ressalvados os casos de atividades exercidas sob ou morte daqueles de quem dependiam economica-
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a mente.
integridade física, definidos em lei complementar. Art. 22 A Previdência Social rege-se pelos se-

*§ 1.IJ com redação dada pela Emenda Constitucional nJl guintes princípios e objetivos:
20, de 15-12-1998. I ' "d d d rt" - I

§ 22 N h b f" b t't lá ' - umversa I a e e pa IClpaçao nos panos
en um ene ICIO que su S I ua o sa no previdenciários'

de contribuição ou o rendimento do trabalho do segu- , '. .. .
rado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. I~ - uniformldade~e eqUIvalência do~ benefícIos

*§ 2!l com redação dada pela Emenda Constitucional nR e serviços às populaçoes urbanas e rurais;
20, de 15-12-1998. 111- seletividade e distributividade na prestação

§ 3.11 Todos os salários de contribuição conside- dos benefícios;
rados para o cálculo de benefício serão devidamente IV - cálculo dos benefícios considerando-se os
atualizados, na forma da lei. salários-de-contribuição corrígidos monetariamente;

*§ :P com redaçAo dada peJa Emenda Constitucional nJl V _ irredutibilidade do valor dos benefícios de
20, de 15-12-1998. f Ih d .. ,

§ 42 É assegurado o reajustamento dos benefí- arma a preservar- es o po er aqUIsitivo; , ,
cios para preservar-lhes, em caráter permanente, o . VI - valor ~a renda m~n~! dos beneflclo~ subs-
valor real conforme critérios definidos em lei. tltutOS do saláno-de-contnbUlçao ou do rendimento

*§~com redação dada pela Emenda Constitucional nR20, do trabalho do segurado não inferior ao salário míni-
de 15-12-1998. mo;

ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS

Art. 58. Os benetrcios de prestação continuada,
mantidos pela Previdência Social na data da promul
gação da Constituição, terão seus valores revistos, a
fim de que seja restabelecido o poder aquisitivo, ex
presso em número de salários mínimos, que tinham
na data de sua concessão, obedecendo-se a esse cri
tério de atualização até a implantação do plano de
custeio e benefícios referidos no artigo seguinte.

Parágrafo único. As prestações mensais dos be
nefícios atualizadas de acordo com este artigo serão
devidas e pagas a partir do sétimo mês a contar da
promulgação da Constituição.

LEI Na 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispõe sobre os Planos de Benefíci
os da Previdência Social, e dá outras
Providências.

TfTULO I
Da Finalidade e dos Princípios
Básicos Da Previdência Social

Art.1 2 A Previdência Social, mediante contribu
ição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários

VII- previdência complementar facultativa, cus
teada por contribuição adicional;

VIII - caráter democrático e descentralizado da
gestão administrativa, com a participação do Governo
e da comunidade, em especial de trabalhadores em
atividade, empregadores e aposentados.

Parágrafo único. A -participação referida no inci
so VIII deste artigo será efetivada a nível federal, es
tadual e municipal.

LEI Nll 9.971, DE 18 DE MAIO DE 2000

Dispõe sobre o Salário Mínimo a
partir de 1ll de maio de 1996, e dá outras
Providências.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1~ A partir de (2 de maio de 1996, até 30 de

abril de 1997, o salário mínimo será de R$112,OO
(cento e doze reais).

Parágrafo único. Em virtude do disposto no ea
put, o valor diário do salário mfnimo corresponderá a
R$3,73 (três reais e setenta e três centavos) e o seu
valor horário a R$O,51 (cinqüenta e um centavos).

Art. 22 A partir de Jll de maio de 1997, até 30 de
abril de 1998, o salário minimo será de R$120,00
(cento e vinte reais).



MEDIDA PROVISÓRIA N.2 1.415,
DE 29 DE ABRIL DE 1996

(Convertida na Lei nº 9.971, de 18 de maio de 2000)

Dispõe sobre o reajuste do salário
mínimo e dos benefícios da Previdência
Social, altera alíquotas de contribuição
para a Seguridade Social e institui contri
buição para os servidores inativos da
União.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se·
guinte medida provisória, com força de lei:

Art. 1-2 O salário mínimo será de R$112,00 (cen·
to e doze reais), a partir de 10 de maio de 1996.

Parágrafo único. Em virtude do disposto no ca
put deste artigo, o valor diário do salário mínimo cor
responderá a R$3,73 (três reais e setenta e três cen
tavos) e o seu valor horário a R$0,51 (cinqüenta e um
centavos).

Art. 22 Os benefícios mantidos pela Previdência
Social serão reajustados, em 1O de maio de 1996,
pela variação acumulada do índice Geral de Preços 
Disponibilidade Interna - IGP-DI, apurado pela Fun
dação Getúlio Vargas, nos doze meses imediatamen
te anteriores.

Art. 3º Para os benefícios mantidos pela Previ
dência Social com data de início posterior a 31 de
maio de 1995, o reajuste, nos termos do artigo anteri
or, será calculado com base na variação acumulada
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Parágrafo único. Em virtude do disposto no ca- abril de 2000, com base no valor de R$151 ,00 (cento
put, o valor diário do salárià mínimo corresponderá a e cinqüenta e um reais).
R$4,00 (quatro reais) e o seu valor horário a R$0,54 Art. 62 Será fixado novo valor para o salário míni-
(cinqüenta e quatro centavos). mo, entre janeiro e abril de 2001, desde que fontes

Art. 32 A partir de 12 de maio de 1998, até 30 de adicionais de receita sejam identificadas, ou que se
abril de 1999, após a aplicação dos percentuais de promovam eventuais compensações no Orçamento,
4,81% (quatro vírgula oitenta e um por cento), a título de forma a se manterem inalteradas as metas fiscais
de reajuste, e de 3,36~% (três vírgula trezentos e ses- para os exercícios de 2001 e seguintes.
senta e dois por cento), a título de aumento real, so- Art. 7SJ. São convalidados os atos praticados com
bre o valor de R$120,00 (cento e vinte reais), o salário base nas Medidas Provisórias n% 1.933-12,
mínimo será de R$130,00 (cento e trinta reais). 1.945-50, 1.946-38, 1.947-25, todas de 30 de março

Parágrafo único. Em virtude do disposto no ca- de 2000, e
0
2.019, ~e 23 de m~rço de 2000.

put, o valor diário do salário mínimo corresponderá a . ~tr. 8- Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
R$4,33 (quatro reais e trinta e três centavos) e o seu bhcaçao.
valor horário a R$0,59 (cinqüenta e nove centavos). Art. 92 Revogam-se as Medidas Provisórias nºs

Art. 42 A partir de iº de maio de 1999, até 2 de 1.933-12, 1.945-50, 1.946-38 e 1.947-25, todas de 30
abril de 2000 o salário mínimo será de R$13600 de março de 2000.
(cento e trinta'e seis reais). ' Brasília, 18 de maio de 2000; 1792 da Indepen-

2" dência e 1122 da República. - FERNANDO
.. . § 1 Em.~Irtud? ?o disposto no caput, o valor HENRIQUE CARDOSO _ Pedro Malan _ Francisco

dlarro do ~alan? ~rnlmo c~rrespondera a R$4,53 Dornelles _ Waldeck Ornélas _ Martus Tavares.
(quatro reais e cmquenta e tres centavos) e o seu va-
lor horário, a R$0,62 (sessenta e dois centavos).

§ 22 05 benefícios mantidos pela Previdência
Social serão reajustados, em 1Q de junho de 1999, em
4,61% (quatro vírgula sessenta e um por cento).

§ 32 Para os benefícios concedidos pela Previ
dência Social a partir de 12 de julho de 1998, o reajus
te nos termos do § 22 dar-se-á de acordo com os per
centuais indicados no Anexo desta lei.

§ 42 Para os benefícios que tenham sofrido ma
joração em 12 de maio de 1999, devido à elevação do
salário mínimo para R$136,00 (cento e trinta e seis
reais), o referido aumento deverá ser descontado
quando da aplicação do disposto no § 2.2 deste artigo,
de acordo com normas a serem baixadas pelo Minis·
tério da Previdência e Assistência Social.

Art. 52 A partir de 3 de abril de 2000, após a apli
cação dos percentuais ~e 5,66% (cinco vírgula ses
senta e seis por centos), a título de reajuste, e de
5,08% (cinco vírgula zero oito por cento), a título de
aumento real, sobre o valor de R$136,00 (cento etrin
ta e seis reais), o saláriO mínimo será de R$151 ,00
(cento e cinqüenta e um reais).

§ 12 Em virtude do disposto no caput, o v€dor
diário do salário mínimo corresponderá a R$5,03 (cin
co reais e três centavos) e o seu valor horário' a
R$0,69 (sessenta e nove centavos). '

" .
§ 22 Os b~nefícios da Previdência Social que ti-

verem majoração em fac~ da elevação do salário mf
nimo de que tràia este artigo serão pagos, no mês <;Ie



PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N!l127, DE 2000

(Do Sr. Marçal Filho)

Art. 92 Esta medida provisória entra em vigor
na data de sua publicação.

Art. 10. Revoga-se o art. 29 da Lei n2 8.880, de
27 de maio de 1994.

Basília, 29 de abril de 1996, 1759. da Indepen
dência e 1089. da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Pedro Malan, Paulo Paiva,
Reinhold Stephanes, José Serra e Luiz Carlos
Breuer Pereira.

Altera a Lei Complementar n2 26, de
11 de setembro de 1975, para permitir o
saque da conta individual do PIS-Pasep
pelo trabalhador desempregado.

(Apense-se ao Projeto de Lei Comple
mentar n9 4, de 1991).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1!l O § 2!l do art. 4!l da Lei Complementar nll

26, de a vigorar com a seguinte redação:

"Art.4!! .
§ 2!l Ocorrendo aposentadoria, transfe

rência para a reserva remunerada, reforma ou
invalidez do titular da conta individual ou, ain
da, no caso de encontrar-se em situação de
desemprego involuntário, poderá ele receber
o respectivo saldo, o qual, no caso de morte,
será pago a seus dependentes, de acordo
com a legislação da Previdência Social e com
a legislação específica de servidores civis e
militares ou, na falta daqueles, aos sucesso
res do titular, nos termos da lei civil." (NR)

Art. 22 Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.

Justificação

Quando da instituição do Programa de Integra
ção Social e do Programa de Formação do Patrimônio
do Servidor Público, denominados, posteriormente,
Programa PIS-Pasep, a participação dos empregados
se dava mediante depósitos em contas individuais,
abertas em nome de cada um dos empregados.

Com a promulgação da Constituição Federal,
em 1988, as contas deixaram de receber novos depó
sitos, preservando-se o patrimônio já existente, que
continuou sendo remunerado anualmente.

~ A partir da referência maio de 1996
o fndice Geral de Preços - Disponibilidade
Interna - IGP-DI, apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o 1NPC para os
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do IGP-DI entre o mês de início, inclusive, e o mês fins previstos no § (3!! do art. 20 e no § 2Q do
imediatamente anterior ao do reajuste. art. 21, ambos da Lei nl! 8.880, de 1994. 11

Art. 4Sl. Os benefícios mantidos pela Previdência
Social serão reajustados, a partir de 1997, inclusive,
em junho de cada ano.

Art. 52 A título de aumento real, na data de vi
gência das disposições constantes dos arts. l)ll e 7Q

desta medida provisória, os benefícios mantidos pela
Previdência Social serão majorados de forma a totali
zar quinze por cento, sobre os valores vigentes em 30
de abril de 1996, incluído nesse percentual o reajuste
de que trata o art. 2Q

•

Art. 62 O art. 21 da Lei n28.212, de 1991, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 21. A alíquota de contribuição dos
segurados empresários, facultativo, traba
lhador autônomo e equiparados é de vinte
por cento, incidente sobre o respectivo salá
rio-de-contribuição mensal, observado o dis
posto no inciso 111 do art. 28.

Parágrafo único. Os valores do salá
rio-de-contribuição serão reajustados, a par
tir da data de entrada em vigor desta lei, na
mesma época e com os mesmos índices que
os do reajustamento dos benefícios de pres
tação continuada da Previdência Social."

Art. 79. O art. 231 da Lei n2 8.112, de 1990,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 231. O Plano de Seguridade Soci
al do servidor será custeado com o produto
da arrecadação de contribuições sociais
obrigatórias dos servidores ativos e inativos
dos três Poderes da União, das autarquias e
das fundações públicas.

39. A contribuição mensal incidente so
bre os proventos será apurada consideran
do-se as mesmas alíquotas e faixas de re
muneração estabelecidas para os servido
res em atividade."

Art. 82 O art. 82 da Medida Provisória n2 1.398,
de 11 de abril de 1996, passa a vigorar com a se
guinte redação:

"Art.82 .



O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q O art. 4Q da Lei Complementar n2 26, de

11 de setembro de 1975, passa a vigorar acrescido
do seguinte § 42:

n§ 42 É facultado ao servidor público
movimentar o saldo da sua conta individual
para o pagamento total ou parcial da aquisi
ção de moradia própria, nos termos do regu
lamento."

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

Justificação

Quando da instituição do Programa de Integra
ção Social e do Programa de Formação do Patrimô
nio do Servidor Público, denominados, posteriormen
te, Programa PIS - Pasep, determinou-se a participa
ção dos empregados nos programas mediante depó
sitos em contas individuais, abertas em nome de
cada um dos empregados.

Com a promulgação da Constituição Federal,
em 1988, as contas deixaram de receber novos depó
sitos, preservando-se o patrimônio já existente, que
continuou sendo remunerado anualmente.

Nossa proposta visa à utilização do saldo exis
tente nas contas individuais pelas pessoas de direito,
ou seja, os titulares das contas, em especial, os servi
dores públicos, categoria, ressalve-se, que não rece
be qualquer aumento salarial há mais de seis anos.

Além da movimentação do saldo da conta pelo
real proprietário, o projeto justifica-se pela sua finali
dade social, ao criar mais um mecanismo que possi
bilita o acesso dos servidores públicos, categoria ex
tremamente vilipendiada nos últimos anos, à casa ~
própria.

Assim sendo, estando evidenciado o interesse
social da presente proposta, esperamos contar com o
apoio de nossos ilustres pares em sua aprovação,

Sala das Sessões, de de 2000. - Deputado
Paulo Paim.
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Nossa proposta visa à utilização do saldo exis- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
tente nas contas individuais pelos titulares das con- N2 129, DE 2000
tas, quando se encontrarem em situação de desem- (Do Sr. Paulo Paim)

prego involuntário. • Altera a Lei Complementar n2 26, de
~ desen;prego e, segur~mente, o grande ~al 11 de setembro de 1975, para permitir o

~este f.lm de seculo e tod~ medida que tenha por obJe- saque da conta individual do PIS - Pasep
tlVO mmora! os seu~ efeitos nefastos d~ve.merecer pelo servidor público, para aquisição da
uma atençao especial dest~ Casa Legislativa. Para casa própria.
tanto, estamos lançando mao de recursos que per- (Apense-se ao Projeto de Lei Comple-
tencem, efetivamente, aos beneficiários do programa, mentar nQ 4, de 1991).
sem onerar os custos do Estado.

Estando demonstrado à saciedade o alcance
social da proposta, rogamos aos nossos ilustres pa
res uma participação efetiva, visando à aprovação do
presente projeto de lei complementar.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2000. - Depu
tado Marçal Filho.

LEI COMPLEMENTAR NQ 26,
DE 11 DE SETEMBRO DE 1975

Altera disposições da legislação
que regula o Programa de Integração So
cial (PIS) e o Programa de Formação do
servidor público (PASEP).

Art. 42 As importâncias creditadas nas contas in
dividuais dos participantes do PIS-Pasep são inaliená
veis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos pará
grafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares.

§ 12 Ocorrendo casamento, aposentadoria,
transferência para a reserva remunerada, reforma ou
invalidez do titular da conta individual, poderá ele rece
ber o respectivo saldo, o qual, no caso de morte, será
pago a seus dependentes, de acordo com a legislação
da Previdência Social e com a legislação específica de
servidores civis e militares ou, na falta daqueles, aos
sucessores do titular, nos termos da lei civil.

§ 22 Será facultada, no final de cada exercício fi
nanceiro posterior ao da abertura da conta individual,
a retirada das parcelas correspondentes aos créditos
de que tratam as alíneas b e c do art. 32•

§ 32 Aos participantes cadastrados há pelo me
nos 5 (cinco) anos ,e que percebem salário mensal
igualou inferior a 5 (cinco) vezes o respectivo salário
mínimo regional, será facultada, ao final de cada exer
cício financeiro, retirada complementar que permita
perfazer valor igual ao do salário mínimo regional
mensal vigente, respeitadas as disponibilidades de
suas contas individuais.



Junho de 2000

"Art. 42 ..

Altera disposições da Legislação
que regula o Programa de Integração So
cial - PIS e o Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PASEP.
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LEI COMPLEMENTAR Nfl 26, O Congresso Nacional decreta:
DE 11 DE SETEMBRO DE 1975 Art. 12 O art. 42 da Lei Complementar n2 26, de

11 de setembro de 1975, passa a vigorar acrescido
do seguinte § 42:

Art. 42 As importâncias creditadas nas contas indi
viduais dos participantes do PIS - Pasep são inaliená
veis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos pará~

grafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares.
§ 12 Ocorrendo casamento, aposentadoria,

transferência para a reserva remunerada, reforma ou
invalidez do titular da conta individual, poderá ele rece
ber o respectivo saldo, o qual, no caso de morte, será
pago a seus dependentes, de acordo com a legislação
da Previdência Social e com a legislação específica de
servidores civis e militares ou, na falta daqueles, aos
sucessores do titular nos termos da lei civil.

§ 22 Será facultada, no final de cada exercício fi
nanceiro posterior ao da abertura da conta individual,
a retirada das parcelas correspondentes aos créditos
de que tratam as alíneas b e c do art. 3º.

§ 3º Aos participantes cadastrados há pelo me
nos 5 (cinco) anos e que percebam salário mensal
igualou inferior a 5 (cinco) vezes o respectivo salário
mínimo regional, será facultada, ao final de cada exer
cício financeiro, retirada complementar que permita
perfazer valor igual ao do salário mínimo regional
mensal vigente, respeitadas as disponibilidades de
suas contas individuais.

Art.5,Q É mantido, para os recursos do PIS - Pa
sep, inclusive aqueles a que se refere o art. 1l~ da Lei
Complementar nº 17, de 12 de dezembro de 1972, o
sistema de aplicação unificada estabelecido na Lei
Complementar nº 19, de 25 de junho de 1974.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N!l130, DE 2000

(Do Sr. Nelo Rodo/to)

Autoriza os titulares de contas indi
viduais do PIS - Pasep a utilizarem o sal
do de suas contas para o pagamento de
parte ou do total do saldo devedor de fi
nanciamento habitacional contratado no
âmbito do Sistema Financeiro da Habita
ção.

(Apense-se ao Projeto de Lei Comple
mentar n2 4, de 1991.)

§ 42 O saldo da conta individual tam
bém poderá ser sacado para o fim de amorti
zar parte ou o valor total do saldo devedor de
financiamento habitacional contratado no
âmbito do Sistema Financeiro da Habitação."

Art. 2.2 Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.

Justificação

A presente proposição tem por objetivo oferecer
ao mutuário do Sistema Financeiro da Habitação
mais uma alternativa de solução dos seus débitos de
correntes de contratos de financiamento habitacional.

Como é sabido de todos, por força dos ajustes fi
nanceiros de implantação do Plano Real, o financia
mento habitacional passou a representar um grave
ônus sobre os orçamentos familiares do País. Sérias
distorções foram criadas com a transferência para o
saldo devedor dos financiamentos, por intermédio da
TR, das elevadas taxas de juros de curto prazo com
que se enfrentou problemas econômicos conjunturais
na implantação do Plano, na moratória russa e na
desvalorização cambial.

Atualmente, muitas famílias encontram-se em si
tuação aflitiva para cumprir os compromissos do financi
amento habitacional. Mesmo aqueles que têm a prote
ção do reajuste pela equivalência salarial preocu
pam-se com o exagerado crescimento do saldo devedor
e temem não terem capacidade de pagamento para re
financiá-lo, ao final do prazo contratual. Em alguns ca
sos, o saldo devedor já ultrapassa o valor de mercado
do imóvel, o que inviabilizaasmnransferência a tercet
ros, e condena o mutuário à execução do contrato.

Diante disso, vimos propor que as contas indivi
duais do PIS - Pasep possam ser sacadas para a efe·
tivação do pagamento de uma pate ou do total do sal~

do devedor de financiamento habitacional contratado
junto ao Sistema Financeiro da Habitação, o que cer
tamente representará grande alívio para os mutuários
em dificuldades financeiras.

Pelo exposto, solicito o apoio e a colaboração
dos nobres pares para o aperfeiçoamento e aprova
ção do presente projeto de lei complementar.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Nelo Rodolfo.



Justificação

Visa o presente projeto de lei a pôr um definitivo
termo à exploração do verdadeiro comércio de exa
mes vestibulares que se estabeleceu em nosso País.

Art. 42 As importâncias creditadas nas contas indi
viduais dos participantes do PIS - Pasep são inaliená
veis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos pará
grafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares.

§ 1SI Ocorrendo casamento, aposentadoria,
transferência para a reserva remunerada, reforma ou
invalidez do titular da conta individual, poderá ele rece
ber o respectivo saldo, o qual, no caso de morte, será
pago a seus dependentes, de acordo com a legislação
da Previdência Social e com a legislação específica de
servidores civis e militares ou, na falta daqueles, aos
sucessores do titular nos termos da lei civil.

§ 211 Será facultada, no final de cada exercício fi
nanceiro posterior ao da abertura da conta individual,
a retirada das parcelas correspondentes aos créditos
de que tratam as alíneas b e c do art. 32•

§ 32 Aos participantes cadastrados há pelo me
nos 5 (cinco) anos e que percebam salário mensal
igualou inferior a 5 (cinco) vezes o respectivo salário
mínimo regional, será facultada, ao final de cada exer
cício financeiro, retirada complementar que permita
perfazer valor igual ao do salário mínimo regional
mensal vigente, respeitadas as disponibilidades de
suas contas individuais.

Art. 511 É mantido, para os recursos do PIS - Pa
sep, inclusive aqueles a que se refere o art. 111 da Lei
Complementar n2 17, de 12 de dezembro de 1972, o
sistema de aplicação unificada estabelecido na Lei
Complementar n2 19, de 25 de junho de 1974.
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LEI COMPLEMENTAR NS! 26, publicação desta lei, o Sistema Unificado de Seleção
DE 11 DE SETEMBRO DE 1975 de Ingresso em Instituições de Ensino Superior.

Altera disposições da Legislação § 12 O Sistema Unificado de Seleção de Ingres-
que regula o Programa-c:le Integração So- so em Instituições de Ensino Superior é o órgão cole-
eial - PIS e o Programa de Formação do giado, formado por representantes em igual propor-
Patrimônio do Servidor Público - PASEP. ção da Secretaria Estadual de Educação, das entida

des de classe dos docentes e por representantes de
instituições de ensino superior.

§ 22 O Sistema Unificado de Seleção de Ingres
so em Instituições de Ensino Superior organizará e
realizará, nos Estados e no Distrito Federal , a prova
única, semestral ou anual, para acesso aos cursos
superiores oferecidos pelas instituições de ensino su
perior sediadas naquela unidade federativa.

§ 32 Todas as instituições de ensino superior de
uma mesma unidade federativa participarão do Siste
ma Unificado de Seleção de Ingresso em Instituições
de Ensino Superior.

§ 42 As instituições de ensino superior, em co
mum acordo com as Secretarias Estaduais de Educa
ção e as entidades representativas de classe dos do
centes, estabelecerão as regras para o Exame Único
de Acesso ao Curso Superior.

§ 52 Os candidatos farão inscrição ao Exame
Único de Acesso ao Curso Superior em horas e locais
previamente divulgados pela Coordenação do Siste
ma e pagarão taxa única de inscrição, nunca superior
ao valor do salário mínimo vigente.

§ 62 Os candidatos poderão optar por uma or
dem de prioridade em até três cursos diversos e, para
cada um deles poderá optar em ordem de prioridade
por até cinco instituições de ensino Superior integran
tes do Sistema naquela unidade federativa que ofere
çam o curso desejado.

§ 72 Nenhum aluno, salvo os casos previstos em
lei, será matriculado em curso de graduação em qual
quer instituição de ensino superior daquela unidade
federativa por qualquer outro processo de seleção
que hâO seja a lista de aprovados 110 Exame Únieo-de
Acesso ao Curso Superior.

§ 82 Quando a excelência de ensino assim o exi
gir, poderá o Ministério da Educação autorizar exame
difer-enciado para instituição de ensino superior gu~
assim o solicitar fundamentadamente.

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

PROJETO DE LEI NR 3.127, DE 2000
(Do Sr. Valdemar Costa Neto)

Cria o Sistema Unificado de Seleção
de Ingresso em Instituições de Ensino
Superior.

{Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24, 11.)' '

O Congresso Nacional decreta:
c Art. 12 Os Estados e o Distrito Federal criarão

em comum acordo com suas instituições de ensino
superior, no prazo de dois anos, a contar da data de



"Art. 58..•.•........,•.•....•....•.••......•.•.••.•....•.
Parágrafo único. A duração normal do

trabalho, para os empregados que recebem
um salário mínimo, não excederá de qua
renta horas semanais, desde que não seja
fixado limite inferior."

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

(Apense-se ao Projeto de Lei ng 4.653,
de 1994).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1S! O art. 58 da Consolidação das leis do

Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nS! 5.452,
de 1S! de maio de 1943, passa a vigorar acrescido do
seguinte parágrafo único:

Justificação

A nossa proposição pretende reduzir a jornada
de trabalho dos empregados que recebem um salário
mínimo de 44 para 40 horas semanais.

Tais trabalhadores são os mais desprotegidos e
merecem jornada diferenciada. Com efeito, os que re
cebem um salário mínimo legal são, normalmente, os
trabalhadores que não estão organizados, que não
possuem sindicatos fortes o suficiente para estabele
cer piso salarial acima do valor mínimo fixado.

Tais profissionais costumam realizar trabalhos
bastante desgastantes e que exigem pouca qualifica
ção. Não costumam ter um nível de instrução elevado
e, portanto, as chances de obterem uma remunera
ção superior ao mínimo é quase nula, seja mediante
negociação individual ou coletiva.

A situação piora quando avaliamos os altos índi
?es de desemprego observados em nosso País, suje
Itando os empregados a condições de trabalho e re
muneração precárias.

Além disso, os que recebem_º ...salário mínimo
têm deficitárias condições de vida, com constantes
preocupações financeiras e, não raro, estão impedi
dos de usufruir de qualquer tipo de conforto ou mo
mentos de lazer.

Portanto é óbvio que tais trabalhadores preci
sam e merecem uma jornada reduzida de trabalho
que, além de lhes permitir o descanso, poderá gerar a
necessidade de contratação de outros empregados.

Qualquer que seja o aspecto analisado da pre
sente proposta, é inegável seu alcance social, melho
rando as condições de vida dos trabalhadores e pos
sibilitando a criação de novos postos de trabalho.

Acrescenta parágrafo único ao art.
58 da Consolidação das Leis do Trabalho
- CLT, a fim de dispor sobre a jornada do

PROJETO DE LEI Nli! 3.128, DE 2000
(Do Sr. Euler Ribeiro)
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Um estudante hoje pode realizar até dez ou trabalhador que recebe um salário míni-
mais exames vestibulares em seu Estado ou no Distri- mo.
to Federal, sempre ao custo taxas cada vez mais ele
vadas de inscrição, cujo valor, no entanto, dificilmente
se encontra abaixo de Cem Reais (R$100,OO).

Todos os semestres surgem notícias de fraudes
em exames vestibulares que, há muito, reclamam pro
vidência definitiva do Poder Público. São fraudes no
acesso aos cursos superiores que, a longo prazo, dei
xam de ser determinantes do empobrecimento do en
sino e da baixa qualidade dos profissionais oriundos
de nossos cursos superiores.

O presente projeto de lei pretende oferecer uma
solução em que o maior controle dos órgãos públicos
e das próprias instituições de ensino superior coliga
das tornará quase impossível a fraude e contribuirá
para uma definitiva melhoria de nível dos aprovados
~,conseqüentemente, das próprias instituições, refle
tindo-se, em poucos anos, na melhoria do próprio en
sino de segundo grau.

Sem ferir a autonomia das instituições de ensino
superior, uma vez que elas continuam responsáveis
por todos os níveis de elaboração do exame e da sele
ção, o presente projeto de lei termina de uma vez por
todas com a indústria do vestibular, contribuindo para a
economia familiar ao diminuir esse tipo de gasto com
educação, os quais sequer as estatísticas chegam a
refletir pelo caráter periódico e não continuado, mas
que não deixa de pesar no bolso do vestibulando.

Um óbvio argumento contrário a este projeto será
o da diferença de nível entre as diferentes instituições
de ensino, mas aqui também pode-se ver mérito na ini
ciativa, quando unifica a linguagem do exame, forçan
do-o a ser mais objetivo e prático sem tomar-se simplis
ta, seletivo sem tornar-se elitista eafastado da realidade
do vestibulando e, acima de tudo, estratificado em graus
de dificuldades variáveis sem tornar o exame tendenci
oso e a seleção viciada nas preferências de conteúdo
de examinadores que se encastelam há anos em urna
VIsão auto-referente de sua disciplina.

Pelo alcance social da presente iniciativa, peço
o apoio dos nobres pares do Congresso Nacional
para a rápida aprovação do presente projeto de lei.

Sala das Sessões, 29 de maio de 2000. - Depu
tado Valdemar Costa Neto, PUSP.



"Art 58-A. Considera-se trabalho em
regime de tempo parcial aquele cuja dura
ção não exceda a vinte e cinco horas sema
nais.

§ 12 O salário a ser' pago aos empre
gados sob o regime de tempo parcial será
proporcional à sua jornada, em relação aos
empregados que cumprem, nas mesmas
funções, tempo integral.

§ 22 Para os atuais empregados, a
adoção do regime de tempo parcial será fei
ta mediante opção manifestada perante a
empresa, na forma prevista em instrumento
decorrente de negociação coletiva." (NR)

"Art. 130-A. Na modalidade do regime
de tempo parcial, após cada período de
doze meses de vigência do contrato de tra
balho, o empregado terá direito a férias, na
seguinte proporção:

I - dezoito dias, para a duração do tra
balho semanal superior a vinte e duas ho
ras, até vinte e cinco horas;

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se
guinte medida provisória, com força de lei:

Art. 12 Acrescentem-se os seguintes arts. 58-A,
130-A, 476-A e 627-A à Consolidação das leis do
Trabalho - CLT (Decreto-lei nº 5.452, de 12 de maio
de 1943):

PROJETO DE LEI NQ 3.129, DE 2000
(Do Sr. Dr. Hélio)

Institui o ressarcimento obrigatório
aos estabelecimentos públicos de saúde
e investimento em prevenção e recupera
ção de dependentes de drogas e afins,
pelas indústrias de cigarros.

(Apense-se ao Projeto de lei nº 513,
de 1999)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As indústrias de cigarro e de produtos de

,rivados do tabaco, deverão, obrigatoriamente, ressar
',cir estabelecimentos públicos de saúde pela realiza
o ção de despesas de hospitalização de pacientes por-

CAPíTULO 11
Da Duração do Trabalho

MEDIDA PROVISÓRIA N2 1.952-24"
DE 26 DE MAIODE 2000., .' o. ~ ~ , '. ;

Altera a Consolidação das' Leis do
Trabalho - CLT, para dispor'sObre o tra
balho a tempo parcial, a suspensão do
contrato de trabalho e o programa de
qualificação profissional, modifica as

TíTULO 11
Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

DECRETO-lEI N25.452,
DE 10 DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do
trabalho.

CONSOLIDAÇÃO DAS lEIS DO TRABALHO
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Não vivemos em um mundo ideal, mas algumas Leis nQs 6.321, de 14 de abril de 1976,
medidas podem ser tomadas para melhorar as rela- 6.494, de 7 de dezembro de 1977, 7.998,
ções de trabalho. Acreditamos ser esse projeto uma de 11 de janeiro de 1990, e 9.601, de 21
oportunidade para contribuirmos nesse sentido. de janeiro de 1998, e dá outras providên-

Em virtude do exposto, contamos com o apoio cias.
de nossos pares para aprovar o presente projeto de
lei.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2000. - Depu
tado Euler Ribeiro.

SEÇÃO,II
Da Jornada de Trabalho

Art. 58. A duração normal do trabalho, para os
empregados em qualquer atividade privada, não ex
cederá de 8 (oito) horas diárias, desde que não seja fi
xado expressamente outro limite.

Art. 59. A duração normal do trabalho poderá
ser acrescida de horas suplementares, em número
não excedente de 2 (duas), mediante acordo escrito
entre empregador e empregado, ou mediante contra
to coletivo de trabalho.

·Vide Medida Provisória n2 1.952-24, de 26 de maio de
2000.



LIVRO I
Parte Geral

lEI N!2 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

Dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente, e dá outras providências.
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tadores de doenças provocadas ou agravadas pelo LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
uso de cigarros. COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

Art. 22 Os recursos arrecadados deverão ser re- CeDI
colhidos diretamente ao Sistema Único de Saúde.

Parágrafo Único. Do montante arrecadado, 20%
(vinte por cento) destes recursos deverão ser destina
dos à instituições oficiais de pesquisa ou prevenção
de doenças provocadas pelo consumo de tabaco e
derivados, bem como na recuperação de dependen
tes de drogas.

Justificação

Somente no Brasil, estima-se que, a cada ano,
80 mil pessoas morram precocemente em decorrên
cia do tabagismo, índice este que vem aumentando
ano a ano.

Considerado o grande vilão da saúde, o tabaco,
além de provocar câncer, doenças coronarianas, ce
rebrovasculares e pulmonares, além de acelerar o
aparecimento de outras tantas, vem sendo alvo cons
tante de entidades de saúde que o acusam de princi
pal responsável pelos gastos absurdos com pacien
tes fumantes internados.

No mundo inteiro, trava-se uma discussão acer
ca da influência dos fabricantes de cigarros e bebidas
alcoólicas no patrocínio de eventos esportivos; no
ressarcimento aos cofres públicos em decorrência
dos tratamentos de saúde provocados pelo, tabaco e
álcool; sua influência principalmente entre os jovens,
e a utilização destes como trampolim para as drogas.

Segundo dados da OMS, em 1998, 3 milhões de
pessoas morreram, no mundo, por causa do tabaco; 2
milhões no primeiro-mundo e 1 milhão rio terceiro. Em
2020, a OMS estima que 10 milhões de pessoas mor
rerão pelo uso do tabaco.

Numa pesquisa recente, constatou-se que 85%
dos adolescentes fumantes nos EUA escolheram as 3
marcas mais anunciadas, e entre os adultos, 35%.
Aqui, o art. 81 do Estatuto da Criança e do Adolescen
te sequer é respeitado, nem mesmo pelos pais das
crianças.

No caso do Brasil, os índices de saúde são pio
res que os de Haiti, Bolívia e Guatemala, cujo fator
primordial é o altíssimo consumo de tabaco, que tam
bém vem seduzindo cada vez mais o público femini
no.

Assim contamos com especial apoio dos cole
gas para est~ tão dramáticas e urgentes questões.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2000. - Depu
tado Dr. Hélio, PDT/SP.

TíTULO 11I
Da Prevenção

CAPíTULO 11
Da Prevenção Especial

SEÇÃO 11
Dos Produtos e Serviços

Art. 81 . É proibida a venda à criança ou ao ado-
lescente de:

I - armas, munições e explosivos;
11 - bebidas alcoólicas;
11I - produtos cujos componentes possam cau

sar dependência física ou psíquica ainda que por utili
zação indevida;

IV - fogos de estampido e de artifício, exceto
aqueles que pelo seu reduzido potencial sejam inca
pazes de provocar qualquer dano físico em caso de
utilização indevida;

V - revistas e publicações a que alude o art. 78;
VI - bilhetes lotéricos e equivalentes.

PROJETO DE LEI N5I 3.130, DE 2000
(Da SrI Maria Elvira)

Regulamenta o exercício da ativida
de de Detetive Profissional, com a emen
da modificativa de redação dos arts. 151 a
~ e seus parágrafos únicos do Decreto na
50.532, de 3 de maio de 1961, que dispõe
sobre o funcionamento das empresas de
que trata a Lei n5I 3.099, de 24 de fevereiro
de 1957, e dá outras providências.

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; e. de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54) - Art.
24,11).



Art. 72 O Detetive é obrigado a respeitar e aca
tar as normas e exigências estabelecidas pelo Esta
tuto, Regulamento, Regimento Interno e do Código
de ética do Conselho Federal dos Detetives Profissi
onais, e bem como da Legislação Federal, para o
exercício profissional da profissão de Detetive Pro
fissional no País.

Art. 82 O Detetive Profissional é obrigado a cum
prir fielmente as determinações contidas no Estatuto,
Regulamento, Regimento Interno e do respectivo Có
digo de Ética Profissional, e das normas regulamen
tares regimentais gerais do conselho Federal dos De
tetives Profissionais que constitui normas disciplina
res do exercício profissional com jurisdição em todo o
Território Nacional da República Federativa do Brasil.

Art. 92 A medida ora adotada em que visa disci
plinar, doutrinar, coibir, inibir, fiscalizar, regularizar o
exercício de Detetive no País, ficando as atribuições,
obrigações, deveres, direitos, prerrogativas, atua
ções, ocupações, proibições e atividades dos atos
profissionais, para obter responsabilidade e valoriza
ção profissional, e no sentido de sanar tais irregulari
dades existentes prejudiciais dentro dos princípios
ético profissional, com seu lema Ordem, Justiça e
Disciplina Superior, fixando ainda pelas as condições
de capacidade dos seus exercentes que dispõe sobre
as suas atribuições legais.

Art. 10. O Conselho Federal dos Detetives Pro
fissionais, foi constituído com o objetivos e finalidades
principais em defender e fiscalizar o exercício da ativi
dade de Detetive, impedindo-o no caso de a pessoa
não ser inscrita e nem habilitada pelo órgão Superior
de Classe exerça a atividade prevista no Código Pe
nai em vigor no País.

Art. 11. O Detetive é obrigado a cumprir as nor
mas e determinações constantes do Estatuto do res
pectivo conselho Federal da Categoria Profissional
que se constituem em normas regulamentares disci
plinadoras e fiscalizadoras da atividade profissional
no País.
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O Congresso Nacional decreta: a) Ser brasileiro, e maior de 18 anos;
Art. 1Q Esta lei fixa as condições permitidas para b) Ter instruções correspondentes ao

o exercício da atividade de Detetive Profissional no exercício profissional;
País, permita aos diplomados em curso regular de en- c) Não ter antecedentes criminais re-
sino técnico profissionalizante, com o currículo esta- gistrados, de acordo com as normas do
belecido e aprovado pelo Conselho Federal da Clas- Estatuto e da Legislação Federal;
se, CFDP - nos termos das Leis n2s 7.044/82 e d) Estar quites com as obrigações Ele-
9.394/96. itorais e Militares;
. . Art. 22 O e~er~ício da. ~tividade de Detet!ve Pro- e) Estar quites com as obrigações e

flsslonal no PaIs, e permitido aos que estejam, na deveres com órgão Oficial Superior da Clas-
data da publicação desta lei, exercendo a profissão se.
há mais de 6 (seis) meses, desde que registrado no
Conselho Federal da Classe (CFDP) e por tempo
igualo não registrado requeiram o registro dentro de
120 (cento e vinte) dias, no órgão Oficial Superior da
Categoria Profissional (CFDP).

Art. 32 O Currículo a ser estabelecido na forma
do art. 112, deverá reunir, entre outros, conhecimentos
de Direito Constitucional, Penal, Processual Penal,
Civil e Medicina Legal.

Art. 412 A categoria profissional de Detetive Pro
fissional será acrescentada ao Quadro das Atividades
e Profissões, anexo a Consolidação das Leis do tra
balho, de acordo com o código de atividade e classifi
cação profissional, nos termos da Legislação Federal.

a) Código de Atividade: Classificação
Brasileira de Ocupação - COB - MTb - Có
digo 5.82-40 - FIBGE 57 - Técnico Profis
sional-IBGE - 57,80 - serviços de investi
gações, vigilância, proteção e segurança 
IRPJ.lMF. - 55,78 - INSS código 30 - Pro
fissional Autônomo e considerado Liberal
em serviços de investigações, Segurança e
Proteção em Geral no País.

Art. 52 O exercício profissional previsto nesta lei
dependerá de registro no Conselho Federal dos Dete
tives Profissionais - (CFDP) que emitirá a Cédula de
Habilitação e Identificação Profissional do Detetive
Profissional, reconhecida de Fé Pública em todo o ter
ritório nacional, com toda qualificação pessoal e pro
fissional, que lhe dará acesso à Juízo das autoridades
competentes, aos locais e aos objetivos e provas do
crime e bem como ao acompanhamento das diligên-
cias policiais e judiciárias. .

Art. 612 O Conselho Federal dos Detetiyes Profis
sionais que estabelece normas regulamentares, ori
entações, disciplinas, instruções e exigências legais,
os requisitos básicos da documentação necessária
para o Detetive exercer e registrar-se no Conselho
Federal da Classe entre outros objetivos e finalidades
legais, exige os seguintes requisitos:



31334 Quinta-feira 15 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

Art. 12. Compete ao Conselho Federal dos De- Art. 18. Os profissionais d'3 que trata esta lei, e
tetives Profissionais - CFDP expedir e emitir o Alvará demais Legislação Federal, somente poderão exercer
de Fiscalização e funcionamento Nacional, para os suas atividades da profissão se inscritos no Conselho
Detetives, agências, organizações, confidências em Federal da Categoria Profissional (CFDP) e cuja juris-
geraL, de acordo com as normas estabelecidas pelo dição e atuação em todos os estados, municípios da
Decreto Lei n.ll 50.532/61, que regulamenta a Lei n2 República Federativa do Brasil.
3.099/57 e desta lei. Art. 19. Fica extinta a denominação de Detetive

Art. 13. O Conselho Federal da Categoria Profis- Particular no País, ressalvados os direitos dos que a
sional poderá criar nas respectivas bases territoriais, exerciam de exercerem a denominação oficial de De-
em todo o Território Nacional da República Federativa tetive Profissional, desde que sejam inscritos e habili-
do Brasil, representações, Conselhos Regionais tados pelo Conselho Federal dos Detetives Profissio-
(CRDP) e delegacias Regionais em todos os Estados nais de acordo com as normas estabelecidas no
do Brasil, com a finalidade de representar, defender, Estatuto. Regulamento e Regimento Interno do único
amparar e fiscalizar o exercício profissional de Deteti- e legítimo representante legal da categoria profissio-
ve e dá outras providências da profissão de Detetive nal no País, nos termos da Constituição Federal e da
Profissional no País, a critério das decisões do Con- Legislação Federal.
selho Federal dos Detetives Profissionais (CFDP). Art. 20. No exercício profissional da profissão, a

Art. 14. São privativas dos Detetives Profissio- sua denominação oficial correto é denominado Dete-
nais e das atividades profissionais previstas no art. 52 tive Profissional, consagrado pelo uso universal e nos
desta lei. termos dos incisos XIV, do art. 52 da Constituição Fe-

Art. 15. A atividade e atribuição do Detetive Pro- deral.
fissional no País, compreende em investigações, se- Art. 21, Foi criado e constituído o Conselho Fe-
gurança e proteçã~ em caráter profi~sional e em bu.s- deral dos Detetives Profissionais (CFDP), nos termos
ca de provas ,t~cnlcas.' ~oc~mentals, testemunha!s, dos artigos 114, 119 e 120 da Lei Federal n2 6.015173,
trabal~lstas, ,CIVIS e cnmlna,ls em ~7ral, para ~u,als- e dos artigos 16,17,18,19 e 20 do Código Civil, e as-
quer fins, tais como para rndustnals, comercrals e segurado seus direitos e prerrogativas pelos incisos
para pessoas físicas ou jurídicas, culturais, sociais e XVII XVII XXI XXL "B" do art. 52 e dos incisos I 11 IV
pr~vadas, com a utilização de recursos técnicos apro- do ~rt. 8Q ' e IX do ~rt. 103 da Constituição Fede'ral,
pnados. com a finalidade de representar, defender, orientar,

Art. 16. A atuação do Detetive Profissional, disciplinar e amparar o exercício da profissão de De-
constitui em serviços técnicos em investigação, segu- tetive Profissional no País.

ranç~ e p~o~eçã~, é c~ra~te!iz~da p~r meio~ ~e ?i1i- Art. 22. Compete ao Conselho Federal dos De-
gênclas, .vlgllânclas e slndlcanclas ate o relataria final tetives Profissionais, representar, em Juízo ou fora
dos serviços pre,st~dos. , , " dele, judicial e Extrajudicial, os legítimos interesses

. Pará~r~fo Unl~o. C? e~erclclo profl~slonal de,~e- da categoria profissional, respeitadas as diversas
tetlve ProfISSional, e pnvatlvo dos Inscntos e hablht~- áreas de sua competência em todo o Território Nacio-
dos .P~o Conselho ~ed..~~al da CI~sse da.C~tegorla nal da República Federativa do Brasil, por meio de
profiSSional e da proflssao de Detetive ProfiSSional no seu Presidente e procuradores legais.

País (CFDP). , ., , Art. 23. Caberá ao Conselho Federal dos Deteti-
A~. ,17. Deflne-se como Detetive P~Oflss~~nal, ves Profissionais, instituir o Código de Ética profissio-

ma~datar~o e~ busc~ deprovas, que serao ,o, tidas nal, cujas normas deverão ser observadas, respeita-
em In~estlg~?oes satls!atona~, reservad~s,. Sigilosas das e acatadas pela categoria no País.
e confidencIais, em carater pnvadas ou publicas, para ' ,
quaisquerfins de provas, que serão obtidas em inves- " Ar~. 24. O ~ons~lho Federal dos Detetl~es Pro-
tigações satisfatórias, reservadas, sigilosas e confi- flsslona~s, podera ~pllcar a pe~al.de suspensao ou de
denciais, em caráter privadas ou públicas, para quais- cassaçao do Reglme,nto ProfiSSional" em caso com-
querfins de provas judiciais, por procuração e através provado de c~nduta I~re~u~ar po~ ~elo do Conselho
do Contrato de Prestação de Serviços Profissionais Fe~eral Supenor,d~ D,ISClphl)~ e Etlca ou da Correge-
assinados entre as partes, e bem como através da ta- dona Geral de DISCiplina e Etlca do CFDP.
bela de Honorários fixada pelo Conselho Federal dos Art. 25. O Conselho Federal dos Detetives Pro-
Detetives Profissionais (CFDP). Evitando concorrên- fissionais, terá sede e Foro na Capital da República,
cia desleal. com atuação e jurisdição em Todo Território Nacional,



Art. 3º É vedado as empresas de que trata o
presente regulamento a prática de quaisquer atos
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a critério e decisão do Conselho Federal dos Deteti- Art. 32. O exercício da Atividade de Detetive
ves Profissionais. Profissional, ao portàdor de Diplomas ou Certificados

Parágrafo Único. O Conselho Federal (CFDP) de Conclusões de cursos regulares, disciplinados e
constituído com a Ordem dos Detetives Profissionais habilitados pelo Conselho Federal dos Detetives Pro-
do Brasil (ORDPB) lema, Ordem, Justiça e Disciplina. fissionais.

Art. 26. Foi constituído o único e legítimo Conse- Art. 33. Texto de Justificação a nova redação
lho Federal dos Detetives Profissionais de acordo aos artigos 1º ao 9º e seus parágrafos únicos do De-
com a Constituição Federal e da Legislação em Vigor creto Lei nº50.532 de 3 de Maio de 1961 ,que dispõe
no País, com Sede, Foro, Estrutura, Competência e sobre o funcionamento das empresas de que trata a
Organização, análoga aos órgãos de representação, Lei nº 3.099 de 24 de Fevereiro de 1957.
fiscalização e disciplina e dá outras providências do Art. 34. Emenda Modificativa a Redação dos ar-
exercício de atividades profissionais da profissão de tigos Iº ao 92 e seus parágrafos únicos do Decreto Lei
Detetive Profissional no País. n2.50.532/61 , que regulamenta a Lei nº3.099/57 e dá

Art. 27. Cada Representação, Conselho Regio- outras providências.
nal, ou Delegacia Regional, terá sede e Foro nas Ca- Art. 35. Dê-se aos artigos 1.2 ao 9.2 e seus pará-
pitais dos Estados ou de um Estado ou Território da grafos únicos do Decreto Lei nº 50.532161, que regu-
Jurisdição, a critério e decisão do Conselho Federal lamenta a Lei n12 3.099/57, a seguinte redação:
dos Detetives Profissionais subordinados diretamen- Art. 12 As empresas de informações reservadas
te ao Conselho Federal dos Detetives Profissionais. ou confidenciais, comerciais ou particulares, de que

Art. 28. O livre exercício da profissão de Detetive trata a Lei nº 3.099 de 24 de Fevereiro de 1957, de
Profissional, somente é permitido ao portador da Car- propriedade de pessoas físicas ou jurídicas, só pode-
teira de Habilitação Profissional expedido pelo Con- rão funcionar depois de registradas no Registro do
selho Federal dos Detetives Profissionais. Comércio e no Conselho Federal dos Detetives Pro-

Art. 29. A Carteira de Habilitação Profissional, fissionais (CFDP) no local em que operam, em todos
dará acesso ao seu titular, a juízo das Autoridades os Estados da República Federativa do Brasil.
Competentes, aos locais, objetos e provas do crime, Parágrafo Único. No Distrito Federal, o registro
ao acompanhamento das diligências policiais e judi- Profissional, sempre a Título Profissional, será feito
ciárias, bem como nas casas de diversões, clubes, ci- na Sede do Conselho Federal dos Detetives Profissi-
nemas e congêneres, para facilitar as suas atividades onais, nos Estados e Territórios, nas Representações
no combate ao crime e a violência em Geral no País. e Delegacias Regionais congêneres do Conselho Fe-

Parágrafo Único. A atividade de Detetive Profis- deral dos Detetives Profissionais, que serão enviados
sional, compreende ainda em Investigações, segu- para a sede do Órgão Superior de Classe - CFDP -
rança, proteção e levantamento de provas para fins que expedirá o Registro Profissional.
judiciais ou privadas por meio da procuração e contra- Art. 212 Para obtenção de Registro Profissional
to de trabalho, e de prestações de serviços assinados no Conselho Federal CFDP, apresentarão as empre-
entre as partes, que constitui legitimidade legal para o sas os seguintes documentos:

profissional. _ ) C rfd~ d He§fstre- Ge 'aI-;

. A~t. 30. Só ao.p~rtador da ?~dula de ~abilitação conte~do Oei~t~~ te~r da declaraçã=fir~
~ro~lsslonal, con~tltUlda ~o~o unlca Id~ntldade ~,ro- ma, ou Contrato Social;
flsslonal de Detetive ProfiSSional, expe~lda e emitida b) Folha corrida e atestado de bons
pelo conselho Federal de Classe, que e assegurado t d t d d" t d

,. d r 'd d ti - f an ece en es os IrIgen es as empresas,
ao exerCICI? essa a I~I a e e pro ssao,- .garan ln~ detetives e dos seus auxiliares, ou de qual-
do-se, a JUIZO das autondades competentes, acesso, r n I tr b lhe s ' sf õe
aos locais, objeto de provas de crime, bem assim no que pl u ~ que a

u
' ~ m na Irnve Igaç.f. s.

h d d'l' -, I' .. 'd"" aragrafo mco. Qua quer modl Ica-acompan amento as I 1genclas po IClalS e JU IClan- ~ , .
as e servir também como Identidade Profissional. ç~o ~o Regl~tro Comerciai, ~~m como ad·

" ., . mlssao ou dispensa de aUXIlIares, devem
A~t. .31. E ~ed~do ao De,tetlve Pr~flsslonal, rom- ser comunicadas no prazo de 48 horas, à

per,o Sigilo p~oflsslon~1 das Informaçoes que ne~s~ repartição do CFDP a que se refere o pará-
c~rater lhe sejam confla?as, salvo no ~aso de,re~~I~I- grafo único do artigo anterior.
çao expressa por escnto das autondades JudiCiais
competentes nos termos do inciso XIV do art. 5º da
Constituição Federal.



I. Colaborar com os Poderes Públicos
e Privados em Geral, entre outras atribui
ções, competência, organização estrutura,
coordenação, unificação;

11. Orientar, doutrinar, disciplinar, fisca
lizar, aplicar o Código de Ética Profissional,

111. Cumprir e fazer cumprir o Estatuto,
Regulamento Regimento Interno e o respec
tivo Código de Etica e a Legislação Federal;

IV. Amparar o exercício da Atividade
da Categoria Profissional e da profissão de
Detetive Profissional e dá outras providênci
as no País;

V. Habilitar para o exercicio profissio
nal da atividade de Detetive Profissional no
País.

Art. 9º As Escolas e Institutos de formações
profissionais de Detetive, somente poderão expedir
o Certificado ou Diplomas de formação profissional,
nos termos da Legislação Federal, de acordo com
as Leis Federais 7.044 e 5.692 e das demais em Vi
gor no País vetada a expedição de Carteiras Deteti
ves Profissionais pelas Instituições de Formação de
profissionais desta natureza.

Art. 10. O Conselho Federal dos Detetives Pro
fissionais, poderá criar conselhos regionais nos Esta
dos, Representações RegionaiS" e Delegacias Regio
nais em todos os Estados do País, de acordo com as
normas regulamentares e regimentais do Estatuto do
País, regulamentos e regimentos internos do órgio
Oficial Superior Federativo Representativo (CFDP).

Art. 11. Modifica a redação do art. 111 da Lei
3.099 de 24 de fevereiro de 1957 que...determina as
condições para o funcionamento de estabelecimen
tos de informações reservadas ou confidenciais, co
merciais ou particulares.

Art. 12. Os Estabelecimentos de informações re
servadas, ou confidenciais, comerciais ou particula
res, só poderão funcionar depois que os dirigentes
sejam habilitados pelo Conselho Federal de Detetives
Profissionais (CFDP) e registrar-se nas Juntas Co
merciais de seus Estados ou Territórios, com obser
vância de todas as formalidades legais.

Art. 13. Os Estabelecimentos já em funciona
mento, terão o prazo improrrogável de 90 (noventa)
dias para regularizar sua situação no Conselho Fede
ra/ dos Detetives Profissionais (CFDP) e revogan
do-se as disposições em contrário.

8) Assegurado pelos incisos XVII,
XVIII, XXI, LXX, letra b do art. 52 da Consti
tuição Federal e reconhecido de Utilidade
Pública pela Lei n2 2.051/98 e das demais
Leis em vigor no País;

b) Amparado pelo art. B2 e seus incisos
li, IV e IX do art. 103 da Constituição Fede
ral.

c) E Goza das Prerrogativas e Direitos
da Legalidade e reconhecido pelas Leis Fe
derais nlls 968/69 e 93.617/86, as atividades
e atribuições do Orgão e Entidade Oficial
Superior de Fiscalização e dá outras provi
dências do exercício profissional no País
nos termos do art. 58 e seus parágrafos 12

ao B2 da Lei Federal 9.649 de 27 de maio de
1998.

Parágrafo Único. Nc sentido de Repre
sentar, defender, regulamentar e regularizar
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ou serviços estranhos as suas atividades e os que a classe junto aos Poderes Públicos e Priva-
são privativos das autoridades policiais, e deverão dos em Geral no País:
exercer sua atividade abstendo-se de atentar contra
a inviolabilida.de ou recato dos lares, a vida provada
ou a boa fama das pessoas.

Art. 42 As informações serão sempre prestadas
por escrito, em papel que contenha impresso o nome
da empresa e, por extenso o de um gerente ou diretor,
pelo menos.

Art. 52 Cumpre as empresas fornecer as autori
dades policiais ou judiciárias, cópias das informações
fornecidas aos seus clientes e que forem requisita
das, prestando também, as informações por elas soli
citadas, nos termos do inciso XIV do art. 52 da Consti
tuição Federal.

Art. 6.Il As empresas que já se encontram em
funcionamento, terão o prazo de 90 dias, a contar da
publicação desta lei, para satisfazer as suas exigências
legais

Art. 72 A inobservância da presente lei, sujeita
as empresas á pena de suspensão ou cassação do
funcionamento de um a seis meses, ou definitiva, im
posta pelo Presidente do Conselho Federal a que se
refere o parágrafo do art. 12 •

Art. 82 O Conselho Federal dos Detetives Profis
sionais possui legitimidade e existência legal, nos ter
mos da Legislação Federal do País, de acordo çom os
artigos 114, 118, 119 e 120 da Lei Federal nll 6.015173
e dos artigos e dos arts. 17, 18, 19 e 20 do Código Ci
vil Brasileiro. E amparado e Assegurado pela Consti
tuição Federal e da Legislação Federal em vigor no
País.



Em face da existência legal do Conselho Fede
ral dos Detetives Profissionais - CFDP - nos termos
da Legislação Federal e Constitucional, e do art. 58
da Lei Federal 9.649 de 27 de maio de 1998, que es
tabelece normas regulamentares, instruções, orienta
ções, disciplina, ética e exigências legais e dá outras
providências e fiscalização da atividade e exercício
profissional profissão de Detetive Profissional no
País, com seus requisitos básicos, e da documenta
ção necessária para o exercicio profiss!onal da ativi
dade de Detetive Profissional, agências, organiza
ções, escritórios e das empresas de investigações, in
formações sigilosas, reservadas, confidenciais, co
merciais ou particulares no País, a registrar-se no
conselho Federal dos Detetives Profissionais (CFDP)
e exercer suas atividades e profissão, entre outros re
quisitos, exige de acordo com a Legislação Federal e
do Estatuto, regulamento e regimento interno e do
Código de ética Profissional, portanto de acordo com
as exigências legais estabelecidas pelo Conselho Fe
deral do Classe (CFDP) parã o· exercício profissional
da Profissão de Detetive Profissional no País.

A regulamentação do exercício da atividade pro
fissional é assegurado pelo inciso XVI do art. 22, da
Constituição Federal e do art. 58 da Lei Federal da Lei
Federal 9.649 de 27 de maio de 1998, e com a antiga
aspiração da classe, representada legalmente e legi
timamente pelo único e legitimo Orgão Oficial Supei
visor da Categoria Profissional no Pais (CFDP) que
presta inestimável serviços á sociedade moderna.

Pela relevância social e profissional da medida,
apresentamos aos nossos ilustres representantes do
Congresso Nacional, esperando poder contar com in
dispensável apoio para o consecução deste objetivo
apresentado em boa hora ao nobre Parlamentar, Ba
sicamente, apresente proposição foi elabÇ>rada pelo
Presidente do Conselho Federal dos Detetives Profis
sionais (CFDP) com apoio da Confederação Nacional
das Associações e Entidades de Detetives Profissio
nais (CONFAEPP) e demais segmentos da socieda
de que forneceu o respectivo projeto de que submete
mos ao exame do Congresso Nacional, tendo em vis-
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Art. 14. Mediante representação das autorida- ta, de principal, o disposto no art. 22 item XVI, da
des federais ou estaduais, poderá o Presidente do Constituição Federal que atribui privativamente á
Conselho Federal dos Detetives Profissionais - União competência para legislar sobre condições
CFDP, e bem como o Ministro da Justiça, cassar a au- para o exercício das profissões e nos termos do art.
torização de funcionamento das empresas a que. se 58 da Lei Federal 9649/98.

refere esta Lei. Diante dos constantes apelos e cobranças rece-
Art. 36. Esta lei entrará em vigor na data de sua bidas por panes dos profissionais de todos os Esta-

publicação, revogadas as disposições em contrário. dos do País, na urgência apreciação e aprovação do

J t
'f' - projeto de Lei em epigrafe.us Ilcacao

Com certeza, os Detetives Profissionais e seus
familiares do Estado de V. EXª, e de todo Brasil espe
ram contar com o vosso apoio a providência no senti
do de verem regularizada a situação da classe e, para
tanto, necessitamos da urgência aprovação do referi
do projeto de lei, contamos com o voto favorável de V.
EXª, e demais integrantes de toda bancada dos parti
dos.

Acredito ser do vosso conhecimento e grande
luta que enfrentamos para o exercício da espinhosa
profissão, em face a falta de regulamentação, o que
ora pleiteamos, contamos com o grande empenho
que esperamos merecer de V. Ex!!, e toda bancada.

Uma classe com aproximadamente 900.000
profissionais em todo Pais, que pagam seus impostos
como profissionais, ansiosos por vermos os seus tra
balhos reconhecidos e valorizados, razão pela qual,
consciente da esperança que domina em cada um, é
que venho requerer o valioso empenho e providência
de V. Ex!!, em favor de tão justa aspiração.

Em razão das exposições de motivos e das rei
vindicações apresentadas pelas Líderanças naciona
is e regionais dos Detetives Profissionais que exer
cem esta profissão com dedicação e competência há
bastante tempo, e que desejam ver a sua profissão
devidamente regulamentada, estou apresentando o
presente projeto de lei que espero ser aprovado e
transformado em lei com máxima urgência possivel.

Os Detetives Profissionais ainda não lograram
obter a regulamentação legal e disciplinamento da
profissão, o que será feito através da aprovação des
ta lei.

Por sugestão do ilustre representante da labori
osa classe dos Detetives Profissionais e com funda
mento em dispositivos regimentais , estamos agora
oferecendo a proposição que irão preencher lacunas,
regulamentando sobremaneira a proposição mencio
nada.

Em razão dos subsídios e reivindicações apre
sentadas através do Conselho Federal dos Detetives
Profissionais (CFDP) e da Confederação Nacional
das Associações e' Entidades de Detetives Profissio-
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CAPíTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5Q Todos são iguais perante a lei, sem distin
ção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasilei
ros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabili
dade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à se
gurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XIV - é assegurado a todos o acesso à informa
ção e resguardado o sigilo da fonte, quando necessá
rio ao exercício profissional;

XV - é livre a locomoção no território nacional
em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos ter
mos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com
seus bens;

XVI - todos podem reunir-se paciftcamente,
sem armas, em locais abertos ao público, indepen
dentemente de autorização, desde que não frustrem
outra reunião anteriormente convocada para o mes
mo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autori
dade competente;

XVII - é plena a liberdade de associação para
fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;

XVIII - a criação de associações e, na forma da
lei, a de cooperativas independem de autorização,
sendo vedada a interferência estatal em seu funcio
namento;

XXI - as entidades associativas, quando ex
pressamente autorizadas, têm legitimidade para re
presentar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;

XXII - é garantido o direito de propriedade;

LXX - o mandado de segurança coletivo pode
ser impetrado por:

a) partido político com representação
no Congresso Nacional;

b) organização sindical, entidade de
classe ou associação legalmente constituída
e em fiincionamento há pelo menos um ano,
em defesa dos interesses de seus membros
ou associados;

lXXI - conceder-se-á mandado de injunção
sempre que a falta de norma regulamentadora tome

nais (CONFAEDP) e da Confederação Nacional dos CONSTITUiÇÃO DA
Detetives Profissionais do Brasil (CNDPB) e ABDP. REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil

Este projeto visa beneficiar a categoria dos De- 1988
tetives com a finalidade de unificar a classe nos obje- TíTULO 11
tivos propostos e determinados pelos regimentos Dos Direitos e Garantias Fundamentais
desta instituição.

Toda a pessoa que tiver interesse e se der ao
trabalho de pesquisar nos arquivos policiais de
qualquer metrópole do mundo, certamente, poderá
confirmar a existência de inúmeros casos, cuja eli
minação se deve, em grande pane, a cooperação
anônima de profissionais chamados Detetives Pro
fissionais.

Sem desmerecer o valor da atuação dos servi
dores públicos e militares, cumpre reconhecer que a
ação dos Detetives é de importância vital na grande
maioria das investigações policiais.

Dai a posição de destaque que a categoria pro
fissional dos Detetives ocupa nos países mais desen
volvidos do mundo.

São muitos e por demais conhecidos os autores
que, na literatura universal, dedicaram suas vidas em
escrever obras em que a pessoa do Detetive surge
como principal, do inicio ao fim.

Assim nasceu, por exemplo SHIERlOCK
HOlMES, o mais famoso dos detetives, imortaliza
do por CONAIN DOYlE, pela genialidade com que
desvendava os mais complexos crimes e mistéri
os.

No Brasil, felizmente, nos últimos tempos, co
meçou a despertar a consciência popular para a im
portância do trabalho do detetive profissional e, a
cada dia, mais pessoas procuram seus serviços pro
fissionais que, é sabido, não se restringe apenas às
investigações criminais.

No entanto, tais profissionais ainda não obtive
ram por parte do poder público o devido reconheci
mento e disciplinamento da profissão, para que pos
sam exercê-Ia em sua plenitude.

Por esta razão, procuramos pelo órgão de clas
se no caput desta justificação, solicitando a apresen
tação da presente proposição que concretiza o sonho
de toda a categona.

Temos a certeza de que, nossos ilustres pares,
não negarão o necessário apoio a esta proposição
para que, após aprovado, certamente, possa ela se
transformar em lei no menor prazo possível.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2000. - Depu
tada Maria Elvira PMDB/MG
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inviável o exercício dos direitos e liberdades consti
tucionais e das prerrogativas inerentes à nacionali
dade, à soberania e à cidadania;

CAPíTULO 11
Dos Direitos Sociais

Art. 82 É livre a associação profissional ou sindi
cal, observado o seguinte:

1-a lei não poderá exigir autorização do Estado
para a fundação de sindicato, ressalvado o registo no
órgão competente, vedadas ao Poder Público a inter
ferência e a intervenção na organização sindical;

11 - é vedada a criação de mais de uma organi
zação sindical, em qualquer grau, representativa de
categoria profissional ou econômica, na mesma base
territorial, que será defmida pelos trabalhadores ou
empregadores interessados, não podendo ser inferior
à área de um Município;

111- ao sindicato cabe a defesa dos direitos e in
teresses coletivos ou individuais da categoria, inclusi
ve em questões judiciais ou administrativas;

IV - a assembléia geral fixara a contribuição
que, em se tratando de categoria profissional, será
descontada em folha, para custeio do sistema confe
derativo da representação sindical respectiva, inde
pendentemente da contribuição prevista em lei;

V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a man
ter-se filiado a sindicato;

TíTULO 111
Da Organização Do Estado

CAPíTULO 11
Da União

Art. 22. Compete privativamente à União legislar
sobre:

XVI - organização do sistema nacional de em
prego e condições para o exercício de profissões;

XVII - organizaç&o judiciária, do Ministério PÚ
blico e da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos
Territórios, bem como organização administrativa
destes;

TíTULO IV
Da Orgamzação dos Poderes

.......:.' .

CAPíTULO 111
Do Poder Judiciario

SEÇÃO 11
Do Supremo Tribunal Federal

Art. 103. Podem propor a ação de inconstitucio
nalidade:

IX - confederação sindical ou entidade de clas
se de âmbito nacional.

§ 12 O Procurador-Geral da República deverá
ser previatnente ouvido nas ações de inconstituciona
lidade e em todos os processos de competência do
Supremo Tribunal Federal.

§ 22 Declarada a inconstitucionalidade por omis
são de medida para tomar efetiva norma constitucio
nal, será dada ciência ao Poder competente para a
adoção das providências necessárias e, em se tratan
do de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias.

§ 32 Quando o Supremo Tribunal Federal apreci
ar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou
ato normativo, citará, previamente, o Advogado-Geral
da União, que defenderá o ato ou texto impugnado.

§ 42 A ação declaratória de constitucionalidade
poderá ser proposta pelo Presidente da República,
pela Mesa do Senado Federal, pela Mesa da Câmara
dos Deputados ou pelo Procurador-Geral da Repúbli
ca.

*§ 4Il com redação dada pela Emenda Constitucional n9 3,
de 17-3-1993.

lEI NR 3.071, DE 12 DE JANEIRO DE 1916

Código Civil.

PARTE GERAL

LIVRO I
Das Pessoas

TíTULO I
Da Divisão das Pessoas

CAPITULO 11
Das Pessoas Juridicas

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 16. São pessoas jurídicas de direito privado:



SEÇÃO 11I
Das Sociedades ou Associações Civis

Art. 20. As pessoas jurídicas têm existência dis
tinta da dos seus membros.

§ 1Q Não se poderão constitur, sem prévia auto
rização, as sociedades, as agências ou os estabeleci
mentos de seguros, montepio e caixas econômicas,
salvo as cooperativas e os sindicatos profissionais e
agrícolas, legalmente organizados.
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I - as sociedades civis, religiosas, pias, morais, Se tiverem de funcionar no Distrito Federal, ou
científicas ou literárias, as associações de utilidade em mais de um Estado, ou em territórios não constitu-
pública e as fhndações; ídos em Estados, a autorização será do Governo Fe-

11 - as sociedades mercantis; deral; se em um só Estado, do governo deste.
11I - os partidos políticos. § 2il As sociedades enumeradas no art. 16, que,
* Inciso 1/1 acrescído pela Lei nR9.D96, de 19-9-1995. por falta de autorização ou de registro, se não reputa-
§ 1Q As sociedades mencionadas no ni/1 só se rem pessoas jurídicas, não poderão acionar a seus

poderão constituir por escrito, lançado no registro ge- membros, nem a terceiros; mas estes poderão res-
ral (art. 20, § 2il), e reger-se-ão pelo disposto a seu ponsabilizá-Ias por todos os seus atos.
respeito neste Código, Parte Especial. . .

§ 2Q As sociedades mercantis continuarão a re- .

ger-se pelo estatuido nas leis comerciais. DECRETO N5l50.532, DE 3 DE MAIO DE 1961

§ 3Q OS partidos políticos reger-se-ão pelo dis- Dispõe sobre o funcionamento das
posto, no que lhes for aplicável, nos artigos 17 a 22 empresas de que trata a Lei n2 3.099, de
deste Código e em lei especifica.

*§ 3R acrescentado pela Lei nJl9.096, de 19-9-1995. 24 de fevereiro de 1957.

Art. 17. As pessoas jurídicas serão representa- Art.1 il As empresas de informações reservadas
das, ativa e passivamente, nos atos judiciais e extraju- ou confidenciais, comerciais ou particulares, de que
diciais, por quem os respectivos estatutos designa- trata a Lei n12 3.099, de 24 de fevereiro de 1957, de
rem, ou, não o designando, pelos seus diretores. propriedade de pessoas fisicas ou jurídicas, só pode-

Art. 18. Começa a existência legal das pessoas rão funcionar depois de registradas no Registro do
jurídicas de direito privado com a inscrição dos seus Comércio e na repartição policial do local em que
contratos, atos constitutivos, estatutos ou compromis- operem.
sos no seu registro peculiar, regulado por lei especial, Parágrafo único. No Distrito Federal, o registro
ou com a autorização ou aprovação do Governo, policial, sempre a título precário, será feito na Divisão
quando precisa. de Pol(cia Polftica e Social do Departamento Federal

Parágrafo único. Serão averbadas no registro as de Segurança Pública e, nos Estados e Territórios,
alterações que esses atos sofrerem. em repartições congêneres das Secretarias ou De-

Art. 19. O registro declarará: partamentos de Segurança Pública.
Art. 212 Para obtenção de registro policial apre-

I - a denominação, os fms e a sede da associa- sentarão as empresas os seguintes documentos:
ção ou fundação;

a) certidão do registro comercial, con-
11 - o modo por que se administra e representa tendo o inteiro teor da declaração da firma,

ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente; ou contrato social; ..
111- se os estatutos, o contrato ou o compromis- b) folha corrida e atestado de bons an-

so são reformáveis no tocante à administração, e de tecedentes dos dirigentes da empresa e dos
que modo; seus auxiliares, a qualquer título, que traba-

IV - se os membros respondem, ou não, subsi- Ihem nas investigações.
diariamente pelas obrigações sociais; Parágrafo único. Qualquer modificação

V - as condições de extinção da pessoa jurídica do registro comercial, bem como a admis-
e o destino do seu patrimônio neste caso. são ou dispensa de auxiliares devem ser co

municadas, no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, à repartição a que se refere o pará
grafo único do artigo anterior.

Art. 32 É vedada às empresas de que trata o
presente Regulamento a prática de quaisquer atos
ou serviços estranhos às suas finalidades e os que
são privativos das autoridades policiais, e deverão
exercer sua atividade abstendo-se de atentar contra
a inviolabilidade ou recato dos lares, a vida privada
ou a boa fama das pessoas.



TíTULO IX
Das Disposições Transitórias
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Art. 89. As creches e pré~escolas existentes ou
que venham a ser criadas deverão, no prazo de três
anos, a contar da publicação desta Lei, integrar-se ao
respectivo sistema de ensino.

Art. 90. As questões suscitadasna1raflsiçã&-en
tre o regime anterior e o que se institui nesta Lei serão
resolvidas pelo Conselho Nacional de Educação ou,
mediante delegação deste, pelos órgãos normativos
dos sistemas de ensino, preservada a autonomia uni
versitária.

Art. 91. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 92. Revogam-se as disposições das Leis nQs
4.024, de 20 de dezembro de 1961 , e 5.540, de 28 de
novembro de 1968, não alteradas pelas Leis n%
9.131, de 24 de novembro de 1995, e 9.192, de 21 de
dezembro de 1995, e, ainda, as Leis nQs 5.692, de 11

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional.

O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin
te Lei:

LEI N2 7.044, DE 18 DE OUTUBRO DE 1982
(Revogada pela Lei nº 9.394, de 20-12-1996)

Altera dispositivos da Lei nº 5.692,
de 11 de agosto de 1971, referentes a
profissionalização do ensino de 22 grau.

O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin
te Lei:

Art. 12Os arts. 12, 42, 52, 62, 82, 12, 16, 22, 30 e
76 da Lei n9.5.692, de 11 de agosto de 1971, passam
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 12 O ensino de 12 e 22 graus tem
por objetivo geral proporcionar ao educando
a formação necessária ao desenvolvimento
de suas potencialidades como elemento de
auto-realização, preparação para o trabalho
e para o exercício consciente da cidadania.

§ 12 Para efeito do que dispõem os
arts. 176 e 178 da Constituição, entende-se
por ensino primário a educação correspon
dente ao ensino de 12 grau e, por ensino
médio, o de 22 grau.

§ 22O ensino de 12 e 22 graus será mi
nistrado obrigatoriamente na língua nacio
nal.
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Art. 4QAs informações serão sempre prestadas Art. 42 Os currículos do ensino de 1.2 e
por escrito, em papel que contenha impresso o nome 22 graus terão um núcleo comum, obrigató-
da empresa e, por extenso, o de um gerente ou dire- rio em âmbito nacional, e uma parte diversi-
tor, pelo menos. ficada para atender, conforme as necessida-

Art. 52 Cumpre as empresas' fornecer às autori- des e possibilidades concretas, as peculiari-
dades policiais cópias das informações fornecidas dades locais, aos planos dos estabeleci-
aos seus clientes e que lhes forem requisitadas, pres- mentos de ensino e às diferenças individua-
tando, também, as informações por elas solicitadas. is dos alunos.

Art. 6QAs empresas que já se encontram em § 12 A preparação _pa.ra o trabalho,
funcionamento terão o prazo de 90 (noventa)dias, a como el~me~to d.e.formaçao.mtegral ~o alU~
contar da publicação deste Decreto, para satisfazer no, sera obngat~na no ensmo de ~- e 2
as suas exigências. graus e con~tara dos plan?s cUrriculares

Q' ~. dos estabelecImentos de ensino.
.. Art. 7 A Inob~ervancla do prese~te Decret? su- § 22 A preparação para o trabalho, no
jelta as empresas a pen~ de suspe~sao de funclo~~- ensino de 22 grau, poderá ensejar habilita-
mento, de 1 (u~)_a 6 (seIs) meses, Impo~ta pel~ d.ln- ção profissional a critério do estabelecimen-
gente d~ repartlçao a que se refere o paragrafo UnlCO to de ensino. '

do art. 1 º. _. § 32 No ensino de 12 e 22 graus,
~rt. 8 Medlan~e repres~ntaç~~ das autond~des dar-se-á especial relevo ao estudo da língua

fede~al.s ou est~duals, podera o MI~lstrc: da JustlÇ~ e nacional, como instrumento de comunicação
Negoclos Intenores cassar a autonzaçao de funclo- e como expressão da cultura brasileira.
namento das empresas a que se refere este Decreto.

Art. gg Este Decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrá
rio.



LEI Nll. 3.099, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1957

Determina as condições para o fun
cionamento de estabelecimento de infor
mações reservadas ou confidenciais, co
merciais ou particulares.
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de agosto de 1971, e 7.044, de 18 de outubro de pias, morais, científicas, ou literárias, bem como o das
1982, e as demais leis e decretos-leis que as modifi- fundações e das associações de utilidade púplica;
caram e quaisquer outras disposições em contrário. 11 - as sociedades civis que revestirem as for-

Brasília; 20 de dezembro de 1996; 1759. da Inde- mas estabelecidas nas leis comerciais, salvo as anô-
pendência e 1082 da República. nimas;

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Paulo 111- os atos constitutivos e os estatutos dos par-
Renato Souza. tidos políticos.

*Inciso 11/ acrescido pela Lei nJl9.096, de 19-9-1995.

Parágrafo único. No mesmo cartório será feito o
registro dos jornais, periódicos, oficinas impressoras,
empresas de radiodifusão e agências de notícias a
que se refere o art. 82 da lei nQ 5.250, de 9 de fevereiro
de 1967.

Art. 12 Os estabelecimentos de informações re
servadas ou confidenciais, comerciais ou particulares
só poderão funcionar depois de registrados nas Jun
tas Comerciais dos seus Estados ou Territórios, com
observância de todas as formalidades legais.

Art. 22 As informações serão sempre prestadas
por escrito em papel que contenha impressos o nome
do estabelecimento, o da sociedade e, por extenso, o
de um gerente ou diretor, pelo menos.

Art. 32 A observância das disposições contidas
nesta lei não exime os interessados do cumprimento
de quaisquer outras exigências legais.

Art. 42 Os estabelecimentos, já em funciona
mento, terão o prazo improrrogável de 90 (noventa)
dias para regularizar sua situação.

Art. 5!2 Os estabelecimentos autorizados a funci
onar fornecerão à Polícia (à Superintendência da
Ordem Política e Social e à chefia do Departamento
de Investigações, onde existirem) todas as informa
ções que lhes forem solicitadas.

Art. 69. Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

LEI N2 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973

Dispõe sobre os registros públicos
e dá outras providências.

TíTULO 111
Do Registro Civil de Pessoas Jurídicas

CAPITULO I
Da Escrituração

Art. 114. No Registro Civil de Pessoas Jurídicas
serão inscritos:

I - os contratos, os atos constitutivos, o estatuto
ou compromissos das sociedades civis, religiosas,

Art. 118. Os oficiais farão índices, pela ordem
cronológica e alfabética, de todos os registros e arqui
vamentos, podendo adotar o sistema de fichas, mas
ficando sempre responsáveis por qualquer erro ou
omissão.

Art. 119. A existência legal das pessoas jurídi
cas só começa com o registro de seus atos constituti
vos.

Parágrafo único. Quando o funcionamento da
sociedade depender de aprovação da autoridade,
sem esta não poderá ser feito o registro.

CAPíTULO 11
Da Pessoa Jurídica

Art. 120. O registro das sociedades,fundações e
partidos políticos consistirá na declaração, feita em li
vro, pelo oficial, do número de ordem, da data da
apresentação e da espécie do ato constitutivo, com as
seguintes indicações:

*Artigo, csput, com redação dada pela Leí nJ2 9.096, de
19-9-1995.

I - a denominação, o fundo social, quando hou
ver, os fins e a sede da associação ou fundação, bem
como o tempo de sua duração;

11- o modo por que se administra e representa a
sociedade, ativa e passivamente, judicial e extrajudi
cialmente;

111- se o estatuto, o contrato ou o compromisso é
reformável, no tocante à administração, e de que modo;

IV - se os membros respondem ou não, subsidi
ariamente, pelas obrigações sociais;

V - as condições de extinção da pessoa jurídica
e nesse caso o destino do seu patrimônio;

VI- os nomes dos fundadores ou instituidores e
dos membros da diretoria, provisória ou definitiva,
com indicação da nacionalidade, estado civil e profis
são de cada um, bem como o nome e residência do
apresentante dos exemplares.



ANEXO
(Decreto de 10 de maio de 1991)

Ressalva os efeitos jurídicos dos
atos declaratórios de interesse social ou
de utilidade pública para fins de desa
propriação ou instituição de servidão ad
ministrativa, mantém autorizações para
funcionamento de empresas aos domin
gos e feriados, e revoga os decretos que
menciona.

LEI N9 9.649, DE 27 DE MAIO DE 1998

Dispõe Sobre A Organização da Pre
sidência da República e dos Ministérios,
e dá outras providências.

93.617, de 21 de novembro de 1986;
93.619, de 25 de novembro de 1986;
93.620, de 25 de novembro de 1986;

O Presidente da Republica, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no Decreto-Lei nº3.365, de 21
de junho de 1941, e nas Leis nºs 605, de 5 de janeiro de
1949, e 4.504, de 30 de novembro de 1964, decreta:

Art. 1º Ficam ressalvados os efeitos jurídicos
dos atos declaratórios de interesse social ou de uti
lidade pública para fins de desapropriação ou insti
tuição de servidão administrativa relativas a proces
sos judiciais em curso ou àqueles transitados em
julgado há menos de dois anos da vigência deste
decreto.

Art. 2º Ficam mantidas as autorizações outorga
das mediante decreto a empresas, para funcionarem
aos domingos e feriados, civis e religiosos.

Parágrafo único. O Ministro de Estado do Traba
lho e da Previdência Social declarará, mediante por
taria, as autorizações de que trata este artigo.

Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 42 Declaram-se revogados os decretos rela
cionados no anexo.

Brasília, 10 de maio de 1991; 170º da Indepen
dência e 1032 da República. - FERNANDO COLLOR
- Jarbas Passarinho - Mário César Flores - Carlos
Tinoco Ribeiro Gomes - Sócrates da Costa Mon
teiro - Antonio Cabrera - Antonio Magri - João
Eduardo Cerdeira de Santana.

DECRETO-LEI NR 968,
DE 13 DE OUTUBRO DE 1969

.................................................................................".
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Parágrafo único. Para o registro dos partidos po- DECRETO DE 10 DE MAIO DE 1991
líticos, serão obedecidos, além dos requisitos deste
artigo, os estabelecidos em lei específica.

*Parágrafo acrescido pela Lei~ 9.096, de 19-9-1995.

DECRETO N2 93.617,
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1986

(Revogado pelo Decreto ~/N.2, de 10-5-1991)

Exime de supervisão ministerial as
entidades incumbidas da fiscalização do
exercício de profissões liberais.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 81, itens I, 111 e V, da
Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 3º,
do Decreto-Lei nº2.299, de 21 de novembro de 1986,
decreta:

Art. 1º Não será exercida supervisão ministerial
sobre as entidades incumbidas da fiscalização do
exercício de profissões liberais, a que se refere o De
creto-Lei nº 968, de 13 de outubro de 1969.

Art. 212 Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 32 Revogam-se as disposições em contrá
rio, em especial o artigo 12 , item 11, nºs 6 a 24, do De
creto n12.74.000, de 112. de maio de 1974, e o artigo 312.,
item I, do Decreto nº 81.663, de 16 de maio de 1978.

Brasília, 21 de novembro de 1986; 16512. da Inde
pendência e 982 da República. - JOSÉ SARNEY 
Almir Pazzianotto Pinto.

Dispõe sobre o exercício da super
visão ministerial relativamente às entida
des incumbidas da fiscalização do exer
cício de profissões liberais.

Art. 1ºAs entidades criadas por lei com atribuições
de fiscalização do exercício de profissões liberais que se
jam mantidas com recursos próprios e não recebam
subvenções ou transferências à conta do orçamento da
União regular-se-ão pela respectiva legislação específi
ca, não se lhes aplicando as normas legais sobre pes
soal e demais disposições de caráter geral, relativas à
administração interna das autarquias federais.

Parágrafo único. (Revogado pelo Decreto-Lei nº
2.299, de 21-11-1986).

Art. 22 Este Decreto-Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em con
trário.
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CAPíTULO V
Das Disposições Gerais, Finais e Transitórias

Art. 58. Os serviços de fiscalização de profis
sões regulamentadas serão exercidos em caráter pri
vado, por delegação do poder público, mediante auto
rização legislativa.

§ r~ A organização, a ~'3trutura e o funciona
mento dlY' conselhos de fi~I'''''lização de profissões
regulamentadas serão disciplinados mediante deci
são do plenário do conselho federal da respectiva
profissão, garantindo-se que na composição deste
estejam representados todos seus conselhos regio
nais.

§ 2Q OS conselhos de fiscalização de profissões
regulamentadas, dotados de personalidade jurídica
de direito privado, não manterão com os órgãos da
Administração Pública qualquer vínculo funcional ou
hierárquico.

§ 32 Os empregados dos conselhos de fiscaliza
ção de profissões regulamentadas são regidos pela
legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma
de transposição, transferência ou deslocamento para
o quadro da Administração Pública direta ou indireta

§ 42 Os conselhos de fiscalização de profissões
regulamentadas são autorizados a fixar, cobrar e exe
cutar as contribuições anuais devidas por pessoas fí
sicas e jurídicas, bem como preços de serviços e mui
tas, que constituirão receitas próprias, consideran
do-se título executivo extrajudicial a certidão relativa
aos créditos decorrentes.

§ 5Q O controle das atividades financeiras e ad
ministrativas dos conselhos de fiscalização de profis
sões regulamentadas será realizado pelos seus ór
gãos internos, devendo os conselhos regionais pres
tar contas, anualmente, ao conselho federal da res
pectiva profissão, e estes aos conselhos regionais.

§ 62 Os conselhos de fiscalização de profissões
regulamentadas, por constituírem serviço público, go
zam de imunidade tributária total em relação aos seus
bens, rendas e serviços.

§ 7Q OS conselhos de fiscalização de profissões
regulamentadas promoverão, até 30 de junho de
1998, a adaptação de seus estatutos e regimentos ao
estabelecido neste artigo.

§ 8Q Compete à Justiça Federal a apreciação
das controvérsias que envolvam os conselhos de fis
calização de profissões regulamentadas, quando no
exercício dos serviços a eles delegados, conforme
disposto no caput.

§ gg O disposto neste artigo não se aplica à enti
dade de que trata a lei n2 8.906, de 4 de julho de
1994.

LEI N5I 5.692, DE 11 DE AGOSTO DE 1971
(Revogada pela lei n2 9.394, de 20-12-1996)

Fixa diretrizes e bases para o ensi
no de 12 e 22 graus, e dá outras providên
cias.

O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin
te lei:

CAPíTULO I
Do Ensino de 151 e 22 Graus

Art. 1Sl O ensino de 1'1 e 2Sl graus tem por objetivo
geral proporcionar ao educando a formação necessária
ao desenvolvimento de suas potencialidades como ele
mento de auto-realização, qualificação para o trabalho e
preparo para o exercício consciente da cidadania.

§ 12 Para efeito do que dispõem os artigos 176 e
178 da Constituição, entende-se por ensino primário
a educação correspondente ao ensino de primeiro
grau e por ensino médio, o de segundo grau.

§ 22 O ensino de 1'1 e 2'1 graus será ministrado
obrigatoriamente na língua nacional.

Art. 22 O ensino de 12 e 22 graus será ministrado
em estabelecimentos criados ou reorganizados sob
critérios que assegurem a plena utilização dos seus
recursos materiais e humanos, sem duplicação de
meios para fins idênticos ou equivalentes.

Parágrafo único. A organização administrativa,
didática e disciplinar de cada estabelecimento do en
sino será regulada no respectivo regimento, a ser
aprovado pelo órgão próprio do sistema, com obser
vância de normas fixadas pelo respectivo Conselho
de Educação.

Art. 32 Sem prejuízo de outras soluções que ve
nham a ser adotadas, os sistemas de ensino estimu
larão, no mesmo estabelecimento, a oferta de modali
dades diferentes de estudos integrados, por urna
base comum e, na mesma localidade:

PROJETO DE lEI N5I 3.132, DE 2000
(Do Sr. Olavo Calheiros)

Altera dispositivo da Lei n5l 7.998, de
11 de Janeiro de 1990, que "regula o pro-



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS
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grama do Seguro-Desemprego, o Abono Contamos com o inestimável e honroso apoio
Salarial, institui o Fundo de Amparo ao Tra- necessário para aprovar esta iniciativa.
balhador - FAT, e dá outras providências", Sala das Sessões, 30 de maio de 2000. - Depu-
para aumentar para 6 (seis) meses o perío- tado Olavo Calheiros.
do máximo de concessão do segu
ro-desemprego.

(Apense-se ao Projeto de Lei nº" 3.879,
de 1993.)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O período máximo de concessão do se

'guro-desemprego é alterado para 6 (seis) meses, nos
termos desta lei.

Art. 22 O art. 42 da Lei n2 7.998, de 11 de janeiro
de 1990 passa a viger com a seguinte redação:

"Art. 42 O benefício do segu
ro-desemprego será concedido ao trabalha
dor desempregado, por um período máximo
de 6 (seis) meses, de forma contínua ou al
ternada a cada período aquisitivo de 16 (de
zesseis) meses, contados da data de dis
pensa que deu origem à primeira habilita
ção. (NR)

Art. 3l! O custeio do acréscimo de benefício
instituído por esta lei correrá por conta do Fundo de
Amparo ao Trabalhador - FAT cabendo ao Conse
lho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalha
dor - CODEFAT a incumbência de implementar
esse acréscimo.

Art. 42 Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias
após a data de sua publicação.

Justificação

Em razão do aumento e persistência do nível de
desemprego no Brasil, o período máximo vigente de
concessão do seguro-desemprego apresenta-se in
suficiente para que o benefício cumpra, de forma ade
quada, a finalidade para que foi criado.

O trabalhador desempregado, hoje, não enfren
ta uma situação passageira, como antes ocorria, mas
tem visto aumentar, de forma constante, o tempo ne
cessário para a conse,cução de nova oportunidade de
trabalho.

Nesse contexto, apresentamos à cQnsideração
de nossos ilustres pares este projetq d~ lei, que tem
como escopo aumentar para seis meses o período
máximo de concessão do seguro-desemprego, como
forma de amenizar as agruras com que se defronta o
trabalhador atingido pelo infortúnio da perda de sua
colocação.

LEI NQ 7.998, DE 11 DE JANEIRO DE 1990

Regula o programa do SeglJ~

ro-Desemprego, o Abono Salarial, institui
o Fundo de Amparo ao Trabalhador =

FAT, e dá outras providências.

Art. 42 O benefício do seguro-desemprego será
concedido ao trabalhador desempregado, por um pe
ríodo máximo de 4 (quatro) meses, de forma contínua
ou alternada, a cada período aquisitivo de 16 (dezes
seis) meses, contados da data de dispensa que deu
origem à primeira habilitação.

Parágrafo único. O benefício do segu
ro-desemprego poderá ser retomado a cada novo pe
ríodo aquisitivo, satisfeitas as condições arroladas no
art. 3Q desta lei, à excessão do seu inciso 11.

PROJETO DE LEI N!! 3.133, DE 2000
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Veda a realização de sorteios cuja
realização se faça por meio de telefone.

(Apense-se ao Projeto de Lei nl! 3.616,
de 1997)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q Fica vedada a exploração, em todo o terri

tório nacional, de sorteios com finalidade filantrópica,
cuja participação se faça por meio de telefone.

Art. 22 A exploração de sorteios, definida no arti
go anterior, configurará a contravenção penal de Lo
teria não autorizada, prevista no artigo 51 e parágra
fos do Decreto-Lei n2 3.688, de 3 de outubro de 1941.

Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 42 Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Justificação

É notória a contradição existente no País, entre
a proibição de jogos de azar, inclusive o jogo do bicho,
e a proliferação de loterias, especialmente as priva-



PARTE ESPECIAL

- Loteria não autorizada

Lei das Contravenções Penais.

DECRETO-LEI N2 3.688,
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

CAP(TULO VII
Das contravenções relativas

à polícia de costumes
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das, como é o caso recente dos sorteios promovidos PROJETO DE LEI Ni 3.134, DE 2000
pelas emissoras de televisão. (Do Sr. José Carlos Coutinho)

O povo brasileiro, sacrificado com o desempre- Isenta do pagamento das contas de
go, baixos salários e juros áltos, não merece sofrer água e luz os trabalhadores desemprega-
mais este flagelo, que lhe furta seu minguado dinheiro doa.
numa diabólica fórmula de jogo praticamente sem (Apense-Se ao Projeto de Lei nSl1.921
chances de ganho, que vende ilusões e enriquece i1i. de 1999) ,
citamente a uns poucos velhacos exploradores. .

Por estes motivos, submetemos à consideração O co~gre~so N~aclonal decreta:
de todos os ilustres pares o presente projeto de lei, Art.1 A Isençao do pagamento de contas de
para o qual, em face de seus méritos, esperamos con. água e luz para os trabalha~ores dese~pregados é
tar com o apoio. regulada na for~ estabelecida ne~ta lei.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2000. _ Depu. ~ Art. ~ A ~rti! do mês subsequente .à ~rnologa-
tado José Carlos Coutinho PFL-RJ. çao de su~ demlssao, o trabalhador t~rá d":itO, por um

, prazo máximo de três (três) meses, a lsençao do paga-
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA mento as contas de água e luz de sua residência.

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - Art. 3'l O teto máximo para isenção das contas
CeDI de água e luz é de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais).

Art. 4R Para gozardo benefício desta lei, o traba
lhador terá que apresentar, mensalmente, na respec
tiva companhia responsável pelo fornecimento dos
serviços de água e luz, a conta relativa ao consumo
mensal, acrescida da carteira de trabalho e cópia da
homologação de sua demissão.

Art.~ Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. E)Q Revogam-se as disposições em contrário.

Justificaçio

Ao ser demitido, o trabalhador tem que arcar
com compromissos financeiros previamente estabe
lecidos, além de ter que garantir o sustento de sua fa
mília. A maioria dos trabalhadores brasileiros recebe
menos de dois salários mínimos, e, no ato de sua dis
pensa, recebe uma indenização irrisória que, certa
mente, não garante sua sobrevivência por um penado
de tempo necessário até que encontre novo emprego.

As contas aqui apresentadas são emitidas por
serviços prestados por empresas concessionárias do
Estado. Não se pode tratar do fornecimento de água e
luz de forma meramente comercial, pois são serviços
indispensáveis à sobrevivência humana nos dias de
hoje. É justo que, uma vez impedido de trabalhar, seja
garantido, por essas empresas, um período de isen
ção para que o trabalhador possa usar seu FGTS e
sua indenização para arcar com outros compromis
sos imediatos, tais como o pagamento do aluguel, sa
úde e alimentação.

Esperamos contar com o apoio dos nobres Pa
res, para aprovarmos a presente proposição.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2000. - Depu
tado José carlos Coutinho, PFL-RJ.

Art. 51. Promover ou fazer extrair loteria, sem
autorização legal:

Pena - prisão simples, de 6 (seis) meses a 2
(dois) anos, e multa, estendendo-se os efeitos da con
denação à perda dos móveis existentes no local.

§ 1Sl lncorre na mesma pena quem guarda, ven
de ou expõe à venda, tem sob sua guarda, para o fim
de venda, introduz ou tenta introduzir na circulação bi
lhete de loteria não autorizada.

§ 2Sl Considera-se loteria toda ocupação que,
mediante a distribuição de bilhete, listas, cupões, va
Ies, sinais, símbolos ou meios análogos, faz depender
de sorteio a obtenção de prêmio em dinheiro ou bens
de outra natureza.

§ 3'l Não se compreendem na definição do pará
grafo anterior os sorteios autorizados na legislação
especial.



Justificação

.Experiência realizada em 1993 permitiu que 6.4
milhões de famílias de baixa renda pudessem ter
ac~s.so ;à. utilização, do gás de cozinha, concorrendo.
s.imultan~amente, para a redução no consumo de
energia, seja através de racionalização na utilização,
seja na s,ua su~sti~uição na cocção, e para o melhora
mento d.a qua.lid!=lde de vida.

PROJETO DE LEI N9 3.136, DE 2000
(Do Sr. Pedro Pedrossian)

Dispõe sobre a instituição do pro
grama do vale-gás e as regras de sua
aplicação.

(Apense-Se ao Projeto de Lei nº 1.921,
de 1999)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q Esta lei institui o programa vale-gás e as

re~ras de sua aplicação.
Art. 2Q É instituído o programa vale-gás; a set

administrado pela Agência Nacionat dó Petróleo -
ANB subvencionado' nos termos.desta leí e destinado
a famílias de: baixa renda cl;ljo consumo comprovado
deq!Ilergia JeJétrica não exceda o' total de 75 kw/mês
(setenta e cinco quilowatts por mês).

Justificação

O presente projeto de lei tem por finalidade in
centivar os empresários a promoverem doações de
alimentos preparados em cozinhas industriais a enti
dades que as distribuam gratuitamente à pessoas ca
rentes.

Cumpre esclarecer que o valor do incentivo ora
proposto não cobrirá os custos da doação, mas redu
zirá o dispêndio das empresas que fizerem doações
de alimentos a entidades para distribuição à pessoas
carentes.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2000. - Depu
tado José Carlos Coutinho PFL-RJ.
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PROJETO DE LEI N2 3.135, DE 2000 Art. 32 A receita necessária à implementação do
(Do Sr. José Carlos Coutinho) programa instituído nos termos do artigo anterior,

Dispõe sobre incentivos fiscais para será proveniente da aplicação de um percentual de
doações de refeições ~stinadasa distri- 10% (dez por cento) sobre o preço de comercializa-
buição a pessoas carentes. ção de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, exercitado

(Às Comissões de Finanças e Tributa- no terminal de entrega da unidade de processamen-
ção; e de Constituição e Justiça e de Reda- to, ou da unidade de armazenamento, quando se tra-
ção (art. 54) - art. 24, 11.) tar de gás importado.

O Congresso Nacional decreta: § 1.2 Sobre este percentual não incidirá qualquer
Art. 1.2 A pessoa jurídica regularmente inscrita parcela, alíquota ou valor de imposto, taxa ou acrésci-

no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, mo, a qualquer título.
poderá deduzir do Imposto de Renda, até o limite de § 22 O valor líquido e integral do percentual defi-
5% (cinco) por'cento do imposto devido, as despesas nido nos termos do art. 3.2 desta lei será recolhido pela
comprovadamente realizadas com doações de refei- Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRÁS, quando se
ções a entidades se fins lucrativos, para distribuição a tratar de produção própria ou pelo importador de car-
pessoas carentes. ga estrangeira, e será imediatamente creditado á

Art. 2.2 esta lei entra em vigor na data da sua pu- conta da ANP.

blicação, o • . _ , § 3.2 O montante recolhido por força do que dis-
Art. 3- Revogam-se as dlsposlçoes em contra- põe este artigo será destinado exclusivamente ao pa-

rio. gamento do gás distribuído às famílias de baixa renda
nos termos e limites desta lei.

§ 4.2 O acréscimo proveniente da aplicação do
percentual estabelecido no caput deste artigo será
repassado ao preço final, observado o disposto no §
1.2 deste artigo.

Art. 4.2 O Poder Executivo, com o objetivo de se
assegurar de que nenhuma família, enquadrável nos
limites impostos pelo art. 2.2, fique fora do benefício
ora estabelecido, ou que artifícios levem à extensão
do benefício a outras classes não atingidas pela pre
sente lei, poderá alterar -o--percentual esfábelecido no
art. 3.2, observado o teto de 20% (vinte por cento).

Art. 4.2 A ANp, diante da comprovação do consu
mo e da quitação do débito inscrito na conta mensal
emitirá um vale, cupom ou ticket que o titulama conta
poderá trocar em qualquer distribuidora de gás ou
posto de revenda por um botijão de 13 kg (treze quilo
gramas).

Art. 52 Esta lei entra em vigor sessenta dias da
data de sua publicação.



Altera dispositivos da Lei nR 4.024,
de 20 de dezembro de 1961, e dá outras
providências.

LEI N2 9.131, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1995

Art.~ Com vistas ao disposto na letra e do § 22

do art. 9 da Lei n2 4.024, de 1961, com a redação
dada pela presente Lei, o Ministério da Educação e
do Desporto fará realizar avaliações periódicas das
instituições e dos cursos de nrvel superior, fazendo
uso de procedimentos e critérios abrangentes dos di
versos fatores que determinam a qualidade e a efi
ciência das atividades de ensino, pesquisa e exten
são.

§ llZ Os procedimentos a serem adotados para
as avaliações a que se refere o caput incluirão, ne
cessariamente, a realização, a cada ano, de exames

Justificação

A avaliação das instituições e cursos universitá
rios representou uma contribuição superlativa do atu-

o Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É adicionado o § BJl ao art. 32 da lei n2

9.131, de 24 1995, com a seguinte redação:
"§ 52 Dentre as atividades de extensão serão

consideradas na avaliação aquelas desenvolvidas
pelés instituições de ensino superior e os diversos
cursos junto a entidades que possuam título de utili
dade pública."

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.
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Diante da ocorrência de irregularidades de pe- ai governo no sentido de se modernizar a educação
quena monta e facilmente sanáveis, optou o governo superior brasileira.
de então pela pura e definitiva descontinuação. Dentre os instrumentos criados para a avaliação

Estranhamente, os programas do vale-transporte de nossas universidades merece detaque o chamado
e do vale-refeição, alvos de ataques e irregularidades si- "provão", o exame nacional de cursos criado pelo art.
milares, permaneceram até a presente data. 32 da lei ni 9.131, de 24 de Dezembro de 1995.

A distribuição do vale-gás nas condições aqui A experiência tem demonstrado a importância
estipuladas assegura uma renda mensal adicional às deste mecanismo para a avaliação do ensino superior.
pessoas de baixa renda da ordem de R$15,OO (quin- Além do exame, propriamente dito, têm sido
ze reais), cifra que equivale correntemente a mais de considerados, na avaliação, aspectos como a capaoi-
10% (dez por cento) do salário mínimo e muito superi- tação do corpo docente e as instalações físicas das
or aos R$6,OO (seis reais) do reajuste concedido em instituições.
maio passado. O caput do art. 32 da referida lei determina que

Do outro lado, no que concerne ao consumidor a avaliação deva considerar, também, atividades de
de renda mais elevada, a incidência de até 20% (vinte extensão, mas não entra em detalhes a este respeito.
por cento) sobre o preç? praticado na unidade de pro- Este projeto de lei, ao qualificar uma forma im-
cess~mento ou ~a ~mdade de arm~enament~ de portantíssima de extensão universitária, pela presta-
gás Import,ado. .Implicará a~m~nto nao supenor a ção de serviços a entidades de utilidade pública, repre-
~$2.00 (d?IS r~als), o que deixaria o p~~o do ~r~uto sentará um significativo aperfeiçoamento do processo
fmal bem ~nfenor ao corre~te nas repubhcas VIZinhas de avaliação das instituições de ensino superior.
da Argentln~ e do Uruguai., .. Sua aprovação, além disto, estimulará o envolvi-

ConsCiente do alcance ~oClal que a ~e~lda aqUI menta das instituições de ensino superior no desen-
proposta há de trazer.ao_sofndo povo b!'881lelro é que volvimenta de ações na área social.
submetemos à aprecla~o de nossos Ilustres pares, Dado o seu interesse para a ~duc.ação brasileira
na certeza da seu a:olhlmento. , e para a construção de vínculos entre a universidade

Sala das Sessoes, 30 de mala de 2000. - Depu- e a sociedade, estamos convencidos de sua aprova-
tado Pedro Pedrosslan. ção pelos nossos nobres pares.

PROJETO DE LEI NlZ 3.137, DE 2000 Sala das Sessões, 30 de maio de 2000. - Depu-
(Da Sr- Marisa Serrano) tada Mario Serrano.

Adiciona parágrafo ao art. 3lZ da lei LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
n2 9.131, de 24 de dezembro de 1995, de- COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEG/SLATIVOS-
finlndo atividades de extensAo na avalia- CeDI
ção do ensino superior.

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redaçao (art. 54) - Art. 24, 11).



Justificação

O presente projeto de lei tem por objetivo reinsti
tuir a obrigatoriedade de fotografia do eleitor no título
eleitoral, suprimida da legislação vigente quando da
aprovação da Lei n51 7.444, de 20, de dezembro de
1985.

Lembre-se que, da forma como se encontra em
vigor hoje o art. 147 do Código Eleitoral, a identifica
ção do eleitor é ato de inteira responsabilidade do
Presidente da Mesa receptora, mas este não dispõe
de quaisquer critérios objetivos para fazê-lo. Ali se
menciona que, existindo dúvida a respeito, o presi
dente poderá exigir do eleitor a exibição da carteira de
identidade e na sua falta, interrogá-lo sobre os dados
constantes do título, ou da lista de eleitores, confron
tando a assinatura dos mesmos com a feita pelo elei
tor na sua presença.

Ora, não há, em verdade, um critério certo, obje
tivo, que justifique as eventuais dúvidas do Presiden
te, o qual acaba detendo em suas mãos um poder
completamente discricionário de desconfiar da identi
dade do eleitor, podendo cometer inúmeras discrimi
nações e injustiças.

Parece-nos que a presença da fotografia no títu
lo minimizaria sobremaneira essa discricionariedade,
reduzindo enormemente os casos de dúvida na iden
tificação do eleitor. Resolveria, ademais, os casos em
que a identificação pelo simples confronto de assina
turas se torna impossível, como ocorre quando se tra
ta de eleitor analfabeto.

Num País onde há tantos relatos de fraude e1 ei
toral, e no qual a História dá testemunho da desco
berta, a cada pleito, de inúmeros eleitores "fantas
mas", principalmente em localidades mais atrasadas
cultural e economicamente, parece-nos que a medida
ora proposta será uma contribuição importan~e para a
maior limpidez e transparência nos procedimentos de
votação.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2000. )- De
putado Bispo Rodrigues.

PROJETO DE LEI N2 3.138, DE '2000
(Do Sr. Bispo Rodrigllés)' " '-,

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
fotografia no título eleitoral.

(Apense-se Ao Projeto de Lei n!! 3.780,
de 1997)
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nacionais com bases nos conteúdos mínimos estabe- O Congresso Nacional decreta:
lecidos para cada curso, previamente divulgados e Art. 12 A Justiça Eleitoral, por seu Órgão compe-
destinados a aferir os conhecimentos e competências tente, aprovará, no prazo de noventa dias a contar da
adquiridos pelos alunos em fase de conclusão d9s publicação desta lei, novo modelo de título eleitoral,
cursos de graduação. do qual deverá constar a fotografia do eleitor.

§ 22 O Ministério da Educação e do Desporto di- Art. 22 O título eleitoral expedido em conformida-
vulgará, anualmente, o resultado das avaliações refe- de com o disposto nesta Lei será exigido dos eleitores
ridas no caput deste artigo, inclusive dos exames pre- a partir da primeira eleição seguinte à aprovação do
vistos no parágrafo anterior, informando o desempe- novo modelo.
nho de cada curso, sem identificar nominalmente os Art. 32 Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-

,alunos avaliados. blicação.

§ 32 A realização de exame referido no § 12

deste Artigo é condição prévia para obtenção do di
ploma, mas constará do histórico escolar de cada
aluno apenas o registro da data em que a ele se
submeteu.

§ 42 Os resultados individuais obtidos pelos alu
nos examinados não serão computados para sua
aprovação, mas constarão de document9 específico,
emitido pelo Ministério da Educação e do Desporto, a
ser fornecido exclusivamente a cada aluno.

§ 52 A divulgação dos resultados dos exames,
para fins diversos do instituído neste artigo, implicará
responsabilidade para o agente, na forma da legisla
ção pertinente.

§ 62 O aluno poderá, sempre que julgar con
veniente, submeter-se a novo exame, nos anos
subseqüentes, fazendo jus a novo documento es
pecífico.

§ 72 A introdução dos exames nacionais, como
um dos procedimentos para avaliação dos cursos de
graduação, será efetuada gradativamente, a partir do
ano seguinte à pub1 icação da presente Lei, cabendo
ao Ministro de Estado da Educação e do Desporto de
terminar os cursos a serem avaliados.

Art. 42 Os resultados das avaliações referidas no
§ 12 do art. 22 serão, também, utilizados pelo Ministé
rio da Educação e do Desporto para orientar suas
ações no sentido de estimular e fomentar iniciativas
voltadas para a melhoria da qualidade do ensino,
principalmente as que visem a elevação da qualifica
ção dos docentes.



rios:

PROJETO DE LEI Nll 3.139, DE 2000
(Do Sr. Antonio Kandir)

Dispõe sobre o mercado de valores
mobiliários, sobre a Comissão de Valo:.
res Mobiliários e dá outras providências.

(Às Comissões de Economia, Indústria
e Comércio; de Finanças e de Tributação; e
de Constituição e Justiça e de Redação)

O Congresso Nacional decreta:

TíTULO I
Das Disposições Gerais

CAPíTULO I
Da Finalidade

Art. 12 Esta Lei dispõe sobre o mercado de vaia
res mobiliários, a prevenção e a repressão às infra
ções às normas que o disciplinam.

Art. 211 Esta lei tem por finalidade:
I - estimular o investimento em valores mobiliá-

11- a guarda ea promoção da expansão do mer
cado de valores mobiliários;

111 - assegurar o perfeito funcionamento dos
mercados da bolsa e de balcão;

Art 3~ - São valores mobiliários sujeitos ao regi
me desta lei:

I - as ações, partes beneficiárias e debêntures,
os cupões desses títulos, e os bônus de subscrição;

11 - as cédulas pignoratícias de debêntures;

TíTULO IV
Da Votação

PARTE QUARTA
Das Eleições

CAPíTULO IV
Do Ato de Votar

Dispõe sobre a Implantação do Pro
cessamento Eletr6nico de Dados no Alis
tamento Eleitoral e a Revisão do Eleitora
do, e dá outras providências.

LEI N2 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965

Institui O Código Eleitoral.

LEI N5! 7.444, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1985
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lEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA balmente ou por escrito, antes de ser o mesmo admi-
COORDENAÇÃO DE ESTUDOSLEGISLATIVOS - tido a votar.

CeDI § 2~ Se persistir a dúvida ou for mantida a im-
pugnação, tomará o presidente da mesa as seguintes
providencias:

1- escreverá numa sobrecarta branca o seguin
te: "Impugnado por "F""

11 - entregará ao eleitor a sobrecarta branca,
para que ele, na presença da mesa e dos fiscais, nela
coloque a cédula oficial que assinalou, assim como o
seu título, a folha de impugnação e qualquer outro do
cumento oferecido pelo impugnante;

111-determinar ao eleitorque feche a sobrecarta
branca e a deposite na urna;

IV - anotará a impugnação na ata.
§ 3.Q O voto em separado, por qualquer motivo,

será sempre tomado na forma prevista no parágrafo
anterior.

Art. 1~ O alistamento eleitoral será feito median
te processamento eletrônico de dados.

Parágrafo único. Em cada Zona Eleitoral, en
quanto não for implantado o processamento eletrôni
co de dados, o alistamento continuará a ser efetuado
na forma da legislação em vigor na data desta lei.

Art. 22 Ao adotar o sistema de que trata o artigo
anterior, a Justiça Eleitoral procederá, em cada Zona,
à revisão dos eleitores inscritos, bem como à confe
rência e à atualização dos respectivos registros, que
constituirão, a seguir, cadastros mantidos em compu
tador.

Art. 147. O presidente da mesa dispensará es
pecial atenção à identidade de cada eleitor admitido a
votar. Existindo dúvida a respeito, deverá exigir-lhe a
exibição da respectiva carteira, e, na falta desta, inter
rogá-lo sobre os dados constantes do título, ou da fo
lha individual de votação, confrontando a assinatura
do mesmo com a feita na sua presença pelo eleitor, e
mencionando na ata a dúvida suscitada.

§ I.Q A impugnação à identidade do eleitor, formu
lada pelos membros da mesa, fiscais, delegados,
candidatos ou qualquer eleitor, será apresentada ver-



lei:
I - os títulos da dívida pública federal, estadual

ou municipal;
11 - os títulos cambiais de responsabilidade de

instituição financeira, exceto as debêntures.

TfTUlO 11
Da Comissão de Valores Mobiliários

CAPfTUlO I
Da Autarquia

Art. 4g A Comissão de Valores Mobiliários 
CVM, criada pela Lei n2 6.385, de 7-12-1976, passa a
se constituir em autarquia especial, vinculada ao Mi
nistério da Fazenda, com sede e foro na cidade do Rio
de Janeiro, e atribuições previstas nesta lei, dotada
de independência administrativa e decisória, ausên
cia de subordinação hierárquica, autonomia financei
ra, sendo assegurada estabilidade aos seus dirigen
tes, que cumprirão mandato pelo prazo fixado nesta
lei.

CAPíTULO 11
Da Composição da Comissão

Art. 52 O Plenário da CVM é composto por um
Presidente e quatro comissários, escolhidos dentre
cidadãos com mais de. trinta e cinco e menos de ses
senta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico
ou econômico e reputação ilibada, nomeados pelo
Presidente da República, depois de aprovados pelo
Senado Federal.

§ 12 O mandato do Presidente e dos Comissári
os é de 5 (cinco) anos, devendo ser renovado a cada
ano hum quinto dos membros do Colegiado, vedada a
recondução.
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111- os certific2l:!os de depósito de valores mobi- § 22 Os cargos de Presidente e de Conselheiros
Iiários; são de dedicação exclusiva, vedada qualquer acumu-

IV - outros títulos criados ou emitidos pelas so- lação, salvo as constitucionalmente permitidas.
ciedades anônimas; § 32 No caso de renúncia, morte ou perda de

V - as cotas de fundos ou de clubes de investi- mandato do Presidente da CVM, assumirá o Comis-
mentos em quaisquer ativos; sário mais antigo ou o mais idoso, nessa ordem, até

VI - as notas comerciais; nova nomeação, sem prejuízo de suas atribuições.

VII - os certificados representativos de contra- § 42 No caso de renúncia, morte ou perda de
tos derivativos, independentemente da natureza dos mandato de Comissário, proceder-se-á a nova nome-
ativos subjacentes; ação pela forma disposta nesta lei, para completar o

VIII - quando ofertados publicamente, quais- mandato do substituído.
quer outros títulos ou contratos de investimento coleti- Art. 62 A perda de mandato do Presidente ou
vo, que gerem direito de participação, de parceria ou dos Comissários da CVM s6 poderá ocorrer em virtu-
de remuneração, inclusive resultante de prestação de de de decisão do Senado Federal, por provocação do
serviços, cujos rendimentos resultem do esforço do Presidente da República, ou em razão de condena-
empreendedor ou de terceiros. ção penal irrecorrível por crime doloso, ou de preces-

Parágrafo único. Excluem-se do regime desta so disciplinar em conformidade com o disposto na lei
n2 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e na lei nS!
8.429, de 2 de junho de 1992, e por infringência a
quaisquer das vedações previstas nesta lei.

Parágrafo único. Também perderá o mandato,
automaticamente, Comissário que faltar a 3 (três) reu
niões ordinárias consecutivas, ou 20 (vinte) intercala
das, ressalvados os afastamentos temporários autori
zados pelo Colegiado.

Art. "]Q Ao Presidente e aos Comissários évedado:
1- receber, a qualquer título, e sob qualquer pre

texto, honorários, percentagens e custas;

11 - votar ou influenciar atos de gestão em que
ele, seu cônjuge ou companheiro, e respectivos pa
rentes até o terceiro grau por consangüinidade ou afi
nidade, inclusive, tenham interesse.

111 - exercer profissão liberal;

IV - participar, na forma de controlador, diretor,
administrador, gerente, preposto ou mandatário, de
sociedade civil, comercial ou empresa de qualquer
espécie;

V - emitir parecer sobre matéria de sua especia
lização, ainda que em tese, ou prestar consultoria à
qualquer tipo de empresa;

VI- manifestar, por qualquer meio de comunica
ção, opinião sobre processo pendente de julgamento,
ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sen
tenças de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos
autos, em obras técnicas ou no exercício do magisté
rio;

VII - exercer atividade político-partidária;

VIII - exercer cargo de administrador, gerente,
preposto ou mandatário em de sociedade ou entida
des cuja atividade se ache sob a jurisdição da CVM,
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no período de 12 (meses) meses após o término do 1) dos consultores e analistas de valo-
mandato; res mobiliários;

XIX - a utilização, a qualquer tempo, de informa- g) de outras pessoas, naturais ou jurí-
ç6es reservadas ou sigilosas obtidas no exercício do dicas, no curso de processo administrativo
mandato em proveito próprio ou de terceiros; instaurado nos termos do inciso li, deste ar

tigo, quando houver indício suficiente de sua
CAPfTULO 111 participação ou concurso na prática de infra-

Da compet6ncia do Plenário da CVM ção.

Art. 8~ Compete ao Plen~rio daCV~:. XI _ requisitar aos órgãos do Poder Executivo
I - zelar pela observância desta lei, da Lei de Federal e solicitar das autoridades dos Estados Mu-

~ieda?es por ~çõ~s e das normas regulamentares nicípios, Distrito Federal e Territórios as medidas
aph~w:'s que dlspae sobre o merca.do de valores necessárias ao cumprimento desta lei;
mobl"á~os:. do Regulamento e do RegImento Interno XII _ para o fim de melhor cumprir suas fun-
da Comlssao; . . ções, contratar a terceiros a realização de exames,

11 - expe,dlr norma regulamentar sobre maténa vistorias auditorias, laudos e estudos técnicos,
disposta nesta lei e na Lei de Sociedades por Ações; aprovando, em cada caso, os respectivos honorári-

111 - apurar, mediante processo administrativo, os profissionais e demais despesas de processo,
infração aos dispositivos desta lei, da Lei de Socieda- que deverão ser pagas pelo agente econômico, se
des porAções, e às normas regulamentares aplicáve- este vier a ser punido nos termos desta lei, da Lei
is, e impor as penalidades nelas previstas; de Sociedades Anônimas e das normas regulamen-

IV - ordenar providências que conduzam à ces- tares aplicáveis;
sação de infração aos dispositivos desta lei, da Lei de XIII - requerer ao Poder Judiciário a execução
Sociedades por Ações e das normas regulamentares de suas decisões, nos termos desta lei;
aplicáveis, no prazo que determinar; XIV - requisitar serviços e pessoal de quaisquer

V - decidir os recursos dirigidos ao Plenário; órgãos e entidades do Poder Público Federal;
VI- aprovar os termos do compromisso de ces- XV - determinar à Procuradoria da CVM a ado-

sação de prática; ção de providências administrativas e judiciais;
VII - apreciar em grau de recurso as medidas XVI - firmar contratos a convênios com órgãos

preventivas adotadas pelo Comissário-Relator; ou entidades nacionais e submeter, previamente, ao
VIIl- intimaros interessados de suas decisões; Ministro de Estado da Fazenda os que devam ser ce-
IX - requisitar informações de quaisquer pesso- lebrados com organismos estrangeiros ou internacio-

as, órgãos, autoridades e entidades públicas ou priva- nais;
das, guardando o sigilo legal se o caso, bem como de- XVII - responder a consultas sobre matéria de
terminar diligências necessárias ao exercício de suas sua competência;
funções; XVIII - instruir o público sobre os dispositivos

X - examinar, e se o caso copiar, registros con- desta lei;
tábeis, livros, documentos em poder: XIX - submeter à consulta pública o texto de

a} de agentes e de pessoas naturais e normas ~egu1~entates, com antecedência mínima
jurídicas, atuantes no mercado de valores de 30 (trinta) dias;
mobiliários; XX - elaborar e aprovar seu regimento interno,

b) das companhias abertas e demais dispondo sobre seu funcionamento, a forma das deli-
emissoras de valores mobiliários e, quando berações, normaa _de procedimento e orgafl~ção

houver suspeita fundada de atos infrativos, dos seus serviços internos, inclusive estabelecendo o
das respectivas sociedades controladoras, regime de férias coletivas do Colegiado e do Procura-
controladas, coligadas e sociedades sob dor-Geral, durante o qual não correrão os prazos pro-
controle comum; cessuais fixados nesta lei;

c) dos fundos e sociedades de investi- XXI - propor a estrutura do quadro de pessoal
menta; da Autarquia, observado o disposto no inciso 11 do art.

d) das carteiras e depósitos de valores 37 da Constituição Federal;
mobiliários; XXII - elaborar proposta orçamentária nos ter-

e) dos auditores independentes; mos desta lei;



CAPrTUlO I
Das Disposições Gerais

Art. 12. Esta lei e as respectivas normas regula
mentares aplicam-se às pessoas físicas ou jurídicas
de direito público ou privado, bem como a quaisquer
associações, entidades ou pessoas, constituídas de
fato ou de direito, ainda que temporariamente, com ou
sem personalidade jurídica.

Art. 13. As infrações a esta lei eàs normas regu
lamentares aplicáveis implicam a responsabilidade
da empresa e a responsabilidade individual de seus
dirigentes, administradores ou agentes, solidaria
mente.

p;rt. 14. Serão solidariamente responsáveis as
empresas ou entidades integrantes de grupo econô
mico, de fato ou de direito, que praticarem infração às
normas do mercado de valores mobiliários.

CAPfTUlb li
Das Sanções

Art. 15. A Comissão de Valores Mobiliários de
verá impor aos infratores das normas legais e regula
mentares que disciplinam o mercado de valores mo
biliários as seguintes penalidades:

I - advertência;
11- multa;
111 - suspensão do exercício de cargo de admi

nistrador ou de censelheiro fiscal de companhia aber-

CAPITULO IV
Da Competência do Presidente da CVM

Art. 92 Compete ao Presidente da CVM:
1- reapresentar legalmente a Autarquia, em juí

zo e fora dele;
11 - presidir, com direito a voto, inclusive o de

qualidade, as reuniões do Plenário;
111 - distribuir os processos administrativos, por

sorteio, nas rel,miões do Plenário;
IV - convocar as sessões edeterminar a organi

zação da respectiva pauta;
V - cumprir e fazer cumprir as decisões da

CVM;
VI - determinar à Procuradoria as providências

judiciais para execução das decisões e julgados da
Autarquia;

VII - assinar os compromissos de cessação de
prática;

VIII - submeter à aprovação do Plenário a pro
posta orçamentária, e a lotação ideal do pessoal que
prestará serviços à entidade;

IX - orientar, coordenar e supervisionar as ativi
dades administrativas da entidade;

X- requerer, com autorização do Plenário, me
didas judiciais visando à cessação de infrações às
normas do mercado de valores mobiliários;

XI - promover acordos judiciais nos processos
relativos a infrações contra a ordem econômica, me
diante autorização do Plenário da CVM, eouvido o re
presentante do Ministério Público Federal;

XII - cumprir tarefas que lhe sejam atribuídas
pelo Regimento Interno.

CAPífDlOV
Da Competência dos Comissários da CVM

Art. 10. Compete aos Comissários da CVM:
I - proferir voto nos processos e quest<?~_sub-

metidas ao Plenário; -
11- expedir despachos e lavrar as decisões nos

processos em que forem relatores;
111 - submeter ao Plenário a requisição de infor

mações e documentos de quaisquer pessoas, ór
gãos, autoridades e entidades públicas ou privadas,
observando e determinando a guarda do sigilo legal,
quando for o caso, bem como determinar as diligênci
as que se fizerem necessárias ao exercício das suas
funções;

Junho de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 15 31353

XXIII - indicar o substituto eventual do Procura- IV - adotar medidas preventivas fixando o valor
dor-Geral nos casos de faltas, afastamento ou impedi- da multa diária pelo seu descumprimento;
menta. V- desincumbir-se das demais tarefas que lhes

forem cometidas pelo regimento.
VI- propor ao Plenário acelebração de compro

misso de cessação de prática.

CAPrTUlOVI
Das Receitas da CVM

Art. 11. Constituem receitas da CVM:
I - recursos provenientes de taxas decorrentes

do exercício de seu poder de polícia, nos termos da
lei;

11- recursos provenientes das multas aplicadas;
111 - rendimentos de operações financeiras que

realizar;
IV - venda ou locação de bens patrimoniais, do

ações e outras receitas eventuais; e
V - dotações orçamentárias.

TrTUlO 111
Das Infraç6es às Normas do

Mercado de Valores Mobiliários



CAPíTULO I
Da Averiguação Preliminar

Art. 20. Será instaurada averiguaÇão prelnTiínar,
de aHcio, por meio de ato de Comissário ou do Supe
rintêndente-Geral, ou à vista de representaçMtefscri.

CAPíTULO IV
Da Prescrição

Art. 18. Prescrevem em cinco anos as infrações
à ordem de valores mobiliários, contados da data da
prática do ilícito ou, no caso de infração permanente
ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 112 Interrompe a prescrição ato administrativo
ou judicial diretamente relacionado à efetiva apuração
de infração, às regras legais e regulamentares que
disciplinam o mercado de valores mobiliários, excluí
dos os atos de mero expediente.

§ 22 Suspende-se a prescrição_durante a vigên
cia do compromisso de cessação.

CAPíTULO V
Do Direito de Ação

Art. 19. Os prejudicados, por si ou pelos legitima
dos do art. 82 da lei nll 8.078, de 11 de setembro de
1990, poderão ingressar em juiz-para, an I defesa de
seus interesses individuais ou individuais homogêne
os, obter cessação de prática que constitua infmção às
normas legais e regulamentares que disciplinam o mer
cado de valores mobiliários, bem como o recebimento
de indenização por perdas e danos sofridos, indepen
dentemente do processo administmtivo, que não será
suspensq em virtude de ajuizamento de ação.

r(TUlO IV
00 Processo Administrativo

res:
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ta, de entidade do sistema de distribuição ou de ou- garantir sua eficácia, em razão da situação econômi-
tras entidades que dependam de autorização ou re- ca do infrator.
gistro na Comissão de Valores Mobiliários; Art. 17. Na aplicação das penas previstás nesta

IV - inabilitação temporária, até o máximo de lei serão levados em consideração:
vinte anos, para o exercício dos cargos referidos no I - a gravidade da infração;
inciso anterior; \I - a boa-fé do infrator;

V- suspensão da autorização ou registro para o 111 - a vantagem auferida ou pretendida pelo in-
exercício das atividades de que trata esta lei; frator;

VI- cassação de autorização ou registro, para o IV - a consumação ou não da infração;
exercício das atividades de que trata esta lei; V - o grau de lesão, ou perigo de lesão, ao mer-

VII - proibição temporária, até o máximo de vin- cado de valores mobiliários, aos investidores e a ter-
te anos, de praticar determinadas atividades ou ope- ceiros;
rações, para os integrantes do sistema de distribuição VI - os efeitos econômicos negativos produzi-
ou de outras entidades que dependam de autorização dos no mercado;
ou registro na Comissão de Valores Mobiliários; VII - a situação econômica do infrator;

VIII- proibição temporária, até o máximo de dez VIII - a reincidência.
anos, de atuar, direta ou indiretamente, em uma ou
mais modalidades de operação no mercado de vaIa
res mobiliários.

§ 1Q A multa não excederá o maior destes valo-

1- R$1.000.000,00 (um milhão de reais);
\I - setenta por cento do valor da emissão ou

operação irregular; ou
11\ - três vezes o montante da vantagem econô

mica obtida ou da perda evitada em decorrência do ilí
cito.

§ 22 Nos casos de reincidência serão aplicadas,
alternativamente, multa nos termos do parágrafo an
terior, até o triplo dos valores fixados, ou penalidade
prevista nos incisos 111 a VIII do caput deste artigo.

§ 32 Ressalvado o disposto no parágrafo anteri
or, as penalidades previstas nos incisos 111 a VII do ca·
put deste artigo somente serão aplicadas nos casos
de infração grave, assim qualificada pelo Plenário da
Comissão, com base em normas da Comissão de va
Iares Mobiliários.

§ 42 Serão considerados, na aplicação das san
ções previstas na lei, o arrependimento eficaz e o ar
rependimento posterior ou a circunstância de qual
quer pessoa, espontaneamente, confessar ilícito ou
prestar informações relativas à sua materialidade.

CAP(rULO 111
Das Penaa

Art. 16. A recusa, omissão, enganosidade, ou
retardamento injustificado de informação ou docu
mentos solicitados pela CVM, ou qualquer entidade
pública atuando na aplicação desta lei, constitui infra
ção punível com multa diária de 5.000 UFIR, podendo
ser f Imentada em até vinte vezes se necessário para



111 - multa estipulada;
IV - multa diária em caso de continuidade da in

fração.
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ta e fundamentada de qualquer interessado, dá qual ção de diligências e a produção de provas de interes-
não se fará qualquer divulgaçãó, quando os indícios se da CVM, sendo~lhe facultado requisitar ao repre-
de infração às normas do mercado de valores mobi- sentado, à quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, ór-
Iiários 'não forem suficientes para instauração imedia- gãos ou entidades públicas, informações, esclareci-
ta de processo administrativo. 'mentos ou documentos, a serem apresentadas no

§ 12 Na averiguação preliminar poderão ser ado- IJrazo de quinze dias, guardando o sigilo legal, quan-
tadas quaisquer das providências previstas no art. 37, do for o caso.
inclusive requisição de escl~recimentós do averiguado. Parágrafo único. As diligências e provas deter-

Art. 21. Concluída, dentro de 60 (sessenta) dias, minadas pelo Comissário-Relator, inclusive inquirição
a averiguação preliminar será submetida ao Plenário, de testemun~a, se~ão concluí~as no prazo d~ 45
que decidirá sobre a instauração de processo admi- (quarenta e ~tnc.~) dias, prorro~avel por Igual penado
nistrativo, ou'sobre seu arquivamento. em caso de Justificada neceSSIdade.

Art. 26. As autoridades federais, os diretores de
CAPfTUlO 1/ _ autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de

Da Instauraçio e I.n~tru~o do economia mista federais são obrigados a prestar, sob
Processo Administrativo pena de responsabilidade, toda a assistência e cola-

Art. 22. O processo administrativo será instaura- boração que lhes for solicitada pela CVM, inclusive
do em prazo não superior a 8 (oito) dias, contado do elaborando pareceres técnicos sobre as matérias de
conhecimento do fato, da representação, ou do encer- sua competência.
ramento das averiguação preliminar, por decisão do Art. 27. O representado apresentará as provas
Plenário, que especificará os fatos a serem apurados. de seu interesse no prazo máximo de 45 (quarenta e

Art. 23. O representado será notificado para cinco dias) contado da apresentação da defesa, po-
apresentar defesa no prazo de quinze dias. dendo apresentar novos documentos a qualquer mo

mento, antes de encerrada a instrução processual.
§ 12 A notificação inicial conterá inteiro teor do

despacho de instauração do processo administrativo Parágrafo único. O representado poderá reque-
e da representação, se for o caso. rer ao Comissário-Relator que designe dia, hora e lo

ca/ para oitiva de testemunhas, em número não supe-
§ 22 A notificação inicial do representado será rior a três.

feita pelo correio, com aviso de recebimento em nome Art. 28. Concluída a instrução processual, o re-
pr9prio, ou não tendo êxito a notificação postal, por presentado será notificado para apresentar alega-
edital publicado no Diário Oficial da Uniio e em jor- ções finais, no prazo de cinco dias, após o que o Ca-
nal de grande circulação no estado em que resida ou missário-Relator, em relatório circunstanciado, o leva-
tenha sede, contando-se os prazos da juntada do Avi- rá a julgamento pelo Plenário da CVM.
so de Recebimento, ou da publicação, conforme o
caso. CAPíTULO 111

§ 32 A intimação dos demais atos processuais Do Julgamento do Processo
será feita mediante publicação no Diário Oficiai da Administrativo pela CVM
União, da qual deverão constar o nome do represen- Art. 29. A decisão do Plenário da CVM, que em
tado e de seu advogado. qualquer hipótese será fundamentada, quando for

§ 4Sl O representado poderá acompanhar o pro- pela existência de infração às regras legais e regula-
cesso administrativo por seu titular, seus diretores ou mentares que disciplinam o mercado de valores mo-
gerentes, ou por advogado legalmente habilitado, as- biliários, conterá:,
segurando-se-Ihes amplo acesso ao processo. I - especificação dos fatos que constituam a

• Art. 24. Considerar-se-á revel o representado infração apurada, e a indicação das providências a
que, notificado, não apresentar defesa no prazo legal, serem tomadas pelos responsáveis para fazê-Ia
incorrendo em confissão quanto à matéria de fato, con- cessar;
tra ele correndo os demais prazos, independentemen- " - prazo dentro do qual devam ser iniciadas e
te de notificação. Qualquer que seja a fase em que se concluídas as providências referidas no inciso ante-
encontre o processo, nele poderá intervir o revel, sem rior;
direito à repetição de qualquer ato já praticado.

Art. 25. Decorrido o prazo de apresentação da
defesa, o Comissário-Relator determinará a realiza-



CApírulO V

a) obrigação do representado de ces
sar a prática investigada no prazo estabele
cido;

b) obrigação do representado de corri
gir as irregularidades apontadas, inclusive
indenizando os prejuízos;

c) valor da multa diária a ser imposta
no caso de violação das cláusulas de com
promisso de cessação.

Do Compromisso de cessação

Art. 38. Em qualquer fase do processo adminis
trativo poderá ser celebrado, pela CVM e representa
do, compromisso de cessação de prática sob investi
gação, que não importará confissão quanto à matéria
de fato, nem reconhecimento de ilicitude da conduta
investigada, por parte do representado.

§ 12 O termo de compromisso estipulará, neces
sariamente:

TíTULO V
Da Execução Judicial das Decisões da CVM

CAPíTULO I
Do Processo

Art. 39. A decisão do Plenário da CVM, comi
nando multa ou impondo obrigação de fazer ou não
fazer, constitui título executivo extrajudicial.

Art. 40. A execução que tenha por objeto exclu
sivamente a cobrança de multa pecuni~ria será feita
de acordo com o disposto na lei nit 6.830, de 22 de
setembro de 1980.

§ 251 O processo ficará suspenso enquanto es
tiver sendo cumprido o compromisso de cessação, e
será arquivado ao término do prazo fixado, se cum
pridas todas as obrigações nele estipuladas.

§ 32 As estipulações do termo de compromisso
poderão ser alteradas, se comprovada sua excessiva
onerosidade para o representado, desde que não
acarrete prejuízo ao mercado ou a terceiros.

§ 42 O compromisso de cessação constitui tí
tulo executivo extrajudicial, ajuizando-se imediata
mente sua execução em caso de descumprimento
de suas estipulações ou de obstáculos opostos à
sua fiscalização, na forma prescrita nos arts. 6it e
seguintes.
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Parágrafo único. A decisão da CVM será publi- § 32 O Plenário da CVM deverá decidir o recurso
cada dentro de cinco dias no Diário Oficia' da na primeira sessão ordinária que se realizar após a
União. sua impetração.

Art. 30. A convite do Presidente, por indicação
do Relator, qualquer pessoa poderá apresentar es
clarecimento à CVM, a propósito de assuntos que es
tejam em pauta.

Art. 31. No ato do julgamento em plenário, de
cuja data serão intimadas as partes com antece
dência mínima de 5 (cinco) dias, o Procura
dor-Gerai e o representado ou seu advogado terão,
respectivamente, direito à palavra por 15 (quinze)
minutos cada um.

Art. 32. A CVM fiscalizará o cumprimento de
suas decisões.

Art. 33. Descumprida a decisão, no todo ou em
parte, será o fato comunicado ao Presidente da CVM,
que determinará ao Procurador-Geral que providen
cie sua execução judicial.

Art. 34. As decisões da CVM serão tomadas por
maioria absoluta, com a presença mfnima de 3 (três)
comissários.

Art. 35. As decisões da CVM não comportam re
visão no âmbito do Poder Executivo, promovendo-se,
de imediato, sua execução e comunicando-se, em se
guida, ao Ministério Público, para as demais medidas
legais cabíveis no âmbito de suas atribuições.

Art. 36. O Regulamento e o Regimento Interno
da CVM disporão, observadas as disposições desta
Lei, sobre o processo administrativo.

CAPrTULO IV
Da Medida Preventiva e da Ordem de Cessação

Art. 37. Em qualquer fase do processo adminis
trativo poderá o Comissário-Relator, por iniciativa pró
pria ou mediante provocação do Procurador-Geral da
CVM, adotar medida preventiva, quando houver indí
cio ou fundado receio de que o representado, direta
ou indiretamente, cause ou possa causar ao mercado
lesão irreparável ou de difícil reparação, ou torne ine
ficaz o resultado final do processo.

§ 12 Na medida preventiva, o Comissá
rio-Relator determinará a imediata cessação da práti
ca e ordenará, quando materialmente possível, a re
versão à situação anterior, fixando multa diária nos
termos do art. 15.

§ 22 Da decisão do Comissário-Relator que im
puser medida preventiva caberá recurso voluntário,
no prazo de cinco dias, ao Plenário da CVM, sem efei
to suspensivo.
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Art. 41. Na execução que tenha por objeto, além 111- sem a divulgação de informação exigida em
da cobrança de multa, o cumprimento de obrigação prospecto, edital, contrato ou qualquer outro meio de
de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela espe- comunicação ou documento;
cífica da obrigação, ou determinará providências que IV - sem lastro ou garantia suficientes, quando
assegurem o resultado prático equivalente ao do exigido por lei ou regulamento;
adimplemento. V - falso ou falsificado;

§ 12 A conversão da obrigação de fazer ou não Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.
!azer e~ perdas e danos ~~mente será ad..missível se Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem
Imposslv~1 a tutela espeCifica ou a obtençao do resul- celebra qualquer negócio jurídico, ou presta serviços
tado prátICO correspondente. de custódia, tendo por objeto título ou valor mobiliário

§ 22 A indenização por perdas e danos far-se-á que saiba ou deva saber ter sido emitido, distribuído
sem prejuízo das multas impostas. ou ofertado nas condições deste artigo.

Art. 42. A execução será feita por todos os mei- Comunicação Falsa ou Enganosa
os, inclusive mediante intervenção na empresa,
quando necessária. Art. 48. Prestar ou registrar, o acionista controla-

Art. 43. A execução das decisões de CVM será dor, con~el~e!ro fiscal, administra?or,. diretor, procura-
'd J t' F d Id R' d J ' da dor extraJudiCial, preposto ou auditor Independente depromovI a na us Iça e era o 10 e anelro ou '" C '- \l 1Mb'

d d' T d t d à Ih d CVM companhia aberta, Junto a omlssao de va ores o 1-
se e ou omlCI 10 o ~xecu a o, esco a a . " Iiários, ou divulgar ao mercado, em prospecto ou qual-

Art. 44. O ofereCimento ~e emb~rgos ou o aJu~- quer outro meio de comunicação, informação ou fato in-
zamento de qualquer outra açao que vIse adesconstl- completo, falso ou enganoso sobre companhia aberta.
tuição do título executivo não suspenderá a execução, Pena _ reclusão de um a cinco anos e multa.
se não for garantido o juízo no valor das multas aplica- ' :
das, assim como de prestação de caução a ser fixada Manipulação do Mercado

pelo juízo, que garanta o cumprimento da decisão fi- Art. 49. Realizar operações simuladas ou execu-
nal proferida nos autos, inclusive quanto às multas tar outras manobras fraudulentas, com a finalidade de
diárias. alterar artificialmente o regulará funcionamento dos

Art. 45. Em razão da gravidade da infração, e ha- mercados de títulos ou valores mobiliários em bolsa
vendo fundado receio de dano irreparável ou de difícil de valores, de mercadorias e de futuros, no mercado
reparação, ainda que tenha havido o depósito das de balcão ou no mercado de balcão organizado, por
multas e prestação de caução, poderá o juiz determi- meio da modificação das condições de oferta ou de
nar a adoção imediata, no todo ou em parte, das pro- procura de quaisquer títulos ou valores mobiliários, ou
vidências contidas no título executivo. por outro modo, bem como das condições de forma-

Art. 46. No cálculo do valor da multa diária pela ção das respectivas cotações ou preços, com o fim de
continuidade da infração tomar-se-á como termo inici- obter vantagem indevida ou lucro, para si ou para ou-
aI a data final fixada pela CVM para a adoção voluntá- trem, ou satisfazer interesse ou sentimento pessoal,
ria das providências contidas em sua decisão, e como ou causar dano a terceiros.
termo final o dia do seu efetivo cumprimento. Pena - reclusão, de quatro a doze anos, e multa.

TíTULO VI
Dos crimes contra o mercado de capitais

Emissão, distribuição ou oferta irregular de
títulos ou valores mobiliários

Art. 47. Emitir, distribuir ou oferecer, por qual
quer'meio, títulos' ou valores mobiliários:, "

1-sem registro ou autorização prévia da Comis
são de Valores Mobiliários;

,. 1/- em condições, quantidade ou espécie diver
gentes das constantes do registro, ou fraudulenta
mente registrados;

Uso indevido de informação privilegiada

Art. 50. Utilizar informação relevante ainda não
divulgada ao mercado, de que tenha conhecimento,
capaz de propiciar, para si ou para outrem, vantagem
indevida, mediante negociação, em nome próprio ou
de terceiro, com títulos ou valores mobiliários.

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem
divulga ao mercado, de qualquer modo, informação
verdadeira sobre companhia aberta, de forma detur~

pada ou obscura, causando prejuízo a acionista ou lu
cro indevido para si ou para outrem.



Descumprimento do Termo de Compromisso

Art. 55. Descumprir o termo de compromisso ce
lebrado com a Comissão de Valores Mobiliários, em
processo administrativo.

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e
multa.

Penas Acessórias

Art. 56. Podem ser aplicadas aos crimes defini
dos neste Tftulo, além das penas cominadas, as se
guintes penas acessórias:

I - suspensão, até o máximo de cinco anos, do
exercfcio do cargo de administrador, conselheiro fis
cal, diretor ou representante de companhia aberta,
de entidade do sistema de distribuição, e do exercí
cio de profissão, atividade ou função que dependam
de autorização ou registro junto à autoridade admi
nistrativa competente, em virtude de lei ou regula
mento;

11- inabilitaçâo temporária, até o máximo de vin
te anos, para o exercfcio dos cargos, profissões, ativi
dades ou funções referidas no inciso anterior;

11I - publicação da sentença condenatória, po
dendo ser feita às expensas do condenado, quando ti
ver condições econômicas para tanto.

Parágrafo único. As penas de inabilitação ou
suspensão de exercício de cargo, profissão, ativida
de, ou função, quando impostas cumulativamente
com a pena privativa de liberdade, tornam-se efetivas
após o cumprimento ou extinção desta.

Responsabilidade Penal

Art. 57. Nos crimes definidos neste Título, quem
agir voluntariamente, como titular de órgão, membro
ou representante de pessoa jurfdica, ainda que em
condição irregular, ou em representação legal ou vo
luntária de outrem, responderá pelo tipo legal do cri
me, mesmo que determinadas circunstâncias de ca
ráter pessoal só se verifiquem na pessoa do repre
sentado, ou que o agente pratique o fato no seu pró
prio interesse e não no do representado.

Responsabilidade por Omissão

Art. 58. É considerado responsável o empresá
rio, controlador, administrador, membro de conselho
fiscal, auditor, acionista, sócio ou procurador que,
sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de
impedir a sua prática, quando podia agir para evi
tá-Ia.
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Ocultação de Fato Relevante Pena - detenção de seis meses a dois anos, e
multa.

Art. 51. Deixar, o administrador, acionista con
trolador, diretor de companhia aberta, ou quem esteja
obrigado por lei ou regulamento, de comunicar imedi
atamente à Comissão de Valores Mobiliários e ao
mercado, informação ou fato relevante sobre a com
panhia.

Pena - detenção, de um a dois anos, ou multa.

Parágrafo único. Não há crime se o agente deixa
de divulgar informação ou fato relevante cuja revela
ção ponha em risco legítimo interesse da companhia,
desde que a autoridade administrativa competente
autorize a sua não divulgação.

Execução Infiel de Ordem

Art. 52. Violar as normas e procedimentos para
execução de ordens de compra ou venda de títulos
ou valores mobiliários fixadas pela autoridade admi
nistrativa competente, com a finalidade de obter ou
tentar obter, para si ou para outrem, vantagem inde
vida.

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.

Embaraço ou Fraude à Fiscalização

Art. 53. Desobedecer a ordem legal de autorida
de competente ou de funcionário público no exercício
regular de suas funções, sem prejufzo de sanção ad
ministrativa, ou, de qualquer modo, obstar, retardar
indevidamente ou fraudar sua execução.

Pena - detenção, de três meses a um ano, e
multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem
obstar, retardar indevidamente ou fraudar a atividade
de fiscalização do mercado de capitais, inclusive so
negando informações ou documentos requisitados
pela autoridade competente.

Exercício irregular de cargo, profissão,
atividade ou função

Art. 54. Atuar, ainda que a título gratuito, no mer
cado de capitais, como instituição integrante do siste
ma de distribuição, administrador de carteira coletiva
ou individual, agente autônomo de investimento, audi
tor independente, diretor de relações com o mercado,
analista de valores mobiliários, agente fiduciário ou
exercer qualquer cargo, profissão, atividade ou fun
ção, sem estar, para esse fim, autorizado ou registra
do junto à autoridade administrativa competente,
quando exigido por lei ou regulamento.



Justificação

Parágrafo único. Nos casos de reincidência, a
multa pode ser de até o triplo dos valores fixados nes
te artigo.

Art. 61. Esta lei entra em vigor a partir da data de
sua publicação.

Art. 60. Se o valor máximo da multa cominado
segundo os critérios da Parte Geral do Código Penal
for inexpressivo em virtude da situação econômica do
condenado, a multa poderá ser fixada até o maior
destes valores:

1- R$1.000.000,OO (um milhão de reais);

11- 70% (setenta por cento) do valor da emissão
ou operação irregular; ou

111- 3 (três) vezes o montante da vantagem ilíci
ta obtida ou da perda evitada em decorrência do cri
me.

Não restam dúvidas a todos nós brasileiros que
chegou a hora da retomada do crescimento econômi
co. É urgente colher os resultados esperados dos
avanços estruturais dos últimos anos e elevar a renda
do País, melhorando as c<;mdições de vida de todos
os cidadãos.

Todavia, não se pode permanecer em um pro
cesso contínuo de crescimento econômicO" sem apro
fundar o debate acerca das soluções cabíveis ao dile
ma do financiamento. Para crescer é imperial investir
e este requer financiamento, seja de poupança públi
ca, privada ou até externa.

Atualmente não podemos, em contraposição
aos modelos do passado, vincular nosso crescimento
e desenvolvimento aos gastos do setor público, muito
menos à absorção de poupança externa. É chegado o
momento de canalizarmos a poupança privada para
alavancar o crescimento econômico brasileiro.

A experiência internacional nos ensina que o fi
nanciamento via poupança privada pode ocorrer de
duas maneiras, que não necessanamente se exclu
em: uma fundamentada na intermediação bancária,
outra no mercado de capitais. Entretanto, não é de
mais alertar que o modelo dê financiamento bancário
no Brasil mostra-se em demasiado desgastado. Os
bancos preferem emprestar ao Governo a taxas de ju-
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Termo Inicial da Prescrição ros elevadas, fato que intimida o financiamento das
, , , , empresas nacionais.

~r~ 59. Nos crimes definidos neste Titulo, a Pode-se concluir, portanto, que o mercado de
prescrrçao somente começa a correr da data em que 't' , 't I b' t' . d ' d

f t t h 'd d ítO 'd d capl ais e VI a para os o Je IVOS maIores a sacie a-
o a o se ornou con eCI o a au ri a e. de brasileira. As empresas, por meio da emissão de

Limite da Multa ações ou de outros instrumentos financeiros, atraem
recursos, ampliam seus investimentos e geram mais
empregos. Tal fonte de recursos reduz os encargos fi
nanceiros ao mesmo tempo em que diminui os riscos
da atividade empresarial, que passam a ser divididos
entre todos os demais acionistas.

A evidência empírica corrobora ensinamentos
teóricos de estudos recentes que atestam a correla
ção entre o mercado de capitais e o crescimento eco
nômico. Todos os países que pretendem inserir-se na
economia global têm bolsas de valores e quanto mais
desenvolvido o mercado de capitais, maior o cresci
mento econômico, e vice-versa.

Outro aspecto teórico corroborado pela evidên
cia empírica diz respeito à participação dos investido
res minoritários no mercado de capitais. Argumen
ta-se que uma maior proteção a esses investidores
produzirá maior crescimento no mercado de capitais
do País.

Cabe ressaltar que essa questão da proteção
ao investidor, quando levada à prática, não mostra-se
tão simples. Idealmente, a Iiquidez no mercado asse
guraria a proteção necessária ao investidor. Assim,
quando este torna-se menos seguro quanto aos seus
investimentos, simplesmente procederia a venda de
suas ações no mercado. No entanto, tal situação nem
sempre é garantida. Por isso, argumenta-se que a lei
deverta asseguraJ:..-taJ pret8c;ão:-

Nesse contexto, discutem-se alterações na Lei
n2 6404, de 1976, conhecida como Lei das S/A.

Feitas essas considerações iniciais, gostaría
mos de ressaltar outro pomQ de dernasiada-imJ3~
cia para o desenvolvimento do mercado de capitais
brasileiro e que fepresenta o objeto deste Projeto de
Lei que ora apresento.

O ponto que realçamos diz respeito à necessi
dade de se ter mecanismos que garantam a execução
das leis adotadas. Não desprezando a atuação do Po
der Judiciário, destacamos que, dada a complexidade
do mercado de capitais e a agilidade necessária à re
gulação de sua dinâmica, é indiscutível a necessida
de de transformar a Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) em uma agência reguladora do mercado de
capitais brasileiro.

A atuação de um poder regulador efetivo sobre
os participantes do mercado de capitais, personaliza
do em uma agência reguladora ágil e independente,
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devidamente equipada para lidar com as sofistica- cidades de nossa sociedade brasileira, o Projeto ora
ções desse mercado, representa um elemento condi- apresentado pretende assegurar mecanismos que
cionante do sucesso das iniciativas em prol do desen- garantam a execução e o aprimoramento da legisla-
volvimento do mercado de capitais brasileiro. ção acerca do mercado de capitais brasileiro.

Todo o esforço empreendido pelo Poder Legisla- Neste sentido, á proposta a atribuição de um
tive na edição de normas legais tecnicamente perfei- mandato fixo, de cinco anos, aos dirigentes da CVM,
tas pode resultar infrutífero, caso não se verifique, na cuja nomeação passaria pelo crivo do Senado Fede-
estrutura da Administração Pública, uma entidade ca- ral, em linha com o que a legislação prevê para as no-
paz de compelir os destinatários de tais normas ao vas agências reguladoras, instituidas para disciplinar
seu mais fiel e estrito cumprimento. os setores de telecomunicações (ANATEL), energia

Nos Estados Unidos, apenas para citar um elétrica (ANEEL) e exploração de petróleo (ANP),
exemplo muito bem sucedido da experiência interna- dentre outras.
cional em se tratando de mercado de capitais e, prin- Como forma de acentuara independência técni-
cipalmente de dinamismo econômico, existe a Securi- ca da CVM, propõe-se maior abrangência das com-
ties Exchange Comission (SEC), instituida em 1934. petênaas do Presidente e de seus Comissários, bem

Sob sua competência encontra-se uma ampla como do Plenário da Comissão, que zelará pela ob-
diversidade de titulos e/ou valores mobiliários, o co- servância desta Lei, da Lei de Sociedades por Ações
nhecido conceito de securities. As companhias, inde- e das normas regulamentares aplicáveis que dispõe
pendentemente da forma societária de que se revis- sobre o mercado de valores mobiliários.
tam, que emitirem títulos enquadráveis nesse concei- Outro ponto relevante no tocante à independên-
to, se submetem, automaticamente, às normas e ao cia da agência reguladora diz respeito à proposta de
poder de policia da SECo supressão da obrigatoriedade de submissão das de-

Neste sentido, o art. 2º proposto no presente cisões proferidas em processos administrativos san-
Projeto de Lei, busca incorporar essa ampliação do cionadores ao Conselho de Recursos do Sistema Fi-
conceito de valores mobiliários no âmbito do mercado nanceiro Nacional. Tal medida tem o condão de con-
de capitais brasileiro. Ademais, ressaltamos que esta- ferir maior autoridade às penalidades administrativas
rão sob a competência da CVM quaisquer outros títu- impostas pela Autarquia aos seus administrados, ao
los ou contratos de investimento coletivo, ofertados mesmo tempo em que se reduz, drasticamente, o
publicamente, que gerem direito de participação, de tempp consumido no trâmite dos referidos processos.
parceria ou de remuneração. Esta redução do tempo consumi-ºQJ10 trâmite do

Quanto à questão do poder de polícia, destaca- processo representa, sem dúvidas, um dos principais
mos a maior força da SEC no sentido de garantir a objetivos deste projeto. Assim, propomos, além da
execução das leis. A 8EC pode impor sanções atra- possibilidade de uma fase de averiguação preliminar,
vás de medidas judiciais, perante as cortes federais a definição de datas para a instauração do processo
("federal courts") ou internamente, perante um juiz de administrativo, para a notificação inicial e para a apre-
direito administrativo, O sistema judiciário americano sentação da defesa.
contempla a existência dos chamados tribunais admi- Afinal, a demora na aplicação de penalidades
nistrativos, que são árgãos de jurisdição criados na traz conseqüências nefastas para o mercado, ao pas-
esfera do Poder Executivo para dirimir disputas entre so que esvazia a repercussão da penalidade aplica-
os administrados e os ôrgãos da Administração. da, reduzindo seus objetivos primários, que são o de

A escolha de uma ou de outra via depende da educar os participantes desse mesmo mercado e o
seriedade da infração, da natureza técnica da maté- de prevenir a ocorrência de novos ilícitos. A ausência
ria, questões de estratégia processual e o tipo de san- de uma resposta imediata, contemporaneamente à
ção que se deseja obter. A SEC com freqüência adota ocorrência do evento delituoso, permite que suas
os dois procedimentos concomitantemente. conseqüências se consolidem na sociedade, ao mes-

A SEC também tem poderes para ajuizar ações mo tempo em que a pena aplicada de forma extempo-
cíveis perante uma "U.S. District Court", em que se rânea tem seus efeitos inteiramente diluídos.
descreve a conduta ilícita, identifica-se as leis e regu- Por fim, a experiência tem demonstrado que a
lamentos violados, bem como a sanção ou reparação reiteração de determinadas condutas - tal como a
que se deseja obter. prática do insider trading e a manipulação do merca-

Incorporando os fatores positivos da experiên- do - tornam-se extremamente danosas ao pleno de-
cia internacional, e também considerando as especifi- senvolvimento do mercado de capitais. Nesse senti-
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do, torna-se imperativa a criminalização de tais con
dutas, como meio mais eficaz de reprimi-Ias, incutin
do-se assim um maior temor aos infratores contuma
zes dos princípios da boa-fé e da lealdade, que de
vem nortear o tráfego das relações comerciais.

Propomos, portanto, a criação de tipos penais
ainda inéditos no Direito pátrio, abrangendo condutas
cujo combate assume destacada importância para o
regular funcionamento do mercado de capitais, den
tre as quais ressaltamos as seguintes: a) a emissão,
distribuição ou oferta irregular de títulos ou valores
mobiliários; b) a comunicação falsa ou enganosa ao
mercado ou à CVM; c) o exercício irregular de cargo,
atividade ou função no âmbito do mercado de capita
is; d) o uso indevido de informação privilegiada; e) re
alizar operações simuladas ou executar outras mano
bras fraudulentas, com a finalidade de alterar artifici
almente o regular funcionamento dos mercados; e f) a
execução infiel de ordem de negociação por institui
ções intermediárias.

É certo que a robustez e a eficiência do merca
do de capitais brasileiro não ocorrerá instantanea
mente, como em um passe de mágica. Acreditamos
que a manutenção de um ambiente macroeconômico
estável conjugado com atuação mais objetiva da Co
missão de Valores Mobiliários produzirá, sem dúvi
das, o desenvolvimento do mercado de capitais brasi
leiro. É para essa direção que devemos nos nortear e
o presente projeto de lei busca atingir o objetivo de di
recionar a poupança privada para o financiamento
das empresas nacionais.

Assim, pelo exposto, contamos com a colabora
ção dos ilustres pares para a aprovação do projeto
ora apresentado.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2000. - Depu
tado Antonio Kandir

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEG/SLATIVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TíTULO 111
Da Organização do Estado

CAPITULO VII
Da Administração Pública

Seção I
Disposições Gerais

Art. 37. A administração pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos prin
cípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, pu
blicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

* Artigo, csput com redação dada pela Emenda Constituci
onal~ 19, de 4-6-1998.

I - OS cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis aos brasileiros que preencham os requisi
tos estabelecidos em lei, assim como aos estrangei
ros, na forma da lei;

* Inciso I com redação dada pela Emenda Constitucional
rfl19, de 4-6-1998.

11 - a investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em concurso público
de provas ou de provas e títulos, de acordo com a na
tureza e a complexidade do cargo ou emprego, na for
ma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para
cargo em comissão declarado em lei de livre nomea·
ção e exoneração;

* Inciso 11 com redação dada pela Emenda Constitucional
~ 19, de 4-6-1998.

111 - O prazo de validade do concurso público
será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual
período;

IV - durante o prazo improrrogável previsto no
edital de convocação, aquele aprovado em concurso
público de provas ou de provas etítulos será convoca
do com prioridade sobre novos concursados para as
sumir cargo ou emprego, na carreira;

V - as funções de confiança, exercidas exclusi
vamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e
os cargos em comissão, a serem preenchidos por
servidores de carreira nos casos, condições e per
centuais mínimos previstos em lei, destinam-se ape
nas às atribuições de direção, chefia e assessora
mento;

* IncIso V com redação dada pela Emenda Constitucional
nfl19, de 4-6-1998.

VI- é garantido ao servidor público civil o direito
à livre associação sindical;

VII- o direito de greve será exercido nos termos
e nos limites definidos em lei específica;

*Inciso VII com redação dada pela Emenda Constitucional
rfl19, de 4-6-1998.

VIII - a lei reservará percentual dos cargos e
empregos públicos para as pessoas portadoras de
deficiência e definirá os critérios de sua admissão; ,
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IX - a lei estabelecerá os casos de contratação " Inciso XVI com redação dada pela Emenda Constitucio-
por tempo determinado para atender a necessidade nal nJ119, de 4-6-1998.

temporária de excepcional interesse público; XVII - a proibição de acumular estende-se a
X - a remuneração dos servidores públicos e o empregos e funções e abrange autarquias, funda-

subsídio de que trata o § 4.11 do art. 39 somente pode- ções, empresas públicas, sociedades de economia
rão ser fixados ou alterados por lei específica, obser- mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas,
vada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada direta e indiretamente, pelo Poder Público;
revisão geral anual, sempre na mesma data e sem .. Inciso XVII com redação dada pela Emenda Constitucio-
distinção de índices; nal nR 19, de 4-6-1998.

" Inciso X com redação dada pela Emenda Constitucional XVIII - a administração fazendária e seus servi-
nR19, de 4-6-1998. dores fiscais terão, dentro de suas áreas de compe-

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes tência e jurisdição, precedência sobre os demais se-
de cargos, funções e empregos públicos da adminis- tores administrativos, na forma da lei;
tração direta, autárquica e fundacional, dos membros XIX - somente por lei específica poderá ser cria-
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do da autarquia e autorizada a instituição de empresa
Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de pública, de sociedade de economia mista e de funda-
mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os ção, cabendo à lei complementar, neste último caso,
proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, definir as áreas de sua atuação;
percebidos cumulativamente ou não, incluídas as .. Inciso XIX com redaçáo dada pela Emenda ConstitueJo-
vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, na! nR 19, de 4-6-1998.

não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, XX - depende de autorização legislativa, em
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal; cada caso, a criação de subsidiárias das entidades

* Inciso XI com redação dada pela Emenda mencionadas no inciso anterior, assim como a partici-
Constitucional~ 19, de 4-6-1998. pação de qualquer delas em empresa privada;

XII - os vencimentos dos cargos do Poder le- XXI- ressalvados os casos especificados na le-
gislativo e do Poder Judiciário não poderão ser supe- gislação, as obras, serviços, compras e alienações
riares aos pagos pelo Poder Executivo; serão contratados mediante processo de licitação pú-

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de blica que assegure igualdade de condições a todos os
quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obri-
remuneração de pessoal do serviço público; gações de pagamento, mantidas as condições efeti-

.. Inciso XIII com redação dada pela Emenda Constitucio- vas da proposta, nos termos da lei, o qual somente
nal nR 19, de 4-6-1998. permitirá as exigências de qualificação técnica e eco-

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por nômica indispensáveis à garantia do cumprimento
servidor público não serão computados nem acumu- das obrigações.
lados para fins de concessão de acréscimos ulterio- .. Inciso regulamentado pela Lei nR8.666, de 21-6-1993.

res; § 1.11 A publicidade dos atos, programas, obras,
* Inciso XIV com redação dada pela Emenda Constltucio- serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter

nal nR 19, de 4-6-1998. caráter educativo, informativo ou de orientação social,
XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupan- dela não podendo constar nomes, símbolos ou ima-

tes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, gens que caracterizem promoção pessoal de autori-
ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste arti- dades ou servidores públicos.
go e nos arts. 39, § 4.11, 150, 1/, 153, 11I, e 153, § 2Q

, I; § 2.11 A não-observância do disposto nos incisos
.. Inciso XV com redação dada pela Emenda Constitucional

nR 19, de 4-6-1998. 11 e 11I implicará a nulidade do ato e a punição da auto-
XVI - é vedada á acumulação remunerada de ridade responsável, nos termos da lei.

cargos públicos, exceto, quando houver compatibili- § 3.11 A lei disciplinará as formas de participação
dade de horários, observado em qualquer caso o dis- do usuário na administração pública direta e indireta,
posto no inciso XI: regulando especialmente:

* § 3R com redação dada pela Emenda Constitucional nR
a) a de dois cargos de professor; 19, de 4-6-1998.

b) a de um cargo de professor com outro, técni- I - as reclamações relativas à prestação dos
co ou científico; serviços públicos em geral, asseguradas a manuten-

c) a de dois cargos privativos de médico; ção de serviços de atendimento ao usuário e a avalia-



LEI Nl! 6.385, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1976

Dispõe sobre o mercado de valores
mobiliários e cria a Comissão de Valores
Mobiliários.

11 - os certificados de depósito de valores mo
biliários;

111 - outros títulos criados ou emitidos pelas so
ciedades anônimas, a critério do Conselho Monetá
rio Nacional.

V - a auditoria das companhias abertas;

VI - os serviços de consultor e analista de va
lores mobiliários.

Art. 22 São valores mobiliários sujeitos ao regi
me desta lei:

I - as ações, partes beneficiárias e debêntu
, res, os cupons desses títulos e os bônus de subscri
ção;

CAPíTULO I
Das Disposições Gerais

Art. 1Q Serão disciplinadas e fiscalizadas de
acordo com esta lei as seguintes atividades:

1- a emissão e distribuição de valores mobiliári
os no mercado;

11 - a negociação e intermediação no mercado
de valores mobiliários;

"t v~ '''",

111 - a organização, o funcionamento e as ope
rações das Bolsas de Valores;

IV - a administração de carteiras e a custódia
de valores mobiliários;
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ção periódica, externa e interna, da qualidade dos § 92 O disposto no inciso XI aplica-se às empre-
serviços; sas públicas e às sociedades de economia mista, e

* Inciso I acrescido pela Emenda Constitucional Ji119, de suas subsidiárias, que receberem recursos da União,
4-6-1998. , . . . . dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios

11 - o acesso dos usuanos a registros admlnls- para pagamento de despesas de pessoal ou de cus-
trativos e a informações sobre atos de governo, ob- teio em geral.
servado o disposto no art. 52, X e XXXIII; * § 9!l acrescido pela Emenda Constitucional Ji1 19, de

* Inciso 1/ acrescido pela Emenda Constitucional Ji119, de 4-6-1998.

4-6-1998. .,. _ § 10. É vedada a percepção simultânea de pro-
,. III-.a disciplina da.representaçao contra o exer- ventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou

C~CIO neghg~n~e ou ~bus~v~ de cargo, emprego ou fun- dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, em-
çao na admlnlstraçao publica. prego ou função pública ressalvados os cargos acu-

* Inciso 111 acrescido pela Emenda Constitucional Ji119, de muláveis na forma desta'Constituição os cargos eleti-
4-6-1998. . - d I 'd I . d I'

§ 42 Os atos de improbidade administrativa im- vos e os car~os em comls~ao ec ara os em el e 1-

portarão a suspensão dos direitos políticos, a perda vre n~meaçao e ~xoneraçao. .,
d f - 'bl' . d' ·b·l·d d d b § 10 acrescido pela Emenda Constitucional Ji1 20, de
a unçao pu Ica, a In ISpOnl II a e os ens e o 15-12-1998.

ressarcimento ao Erário, na forma e gradação previs-
tas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

§ 52 A lei estabelecerá os prazos de prescrição
para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor
ou não, que causem prejuízos ao Erário, ressalvadas
as respectivas ações de ressarcimento.

§ 62 As pessoas jurídicas de direito público e as
de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo
ou culpa.

§ 72 A lei disporá sobre os requisitos e as restri
ções ao ocupante de cargo ou emprego da adminis
tração direta e indireta que possibilite o acesso a in
formações privilegiadas.

* § ~ acrescido pela Emenda Constitucional Ji119, de
4-6-1998.

§ 82 A autonomia gerencial, orçamentária e fi
nanceira dos órgãos e entidades da administração di
reta e indireta poderá ser ampliada mediante contra
to, a ser firmado entre seus administradores e o Poder
Público, que tenha por objeto a fixação de metas de
desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei
dispor sobre:

* § EJD acrescido pela Emenda Constitucional Ji1 19, de
4-6-1998.

I - Oprazo de duração do contrato;
* Inciso I acrescido, pela Emenda Constitucional Ji119, de

4'6-1998.
11 - os controles e critérios de avaliação de de

sempenho, direitos, obrigações e responsabilidade
dos dirigentes;

* Inciso 1/ acrescido pela Emenda Constitucional Ji119, de
4·6·1998.

111 - aremuneração do pessoal.
* Inciso 111 acrescido pela Emenda Constitucional Ji119, de

4-6-1998....



lei:

1- os tftulos da dívida pública federal, estadual
ou municipal;

11 - os títulos cambiais de responsabilidade de
instituição financeira, exceto as debêntures.

LEI N2 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 Fe
derais.
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Parágrafo único. Excluem-se do regime desta gão público bem como daquelas para cuja criação ou
custeio o Erário haja concorrido ou concorra com me
nos de cinqüenta por cento do patrimônio ou da recei
ta anual, limitando-se, nestes casos, a sanção patri
monial à repercussão do ilícito sobre a contribuição
dos cofres públicos.

Art. 22 Reputa-se agente público, para os efeitos
desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitori
amente ou sem remuneração, por eleição, nomeação,
designação, contratação ou qualquer outra forma de
investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou
função nas entidades mencionadas no artigo anterior.

TfTUlO I

cAPfrUlO ÚNICO
Das Disposições Preliminares

Art. 112 Esta lei institui o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos Civis da União, das autarquias,
inclusive as em regime especial, e das fundações
públicas federais.

Art. 22 Para os efeitos desta lei, servidor é a
pessoa legalmente investida em cargo público.

LEI N2 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992

Dispõe sobre as sanções aplicáveis
aos agentes públicos nos casos de enri
quecimento ilícito no exercício de man
dato, cargo, emprego ou função na admI
nistração pública direta, indireta ou fun
dacional e dá outras providências.

CAPfTUlO I
-Das Disposições Gerais

Art. 12 Os atos de improbidade praticados por
qualquer agente público, servidor ou não, contra a ad
ministração direta, indireta ou fundacional de qual
quer dos-Poeeres da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios, de Território, de empresa in
corporada ao patrimônio público ou de entidade para
cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou
concorra com mais de cinqüenta por cento do patri
mônio ou da receita anual, serão punidos na forma
desta lei.

Parágrafo único. Estão também sujeitos às pe
nalidades desta lei os atos de improbidade praticados
conta o patrimônio de entidade que receba subven
ção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de ór-

LEI N2 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Dispõe sobre a proteção do consu
midor e dá outras providinclas.

TíTULO 111
Da defesa do consumidor em juízo

CAPfTUlO I
Disposições Gerais

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único,
são legitimados concorrentemente:

* Artigo, caput com redação dada pela Lei nJ19.008, de
21·3·1995.

I - O Ministério Público;
11-a União, os Estados, os Municípios e o Distri

to Federal;
111- as entidades e órgãos da administração pú

blica, direta ou indireta, ainda que sem personalidade
jurídica, especificamente destinados à defesa dos in
teresses e direitos protegídos por este Código,

IV - as associações legalmente constituídas há
pelo menos um ano e que incluam entre seus fins ins
titucionais a defesa dos interesses e direitos protegi
dos por este Código, dispensada a autorização as
semblear.

§ 12 O requisito da pré-constituição pode ser dis
pensado pelo juiz, nas ações previstas no art. 91 e se
guintes, quando haja manifesto interesse social evi
denciado pela dimensão ou característica do dano, ou
pela relevância do bem jurídico a ser protegido.

§ 22 (Vetado).
§ 32 (Vetado).



LEI N2 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976

Dispõe sobre as sociedades por
ações.

PROJETO DE LEI N2 3.140, DE 2000
(Do Sr. Chico da Princesa)

Altera a Lei n2 9.503, de 23 de se
tembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro.

CAPíTULO I
Características e natureza da

Companhia ou Sociedade Anônima

- Características

Art. 12 A companhia ou sociedade anônima terá
o capital dividido em ações, e a responsabilidade dos
sócios ou acionistas será limitada ao preço de emis
são das ações subscritas ou adquiridas.

- Objetivo Social

Art. 22 Podê ser objeto da companhia qualquer
empresa de fim lucrativo, não contrário à lei, à ordem
pública e aos bons costumes.

-§- 't.2. Qualquer que seja o"objeto, a d6mpanhia é
mercantil e se rege pelas leis e usos do comércio.

§ 22 O estatuto social definirá o objeto de modo
preciso e completo.

§ 32 A companhia-pGde- ter-per-ebjeto paI ticipar
de outras sociedades; ainda que não prevista no esta
tuto, a participação é facultada como meio de realizar
o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos fis
cais.
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LEI N!2 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 § 62 A Certidão de Dívida Ativa conterá os mes-
mos elementos do Termo de Inscrição e será autenti-

Dispõe sobre a cobrança judicial da cada pela autoridade competente.
Dívida Ativa da Fazenda Pública e dá ou-
tras providências. § 72 o Termo de Inscrição e a Certidão de Dívi-

da Ativa poderão ser preparados e numerados por
Art. 1SI A execução judicial para cobrança da Dí- processo manual, mecânico ou eletrônico.

vida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, § 82 Até a decisão de primeira instância, a Certi-
dos Municípios e respectivas autarquias será regida dão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substi-
por esta lei e, subsidiariamente, pelo Código de Pro- tuída, assegurada ao executado a devolução do prazo
cesso Civil. para embargos.

Art. 22 Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública § gSl O prazo para a cobrança das contribuições
aquela definida como tributária ou não-tributária na previdenciárias continua a ser o estabelecido no art.
lei n2 4.320, de 17 de março de 1964, com as altera- 144 da lei n2 3.807, de 26 de agosto de 1960.
ções posteriores, que estatui normas gerais de direito .
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos
e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e
do Distrito Federal.

§ 12 Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída
por lei às entidades de que trata o art. 12, será consi
derado Dívida Ativa da Fazenda Pública.

§ 22 A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compre
endendo a tributária e a não-tributária, abrange atuali
zação monetária, juros e multa de mora e demais en
cargos previstos em lei ou contrato.

§ 32 A inscrição, que se constitui no ato de con
trole administrativo da legalidade, será feita pelo ór
gão competente para apurar a Iiquidez e certeza do
crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efei
tos de direito, por 180 (cento e oitenta) dias ou até a
distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes
de findo aquele prazo.

§ 42 A Dívida Ativa da União será apurada e ins
crita na Procuradoria da Fazenda Nacional.

§ 52 O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deve
rá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e,
sempre que conhecido, o domicílio ou residência de
um e de outros;

1\- o valor originário da dívida, bem como o ter
mo inicial e a forma de calcular osjl1ros-de mora e de
mais encargos previstos em lei ou contrato;

111 - a origem, a natureza e o fundamento legal
ou contratual da dívida;

IV- a indicação, se for o caso, de estar a dívida
sujeita à atualização monetária, bem como o respecti-
vo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro
de Dívida Ativa; e .

VI - o número do processo administrativo ou do
auto de infração, se neles estiver apurado o valor da
dívida.
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CAPíTULO 11
Dos Direitos Sociais

TíTULO"
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

lEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

Art 7Q São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:

I - relação de emprego protegida contra despe
dida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei
complementar, que preverá indenização compensa
tória, dentre outros direitos;

11- seguro-desemprego, em caso de desempre
go involuntário;

111 - fundo de garantia do tempo de serviço;
IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmen

te unificado, capaz de atender a suas necessidades
vitais básicas e às de sua família com moradia, ali
mentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene,
transporte e previdência social, com reajustes peri6-

(Às Comissões de Viação e Transpor- go de mão de obra especializada, ou ::eja, agente de
tes; e de Constituição e Justiça e de Reda- trânsito.
ção (art. 54) - art. 24, 11) Os equipamentos utilizados na fiscalização de

trânsito devem auxiliar o agente de trânsito no cum
primento de sua missão. Contudo jamais substitui-lo,
principalmente em face do teor do art. 7P., inciso
XXVII da Constituição Federal, que garante o traba
lhador brasileiro a proteção da lei quanto à automa
ção do trabalho.

O Código de Trânsito Brasileiro não pode ser uti
lizado como estimulador ao desemprego, em face de
uma evolução tecnológica selvagem e sem controle
praticado em detrimento do interesse público.

Assim, apresento o projeto de lei em tela, o qual
esperamos sanar as falhas detectadas por meio do
apoio dos nobres parlamentares desta Casa, para
que possamos assegurar a sua aprovação.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2000. - Depu
tado Chico da Princesa

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1P. - O § 2P. do art. 280 da lei n2 9.503/97

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 280 .
§ 2P.- A infração deverá ser comprovada por de

claração da autoridade ou do agente da autoridade
de trânsito, bem como por aparelho eletrônico ou de
reações químicas operados diretamente pelo respec
tivo agente da autoridade de trânsito na fiscalização,
desde que homologados pelo órgão público compe
tente e devidamente regulamentado pelo Contran.

Art.2P. Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

Toda infração de trânsito detectada por um
agente de trânsito é suscetível em receber uma pena
lidade da autoridade de trânsito, de acordo com o rol
de penalidades listadas no Código de Trânsito Brasi
leiro.

A atual redação do parágrafo 22 do art. 280 per
mite que a infração seja comprovada mediante meio
eletrônico, audiovisual, reações químicas ou outro
meio tecnologicamente disponível, e ainda, atribui ao
Contran a missão de regulamentá-los.

Da forma genérica que o dispositivo trata o as
sunto, bem como ao delegar ao Contran a missão de
regulamentar os equipamentos existentes e ainda os
que poderão surgir, em pouco tempo presenciaremos
o triste quadro da substituição do homem pela máqui
na, ou seja, o desaparecimento da figura do agente
de trânsito.

É certo que agente de trânsito, detentor dos co
nhecimentos necessários para realizar a fiscalização
do trânsito, tem o discernimento para avaliar todas as
circunstâncias que envolve o fato no trânsito, para ca
racterizá-lo ou não como infração de trânsito.

Já o equipamento eletrônico audiovisual, foto
gráfico ou outros, instalados nas vias, sem a opera
ção direta de um funcionário responsável, quando
apresentam falhas resultam na aplicação de multas
indevidas à diversos condutores, comprometendo
assim a credibilidade na fiscalização de trânsito.

Na verdade, percebe-se que algumas autori
dades públicas estão adquirindo em grande escala
tais equipamentos, objetivando o aumento na arre·
cadação com multas, e ainda visando a redução na
despesa com a fiscalização do trânsito, com empre-



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

LEI N2 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Institui o Código de Trânsito Brasi
leiro.

XXIV - aposentadoria;
XXV - assistência gratuita aos filhos e depen

dentes desde o nascimento até seis anos de idade
em creches e pré-escolas;

XXVI- reconhecimento das convenções e acor
dos coletivos de trabalho;

XXVIXXVII - proteção em face da automação,
na forma da lei;

XXVIII- seguro contra acidentes de trabalho, a
cargo do empregador, sem excluir a indenização a
que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou
culpa;

XXIX - ação, quanto a créditos resultantes das
relações de trabalho, com prazo prescricional de:

a) cinco anos para o trabalhador urbano, até o li
mite de dois anos após a extinção do contrato;

b) até dois anos após a extinção do contrato,
para o trabalhador rural;

XXX - proibição de diferença de salários, de
exercício de funções e de critério de admissão por
motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;

XXXI - proibição de qualquer discriminação no
tocante a salário e critérios de admissão do trabalha
dor portador de deficiência;

XXXII - proibição de distinção entre trabalho
manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais
respectivos;

XXXIII- proibição de trabalho noturno, perigoso
ou insalubre a menores de 18 (dezoito) e de qualquer
trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

* Inciso XXXIII com redação dada pela Emenda Constituci
onal n920, de 15-12-1998.

XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalha
dor com vínculo empregatício permanente e o traba
lhador avulso.

Parágrafo único. São assegurados à categoria
dos trabalhadores domésticos 05 direitos previstos nos
incisos IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI e XXIV, bem
como a sua integração à previdência social.
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dicas que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo ve- XXII- redução dos riscos inerentes ao trabalho,
dada sua vinculação para qualquer fim; por meio de normas de saúde, higiene e segurança;

V - piso salarial proporcional à extensão e à XXIII - adicional de remuneração para as ativi-
complexidade do trabalho; dades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da

VI - irredutibilidade do salário, salvo o dispoSto lei;
em convenção ou acordo coletivo;

VII - garantia de salário, nunca inferior ao míni
mo, para os que percebem remuneração variável;

VIII- décimo terceiro salário com base na remu
neração integral ou no valor da aposentadoria;

IX - remuneração do trabalho noturno superior
à do diurno;

X - proteção do salário na forma da lei, constitu
indo crime sua retenção dolosa;

XI- participação nos lucros, ou resultados, des
vinculada da remuneração, e, excepcionalmente, par
ticipação na gestão da empresa, conforme definido
em lei;

XII - salário-família pago em razão do depen
dente do trabalhador de baixa renda nos termos da
lei;

.. Inciso XII com redação dada pela Emenda Constitucional
nJl20, de 15-12-1998.

XIII- duração do trabalho normal não superior a
oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, fa
cultada a compensação de horários e a redução da
jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de
trabalho;

. XIV - jornada de seis horas para o trabalho rea
lizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo
negociação coletiva;

XV - repouso semanal remunerado, preferenci
almente aos domingos;

XVI- remuneração do serviço extraordinário su
perior, no mínimo, em cinqüenta por cento à do nor
mal;

XVII- gozo de férias anuais remuneradas com,
pelo menos, um terço a mais do que o salário nor
mal;

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do em
prego e do salário,"com a duração de cento e vinte
dias;

XIX -"licença-paternidade, nos termos fixados
em lei;

XX - proteção do mercado de trabalho da mu
lher, mediante incentivos específicos, nos termos da
lei;

XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de
serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos
da lei;



CAPíTULO XVIII
Do Processo Administrativo
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.......... auto-escolas e centros de formação de
condutores.

(Apense-se ao Projeto de lei n2 2.435,
de 2000)

Seção I
Da Autuação

Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legisla
ção de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual
constará:

I - tipificação da infração;
11 - local, data e hora do cometimento da infra-

ção;

111 - caracteres da placa de identificação do veí
culo, sua marca e espécie, e outros elementos julga
dos necessários à sua identificação;

IV - o prontuário do condutor, sempre que pos
sível;

V - identificação do órgão ou entidade e da au
toridade ou agente autuador ou equipamento que
comprovar a infração;

VI- assinatura do infrator, sempre que possível,
valendo esta como notificação do cometimento da in
fração.

§ 12 (VETADO)

§ 22 A infração deverá ser comprovada por de
claração da autoridade ou do agente da autoridade
de trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipa
mento audiovisual, reações químicas ou qualquer ou
tro meio tecnologicamente disponível, previamente
regulamentado pelo Contran.

§ 32 Não sendo possível a autuação em fla
grante, o agente de trânsito relatará o fato à autorida
de no próprio auto de infração, informando os dados
a respeito do veículo, além dos constantes nos inci
sos I, 11 e 111, para o procedimento previsto no artigo
seguinte.

§ 42 O agente da autoridade de trânsito compe
tente para lavrar o auto de infração poderá ser servi
dor civil, estatutário ou celetista ou, ainda, policial mi
litar designado pela autoridade de trânsito com juris
dição sobre a via no âmbito de sua competência.

PROJETO DE LEI Nlla.141, DE 2000
(Do Sr. Coronel Garcia)

Dispõe sobre isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) na
aquisição de veículos a'Jtomotores, para
utilização em cursos de condutores, por

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Ficam isentos do Imposto sobre Produtos

Industriatizados (IPI) os veículos automotores de fa
bricação nacional de até 72 HP de potência bruta
(SAE), quando adquiridos por auto-escolas ou cen
tros de formação de condutores e destinados à apren
dizagem de condutores, na forma prevista na Lei nSl

9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsi
to Brasileiro).

§ 12 A isenção de que trata o caput restrin
gir-se-á tão-somente para a aquisição de veículos au
tomotores a serem utilizados, exclusivamente, no trei
namento prático de direção veicular.

§ 22 Os veículos de aprendizagem adquiridos
com o benefício da isenção prevista nesta lei deverão
atender ao disposto no art. 154, da lei n2 9.503/97.

Art. 22 O benefício previsto no art. 12 Iimitar-se-á
ao máximo de 3 (três) veículos por ano para cada au
to-escola ou centro de formação de condutores.

Art. 32 A isenção será reconhecida pela Secreta
ria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, me
diante prévia verificação de que o adquirente preen
che os requisitos previstos nesta lei.

Art. 42 É assegurado o crédito do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) relativo às matéri
as-primas, aos produtos intermediários e ao material
de embalagem efetivamente utilizados na industriali
zação dos produtos referidos nesta lei.

Art. 52 O imposto incidirá normalmente sobre
quaisquer acessórios opcionais que não sejam equi
pamentos originais dos veículos adquiridos, bem
como de peças e demais materiais de reposição.

Art. f3ll A alienação do veículo, adquirido nos ter
mos desta lei, antes de 2 (dois) anos contados da
data de sua aquisição, a pessoas física ou jurídica
que não satisfaçam às condições e aos requisitos
nela estabelecidos, acarretará o pagamento pelo alie
nante do tributo dispensado, atualizado na forma da
legislação específica.

Parágrafo único. A inobservância do disposto
neste artigo sujeita, ainda, o alienante ao pagamento
de multa e juros moratórios previstos na legislação
em vigor para a hipótese de fraude ou falta de paga
mento do imposto devido.

Art. p. No caso de falência ou mudança de ativida
de do adquirente o veículo só poderá ser alienado ob
servadas as disposições contidas no artigo anterior.
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Art. 82 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.
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CAPíTULO XIV
Da Habilitação

Justificação

A Lei n28.989, de 24 de fevereiro de 1995, revi
gorada por diversos dispositivos legais até 31 de de
zembro de 2003, concede isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados na aquisição de automóve
is para utilização no transporte autônomo de passa
geiros, bem como por pessoas portadoras de defi
ciência física e aos destinados ao transporte escolar.

Tal benefício parece amplamente justo, entre
tanto, entendo que outra categoria - a dos responsá
veis pelos treinamentos e formação de condutores de
veículos automotores - foi esquecida e é igualmente
merecedora deste benefício, em condições similares
e específicas.

O atual Código de Trânsito Brasileiro e as nor
mas complementares que disciplinam a concessão
de Carteira Nacional de Habilitação e Permissão para
Dirigir, impõem a necessidade de constante renova
ção da frota de veículos destinados à prática de dire
ção veicular, visando a atender melhor à formação de
condutores de veículos automotores.

Ressalte-se a obrigatoriedade legal de 15 (quin
ze) horas, no mínimo, de aula prática de direção vei
cular, o que, certamente, ocasiona desgaste acentua
do nos veículos utilizados.

Há de se considerar que os veículos destinados
à aprendizagem de condutores são ostensivamente
identificados para tal finalidade, de acordo com o art.
154 do CTS e são desvalorizados por ocasião de
suas alienações.

A aprovação desta lei beneficiará todas as au
to-escolas sediadas no território nacional; criará no
vos empregos; contribuirá para a melhor formação de
motoristas e minimizará os custos de obtenção de
carteira nacional de habilitação.

Em razão dos motivos acima, apelo aos nobres
colegas parlamentares· para a aprovação do projeto
ora apresentado.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Coronel Garcia

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CeDI

LEI N2 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Institui o Código de Trânsito Brasi~

leiro.
. ,...... ~ .

Art. 154. Os veículos destinados à formação de
condutores serão identificados por uma faixa amare
la, de vinte centímetros de largura, pintada ao longo
da carroçaria, à meia altura, com a inscrição
AUTO-ESCOLA na cor preta.

Parágrafo único. No veículo eventualmente utili
zado para aprendizagem, quando autorizado para
servir a esse fim, deverá ser afixada ao longo de sua
carroçaria, à meia altura, faixa branca removível, de
vinte centímetros de largura, com a inscrição
AUTO-ESCOLA na cor preta.

LEI N2 8.989, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995

Dispõe sobre isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) na
aquisição de automóveis para utilização
no transporte autônomo de passageiros,
bem como por pessoas portadoras de
deficiência física e aos destinados ao
transporte escolar, e dá outras providên
cias.

Art. 12Ficam isentos do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) os automóveis de passageiros
de fabricação nacional de até 127 HP de potência
bruta (SAE), quando adquiridos por:

1 - motoristas profissionais que exerçam, com
provadamente, em veículo de sua propriedade ativi
dade de condutor autônomo de passageiros, na con
dição de titular de autorização, permissão ou conces
são do Poder Público e que destinem o automóvel à
utilização na categoria de aluguel (táxi);

* Inciso I com redação dada pela Lei nJ1 9.317, de
5-12-1996.

11 - motoristas profissionais autônomos titulares
de autorização, permissão ou concessão para explo
ração do serviço de transporte individual de passage
iros (táxi), impedidos de continuar exercendo essa ati
vidade em virtude de destruição completa, furto ou
roubo do veículo, desde que destinem o veículo ad
quirido à utilização na categoria de aluguel (táxi);

111- cooperativas de trabalho que sejam permis
sionárias ou concessionárias de transporte público de
passageiros, na categoria de aluguel (táxi), desde
que tais veículos se destinem à utilização nessa ativi
dade;



§ 22 Excluem-se da obrigatoriedade
prevista neste artigo os veículos componen
tes da frota das Forças Armadas, os de re-

Parágrafo único. A exigência para
aquisição de automóvel de quatro portas e
de até 127 HP de potência bruta (SAE) não
se aplica aos deficientes físicos de que trata
o inciso IV do caput deste artigo." (NR)

Art. 32 A Lei n2 9.660, de 1998, passa a vigorar
com as seguintes alterações:

"Art. 1Q .

Restaura a vigência da Lei n2 8.989,
de 24 de fevereiro de 1995, que dispõe
sobre a isenção do Imposto sobre Produ
tos Industrializados (IPI) na aquisição de
automóveis destinados ao transporte au
tônomo de passageiros e ao uso de por
tadores de deficiência física, reduz o im
posto de importação para os produtos
que especifica, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se
guinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1Q É restaurada a vigência da Lei nSl 8.989,
de 24 de fevereiro de 1995, que, com as alterações
determinadas pelo art. 29 da Lei n2 9.317, de 5 de de
zembro de 1996, passa a vigorar até 31 de dezembro
de 2003.

§ 1S! No período de 1!2 de outubro a 31 de dezem
bro de 1999, a vigência da Lei n2 8.989, de 1995, ob
servará as prescrições contidas no art. 211 da Lei nSl

9.660, de 16 de junho de 1998.
§ 2.ll É mantida, até 31 de dezembro de 1999, a

isenção fiscal aos portadores de deficiência física na
forma do art. 12, inciso IV, da Lei nll 8.989, de 1995,
tanto na aquisição de veículos movidos à gasolina
como a combustíveis de origem renovável.

Art. 22 O art. 1!2 da Lei nJl8.989, alterado pelo art.
29 da Lei n2 9.317, de 5 de dezembro de 1996, passa
a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 12 Ficam isentos do Imposto sobre Produ
tos Industrializados (IPI) os automóveis de passagei
ros de fabricação nacional de até 127 HP de potência
bruta (SAE), de no mínimo quatro portas, inclusive a
de acesso ao bagageiro, movidos a combustíveis de
origem renovável, quando adquirido por:
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IV - pessoas que, em razão de serem portado- MEDIDA PROVISÓRIA N2 1.939-29,
ras de deficiência física, não possam dirigir automó- DE 26 DE MAIO DE 2000
veis comuns.

Art. 211 O benefício de ql,le trata o art. 12 somente
poderá ser utilizado uma vez, salvo se o veículo tiver
sido adquirido há mais de três anos, caso em que o
benefício poderá ser utilizado uma segunda vez.

* Artigo com reclaçiio dada p91a Lei nR 9.317, de
5-12-1996.

Art. 311 A isenção será reconhecida pela Secreta
ria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, me
diante prévia verificação de que o adquirente preen
che os requisitos previstos nesta lei.

Art. 411 Fica assegurada a manutenção do crédi
to do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
relativo às matérias-primas, aos produtos intermediá
rios e ao material de embalagem efetivamente utiliza
dos na industrialização dos produtos referidos nesta
lei.

Art. 52 O imposto incidirá normalmente sobre
quaisquer acessórios opcionais que não sejam equi
pamentos originais do veículo adquirido.

Art. 62 A alienação do veículo, adquirido nos ter
mos desta lei ou das Leis nlls 8.199, de 28 de junho de
1991, e 8.843, de 10 de janeiro de 1994, antes de três
anos contados da data de sua aquisição, a pessoas
que não satisfaçam às condições e aos requisitos es
tabelecidos nos referidos diplomas legais, acarretará
o pagamento pelo alienante do tributo dispensado,
atualizado na forma da legislação tributária.

Parágrafo único. A inobservância do disposto
neste artigo sujeita ainda o alienante ao pagamento
de multa e juros moratórios previstos na legislação
em vigor para a hipótese de fraude ou falta de paga
mento do imposto devido.

Art. 72 No caso de falecimento ou incapacitação
do motonsta profissional alcançado pelos incisos I e 11
do art. 111 desta lei, sem que tenha efetivamente ad
quirido veículo profissional, o direito será transferido
ao cônjuge, ou ao herdeiro designado por esse ou
pelo juízo, desde que seja motorista profissional habi
litado e destine o veículo ao serviço de táxi.

Art. 8S! Ficam convalidados os atos praticados
com base na Medida Provisória nll 790, de 29 de de
zembro de 1994.

Art. 92 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação, vigorando até 31 de dezembro de 1995.

Art. 10. Revogam-se as Leis nlls 8.199, de 1991,
e 8.843, de 1994.

* Vide Meclida Provisória nR 1.939-29, de 26-5-2000.



11- ônibus;
111 - caminhões,
IV - reboques e semi·reboques;
V - chassis com motor;
VI - carrocerias;
VII - tratores rodoviários para semi-reboques;
VIII - tratores agrícolas e colheitadeiras;
IX - máquinas rodoviárias; e
X - autopeças, componentes, conjuntos e sub

conjuntos necessários à produção dos veículos lista
dos nos incisos I a IX, incluídos os destinados ao mer
cado de reposição.

(*) § 22 O disposto nos arts. 17 e 18 do Decre
to-Lei n2 37, de 18 de novembro de 1966, e no Decre-

I - veículos leves: automóveis e comerciais le-
ves;
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presentação dos titulares dos Poderes da to-Lei n2 666, de 2 de julho de 1969, não se aplica aos
União, dos Estados, do Distrito Federal e produtos importados nos termos deste artigo, objeto
dos Municípios e, conforme dispuser regula- de declarações de importações registradas a partir de
mento, aqueles destinado.s à prestação de 7 de janeiro de 2000.
serviços públicos em faixãs de fronteira e 10- Art. 62 A fruição da redução do imposto de im-
calidades desprovidas de abastecimento portação de que trata esta Medida Provisória depen-
com combustíveis renováveis." (NR) de de habilitação específica no Sistema Integrado de

"Art. 22 Comércio Exterior- SISCOMEX.
.......... Parágrafo único. A solicitação de habilitação
§ 32 Fica excluído da obrigatoriedade será feita mediante petição dirigida à Secretaria de

prevista no caput deste artigo o veículo na· Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento,
cional destinado ao integrante de missões Indústria e Comércio Exterior, contendo:
diplomáticas, de repartições consulares de I - comprovação de regularidade com o paga.
carreira e de delegações especiais acredita· mento de todos os tributos e contribuições sociais fe.
das junto ao Governo brasileiro, bem assim derais;
ao funcionário, perito, técnico ou consultor 11 _ cópia autenticada do cartão de inscrição no
de representações de organismos internaci- Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;
onais ou regionais de caráter permanente, 111 _ comprovação, exclusivamente para as- em-
dos quais o Brasil seja membro, ou ampara· presas fabricantes dos produtos relacionados no inci-
do por acordos internacionais celebrados so X do § 12 do artigo anterior, de que mais de cin-
pelo Brasil, observado o princípio da reci- qüenta por cento do seu faturamento líquido anual é
procidade quando cabível, desde que de na· decorrente da venda desses produtos, destinados à
cionalidade estrangeira e não possua resi· montagem e fabricação dos produtos relacionados
dência permanente no BrasiL" (NR) nos incisos Ia X do citado § 12 e ao mercado de rep~si-

Art. 42 O disposto no art. 2Q desta Medida Pro- ção.
visória somente se aplica a partir de 12 de janeiro de Art. 72 Ficam convalidados os atos praticados
2000. com base na Medida Provisória n2 1.939-28, de 27 de

Art. 52 Fica reduzido em quarenta por cento o abril de 2000.
imposto de importação incidente na importação de Art. 8~ Esta Medida Provisória entra em vigor na
partes, peças, componentes, conjuntos e subconjun- data de sua publicação.
tos, acabados e semi-acabados, e pneumáticos. Art. 92Fica revogado,- a partir delirãejaneíro de

§ 1
2

O disposto no caput aplica-se exclusiva- 2000, o § 22 do art. 22 da Lei n2 9.660, de 16 de junho
mente às importações destinadas aos processos pro· de 1998.
dutivos das empresas montadoras e dos fabricantes Brasília, 26 de maio de 2000; 1792 da Indepen-
de:

dência e 1122 da República.
(*) Dispositivo transposto do art. 92 da MP n2 1.994-36

para esta Medida.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Luiz Fe
lipe Lampreia - Pedro Malan - Alcides Lopes Tápias.

PROJETO DE LEI N2 3.142, DE 2000
(Da Sra. Marinha Raupp)

Dispõe sobre o percentual mínimo
de recursos destinados para a educação
indígena.

(Às Comissões de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias; de Educa·
ção, Cultura e Desporto; de Finanças e Tri
butação (art. 54); e de Constituição e Justi
ça e de Redação (art. 54) - art. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:



Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu
tada Marinha Raupp.

Além dos recursos fica instituída a garantia de
que as populações indígenas terão direito a participar

dos organismos de formulação, acompanhamento e
avaliação das políticas de educação indígena, em ní
vel federal, estadual e municipal, o que, com certeza,
fará com que a aplicação dos recursos seja feita de
forma adequada e traga resultados positivos.

Esperamos que com essa proposição possa
mos dar um grande passo na demonstração de que o

povo brasileiro está preocupado e quer dar as condi
ções adequadas de tratamento para os nossos índi
os.

Evidente é que o percentual de 0,3% é adequa
do, pois nossa população indígena é de aproximada
mente 270.000 habitantes (0,2% da .população brasi
leira) e está em constante crescimento, sendo a maio
ria da população constituída por crianças e jovens em
idade escolar, tendo em vista o crescimento populaci
onal dos últimos anos.

é importante ressaltar que os recursos serão

aplicados observando o disposto nos artigos 78, 19 e
ao da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB,
como a garantia a educação escolar bilíngüe e inter
cultural aos povos indígenas, recuperação das me
mórias históricas, dentre outras diretrizes fundamen
tais.

Justificação

A Nação brasileira tem uma enorme dívida com
os primeiros habitantes de nosso País, os indígenas.
Após séculos de exploração e de extermínio de nos
sos índios finalmente parece haver uma sensibiliza
~ão dos setores da população sobre a importância e o
potencial que nossos indígenas possuem.

Na última década conseguiu-se, talvez pela pri
meira vez em 500 anos, obter um crescimento da po
pulação indígena que até alguns anos vinha sendo di
minuída, dia após dia, devido às mais diversas formas
de extermínio.

É imensa a dívida que nós, os brasileiros, temos
com estas comunidades e, faz-se necessário consoli
dar direitos para que fique claramente demonstrada a
intenção de nossa Nação que é a de dispor os indíge
nas de todos os meios para seu desenvolvimento har
mônico, preservação e manutenção de sua cultura e
formação.

Os avanços obtidos nos últimos anos não são
suficientes ainda para podermos afirmar que nossos
índios vivem com dignidade. Muito ainda há a ser fei
to.

É nesse intuito que apresento este projeto de lei
que tem como finalidade destinar recursos garantidos
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Art. 12 Será obrigatoriamente destinado para o constitucionalmente para a educação indígena que
desenvolvimento e manutenção da educação indíge- atualmente encontra-se em situação muito aquém da
na o percentual de 0,3% dos recursos destinados à desejada.
manutenção e desenvolvimento do ensino previstos . . . N • •

no caput do artigo 212, da Constituição da República Objetiva a presente proposlçao destinar, obriga-
Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. toriamente, o percentual de 0,3% dos recursos desti-

Parágrafo único. Os municípios que comprova- nados à manutenção e desenvolvimento do ensino
rem não possuir populações indígenas em seu territó- previstos no caput do artigo 212, da Constituição Fe-
rio estão desobrigados de realizar o disposto no ca- deral para o desenvolvimento e manutenção da edu-
put do artigo 12 desta lei. cação indígena.

Art. 22 As populações indígenas terão direito a O artigo 212 de nossa Constituição ordena o se-
participar dos organismos de formulação, acompa- . t .
nhamento e avaliação das políticas de educação indí- gUln e.
gena, em nível federal, estadual e municipal, quando Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca
for o caso. menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e

Art. 32 Na aplicação dos recursos será observa- os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da
do o disposto nos artigos 78, 79 e ao da Lei n2 9.394, receita resultante de impostos, compreendida a pro-
d~ 20 de dezembro de 19~6, que ~Est~,beleceas Dire- veniente de transferências, na manutenção e desen-
trizes e Bases da Educaçao Nacional. volvimento do ensino.

Art. 42 O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de cento e vinte dias.

Art. 52 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA LEI Nl!9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - Estabelece as Diretrizes e Bases da
CeDI Educação Nacional.

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TíTULO VIII
Da Ordem Social

CAPíTULO 111
Da Educação, da Cultura e do Desporto

Seção I
Da Educação

Art. 212. A União aplicará, anualm.ente, 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 pro
veniente de transferências, na manutenção e desen
volvimento do ensino.

§ 12 A parcela da arrecadação de impostos
transferida pela União aos Estados, ao Distrito Fede
ral e aos Municípios, ou pelos Estados aos respecti
vos Municípios, não é considerada, para efeito do cál
culo previsto neste artigo, receita do Governo que a
transferir.

§ 22 Para efeito do cumprimento do disposto no
caput deste artigo, serão considerados os sistemas
de ensino federal, estadual e municipal e os recursos
aplicados na forma do art. 213.

§ 32 A distribuição dos recursos públicos asse
gurará prioridade ao atendimento das necessidades
do ensino obrigatório, nos termos do plano nacional
de educação.

§ 42 Os programas suplementares de alimenta
ção e assistência ~ saúde previstos no art. 208, VII,
serão financiados com recursos provenientes de con
tribuiqões sociais e outros recursos orçamentários.

§ 52 O ensino fundamental público terá como
fonte adicional de financiamento a contribuição social
do salário-educação, recolhida pelas empresas, na
forma da lei.

* § 5!J com redação dada pela Emenda Constitucional nR
14, de 12-9-1996.

TíTULO VIII
Das Disposições Gerais

Art. 78. O Sistema de Ensino da União, com a
colaboração das agências federais de fomento à cul
tura e de assistência aos índios, desenvolverá progra
mas integrados de ensino e pesquisa, para oferta de
educação escolar bilíngüe e intercultural aos povos
indígenas, com os seguintes objetivos:

1- proporcionar aos índios, suas comunidades e
povos, a recuperação de suas memórias históricas; a
reafirmação d<t suas identidades étnicas; a valoriza
ção de suas línguas e ciências;

li - garantir aos índios, suas comunidades e po
vos, o acesso às informações, conhecimentos técni
cos e científicos da sociedade nacional e demais soci
edades indígenas e não-índias.

Art. 79. A União apoiará técnica e financeira
mente os sistemas de ensino no provimento da edu
cação intercultural às comunidades indígenas, de
senvolvendo programas integrados de ensino e pes
quisa.

§ 12 Os programas serão planejados com au
diência das comunidades indígenas.

§ 22 Os programas a que se refere este artigo,
incluídos nos Planos Nacionais de Educação, terão
os seguintes objetivos:

I - fortalecer as práticas socioculturais e a lín
gua materna de cada comunidade indígena;

11 - manter programas de formação de pessoal
especializado, destinado à educação escolar nas co
munidades indígenas;

111- desenvolver currículos e programas especí
ficos, neles incluindo os conteúdos culturais corres
pondentes às respectivas comunidades;

IV - elaborar e publicar sistematicamente mate
rial didático específico e diferenciado.

Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvol
vimento e a veiculação de programas de ensino a dis
tância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e
de educação continuada.

§ 12 A educação a distância, organizada com
abertura e regime especiais, será oferecida por insti
tuições especificamente credenciadas pela União.

§ 29 A União regulamentará os requisitos para a
realização de exames e registro de diploma relativos
a cursos de educação a distância.



rio.

Justificação

O presente projeto de lei tem a finalidade de ins
tituir a gratificação de risco de vida aos servidos en
carregados da segurança pública.

São trabalhadores que põem, a todo o momen
to, em risco a sua vida, sua segurança pessoal, sua
saúde física e mental. Suas atividades profissionais
são perigosas e insalubres, como é o caso dos bom
beiros.

É do conhecimento de todos que a remunera
ção destes profissionais é 'muito baixa, dificilmente

o Congresso Nacional decreta:
Art. J.2 É criada a gratificação de risco de vida

para os integrantes das profissões de policiais federa
is, civis, militares e dos corpos de bombeiros pelo
exercício de atividades em áreas de periculosidade e
insalubres.

Art. 22 A gratificação de risco de vida que trata o
artigo anterior será percebida cumulativamente com
as demais vantagens e o valor, único para todos os
beneficiados, será o correspondente a um soldo de
beneficiário.

Art. 3S! O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de 90 (noventa) dias.

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

Art. 52 Revogam-se as disposições em contrá-

PROJETO DE LEI NS! 3.144, DE 2000
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Dispõe sobre a não incidência de
multas e juros de mora sobre atrasos no
pagamento de débitos, nos casos que
especifica.

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação (art. 54) - art.
24, li}

31374 Quinta-feira 15 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

§ 32 As normas para produção, controle e avalia- tes se vejam privados do recebimento de salários,
ção de programas de educação a distância e a autori- nas datas previstas.
zação para sua implementação, caberão aos respec- O presente projeto de lei tem por finalidade, fa-
tivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação zer com que os servidores da administração direta e
e integração entre os diferentes sistemas. indireta deixem de ser onerados com despesas cor-

§ 42 A educação a distância gozará de tratamen- respondentes a atrasos na quitação de seus débitos
to diferenciado, que incluirá: para com os entes públicos, em razão de atrasos no

I - custos de transmissão reduzidos em canais pagamento de seus salários.
comerciais de radiodifusão sonora e de sons e ima- Esperamos contar com o apoio dos nobres pa-
gens; res para a aprovação do presente projeto de lei.

11 - concessão de canais com finalidades exclu- Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu-
sivamente educativas; tado José Carlos Coutinho, PFL - RJ.

111- reserva de tempo mínimo, sem ônus para o PROJETO DE LEI N2 3.145, DE 2000
Poder Público, pelos concessionários de canais co- (Do Sr. José Carlos Coutinho)
merciais.

Cria gratificação de risco de vida
para os integrantes das profissões de
policiais federais, civis, militares e dos
corpos de bombeiros e dá outras provi
dências.

(Apense-se ao Projeto de Lei n.Q 122,
de 1999)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Não incidirão multas ou juros de mora por

atraso no pagamento de débitos dos servidores públi
cos para com a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios, bem como suas subsidiárias, conces
sionárias ou permissionárias de serviços públicos,
durante o período em que perdurar atraso correspon
dente no pagamento de seus vencimentos e salários.

Art. 22 A disposição que trata o artigo anterior se
aplicam a débitos de qualquer natureza de servidores
de qualquer dos três níveis do Governo, para qual
quer entidade do Governo.

Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

São freqüentes os atrasos nos pagamentos de
salários de funcionários nas áreas do Poder Executi
vo, pelos Municípios e Estados.

É eminentemente justo, que o Estado como um
todo, em qualquer dos seus níveis se solidarize com
aqueles servidores que, por negligência dos dirigen-
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assegurando-lhe o atendimento às suas necessida
des vitais básicas de moradia, alimentação, educa
ção, saúde e lazer.

Esta gratificação de risco que aqui proponho
pode não resolver a situação desses profissionais,
mas proporcionará principalmente maior tranqüilida
de no exercício das funções.

Esperamos contar com o apoio dos nobres pa
res para a aprovação do presente projeto de lei.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado José Carlos Coutinho, PFL - RJ.

PROJETO DE LEI NlZ 3.146, DE 2000
(Do Sr. Paulo Paim)

Dispõe sobre o reajuste a ser con·
cedido aos aposentados e pensionistas
do Regime Geral de Previdência Social
em 12 de maio de 2000.

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; de Finanças e Tributação (art. 54);
e de Constituição e Justiça e de Redação
(art. 54 - art. 24 11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q Os benefícios mantidos pela Previdência

Social serão reajustados, em 12 de maio de 2000, em
11,03% (onze vírgula zero três por cento).

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

A Lei n9.9.971 , de 18 de maio de 2000, estabele
ce, em seu art. 32, as regras para o reajuste do salário
mínimo a partir de 3 de abril de 2000. Assim, estipula
percentuais de 5,66%, a título de reajuste, e de
5,08%, a título de aumento real, o que resultou em um
reajuste global de 11 ,03%. Passa, portanto, o valor do
salário mínimo a ser fixado em R$151 ,00 a partir da
quela data.

Por outro lado, a Medida Provisória nº2.022-17,
de 23 de maio de 2000, prevê, em seu art. 17, um rea
juste de apenas 5,81 % para os benefícios mantidos
pela Previdência Social. De ressaltar que o índice de
reajuste será ainda menor para os benefícios conce
didos pela Previdência Social a partir de 112. de julho de
1999, os quais deverão respeitar o critério pro rata
previsto no parágrafo único deste mesmo dispositivo.

Trata-se, sem sombra de dúvidas, de um proce
dimento que prejudicará sobremaneira os aposenta
dos e pensionistas do Regime Geral da Previdência
Social, haja vista que o índice de 5,81% não repõe as
perdas sofridas ao longo do ano de 1999 e não man
tém, portanto, em caráter permanente o valor real dos

benefícios previdenciários, conforme preceitua a
Constituição Federal e a Lei n-º8.213, de 24 de julho
de 1991, no seu art. 41.

Além disso, este índice diferenciado para os be·
neficiários do Regime Geral continuará a levar ao
achatamento dos valores dos benefícios, de tal sorte
que num futuro próximo estarão todos percebendo
apenas um salário mínimo.

Buscando reverter, em parte, este quadro, o Pro
jeto de Lei de nossa autoria pretende conceder aos be
nefícios mantidos pela Previdência Social o mesmo ín
dice de reajuste conferido ao salário mínimo.

Tendo em vista a importância desta matéria,
bem como o seu elevado caráter social, contamos
com o apoio dos nobres pares para a aprovação ime
diata desta nossa Proposição.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Paulo Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

LEI Nº 9.971 , DE 18 DE MAIO DE 2000

Dispõe sobre o salário mínimo a
partir de 12 de maio de 1996, e dá outras
providências.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1ºA partir de 1º de maio de 1996, até 30 de

abril de 1997, o salário mínimo será de R$112,00
(cento e doze reais).

Parágrafo único. Em virtude do disposto no ca·
put, o valor diário do salário mínimo corresponderá a
R$3,73 (três reais e setenta e três centavos) e o seu
valor horário a R$0,51 (cinqüenta e um centavos).

Art. 212. A partir de 12 de maio de 1997, até 30 de
abril de 1998, o salário mínimo será de R$120,00
(cento e vinte reais).

Parágrafo único. Em virtude do disposto no ca·
put, o valor diário do salário mínimo corresponderá a
R$4,00 (quatro reais) e o seu valor horário a R$0,54
(cinqüenta e quatro centavos).

Art. 32 A partir de 19. de maio de 1998, até 30 de
abril de 1999, após a aplicação dos percentuais de
4,81 % (quatro vírgula oitenta e um por cento), a título
de reajuste, e de 3,362% (três vírgula trezentos e ses
senta e dois por cento), a título de aumento real, so·
bre o valor de R$120,00 (cento e vinte reais), o salário
mínimo será de R$130,00 (cento e trinta reais).



LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

TíTULO 111
Do Regime Geral de Previdência Social

Dispõe sobre os planos de benefíci
os da Previdência Social, e dá outras
providências.

31376 Quinta-feira 15 mÁRIo DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

Parágrafo único. Em virtude do disposto no ca- gamento dos benefícios de prestação continuada
put, o valor diário do salário mínimo corresponderá a concedidos a partir de 12 de agosto de 1992 seja efe-
R$4,33 (quatro reais e trinta e três centavos) e o seu tuado do décimo primeiro ao décimo segundo dia útil
valor horário a R$0,59 (cinqüenta e nove centavos). do mês seguinte ao de sua competência, retoman-
.................................................................................... do-se à regra geral, disposta no § 42 deste artigo, tão

logo superadas as dificuldades.
*§ fjQ Acrescido pela Lei n9 8.444, de 20-7-1992.

§ 62 O primeiro pagamento de renda mensal do
benefício será efetuado até 45 (quarenta e cinco) dias
após a data da apresentação, pelo segu rado, da do
cumentação necessária a sua concessão.

*Primitivo § SR, passado a § ~ pela Lei n9 8.444, de
20-7-1992.

§ 72 (Revogado pela Lei n2 8.880, de 27-5-1994).

CAPíTULO 11
Das Prestações em Geral

Seção IV
Do reajustamento do valor dos benefícios

Art. 41. O reajustamento dos valores de benefí
cios obedecerá às seguintes normas:

I - é assegurado o reajustamento dos benefíci
os para preservar-lhes, em caráter permanente, o va
Iar real da data de sua concessão;

11 - (Revogado pela Lei nº 8.542, de
23-12-1992.)

§ 1º O disposto no inciso 11 poderá ser alterado
por ocasião da revisão da política salarial.

"Tacitamente revogado em função da exclusão do inciso /I
deste artigo pela Lei n9 8.542, de 23-12-1992.

§ 22 Na hipótese de se constatar perda de podar
aquisitivo com a aplicação do disposto neste artigo, o
Conselho Nacional de Seguridade Social - CNSS,
poderá propor um reajuste extraordinário para recom
por esse valor, sendo feita igual r~'pomposição das fai
xas e limites fixados para-os salários-de-contribuição.

§ 32 Nenhum benefício reajustado poderá exce
der o limite máximo do salário-de-benefício na data
do reajustamento, respeitados os direitos adquiridos.

§ 4º Os benefícios devem ser pagos do primeiro
ao décimo dia útil do mês seguinte ao de sua compe
tência, observada a distribuição proporcional do nú
mero de beneficiários por dia de pagamento.

*§ 4JJ com redação dada pela Lei n9 8.444, de 20-7-1992.

§ 5º Em caso de comprovada inviabilidade ope
racional e financeira do Instituto Nacional de Seguro
Social, o Conselho Nacional de Previdência Social
poderá autorizar, em caráter excepcional, que o pa-

MEDIDA PROVISÓRIA N2 2.022-17,
DE 23 DE MAIO DE 2000

Estabelece critérios para a consoli
dação, a assunção e o refinanciamento,
pela União, da dívida pública mobiliária e
outras que especifica, de responsabilida
de dos municípios.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se
guinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 17. Os benefícios mantidos pela Previdên
cia Social serão reajustados, em 1Q. de junho de 2000,
em cinco vírgula oitenta e um por cento.

Parágrafo único. Para os benefícios concedidos
pela Previdência Social a partir de 12 de julho de
1999, o reajuste nos termos do caput dar-se-á de
acordo com os percentuais indicados no Anexo a esta
Medida Provisória.

PROJETO DE LEI NIl3.147, DE 2000
(Do Sr. Luiz Bittencourt)

Dispõe sobre a reserva de vagas
para trabalhadores da raça negra nas
empresas.

(Apense-se ao Projeto de Lei n2 1.866,
de 1999)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q. Ficam as empresas obrigadas a reservar,

no mínimo, 10% (dez por cento) do total de vagas de
seu quadro de pessoal, para trabalhadores da raça
negra, desde que devidamente habilitados para o
exercício da atividade.
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Parágrafo único. Entende-se cort:Jo pertencen
tes à raça negra, conforme configuração do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, as pes
soas pretas e pardas.

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

É do conhecimento de todos que a Constitui
ção Federal preconiza a igualdade, proibindo, entre
outras, a discriminação por motivo de sexo, princi
palmente quanto aos critérios de admissão ao traba
lho.

No entanto essa igualdade formal ainda não en
contra plena concretização na sociedade brasileira,
principalmente em relação aos trabalhadores da raça
negra e sua inserção no mercado de trabalho.

Com efeito, em todos os setores da economia
formal, são registrados índices modestos de partici
pação de negros.

Por isso, o emprego de ações afirmativas, desti
nadas a promover a diminuição das diferenças de
oportunidades para os negros, figura como compro
misso indeclinável de todos aqueles que defendem o
Estado Democrático de Direito.

Nossa proposição se insere nesse contexto de
valorização efetiva do princípio da igualdade, visando
consolidar uma visão cultural que permita a verdadei
ra participação do negro no mercado de trabalho, com
a ampliação de suas oportunidades de trabalho em
todos os setores da economia formal.

Isto posto, em virtude de a iniciativa se revestir
de inegável alcance social, contamos com o apoio
dos nobres colegas para a aprovação do presente
projeto de lei.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Luiz Bittencourt.

PROJETO DE LEI Ng 3.148, DE 2000
(Do Sr. Romeu Queiroz)

Dá ao trecho da BR-418 situado no
Estado de Minas Gerais, o nome de "Ro
dovia Deolisano Rodrigues de Sousa".

(Às Comissões de Viação e Transpor
tes; de Educação, Cultura e Desporto; e de
Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54) - Art. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O trecho da BR-418 situado no Estado

Minas Gerais, desde a cidade de Teófilo Otoni até a

divisa com o Estado da Bahia, passa a chamar-se
"Rodovia Deolisano "Rodrigues de Souza".

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua pl.!~

blicação.

Justificação

Partindo de Teófilo Otoni, no Estado de Minas
Gerais, a BR-418 passa pelas cidade de Ca.rlos Ch91
gas e Nanuque, no mesmo Estado, prosseguindo aiá
Caravelas, no litoral sul da Bahia. Com cerca. de 290
quilômetros de extensão, é uma rodovia de grande re·
levância para o nordeste do Estado de Minas Gierais,
por interligar dois dos mais importantes eixos rodo·
viários nacionais: a BR-101 e a BR-116. Devido a
essa conformação, pela BR-418 trafegam quase to
das as cargas que saem ou chegam à região de Te6fi·
lo Otoni, além do fluxo turístico que busca Oi iitoré!.i da
Bahia.

Entre as personalidades que mais se destaca~

ram na luta pela consolidação e melhoria da BR~418,

como membro do Comitê Regional em Prol de. Pavi
mentação da Rodovia BR-418, figura o produtor rural
Deolisano Rodrigues de Souza.

Natural de Jequitinhonha, no Estado de Minas
Gerais, Deolisano Rodrigues de Souza nasceu em
1911 e, ao longo de seus 87 anos de vida, construiu
uma sólida carreira de pecuarista. Proprietário de fa
zendas de pecuária de corte situadas nos municípios
mineiros de Nanuque e Serra dos Aimorés, bem
como em Medeiros Neto e Lajedão, na Bahia, desta
cou-se como criador e selecionador de gado das ra~

ças Gir, Indubrasil e Nelore, além de ser um dos pio
neiros da raça zebuína Tabapuã em sua região. Para
lelamente, também foi criador de cavalos da raça
Mangalarga Marchador.

Naesfem-pelftiea;-Beotisano Rodrigues de Sou
za exerceu os mandatos de Prefeito da cidade baiana
de Alcobaça, no período de 1950 a 1954, e de Depu
tado Estadual pelo Estado da Bahia, entre 1960 e
1964.

Falecido em 1998, Deolisano Rodrigues de
Souza deixou um sólido exemplo de trabalho árduo,
sendo justa e merecida a homenagem que pretende
mos prestar-lhe por meio da proposta que ora enca
minhamos à apreciação da Casa.

Estamos certos de poder contar com a acolhida
dos nobres pares, no sentido de dar célere trâmite a
este projeto de lei.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Romeu Queiroz.
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PROJETO DE LEI Nll 3.149, DE 2000 de humilhação provocada pela falta de percepção hu-
(Do Sr. Rubens Furlan) manística de pessoas, empresas e governo.

Torna obrigatória a aceitação de Por esse motivo, solicitam~s especial ~POio ao~
todo e qualquer documento público ofici- nobres deputados para aprovaç~odeste projeto de lei
ai para fins de comprovação de idade, vi- que vem ao encontro d~ necessldade,de estabelecer
sando ao gozo de gratuidade no trans- uma regra geral para eVitar ~onstr~nglm~ntos :ausa-
porte coletivo urbano. dos pela falta de uma mera carteira de Idosos .

(Apense-se ao Projeto de Lei nll 1.967, Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu-
de 1999). tado Rubens Furlan.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Todo documento de identidade pessoal

de validade nacional é considerado válido para fins de
comprovação de idade visando ao gozo da gratuida
de nos sistemas de transporte coletivo urbano, em
todo o território nacional, previsto pelo § 211 do art. 230
da Constituição Federal.

Art. 22 Esta lei deve ser afixada em locais de fácil
visibilidade no interior de todos os veículos de trans
porte urbano.

Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

O valor das tarifas dos transportes coletivos ur
banos depende de uma série de fatores de origem ad
ministrativa, financeira, social e jurídica e é sempre
submetido ao controle das empresas e do governo.
Entre esses fatores, é importante saber qual o núme
ro de usuários das companhias de transporte de cada
município, principalmente em relação às faixas etári
as que envolvem também educação, saúde, trabalho
e habitação. Por isso, em algumas cidades brasileiras,
tem sido exigido um documento especial de identida
de para cidadãos com mais de 65 anos de idade, para
incluir, no cálculo da tarifa, a delimitação do universo
dos beneficiários da gratuidade concedida pela Cons
tituição Federal.

O problema que pode ocorrer - e tem ocorrido 
.é prejudicar idosos que viajam para cidades fora de
seu domicílio e que, por não terem esse documento,
não podem deslocar-se gratuitamente pelos sistemas
de transporte. Entendemos que, se o município já tem
conhecimento do número e da faixa etária dos habi
tantes residentes, a população flutuante referente aos
idosos é muito pequena para provocar alterações
consideráveis no cálculo da tarifa.

O art. 230 da Constituição Federal é fundamen
tai para amparar as pessoas idosas - pela famflia,
pela sociedade e pelo Estado - e defender sua digni
dade e bem-estar. Não se pode admitir qualquer tipo

lEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TíTULO VIII
Da Ordem Social

CAPíTULO VII
Da Famnla, Da Criança,

Do Adolescente E Do Idoso

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o
dever de amparar as pessoas idosas, assegurando
sua participação na comunidade, defendendo sua
dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à
vida.

§ 111 Os programas de amparo aos idosos serão
executados preferencialmente em seus lares.

§ 22 Aos maiores de sessenta e clDço anQS é ga
rantida a gratuidade dos transportes coletivos urba
nos.

PROJETO DE LEI N1l3.150, DE 2000
(Do Sr. Lincoln Portela)

Proíbe o uso de recursos públicos
no patrocfnio de eventos internacionais
por parte da Administração Pública Fede
ral e dá outras providências.

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; de Finanças e
Tributação (Art. 54); e de Constituição e
Justiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24, 11).

O Congresso Nacional decreta:
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Art. 12 É expressamente proibido, por qualquer
funcionário público da Administração direta, indireta,
fundacional e autárquica, o uso ou autorização de re
cursos públicos no patrocínio de eventos internacio
nais, onde o Brasil tenha assento.

Art. 2º O funcionário público que descumprir o
disposto no artigo anterior, além de devolver aos co
fres públicos todo o montante gasto, com juros e cor
reção monetária, incorrerá nas sanções e multas dis
postas nos artigos 56 e seguintes da lei nº 8.443, de
16 de julho de 1992, que dispõe sobre a lei Orgânica
-do Tribunal de Contas da União.

Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

A presente proposta tem por finalidade morali
zar e acabar com a ''festa'' de gastos públicos feitos
por órgãos do Governo Federal no patrocínio de even
tos internacionais, onde o Brasil venha a·participar.

Infelizmente, atualmente, o Governo Federal de
forma anárquica usa e abusa do dinheiro público na
realização de eventos, festas e comemorações inter
nacionais.

A exemplo do que atualmente ocorre em países
do Primeiro Mundo onde se tem mais respeito e cui
dado com a coisa pública, o Governo Federal por in
termédio dessa proposição será compelido a não
mais patrocinar monumentais eventos internacionais,
na maioria das vezes feitos 'sem licitação pública,
como atualmente vem fazendo.

A responsabilidade da representação nacional
em eventos internacionais cabe ao Ministério das Re
lações Exteriores, por meio de nossas embaixadas,
conforme legislação já existente.

Caros pares, na defesa da moralidade pública e no
respeito aos impostos pagos pela população brasileira,
solicito a rápida aprovação da presente proposição.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Lincoln Portela, PSUMG.

I

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

lEI Nº 8.443, DE 16 DE JULHO DE ,1992

Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tri
bunal ,de Contas da União, e dá outras
providências.

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

TíTULO 11
Julgamento e Fiscalização

CAPíTULO V
Sanções

SEÇÃO I
Disposição Geral

Art. 56. O Tribunal de Contas da União poderá
aplicar aos administradores ou responsáveis, na for
ma prevista nesta lei e no seu Regimento Interno, as
sanções previstas neste capítulo.

PROJETO DE LEI Ng 3.151, DE 2000
(Do Sr. Wilson Santos)

Faculta a dedução, na declaração de
rendimentos do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas, de despesas com medi
camentos para uso próprio de aposenta
dos e pensionistas com idade igualou
superior a sessenta anos.

(Apense-se ao Projeto de lei nº 1.093,
de 1999).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera a legislação do Imposto so

bre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, para
que, nos termos e condições do art. 22, aposentados
e pensionistas com idade igualou superior a sessen
ta anos possam deduzir, na declaração anual de ren
dimentos das pessoas físicas, despesas com medica
mentos para uso próprio.

Art. 22 O art. 82 da lei n2 9.250, de 26 de dezem
bro de 1995, passa a vigorar com as seguintes altera
ções:

Art. 8º ..

11- ..
a) aos pagamentos efetuados, no

ano-calendário, a médicos, dentistas, psicó
logos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, tera
peutas ocupacionais e hospitais, bem como
às despesas com exames laboratoriais, ser
viços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, e ainda,
no caso de aposentados e pensionistas com
idade igualou superior a sessenta nos, às
despesas com medicamentos para uso pró
prio:

" -



CAPrrULO 111
Da Declaração de Rendimentos

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

LEI NQ 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Altera a legislação do Imposto de
Renda das pessoas físicas e dá outras
providências.

Art. S!2 A base de cálculo do imposto devido no
ano-calendário será a diferença entre as somas:

1- de todos os rendimentos percebidos duran
te o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na
fonte e os sujeitos à tributação definitiva;

11- das deduções relativas:

a) aos pagamentos efetuados, no
ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fi
sioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacio
nais e hospitais, bem como as despesas com exa
mes laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;

b) a pagamentos efetuados a estabelecimen
tos de ensino relativamente à educação pré-escolar,
de 12 , 2Sl e 3Sl graus, cursos de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte e de seus depen
dentes, até o limite anual individual de R$1.700,OO
(mil e setecentos reais);
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.............................................................. Males crônicos, como a hipertensão, a osteoporose,
§ 22 o Mal de Alzheimer (doença neurológica que destrói
.... áreas do cérebro ligadas à memória e provoca proble-

V - no caso de despesas com aparelhos ortopé- mas motores) exigem monitoramento e cuidado cons-
dicas e próteses ortopédicas e dentárias, bem como tantes. Aposentados e pensionistas, principalmente,
com medicamentos para uso próprio de aposentados têm que se socorrer da caridade de parentes e ami-
e pensionistas com idade igualou superior a sessen- gos para sobreviver. Sem saberem como reagir con-
ta anos, exige-se a comprovação com receituário mé- tra os abusivos aumentos, simplesmente privam-se
dica e nota fiscal em nome do beneficiário. (NR) dos medicamentos, abreviando a vida. Um suicídio

Art. 32 Esta Lei entra em vigor na data de sua pu- lento, auxiliado pela conjuntura econômica e social.
blicação. é: para minorar tão injusta situação que se apre-

senta este projeto de lei, na expectativa de contar
com o apoio de nossos ilustres pares.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Wilson santos.

Justlflcaçio

é: notório o abusivo aumento dos medicamentos
desde a implantação do Plano Real. Consoante maté
rias recém-publicadas nos jornais de circulação naci
onal, dados do Conselho Regional de Farmácia do
Distrito Federal (CRF-DF) revelam que, do início do
Plano Real, em julho de 1994, até janeiro de 2000, os
cem medicamentos mais vendidos no Brasil tiveram,
em média, aumento nominal de 145,14%, contra uma
inflação de 85,30% no mesmo período, apurada pelo
[ndice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA).

Deflacionados, os preços praticados por farmá
cias e drogarias apresentaram aumento real de
31,60% acima da inflação oficial. Conseqüentemente,
o faturamento da indústria de medicamentos neste
período passou de US$3,2 bilhões, em 1994, para
US$11 bilhões, no final de 1999 - um aumento de
182.05%. A média de preços dos trezentos medica
mentos pesquisados mensalmente pelo CRF-DF su
biu de US$3,20, em julho de 1994, para US$6,90, em
janeiro de 2000.

O Governo se esquiva de qualquer explicação
plausível quanto a justificativas apresentadas pelos
laboratórios para reajustarem os preços de seus pro
dutos. A questão é ainda mais patente quando se
sabe que neste mesmo período o preço da maté
ria-prima, no mercado internacional dos remédios
mais vendidos, caiu em média 49%. Por exemplo, o
valor do diclofenaco de potássio, usado na manipula
ção do Cataflam (antiin~lamatório) - o remédio mais
vendido no País - foi ainda mais além: segundo dados
do CRF-pF, caiu 75%. Uma queda bem superior aos
50% da/desvalo~ção cambial. Como explicar, en
~o, o,aumento de ~,74% do mesmo Cataflam, neste
~rícfdO?

, Aposentados \e pensionistas, idosos em geral,
com doenças crônlqas graves que exigem contr91à
co~stante, vêem, cMJa vez mais, esvair-se a pe~ec
tivll de sobrevida ~igna e devidamente amParada.



Justificação

O Congresso Nacional decreta:
Art.1 2 É vedado o patrocínio a clubes ou atletas

de qualquer modalidade esportiva, por empresas ·fa
bricantes de bebidas alcoólicas.

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

PROJETO DE LEI N2 3.152, DE 2000
(Da srª Teté Bezerra)

Proíbe qualquer tipo de patrocfnlo
ao esporte advindo de empresa fabrican
te de bebidas alcoólicas.

(Apense-se ao Projeto de Lei n2 4.846,
de 1994.)

Um estilo de vida saudável que desejamos para
apopulação, no qual o esporte ocupe um lugar impor
tante é incompatível com a ingestão continuada, ex
cessiva de bebidas alcoólicas.

O vício instala-se por meio da criação do hábito
de beber. Nada mais pernicioso que associar este h~

bito à prática esportiva ou à assistência de espetáculo
esportivo, na condição de torcedor.

Num país em que o esporte e, sobretudo, o fute
bol é uma paixão nacional, o torcedor é induzido a
consumir, associando as bebidas aos seus clubes
prediletos ou às seleções nacionais.

O apoio ao esporte, como política pública, está
associado à qualidade de vida e à saúde da popula
ção. Fazê-lo com a divulgação propagandística das
bebidas alcoólicas anula seu objetivo.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. Deputa
da Teté Bezerra.
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c) à quantia de R$1.0S0,00 (mil e oitenta reais) V- no caso de despesas com aparelhos ortopé-
por dependente; dicos e próteses ortopédicas e dentárias, exige-se a

d) às contribuições para a Previdência Social da comprovação com receituário médico e nota fiscal em
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí- nome do beneficiário.
pios; § 32 As despesas médicas e de educação dos

e) às contribuições para as entidades de previ- alimentados, quando realizadas pelo alimentante em
dência privada domiciliadas no País, cujo ônus tenha virtude de cumprimento de decisão judicial ou de
sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios acordo homologado judicialmente, poderão ser dedu-
complementares assemelhados aos da Previdência zidas pelo alimentante na determinação da base de
Social; cálculo do Imposto de Renda na declaração, observa-

f) às importâncias pagas a título de pensão ali- do, no c~so de de~p~sas de educa~ão, o limite previs-
mentícia em face das normas do Direito de Famnia, to na almea b do InCISO 11 deste artigo.
quando em cumprimento de decisão judicial ou acor- ..
do homologado judicialmente, inclusive a prestação
de alimentos provisionais;

g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, pre
vistas nos incisos I a 11I do art. 62 da Lei n2 S.134, de 27
de dezembro de 1990, no caso de trabalho
não-assalariado, inclusive dos leiloeiros e dos titula
res de serviços notariais e de registro.

§ 12 A quantia correspondente à 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 Distrito Federal e dos Municípios, por
qualquer pessoa jurídica de direito público interno, ou
por entidade de previdência privada, representada
pela soma dos valores mensais computados a partir
do mês em que o contribuinte completar sessenta e
cinco anos de idade, não integrará a soma de que tra
ta o inciso I.

§ 22 O disposto na alínea a do inciso 11:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetua

dos a empresas domiciliadas no País, destinados à
cobertura de despesas com hospitalização, médicas
e odontológicas, bem como a entidades que assegu
rem direito de atendimento ou ressarcimento de des
pesas da mesma natureza;

11- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de
seus dependentes;

11I - limita-se a pagamentos especificados e
comprovados, com iRdicação do nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
- CPF, ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC,
de quem os recebeu, podendo, na falta de documen
tação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento;

IV - não se aplica às despesas ressarcidas por
entidade de qualquer espécie ou cobertas por contra
to de seguro;



Esse é fato gravíssimo, com o qual subtrai-se,
aos cidadãos individualmente considerados, o exercí
cio de direitos inviabilizados devido à omissão legisla
tiva.

Justificação

Passados doze anos da promulgação da Consti
tuição de 1988, que o institui (art. 50, LXXI), permane
ce praticamente sem utilização o mandado de injun
ção.

Muito contribui, para esse impasse, a dedicação
dos arts. 102-I-q, e 105-I-h, da própria Constituição,
que ao fixar a competência do Supremo Tribunal Fe
deral e do Superior Tribunal de Justiça para julgar
mandado de injunção, adotaram um critério calcado
na competência para a edição da norma regulamen
tadora.

No mandado de injunção, segundo se vê na
doutrina1 a falta de norma regulamentadora (que
pode ser lei complementar, lei em sentido estrito, de
creto ou norma administrativa, nacional, federal, esta
dual ou municipal) figura como pressuposto do pedi
do, e não como seu objeto. Objeto do pedido é a satis
fação do direito, ainda inefetivado pela falta de norma
regulamentadora. Isso ficou bem posto pelo Ministro
limar Galvão, do Supremo Tribunal Federal, no voto
proferido no julgamento do Mandado de Injunção nQ

284: "O pedido que prepondera no mandado de injun
ção não é o de que se compila o Poder Legislativo a
elaborar a lei faltante...mas..o coosistem:e-em que se 'li
abilize a concretização da vontade da norma constitu
cional, mediante a satisfação do direito por ele atribuí
do ao impetrante" (Revista Trimestral de Jurispru
dência n2 139f722).

A maioria dos intérpretes, entretanto, fmpressio
nada com a novidade do texto constitucional, não en
xergou nele a referência à viabilização do direito, e só
viu a referência à falta de norma regulamentadora,
concluindo, daí, que a função judicial, no caso, con
sistiria em suprir, editando-a, à falta dessa norma.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
entretanto, após alguma hesitação inicial, já estabele
ceu a diferença entre a ação de inconstitucionalidade
por omissão (que tem aquele propósito) e o mandado
de injunção, como se vê em voto do t'Ainistro Carlos
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PROJETO DE LEI NSl3.153, DE 2000 ginário por qualquer tribunal, excetuado o Supremo
(Do Sr. José Roberto Batochio) Tribunal Federal.

Dispõe sobre o mandado de injun- Art. 72 O pedido de mandado de injunção pode-
ção. rá ser renov~do se a, ~ecisão denegatória não lhe

(Apense-se ao Projeto de Lei nº 6.002, houver apreciado o mento.
de 1990) Art. 82 Esta lei entra em vigor na data de sua pu-

blicação.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Conceder-se-á mandado de injunção

sempre que a falta de norma regulamentadora torne
inviável o exercício dos direitos e liberdades constitu
cionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade,
à soberania e à cidadania.

Parágrafo único. Sendo o direito, liberdade ou
prerrogativa consistente em garantia da defesa, ne
gada pelo juiz, o mandado de injunção poderá ser re
querido incidentalmente, sob a forma de agravo de
instrumento, nos termos da respectiva norma proces
sual.

Art. 22 É legitimado ativo ao mandado de injun
ção o titular do direito, e legitimado passivo a entida
de, ou o órgão, ou a pessoa - natural ou civil, pública
ou particular - de que depende sua satisfação.

§ 12O autor pedirá a prestação correspondente
ao respectivo direito, e que se utilize, na sua determi
nação, o critério previsto no art. 126 do Código de
Processo Civil.

§ 22 A petição inicial, com os requisitos previstos
nos arts. 158 e 159 do Código de Processo Civil, será
distribuída com observância do disposto nos arts. 86
a 100 do mesmo código.

Art. 32Recebida a petição inicial, o juiz mandará
processá-Ia atendendo-se ao conteúdo do pedido, e
segundo o disposto no Código de Processo Civil.

Art. 42Julgado procedente o pedido, e sendo o
réu entidade pública ou órgão da administração públi
ca, direta ou indireta, a partir do trânsito em julgado
da decisão-de-mél ito corremro-prazo, de trinta dias,
para seu cumprimento.

Parágrafo único. À falta de cumprimento do
mandamento judicial que não envolva prestação de
natureza pecuniária, o juiz, conforme o caso, poderá
suprir o ato administrativo necessário à execução,
afastar simplesmente o responsável pela sua prática,
ou afastá-lo e designar outra pessoa que desempe
nhe suas funções durante o tempo necessário à exe
cução.

Art. 52 Nos casos de competência originária de
tribunal para conhecimento de mandado de injunção,
caberá ao relator a instrução do processo.

Art. 62Caberá recurso ordinário da decisão que
negue mandado de injunção, se proferida em grau ori-
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Velloso, aiur:l! p,'''jsidf "t'.; d;;;,quela Corte: "A diferença reito reclamado. Essa solução está de acordo com a
entre mandado de injunção e ação de inconstitucio- função tradicional dà sentença, que é resolver o caso
nalidade por omissão está justamente nisto: na ação concreto levado ao Poder Jurídico, mas limitando a
de inconstitucionalidade por omissão, que se inscre- eficácia apenas a esse caso, sem pretender usurpar
ve no contencioso jurisdicional gehérico, de campe- funções próprias de outros poderes" (RTJ 144/396).
tê~ci~ exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a ~a- O mandado de injunção, assim, é remédio jurídi-
téna ~ ve~sad~ apenas em ~bs~ato, e, ?eclarad~ a I~- co processual assegurado pela Constituição, cujo pe-
constitucionalidade por omlssao, ~era dada ~1e:.ncl~ dido é para que o juiz, após declarar a existência de
ao Poder c,o~petente para a adoça0 ~as"provld~n?l- uma omissão normativa satisfaça o direito do autor-
as necessanas e, em se tratando de orgao admlms- ' . ,
t t' f A I d t' t d' N a que pode corresponder, conforme a matenalldadera IVO, para aze- o no prazo e nn a las. o man- ,.. ~, ,
dado de injunção, reconhecendo o juiz ou tribunal que ~o ~Irelto em Jogo, uma pretensa? .declaratona: cons-
o direito que a Constituição concede é ineficaz ou in- tltutlva, mandamental, condenat~n~ ou executiva - e
viável. Em razão da ausência de norma infraconstitu- que, ao ~e~larar, condenar, constitUir, mandar ou exe-
cional, fará ele, juiz ou tribunal, por força do próprio cutar, o JUIZ supr~ a lacuna do orde~namen~o, o ,qu~
mandado de injunção, a integração do direito à ordem c~rtamente se fara ao mo?o como sao s~pndas Judl-
jurídica assim tornando-o eficaz e exercitável" (RTJ clalmente as lacunas da lei (v. art. 412 da Lei de Introdu-
148/635; v, tb. RTJ 156/375). ção ao Código Civil). Isso é, exatamente, o que diz o

Nada impede portanto _ tal como sucede com o art. 126, in fi~e, do Código de Pr~c~sso ~ivil: "No jul-
mandado de segurança _ que se impetre mandado de gamento ,d~ ~de caber-Ihe-á [ao JUIZ] ~pllcar ~s nor-
injunção em primeira instância, observadas as nor- mas legaiS, nao as .ha~e,ndo, rec?rrera ~ a~a,~ogla, aos
mas fixadoras de competência. costumes e aos prmclplos gerais do Direito.

Se na primeira fase de sua jurisprudência o Su- E p~r~ue o juiz singula~, ao decidir uma ação
premo Tribunal Federal equiparou o mandado de injun- condenatona :nvolvendo supnmento de I~cu.na do or-
ção, em seus efeitos práticos, a uma ação de inconsti- denamen,to, nao está usurpand~ competencla do Su-
tucionalidade por omissão, na segunda fase pouco premo ,Tribunal Fede~l, pouco I~p?rta que se tenha
progrediu, pois à declaração da omissão acrescentou de~o~lIn~do, essa açao co~denatona, co~? ~andado
apenas uma "autorização" para que o titular do direito de InJunçao. Por onde se ve que a especificidade - a
ajuíze a ação cabível (que pode ou não ser ação con- par da plena visibilidade e status constitucional da ga-
denatória ou de indenização). Contudo, essa "autoriza- rantia, em reforço ao que já estava no art. 49 da Lei de
ção" é perfeitamente dispensável. O prejudicado pela Introdução ao Código Civil - reside no seu rito, o que
inefetivação de um direito, por omissão legislativa, já ora se pretende determinar com este projeto de lei.
tem ao seu alcance, nas instâncias comuns, as ações Em sua redação procurou-se a maior proximida-
condenatórias ou cominatórias (por responsabilidade de possível com a disciplina do mandado de seguran-
estatal objetiva), em cuja sentença se inclui a declara- ça. Sendo o mandado de injunção ajuizado contra
ção da omissão. Para obter essa prestação, o titular do pessoa jurídica de direitO-público,irnr-Gdl:lziu se nor--
direito, ~ão precisa enfrentar ~ma fa~e preliminar ~e- ma assegurando a preponderância mandamental da
claraton~ no Su~re~o, nem fOI, ~ara ISSO, q~e se C!IO~ sentença (excetuada a sentença de condenação ao
a garantia c?n~tl~uclonal,d? art. 5-,,~XI. Aplica-se a hl- pagamento de prestação pecuniária, cuja execução,
pótese o prinCipiO da maxlma efetIvidade, que, segun- em razão de norma constitucional faz-se por meio de
do o constitucional!sta J.J. G?mes Canotilho º-od~ s~r precatório). '
formulado da segUInte maneira: "A uma norma constl- ~,

tucional deve ser atribuído o sentido que maior eficácia Sal~ das Sessoes, 31 ~e maio de 2000. - Depu-
lhe dê" (Direito Constitucional, Coimbra, Livr. Almedi- tado Jose Roberto Batochlo.

na, 1986, p. 162). LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Por isso foi relevante o voto - vencido - do rela- COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS -

tor, o Ministro Néri da Silveira, no Mandado de Injun- CeDI
ção n12 369, julgado em 19-8-92; entre as várias alter- CONSTITUiÇÃO DA
nativas de solução hermenêutica, apresentou a que REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
lhe parecia "a mais adequada: de o juiz criar para o 1988
caso concreto do autor de demanda uma norma es-
pecial, ou adotar uma medida capaz de proteger o di-
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TíTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPíTULO I
Doa Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5S1 Todos são iguais perante a lei, sem distin
ção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasilei
ros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabili
dade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à se
gurança e à propriedade, nos termos seguintes:

I - homens e mulheres são iguais em direitos e
obrigações, nos termos desta Constituição;

11 - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

11I-ninguém será submetido a tortura nem atra
tamento desumano ou degradante;

IV - é livre a manifestação do pensamento, sen
do vedado o anonimato;

V- é assegurado o direito de resposta, proporci
onai ao agravo, além da indenização por dano materi
al, moral ou à imagem;

VI- é inviolável a liberdade de consciência e de
crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos
locais de culto e a suas liturgias;

VII - é assegurada, nos termos da lei, a presta
ção de assistência religiosa nas entidades civi~ e mili
tares de internação coletiva;

VIIJ - ninguém será privado de direitos por moti
vo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou
polrtica, salvo se as invocar para eximir-se de obriga
ção legal a todos imposta e recusar-se a cumprir
prestação alternativa, fixada em lei;

IX - é livre a expressão da atividade intelectual,
artística, científica e de comunicação, independente
mente de censura ou licença;

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada,
a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direi
to a indenização pelo dano material ou moral decor
rente de sua violação;

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, nin
guém nela podendo penetrar sem consentimento do
morador, salvo em caso de flagrante delito ou desas
tre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por de
terminação judicial;

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e
das comunicações telegráficas, de dados e das co
municações telefônicas, salvo, no último caso, por or
dem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei esta
belecer para fins de investigação criminal ou instru
ção processual penal;

XIII- é livre o exercício de qualquer trabalho, ofí
cio ou profissão, atendidas as qualificações profissio
nais que a lei estabelecer;

XIV - é assegurado a todos o acesso à informa
ção e resguardado o sigilo da fonte, quando necessá
rio ao exercício profissional;

XV - é livre a locomoção no território nacional
em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos ter
mos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com
seus bens;

XVI - todos podem reunir-se pacificamente,
sem armas, em locais abertos ao público, indepen
dentemente de autorização, desde que não frustrem
outra reunião anteriormente convocada para o mes
mo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autori
dade competente;

XVII - é plena a liberdade de associação para
fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;

XVIII - a criação de associações e, na forma da
lei, a de cooperativas independem de autorização,
sendo vedada a interferência estatal em seu funcio
namento;

XIX - as associações só poderão ser compulso
riamente dissolvidas ou terem suas atividades sus
pensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro
caso, o trânsito em julgado;

XX - ninguém poderá ser compelido a associ
ar-se ou a permanecer associado; -

XXI - as entidades associativas, quando ex
pressamente autorizadas, têm legitimidade para re
presentar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;

XXII - é garantido o direito de propriedade;
XXIII- apropriedade atenderá asua função social;
XXIV - a lei estabelecerá o proooffimeAte- para

desapropriação por necessidade ou utilidade pública,
ou por interesse social, mediante justa e prévia inde
nização em dinheiro, ressalvados os casos previstos
nesta Constituição;

XXV - no caso de iminente perigo público, a au
toridade competente poderá usar de propriedade par
ticular, assegurada ao proprietário indenização ulteri
or, se houver dano;

XXVI - a pequena propriedade rural, assim defi
nida em lei, desde que trabalhada pela família, não
será objeto de penhora para pagamento de débitos
decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei
sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;

XXVII- aos autores pertence o direito exclusivo
de utilização, publicação ou reprodução de suas
obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a
lei fixar;
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XXVIII - são assegurados, nos termos da lei: XXXIX - não há crime sem lei anterior que o de-
a) a proteção às participações individuais em fina, nem pena sem prévia cominação legal;

obras coletivas e à reprodução da imagem e voz hu- XL - a lei penal não retroagirá, salvo para bene-
manas, inclusive nas atividades desportivas; ficiar o réu;

b) o direito de fiscalização do aproveitamento XLI-alei punirá qualquer discriminaçãoatenta-
econômico das obras que criarem ou de que partici- tória dos direitos e liberdades fundamentais;
parem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas XLII - a prática do racismo constitui crime inafi-
representações sindioais e associativas; ançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão,

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos nos termos da lei;
industriais privilégio temporário para sua utilização, XLlII- a lei considerará crimes inafiançáveis e
bem como proteção às criações industriais, à proprie- insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura,
dade das marcas, aos nomes de empresas e a outros o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o ter-
signos distintivos, tendo em vista o interesse social e rorismo e os definidos como crimes hediondos, por
o desenvolvimento tecnológico e econômico do País; eles respondendo os mandantes, os executores e os

XXX - é garantido o direito de herança; que, podendo evitá-los, se omitirem;
XXXI- a sucessão de bens de estrangeiros situ- X~V - constitui crime inafi~~çável ~ i.mprescrití-

ados no País será regulada pela lei brasileira em be- vel a açao de gru~os ~rmados, CIVIS ou mlhtare~,. con-
nefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre tra a ordem constitucional e o Estado Democratlco;
que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do de XLV - nenhuma pena passará da pessoa do con-
cujus' denado, podendo aobrigação de reparar o dano e a de-

~XXII _ E t d ' f di' cretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei,
defesa d c o ~.~ ~ promovera, na orma a el, a estendidas aos sucessores e contra eles executadas,

o onsu I o:' .. _ até o limite do valor do patrimônio transferido;
, ,X~III - tod~s tem dlrelt? a receber d~s órgaos XLVI _ a lei regulará a individualização da pena

pu~hcos Informa~oes de seu tnteress_e particular, ou e adotará, entre outras, as seguintes: '
de Interesse coletivo ou geral, que serao prestadas no . - . - . .
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalva- a) prlvaçao ou restrlçao da liberdade,
das aquelas cujo sigilo seja imprescindível à seguran- b) perda de bens;
ça da sociedade e do Estado; c) multa;

. XXXIV - são a todos assegurados, independen- d) prestação social alternativa;
temente do pagamento de taxas: e) suspensão ou interdição de direitos;

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em XLVII - não haverá penas:
defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de a) de morte, salvo em caso de guerra declarada,
poder; nos termos do art. 84, XIX;

b) a obtenção de certidões em repartições públi- b) de caráter perpétuo;
cas, para defesa de direitos e esclarecimento de situ- c) de trabalhos forçados;
ações de interesse pessoal; d) de banimento;

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Po- e) cruéis;
der Judiciário lesão ou ameaça a direito; XLVIII - a pena será cumprida em estabeleci-

XXXVI- a lei não prejudicará o direito adquirido, mentos distintos, de acordo com a natureza do delito,
o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; a idade e o sexo do apenado;

XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exce- XLIX - é assegurado aos presos o respeito à in-
ção; . tegridade física e moral; ,

XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, L - às presidiárias serão asseguradas condi-
com a organização que lhe der a lei, assegurados: ções para que possam permanecer com seus fillio$

a) a plenitude de defesa; durante o período de a~~mentação; ,

b)
. 'I d t - LI - nenhum braSileiro será extraditado. salvo, o

o 51g1 o as vo açoes' .,.. ' . naturalizado, em caso de cnme comum, praticado an-
c) a soberania dos veredictos; tes da naturalização, ou de comprovado envolvimento
d) a competência para o julgamento dos crimes em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na

dolosos contra a vida; forma da lei;
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LII - não será concedida extradição de estran- LXIX - conceder-se-á mandado de segurança
geiro por crime político ou de opinião; para proteger direito líquido e certo, não amparado

L111- ninguém será processado nem sentencia- por habeas corpus ou habeas data, quando o res-
do senão pela autoridade competente; ponsável pela ilegalidade ou abuso de poder for auto-

L1V - ninguém será privado da liberdade ou de ri~ade pú~li~a ~u agente de pe,ss?a jurídica no exercí-
seus bens sem o devido processo legal; CIO de atnbUlçoes do Poder Publico; .

LV - aos litigantes, em processo judicial ou ad- . LXX - o mandado de segurança coletivo pode
ministrativo, e aos acusados em geral são assegura- ser Impetrad.o por: ,. _
dos o contraditório e ampla defesa, com os meios e a) par~ldo pohtlco com representaçao no Con-
recursos a ela inerentes; gresso Nacional;

LVI- são inadmissíveis, no processo, as provas ~) ~rganização sindical, .enYdade de clas~e ou
obtidas por meios ilícitos; assoclaçao legalmente constitUIda e em fu~clona-

A .LVII- ~inguém será considerado culpado ~t~ o :~~~~~~:I~~~~~~su: ~~~~~::~~7sa dos Interes-
transito em Julgado de sentença penal condenatona; LXXI d' d d d .. -. . .. . _ - conce er-se-a man a o e InJunçao
. ~VIII-:? clv~lme~te.ldentlflcado nao,será subme- sempre que a falta de norma regulamentadora torne

tl?O a Identl~lcaçao criminal, salvo nas hipóteses pre- inviável o exercício dos direitos e liberdades constitu-
vistas em lei; . . _. . cionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade,

L1X - será admitida açao pnvada nos crimes de à soberania e à cidadania;
ação pública, se esta não for intentada no prazo legal; LXXII _ conceder-se-á habeas data:

LX - a lei ~ó poderá restringir a ~u~li~idade dos a) para assegurar o conhecimento de informa-
~tos process~als qu~n,do a defesa da intimidade ou o ções relativas à pessoa do impetrante, constantes de
Interesse social o eXigirem; registros ou bancos de dados de entidades governa-

LXI - ninguém será preso senão em flagrante mentais ou de caráter público;
delito.ou .P?r ?rdem escrita e fundamentada de autori- b) para a retificação de dados, quando não se
dade Judlclána competente, salvo nos casos de trans- prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou admi-
gressão militar ou crime propriamente militar, defini- nistrativo'
dos em lei; LXXIII- qualquer cidadão é parte legítima para

LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao
onde se encontre serão comunicados imediatamente patrimônio público ou de entidade de que o Estado
ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa participe, à moralidade administrativa, ao meio ambi-
por ele indicada; ente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o au-

LXIII - o preso será informado de seus direitos, tor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judicia-
entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe as- is e do ônus da sucumbência;
segurada a assistência da família e de advogado; LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica

LXIV - o preso tem direito à identificação dos integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência
responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório de recursos;
policial; LXXV - o Estado indenizará o condenado por

LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxa- erro judiciário, assim como o que ficar preso além do
da pela autoridade judiciária; tempo fixado na sentença;

LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela LXXVI- são gratuitos para os reconhecidamen-
mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, te pobres, na forma da lei:
com ou sem fiança; a) o registro civil de nascimento;

LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo b) a certidão de óbito;
a do responsável pelo inadimplemento voluntário e LXXVII- são gratuitas as ações de habeas cor-
inescusável de obrigação alimentfcia e a do depositá- pus e habeas data, e, na forma da lei, os atos neces-
rio infiel; sários ao exercício da cidadania.

LXVIII- conceder-se-á habeas corpus sempre § 12 As normas definidoras dos direitos e garan-
que alguém sofrerou se acharameaçado de sofrer vi- tias fundamentais têm aplicação imediata.
olência ou coação em sua liberdade de locomoção, § 22 Os direitos e garantias expressos nesta
por' ~galidadeou abuso de poder; Constituição não excluem outros decorrentes do regi-



h) a homologação das sentenças estrangeiras e
a concessão do exequatur às cartas rogatórias, que
podem ser conferidas pelo regimento interno a seu
Presidente;

i) o habeas corpus, quando o coator for Tribu
nal Superior ou quando o coator ou o paciente for au
toridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos di·
retamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal,
ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em
uma única instância;

"'Allnea I com redação dada pela Emenda Consütucional
nR22, de 18-3-1999.

j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus
julgados;

I) a reclamação para a preservação de sua com
petência e garantia da autoridade de suas decisões;

m) a execução de sentença nas causas de sua
competência originária, facultada a delegação de atri
buições para a prática de atos processuais;

n) a ação em que todos os membros da magis
tratura sejam direta ou indiretamente interessados, e
aquela em que mais da metade dos membros do tri
bunal de origem estejam impedidos ou sejam direta
ou indiretamente interessados;

o) os conflitos de competência entre o Superior
Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribu
nais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribu
nal;

p) o pedido de medida cautelar das ações dire
tas de inconstitucionalidade;

q) o mandado de injunção, quando a elaboração
da norma regulamentadora for atribuição do Presi
dente da República, do Congresso Nacional, da Câ
mara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas
de uma dessas Casas legislativas, do Tribunal de
Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou
do próprio Supremo Tribunal Federal;

11 - julgar, em recurso ordinário:
a) o habeas corpus, o mandado de segurança,

o habeas data e o mandado de injunção decididos
em única instância pelos Tribunais Superiores, se de
negatória a decisão;

b) o crime político;
111 - julgar, mediante recurso extraordinário, as

causas decididas em única ou última instância, quan
do a decisão recorrida:

a) contrariar dispositivo desta Constituição;
b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou

lei federal;

CAPíTULO 111
Do Poder Judiciário

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

SEÇÃO 1/
Do Supremo Tribunal Federal
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me e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados g) a extradição solicitada por Estado estrangei-
internacionais em que a República Federativa do Sra- ro;
si! seja parte.

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal,
precipuamente, a guarda da Constituição, caben
do-lhe: .

I - processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei

ou ato normativo federal ou estadual e a ação decla
ratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo
federal;

"'Aflnea 11 com redação dada pela Emenda Constitucional
~3, de 17-3-1993.

b) nas infrações penais comuns, o Presidente
da República, o Vice-Presidente, os membros do
Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Pro
curador-GeraI da República;

c) nas infrações penais comuns e nos crimes de
responsabilidade, os Ministros de Estado e os Co
mandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica,
ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos
Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da
União e os chefes de missão diplomática de caráter
permanente;

"'AfInes c com redação dada pela Emenda Constitucional
nR23, de 2·9·1999.

d) O habeas corpus, sendo paciente qualquer
das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o man
dado de segurança e o habeas data contra atos do
Presidente da República, das Mesas da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Con
tas da União, do Procurador-Geral da República e do
próprio Supremo Tribunal Federal;

e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organis
mo internacional e a União, o Estado, o Distrito Fede
ralou o Território;

f) as causas e os conflitos entre a União e os
Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e
outros, inclusive as respectivas entidades da adminis
tração indireta;



I - processar e julgar, originariamente:

a) nos crimes comuns, os Governadores dos
Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de res
ponsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de
Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os mem
bros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distri
to Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos
Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os mem
bros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Muni
cípios e os do Ministério Público da União que oficiem
perante tribunais;

b) os mandados de segurança e os habeas
data contra ato de Ministro de Estado, dos Coman
dantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou
do próprio Tribunal;

*Alínea I com redação dada pela Emenda Constitucional
n.Q 23, de 2-9-1999 (DOU de 3-9-1999 - em vigor desde a publi
cação.)

C) os habeas corpus, quando o coator ou paci
ente for qualquer das pessoas mencionadas na alí
nea a, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua ju
risdição, Ministro de Estado ou Comandante da Mari
nha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a
competência da Justiça Eleitoral;

*Alínea c com redação dada pela Emenda Constitucional
n.Q 23, de 2-9-1999 (DOU de 3-9-1999, em vigor desde a publica
ção.)

SEÇÃO 111
Do Superior Tribunal de Justiça

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justi-
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c) julgar válida lei ou ato de governo local con- como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e
testado em face desta Constituição. entre juízes vinculados a tribunais diversos;

§ 12 A argüição de descumprimento de preceito e) as revisões criminais e as ações rescisórias
fundamental, decorrente ·desta Constituição, será de seus julgados;
apre~iada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma f) a reclamação para a preservação de sua
da lei. competência e garantia da autoridade de suas deci-

* § 1.Q com redação dada pela Emenda Constitucional n.Q 3, sões'
de 17-3-1993. '

§ 22 As decisões definitivas de mérito, proferidas .~) os .conflit?s ~~ ~tribuiçõe~_entre autoridade~
pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações declarató- admlm~tr~tl~a~ e judlclárras da Umao, o~ ~ntre. autorr-
rias de constitucionalidade de lei ou ato normativo fe- dades jUdlclár~as .de um Estado e administrativas de
deral, produzirão eficácia contra todos e efeito vincu- ou~~ ou do Dlstrrto Federal, ou entre as deste e da
lante, relativamente aos demais órgãos do Poder Ju- Unlao; " _ _
diciário e ao Poder Executivo. h) o mandado de Injunçao, quando a elaboraçao

* § 2!J acrescentado pela Emenda Constitucional n.Q 3, de da norma regulamentadora for atribuição de órgão,
17-3-1993. entidade ou autoridade federal, da administração di-
...................... reta ou indireta, excetuados os casos de competência

do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça
Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e
da Justiça Federal;

11 - julgar, em recurso ordinário:
a) os habeas corpus decididos em única ou úl

tima instância peJos Tribunais Regionais Federais ou
pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Ter
ritórios, quando a decisão for denegatória;

b) os mandados de segurança decididos em
única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou
pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Ter
ritórios, quando denegatória a decisão;

c) as causas em que forem partes Estado es
trangeiro ou organismo internacional, de um lado, e,
do outro, Município ou pessoa residente ou domicilia
dano País;

111- julgar, em recurso especial, as causas deci
didas, em única ou última instância, pelos Tribunais
Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados,
do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão re
corrida:

a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes
vigência;

b) julgar válida lei ou ato de governo local con
testado em face de lei federal;

c) der a lei federal interpretação divergente da
que lhe haja atribuído outro tribunal.

Parágrafo único. Funcionará junto ao Superior
Tribunal de Justiça o Conselho da Justiça Federal, ca
bendo-lhe, na forma da lei, exercer a supervisão ad
ministrativa e orçamentária da Justiça Federal de pri
meiro e segundo graus.

ça:

d) os conflitos de competência entre quaisquer
tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, o, bem

.........................................~ ~ .
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LEI N!l5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Institui o Código de Processo Civil.

LIVRO I
Do Processo de Conh1cimento

TíTULO IV
Dos Órgãos Judiciários e dos

Auxiliares da Justiça

CAPíTULO I
Da Competência

Art. 86. As causas cíveis serão processadas e
decididas, ou simplesmente decididas, pelos órgãos
jurisdicionais, nos limites de sua competência, ressal
vada às partes a faculdade de instituírem juízo arbi
traI.

Art. 87. Determina-se a competência no mo
mento em que a ação é proposta. São irrelevantes as
modificações do estado de fato ou de direito ocorridas
posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão ju
diciário ou alterarem a competência em razão da ma
téria ou da hierarquia.

CAPíTULO /I
Da Competência Internacional

Art. 88. É competente a autoridade judiciária
brasileira quando:

1-o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade,
estiver domiciliado no Brasil;

/I - no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação;
111- a ação se originar de fato ocorrido ou de ato

praticado no Brasil.
Parágrafo único. Para o fim do disposto no nú

mero I, reputa-se domiciliada no Brasil a pessoa jurí
dica estrang~iraque aqui tiver agência, filial ou sucur
sal.

Art. 89. Compete à autoridade judiciária brasilei
ra, com exclusão de qualquer outra:

I - conhecer de ações relativas a imóveis situa
dos no Brasil;

/I - proceder a inventário e partilha de bens, si
tuados no Brasil, ainda que o autor da herança seja
estrangeiro e tenha residido fora do território nacio
nal.

Art. 90. A ação intentada perante tribunal estran
geiro não induz litispendência, nem obsta a que a au
toridade judiciária brasileira conheça da mesma cau
sa e das que lhe são conexas.

CAPíTULO 111
Da Competência Interna

SEÇÃO I
Da competência em razão do valor e da matéria

Art. 91. Regem a competência em razão do va
lor e da matéria as normas de organização judiciária,
ressalvados os casos expressos neste Código.

Art. 92. Compete, porém, exclusivamente ao juiz
de direito processar e julgar:

I - o processo de insolvência;

/1- as ações concernentes ao estado e à capa
cidade da pessoa.

SEÇÃO 11
Da competência funcional

Art. 93. Regem a competência dos tribunais as
normas da Constituição da República e de organiza
ção judiciária. A competência funcional dos juízes de
primeiro grau é disciplinada neste Código.

SEÇÃO 111
Da competência territorial

Art. 94. A ação fundada em direito pessoal e a
ação fundada em direito real sobre bens móveis se
rão propostas, em regra, no foro do domicílio do réu.

§ 12 Tendo mais de um domicílio, o réu será de
mandado no foro de qualquer deles.

§ 22 Sendo incerto ou desconhecido o domicílio
do réu, ele será demandado onde for encontrado ou
no foro do domicílio do autor.

§ 32 Quando. o r~lLnão tiver domicílio nem resi
dência no Brasil, a ação será proposta no foro do do
micílio do autor. Se este também residir fora do Brasil,
a ação será proposta em qualquer foro.

§ 42 Havendo dois ou mais réus com diferentes
domicílios, serão demandãdos no foro de qualquer
deles, à escolha do autor.

Art. 95. Nas ações fundadas em direito real so
bre imóveis é competente o foro da situação da coisa.
Pode o autor, entretanto, optar pelo foro do domicílio
ou de eleição, não recaindo o litígio sobre direito de
propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e
demarcação de terras e nunciação de obra nova.

Art. 96. O foro do domicílio do autor da herança,
no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha,
a arrecadação, o cumprimento de disposições de últi
ma vontade e todas as ações em que o espólio for
réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro.

Parágrafo único. É, porém, competente o foro:



CAP[TULO IV
Do Juiz

T[TULOV
Dos Atos Processuais

SEÇÃO I
Dos poderes, dos deveres e
da responsabilidade do juiz

CAP[rULO I
Da Forma dos Atos Processuais

Art. 126. O juiz não se exime de sentenciar ou
despachar alegando lacuna ou obscuridade da lei. No
julgamento da lide caber-Ihe-á aplicar as normas le
gais; não as havendo, recorrerá à analogia, aos costu
mes e aos princípios gerais de direito.

*Artigo com redação determinada peja Lei nJ1 5.925, de 1J1

de outubro de 1973.

SEÇÃO 11
Dos atos da parte

Art. 158. Os atos das partes, consistentes em
declarações unilaterais ou bilaterais Ge-vefltade, pro
duzem imediatamente a constituição, a modificação
ou a extinção de direitos processuais.

Parágrafo único. A desistência da ação só pro
duzirá efeito depois de homologada por sentença.

Art. 159. Salvo no Distrito Federal e nas Capitais
dos Estados, todas as petições e documentos que
instruírem o processo, não constantes de registro pú
blico, serão sempre acompanhados de cópia, datada
e assinada por quem os oferecer.

§ 12 Depois de conferir a cópia, o escrivão ou
chefe da secretaria irá formando autos suplementa
res, dos quais constará a reprodução de todos os atos
e termos do processo original.

§ 22 Os autos suplementares só sairão de car
tório para conclusão ao juiz, na falta dos autos origi
nais.
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I - da situação dos bens, se o autor da herança los, será competente o foro do domicílio do autor ou
não possuía domicílio certo; do local do fato.

11- do lugar em que ocorreu o óbito se o autor da .
herança não tinha domicílio certo e possuía bens em
lugares diferentes.

Art. 97. As ações em que o ausente for réu cor
rem no foro de seu último domicílio, que é também o
competente para a arrecadação, o inventário, a parti
lha e o cumprimento de disposições testamentárias.

Art. 98. A ação em que o incapaz for réu se pro
cessará no foro do domicílio de seu representante.

Art. 99. O foro da Capital do Estado ou do Terri
tório é competente:

1- para as causas em que a União for autora, ré
ou interveniente;

11 - para as causas em que o Território for autor,
réu ou interveniente.

Parágrafo único. Correndo o processo perante
outro juiz, serão os autos remetidos ao juiz competen
te da Capital do Estado ou Território, tanto que neles
intervenha uma das entidades mencionadas neste ar
tigo.

Excetuam-se:
I - o processo de insolvência;
\I - os casos previstos em lei.
Art. 100. É competente o foro:
I - da residência da mulher, para a ação de se

paração dos cônjuges e a conversão desta em divór
cio, e para a anulação de casamento;

*Inclso I com redação determinada pela Lei nR 6.515, de
26 de dezembro de 1977.

11 - do domicflio ou da residência do alimentan
do, para a ação em que se pedem alimentos;

IIJ - do domicílio do devedor, para a ação de
anulação de títulos extraviados ou destruídos;

IV - do lugar:
a) onde está a sede, para a ação em que for ré a

pessoa jurídica;
b) onde se acha a agência ou sucursal, quanto

às obrigações que ela contraiu;
c) onde exerce a sua atividade principal, para a

ação em que for ré a sociedade, que carece de perso
nalidade jurídica;

d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a
ação em que se lhe exigir o cumprimento;

V - do lugar do ato ou fato:
a) para a ação de reparação do dano;
b) para a ação em que for réu o administrador ou

gestor de negócios alheios.

Parágrafo único. Nas ações de reparação do
dano sofrido em razão de delito ou acidente de veícu-
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Lei de Introdução ao Código Civil
Brasileiro.

Art. 42 Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o
caso de acordo com a analogia, os costumes e os
princípios gerais de direito.

PROJETO DE LEI N9 3.154, DE 2000
(Do Sr. Bispo Rodrigues)

Modifica o art. 42 da Lei n2 6.194, de
19 de dezembro de 1974, que "dispõe so
bre o Seguro Obrigatório de Danos Pes
soais causados por veículos automoto
res de via terrestre, ou por sua carga, a
pessoas transportadas ou não", para as
segurar o pagamento de indenizações
deste seguro exclusivamente às vítimas
ou aos seus beneficiários.

(Apense-se ao Projeto de Lei nQ 1.361 ,
de 1999).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 0 art. 42 da Lei n2 6.194, de 19 de dezem

bro de 1974, passa a vigorar acrescido dos s~guintes

parágrafos 32 e 42:

"§ 39 Ressalvado o previsto no pará
grafo anterior, o pagamento das indeniza
ções será feito exclusivamente à vítima ou
aos beneficiários definidos no caput e pará
grafos anteriores, em cheque nominal não
endossável.

§ 49 Será considerado como não reali
zado o pagamento feito pela seguradora a
terceiros ou intermediários, mesmo se por
tadores de procuração da vítima ou dos be
neficiários."

DECRETO-LEI NIl4.657, dos por pessoas inescrupulosas contra os beneficiári-
DE 4 DE SETEMBRO DE 1942 os do seguro.

As vítimas escolhidas costumam ser pessoas
pobres e de pouca instrução, que desconhecem a
existência do seguro, o valor das indenizações e os
seus direitos de beneficiários. Os criminosos são indi
víduos inescrupulosos, alguns até advogados, que se
postam em hospitais, necrotérios e serviços funerários
para contactar os familiares de vitimas de acidentes de
trânsito. A abordagem consiste em apresentar as pro-
vidências para a obtenção da indenização como uma
tarefa complicada, e se oferecer para, mediante uma
paga, providenciar a documentação necessária para o
recebimento da indenização junto à seguradora. Para
tanto, o estelionatário apresenta à família da vítima do
cumento de procuração em que esta o constitui como
mandatário para o fim de receber a indenização em
nome do beneficiário. O golpe consiste em, ao receber
a indenização, entregar uma parcela irrisória aos be
neficiários e embolsar o restante.

O instrumento fundamental da viabilização do
golpe é a procuração dada pelos beneficiários para o
estelionatário, porquanto ela os afasta do trato com as
seguradoras, onde certamente poderiam obter infor
mações sobre seus direitos e sobre o valor da indeni
zação, precavendo-se da fraude.

O objetivo de nosso projeto é resgatar função
social do seguro, ao inviabilizar esta intermediação,
de forma que apenas ao beneficiário possa ser paga
a indenização devida, pois somente assim ele terá co
nhecimento do valor desta e oportunidade de receber
da seguradora informações adicionais sobre seus di
reitos.

Dada a importância da proposta para a recupe
ração da credibilidade do seguro DPVAT e para pro
porcionar auxílio às famílias vitimadas pela tragédia
do acidente automobilístico, solicito aos nobres a co
laboração necessária ao aperfeiçoamento e aprova
ção do presente projeto de lei.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Bispo Rodrigues.

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.

Justificação

O Seguro Obrigatário de Danos Pessoais cau
sados por veículos automotores de via terrestre, ou
por sua carga, a pessoas transportadas ou não 
DPVAT, também conhecido como seguro obrigatório
de veículos, tem sido relacionado freqüentemente na
imprensa com escândalos envolvendo golpes pratica-

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

LEI N2 6.194, DE 19 DE JUNHO DE 1974

Dispõe sobre seguro obrigatório de
danos pessoais causados por veículos
automotores de via terrestre, ou por sua
carga, a pessoas transportadas ou não.



Art. 22 Esta lei entra em vigor com a sua publi
cação.

Art. 32 Revogam-se as disposições em contrá-

Justificação

A expressão descrita no texto do projeto, pela
sua clareza, quase dispensa apresentações ou reco
mendações. Contudo, por conta do esforço regimen
tal exigido cuidamos de apresentar as presentes ra
zões.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1SI Adicione-se, ao Título I, do Capítulo V,

Seção V da Lei nll. 8.078, de 11 de setembro de 1990,
o artigo 43, com a redação abaixo:

"Art. 43. Os pagamentos de bens, ser
viços ou créditos, feitos periodicamente, de
verão apresentar quitação do período anteri
or a cada três meses.

Parágrafo único. A ocorrência de débi
tos não quitados neste período obriga o
contratado a informar especificamente a ra
zão e o valor do débito por ventura existen
tes, sob o risco da decadência dos créditos
respectivos."

Altera o art. 43 da Lei n2 8.078, de 11
de setembro de 1990.

(Apense-e ao Projeto de Lei n2 1.825,
de 1991)

PROJETO DE LEI N2 3.155, DE 2000
(Do Sr. Francistônio Pinto)

rio.
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Art. 42 A indenização no caso de morte será te, poderá ser acrescentado ao boletim de atendi-
paga, na constância do casamento, ao cônjuge so- mento hospitalar, relatório de internamento ou trata-
brevivente; na sua falta, aos herdeiros legais. Nos de- mento, se houver, fornecido pela rede hospitalar e
mais casos o pagamento será feito diretamente à viti- previdenciária, mediante pedido verbal ou escrito, pe-
rna na forma que dispuser o Conselho Nacional de los interessados, em formulário próprio da entidade
Seguros Privados. fornecedora.

§ 12 Para fins deste artigo, a companheira será *§49com redação dada pela Lei nR8.441, de 13-7-1992.

equiparada à esposa, nos casos admitidos pela Lei § 52 O Instituto Médico-Legal da jurisdição do
Previdenciária o companheiro será equiparado ao es- acidente também quantificará as lesões físicas ou
poso quando tiver com a vítima convivência marital psíquicas permanentes para fins de seguro previsto
atual por mais de cinco anos, ou, convivendo com ela, nesta Lei, em laudo complementar, no prazo médio
do convívio tiver filhos. de noventa dias do evento, de acordo com os percen-

'*§ 1JJ com redação dada pela Lei nR 8.441, de 13-7-1992. tuais da tabela das Condições Gerais de Seguro de
§ 211. Deixando a vítima beneficiários incapazes, Acidente suplementada, nas restrições e omissões

ou sendo ou resultando ela incapaz, a indenização do desta, pela tabela de acidentes do trabalho e da Clas-
seguro será liberada em nome de quem detiver o en- sificação Internacional das Doenças.
cargo de sua guarda, sustento ou despesas, confor- *§!iR com redação dada pela Lei nR 8.441, de 13-7-1992.
me dispuser alvará judicial. ..

'*§2flcom redaçiio dada pela Lei nR 8.441, de 13-7-1992. . .

Art. 52 O pagamento da indenização será efetu
ado mediante simples prova do acidente e do dano
decorrente, independentemente da existência de cul
pa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia
de responsabilidade do segurado.

§ 1.11 A indenização referida neste artigo será
paga com base no valor da época da liquidação do si
nistro, em cheque nominal aos beneficiários, descon
tável no dia e na praça da sucursal que fizer a liqüida
ção, no prazo de quinze dias da entrega dos seguin
tes documentos:

*§ 12 com redação dada pela Lei nll8.441, de 13-7-1992.

B) certidão de óbito, registro da ocorrência no
órgão policial competente e a prova de qualidade de
beneficiários no caso de morte;

*Aflnes B com redação dada pela Lei nR 8.441, de
13-7-1992.

b) prova das despesas efetuadas pela vítima
com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou
médico-assistente e registro da ocorrência no órgão
policial competente - no caso de danos pessoais.

§ 22 Os documentos referidos no § 12 serão en
tregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo,
que os especificará.

§ 32 Não se concluindo na certidão de óbito o
nexo de causa e efeito'entre a morte e o acidente,
será acrescentada a certidão de auto de necropsia,
fornecida diretamente pelo Instituto Médico-Legal, in
dependentemente de requisição ou autorização da
autoridade policial ou da jurisdição do acidente.

*§ 3R com redaçiio dada pela Lei nJJ 8.441, de 13-7-1992.

§ 4S1 Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e
efeito entre o acidente e as lesões, em caso de des
pesas médicas suplementares e invalidez permanen-



§ 32 O consumidor, sempre que encontrar inexa
tidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua
imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de
5 (cinco) dias úteis, comunicar a alteração aos even
tuais destinatários das informações incorretas.

§ 42 Os bancos de dados e cadastros relativos a
consumidores, os serviços de proteção ao crédito e
congêneres são considerados entidades de caráter
público.

§ 52 Consumada a prescrição relativa à cobran
ça de débitos do consumidor, não serão fornecidas,
pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito,
quaisquer informações que possam impedir ou difi
cultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

LEI N2 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Dispõe sobre a proteção do consu
midor e dá outras providências.

TfTULO I
Dos Direitos do Consumidor
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O Código de Defesa do Consumidor, estatuído submetido a qualquer tipo de constrangimento ou
pela Lei n2 8.079, previu algo que era indispensável ameaça.
dizer: nas relações de consumo o pedaço ''fraco'' da Parágrafo único. O consumidor cobrado em
obrigação é sempre o consumidor; exposto a todo o quantia indevida tem direito à repetição do indébito,
tipo de exigência do vendedor que cada vez mais vê por valor igual ao dobro do que pagou em excesso,
ampliado seu poder, seja pela globalização dos neg6- acrescido de correção monetária e juros legais, salvo
cios seja pela velocidade do mundo das informações. hipótese de engano justificável.

Desse lado da obrigação jurídica existe um indi- _
víduo que tem contra si tudo. Afinal, geralmente, ele Seçao VI
está adquirindo um bem, um crédito ou serviço de Dos Bancos de Dad?s e
uma grande organização totalmente preparada para Cadastros de Consumidores
exercer seus direitos de crédito, isso incluindo siste- Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto
mas de informática, equipamentos, advogados, etc. no art. 86, terá acesso às informações existentes em

A esse passo, do outro lado, está o consumidor. cadastros, fichas, registos e dados pessoais e de con-
Na sua unidade e pessoalidade, sem equipamentos, sumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas
sem capital ou especialização em crédito, advocacia respectivas fontes.
ou qualquer outro direito. Somente a lhe proteger está § 12 Os cadastros e dados de consumidores de-
a fé em Deus, que alguns têm. vem ser objetivos, claros, verdadeiros e em Iingua-

Desse modo a presente medida servirá para evi- gem de fácil compreensão, não podendo conter infor-
tarque as obrigações referentes a crédito não sejam um mações negativas referentes a período superior a 5
desforço para o consumidor; quando na verdade deverá (cinco) anos.
ser sempre obrigação das organizações, que tem todas § 22 A abertura de cadastro, ficha, registro e da-
as condições para fazer esse tipo de controle. dos pessoais e de consumo deverá ser comunicada

Caberá, a partir de agora, a cada instituição co- por escrito ao consumidor, quando não solicitada por
bradora promover os meios necessários para que o ele.
eventual devedor possa pagar seus débitos.

Com certeza os consumidores agradecerão a
medida que vem em boa hora sem que isso seja um
favor.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Francist6nio Pinto.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 •••••••••••••••••••••••••••••••

CApfTULOV
Das Práticas Comerciais

....................................................................................
SEÇÃO V

Da Cobrança de Dívidas

Art. 42. Na cobrança de débitos o consumidor
inadimplente não será exposto a ridículo, nem será

INDICAÇÃO NR 1.000, DE 2000
(Do Sr. Léo Alcântara)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério do Desenvolvi';
mento, Indústria e Comércio Exterior, à
criação de linha de crédito, no BNDES,'
para aquisição de equipamentos de
transporte escolar.

(Publique-se. Encaminhe-se.)



REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Léo Alcântara)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo, sugerindo a criação de li
nha de crédito, no BNDES, para aquisi
ção de equipamentos de transporte esco
lar.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1Q, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a Vossa Excelência seja encaminhada ao Poder
Executivo, em particular ao Senhor Ministro Alcides
Lopes Tápias, do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, a Indicação em ane
xo, sugerindo sejam estudadas alternativas para
criação de linha de crédito, no BNDES, para financi
amento de aquisição de ônibus escolar a municípi
os que prestem serviço de transporte escolar.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2000. - Depu
tado Léo Alcântara.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
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Excelentíssimo Senhor Ministro do Desenvolvimen- fazerem uso, considero que ela deve estar acompa-
to, Indústria e Comércio Exterior nhada de suas medidas: i) os veículos deverão ser
Dr. Alcides Lopes Tápias vendidos às prefeituras sem a incidência de impostos

govemamentais; ii) a linha de crédito deve ser benefi
ciada por juros diferenciados aos do mercado com
vistas a caracterizar sua função social.

Considero, ainda, que os Ónibus Escolares ad
quiridos mediante este financiamento deveriam ter
identificação própria de modo a facilitar o controle da
sociedade sobre a sua adequada utilização. Esta
identificação - que poderia ser uma cor padronizada
- deveria vir da fábrica. Um concurso patrocinado pe
las fábricas que se beneficiarão com a compra dos
veículos envolvendo criança das escolas públicas po
deria definir uma cor padrão para os ônibus escolares
do País, aliás prática comum em outros países.

Esta medida terá, certamente, alcance nacional
com significativo impacto na melhoria das condições
de escolarização das crianças e adolescentes das re
giões interioranas de nosso País.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2000. - Depu
tado Léo Alcântara.

A Constituição Federál de nosso País, em seu
art. 30, atribui ao Município várias funções e respon
sabilidades que dizem respeito ao bem estar do ci
dadão, entre elas a garantia de escolarização de ní
vel fundamental.

O atendimento a este direito fundamental da ci
dadania das crianças e adolescentes é, muito vezes,
dificultado pelas distâncias existentes entre o local de
residência e a escola. Crianças de pouca idade e
aquelas que residem em locais distantes das escolas
necessitam de ação efetiva do governo municipal
para que possam freqüentar a educação fundamen
taI. O direito à escola, para estas crianças, depende
fundamentalmente de transporte escolar, sem o qual
todas as outras mediadas tomam-se inócuas. Não
basta ter um bom prédio, equipado e com professores
motivados e capacitados, se os alunos ficam impedi
dos de chegar à escola. Esta realidade, lamentavel
mente, se traduz em altas taxas de evasão escolar,
tanto na região rural quanto nas periferias urbanas.

O Programa Nacional de Transporte Escolar,
que funciona junto à Secretaria de Educação Funda
mentaI do Ministério da Educação, tem por objetivo
oferecer assistência financeira, a estados e municípi
os, para aquisição de veículos para transporte esco
lar. A finalidade do Programa é garantir acesso e per
manência à escola fundamental, aos alunos residen
tes nas zonas rurais ou distantes da rede escolar.

São utilizados recursos do Fundo Nacional para
o Desenvolvimento da Educação - FNDE, que contri
bui com até R$SO.OOO,OO (cinqüenta mil reais) para
aquisição de ônibus, microônibus ou embarcação ne
cessários para o transporte de alunos da educação
fundamental.

Apesar de ser um programa bem estruturado e
com louváveis objetivos, lamentavelmente, muitos
municípios não têm conseguido o apoio necessário.

Por esta razão, Senhor Ministro, parece-me
oportuno e urgente buscarmos explorar outras manei
ras de apoiar os municípios no cumprimento de seu
dever constitucional de oferta de educação funda
mentai a todos.

Neste sentido venho sugerir a Vossa Excelência
a criação de uma linha especial de crédito, junto ao
BNDES, para financiamento da aquisição de trans
porte escolar.

Para viabilizar a implementação desta política
de crédito de modo a incentivar os municípios a dela
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TíTULO 111
Da Organização do Estado

CAPíTULO IV'
Dos Municípios

Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
11 - suplementar a legislação federal e estadual

no que couber;

111- instituir e arrecadar os tributos de sua com
petência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuí
zo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar ba
lancetes nos prazos fixados em lei;

IV - criar, organizar e suprimir distritos, observa
da a legislação estadual;

V- organizar e prestar, diretamente ou sob regi
me de concessão ou permissão, os serviços públicos
de interesse local, incluído o de transporte coletivo,
que tem caráter essencial;

VI - manter, com a cooperação técnica e fman
ceira da União e do Estado, programas de educação
pré-escolar e de ensino fundamental;

VII - prestar, com a cooperação técnica e finan
ceira da União e do Estado, serviços de atendimento
à saúde da população;

VIII- promover, no que couber, adequado orde
namento territorial, mediante planejamento e controle
do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urba

-no;

IX - promover a proteção do patrimônio históri
co-cultural local, observada a legislação e a ação fis
calizadora federal e estadual.

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N2 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ·
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições
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CAPíTULO 111
Das Indicações

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

*Artigo a/trado pela Resolução nJ11D, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, 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 co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 112 Na hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requenmento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário do Congresso Nacio
nal.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, por Ato
dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso Naci
onal de 2 de outubro de 1995.

§ 212 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário do
Congresso Nacional e encaminhadas às Comissões
competentes;

* Alterado para Diário da CAmara dos Deputados, por
Ato dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso
Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - O parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidên~ia ~a Çomissão.;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.
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INDICAÇÃO Nl! 1.001, DE 2000
(Da S~ Marisa Serrano)

Sugre ao Poder Executivo, por inter·
médio do Ministério da Educação, a in·
clusão, nos programas orientados para
jovens e adultos, de ações voltadas para
a assistência educacional nos presídios.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:

Pela presente dirigimo-nos à V. Ex!! para ex·
por e reivindicar o seguinte:

1. A Lei de Execução Penal (Lei n2 7.210/84) pre
vê a assistência educacional ao preso (arts. 17 a 21);

2. O ensino obrigatório deve ser oferecido àque
les que a ele não tiveram acesso na idade própria (art.
208, I, Constituição Federal). Esta regra aplica-se aos
presos, que, conforme o art. 38 do Código Penal, con
servam todos os direitos não atingidos pela perda da
liberdade. O art. 18 da lei prevê expressamente a ofer
ta do ensino obrigatório;

3. A Lei de Execução Penal dispõe que os esta
belecimentos penais contém com área destinada à
educação (art. 83, LEP);

4. A educação é um importante elemento da fun
ção da pena, que é reinserir o indivíduo na socie.dade;

5. A Unesco reconhece a educação de presos
como um segmento da educação de jovens e adul
tos;

6. Os Ministérios da Educação e da Justiça não
"têm atuado conjuntamente no que se refere à educa
ção de presos.

Assim sendo, sugerimos que:

a) Os programas orientados para os
jovens e adultos contenham ações voltadas
para a assistência educacional nos estabe
lecimentos prisionais;

b) O MEC e o Ministério da Justiça
unifiquem suas ações no sentido de prover
a educação dos jovens e adultos presos;

c) Seja estabelecida uma parceria
dos Ministérios com o Consed e as secre
tarias estaduais de administração peniten
ciária;

d) Considerando a especificidade da
clientela, sejam estimulados o uso da edu
cação à distância e os exames supletivos
nos estabelecimentos penais.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2000. - Depu
tado Marisa Serrano.

REQUERIMENTO
(Da S,.a Marisa Serrano)

Requer o envio de Indicação ao Mi
ni8térlo da Educação, no sentido de in·
clulrem seus programas educacionais
orlentad08 para 08 jovens e adultos,
ações voltadas para a assistência educa
cional nos presídios.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 12 , do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Ex·, seja encaminhada ao Sr. Ministro da Educação
a Indicação em anexo, sugerindo a inclusão em seus
programas educacionais orientados para os jovens e
adultos, ações voltadas para a assistência educacio
nal nos presídios.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2000. - Depu
tada Marlsa Serrano.

LEGISLAÇÃO CITADA AXEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDEARIT1VA DO BRASil

1988

TíTULO VIII
Da Ordem Social

CAPíTULO 11I
Da Educaçio, da Cultura e do Desporto

SEÇÃO I
Da Educaçio

Art. 208. O dever mediante a garantia de:

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito,
assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos
os que a ele não tiveram acesso na idade própria;

*Inciso I com redação dada pela Emenda Constitucional nJ!
14, de 12-9·1996.

11 - progressiva universalização do ensino mé
dio gratuito;

* Inciso 11 com redação dada pela Emenda Constitucional
n1l 14, de 12-9·1996.

111- atendimento educacional especializado aos
portadores de deficiência, preferencialmente na rede
regular de ensino;

IV - atendimento em creche e e pré-escola às
crianças de zero a seis anos de idade;



CAPfTULO I
Disposições Gerais

Art. 83. O estabelecimento penal, conforme a
sua natureza, deverá contar em suas dependências
com áreas e serviços destinados a dar assistência,
educação, trabalho, recreação e prática esportiva.

§ 1º- Haverá instalação de~tinada a estágio de
estudantes universitários.

* § 12 acrescido pela Lei nJ!9.046, de 18·5-1995.

§ 2º- Os estabelecimentos penais destinados a
mulheres serão dotados de berçário, onde as conde
nadas possam amamentar seus filhos.

.. 22 acrescido pela Lei n29.046, de 18·5·1995.LEI N2 7.21O, DE 11 DE JULHO DE 1984
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V - acesso aos ní",eis mais elevados do ensino, Art. 21. Em atendimento às condições locais,
da pesquisa e da criação artística, segundo a capaci- dotar-se-á cada estabelecimento de uma biblioteca,
dade de cada um; para uso de todas as categorias de reclusos, provida

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado de livros instrutivos, recreativos e didáticos.
às condições do educando; .

VII- atendimento ao educando, no ensino fun- TfTULO IV
damental, através de programas suplementares de Dos Estabelecimentos Penais
material didático-escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde.

§ 1º- O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é
direito público subjetivo.

§ 2º- O não-oferecimento do ensino obrigatório
pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa
responsabilidade da autoridade competente.

§ 3º- Compete ao Poder Público recensear os
educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a cha
mada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela
freqüência à escola.

Institui a Lei de Execução Penal.

TíTULO 11
Do Condenado e do Internado

DECRETO-LEI N2 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Código Penal.

CAPíTULO 11
Da Assistência PARTE GERAL

SEÇÃO V
Da Assistência Educacional

Art. 17. A assistência educacional compreende
rá a instrução escolar e a formação profissional do
preso e do internado.

Art. 18. O ensino de primeiro grau será obrigató
rio, integrando-se no sistema escolar da unidade fe
derativa.

•Art. 19. O ensino profissional será ministrado em
nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico.

Parágrafo único. A mulher condenada terá ensi
no profissional adequado à sua condição.

Art. 20. As atividades educacionais podem ser
objeto de convênio com entidades públicas ou parti
culares, que instalem escolas ou ofereçam casos es
pecializados.

TrTULO V
Das Penas

CAPfTULO I
Das Espécies de Pena

SEÇÃO I
Das Penas Privativas de Liberdade

Direitos do preso

Art. 38. O preso conserva todos os direitos não
atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a to
das as autoridades o respeito á sua integridade física
e moral.

* Artigo com redação determinada pela Lei n2 7.209, de 11
de julho de 1984.



Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.
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R..EGIMENTO INTERNO DA V - não serão aceitas proposi",ões que ubjeti-
CAMARA DOS DEPUTADOS vem:

RESOLUÇÃO N217 DE 1989 a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

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

* Artigo alterado pela Resolução nQ 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, 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 Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 111 Na hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário do Congresso Nacio
nal.

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, por Ato
dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso Naci
onal de 2 de outubro de 1995.

§ 211 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário do
Congresso Nacional e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*A1terado para Diário da Câmara dos Deputados, por Ato
dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso Naci
onal de 2 de outubro de 1995.

11 - O parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio á consideração da Casa;

INDICAÇÃO N!! 1.002, DE 2000
(Do Sr. José Aleksandro)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Educação, a
criação das Faculdades de Medicina, Ge
ologia, Química Industrial e Farmácia
junto à Universidade Federal do Acre.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Professor Paulo Rena-
to

Muito Digno Ministro da Educação,
O Estado do Acre é beneficiado por ter uma das

mais novas universidades federais do País. Fundada
em 1974, a Universidade Federal do Acre, tinha em
1998, cerca de 3.373 alunos matriculados, o que sig
nifica um crescimento de 18% em relação ao número
de alunos de 1994. A UFAC está organizada em 13
departamentos e oferece 15 cursos de Graduação e
vários de Pós-Graduação, inclusive um de Mestrado.
Desenvolve, também, atividades de Interiorização,
pois, além das atividades na cidade de Rio Branco,
oferece cursos de graduação nos municípios de Feij6,
Sena Madureira e Cruzeiro do Sul.

A contribuição da Universidade Federal do Acn3
para o desenvolvimento regional é inegável, especial
mente na áreas em que oferece cursos de graduação
e de pós-graduação. Merece destaque, neste sentido,
a contribuição dos cursos das áreas de ciências hu
manas e sociais, a formação de professores, e os cur
sos voltados para a questão agro-florestal.

A formação de recursos humanos para a educa
ção, especialmente a formação de professores para
todos os níveis de ensino, pode ser apreciada na sig
nificativa melhora dos índices de escolarização da
população de nosso estado.

A formação de recursos humanos para o desen
volvimento das atividades no setor público assim
como para a iniciativa privada tem sido um dos signifi
cativos resultados de vários cursos oferecidos pela
UFAC, como por exemplo, os cursos de Análise de
Sistemas, Direito, Enfermagem, Ciências Sociais e
Biológicas.



REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado José Aleksandro)

Requer o envio de Indicação ao Po·
der Executivo, relativa à criação das Fa
culdades de Medicina, Geologia, Química
Industrial e Farmácia, junto à Universida
de Federal do Acre.

Nossa inserção na Floresta Amazônica certa
mente permitirá a criação de cursos cientificamente
estruturados e, ao mesmo tempo, voltado para a ri·
queza desta flora, sua preservação e seu desenvolvi·
menta sustentado. O resultado, Vossa Excelência
pode ficar seguro, será sentido não s6 por nosso esta
do e por nossa região. Todo o País será beneficiado
pelo ensino e pela pesquisa nestas áreas do conheci·
menta.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado José Aleksandro.
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Da mesma forma, os cursos na área das Enge- precisam ser criadas no interior da Universidade fe-
nharias - AGRONÔMICA, CIVIL E FLORESTAL - deral do Acre para atender a esta demanda.
têm possibilitado ao nosso Estado alcançar maior au- Tem sido comum, Senhor Ministro, que os jo.
tonomia em relação à qualificação das atividades pro- vens acreanos tenham de se deslocar para outros es·
dutivas de nossa empresas e da sociedade em geral. tados para poder freqüentar cursos de nível superior

O Curso de Economia, além da formação de re- não oferecidos em nosso estado. Tal situação tem sé·
cursos humanos fundamentais para o desenvolvi- rias implicações. Primeiro, deixar a casa da família
mento regional, conduz projeto de pesquisa sobre os para morar e estudar em outra Cidade tem um custp
Sistemas de Produção Familiar Rural do Acre, que financeiro que a maioria das famílias não têm condi·
certamente oferecerá subsídios para a implementa- ções de sustentar. Portanto é uma opção que existe,
ção de projetos para o fortalecimento da produção ru- de fato, apenas para uma pequena elite.
ral e a conseqüente fixação da população na zona ru- Segundo, mesmo quando isto é possibilitado a
ral, com melhores condições de vida e de desenvolvi- uma minoria, corremos o risco de não ter de volta os
menta sustentável. nossos jovens. Muitos deles conseguem emprego ou

Destaca-se também, um Laboratório de Solos, casam-se e não retornam a sua região de origem.
que além de dar suporte a vários cursos, é de funda- Com isso perdemos a contribuição do profissional
mental importância para a realização de estudos geo- nosso conterrâneo e perdemos o investimento feito
lógicos que permitirão melhor conhecer e, conse- em sua educação básica.
qüentemente, manejar de modo adequado e susten- Além disso, como é praxe em todo o País, tam-
tável do rico solo da Amazônia. bém no Acre a pesquisa é desenvolvida fundamental-

Muitas atividades de ensino, pesquisa e exten- mente nas instituições públicas. O ensino de gradua-
são na área de meio ambiente são promovidas pela ção é o embrião para agrupar professores que desen-
Fundação Bioma, criada em 1998, e que, certamente, volverão pesquisas voltadas para as nossas necessi-
serão de grande relevância para o desenvolvimento dades regionais.
do E.stado. Vários projetos integram as ações destes Por todas essas razões, Senhor Ministro, venho
pioneiros: o Projeto Saúde Ambiental, que orienta fa- propor a Vossa Excelência que dê uma especial aten-
mílias na produção de mudas e conservação de espé- ção ao nosso Estado e à nossa região, oferecendo à
cies vegetais, frutíferas e terapêuticas; o Projeto Co- Universidade Federal do Acre as condições necessá-
paíba que faz capacitação para extração do óleo de rias para a criação dos seguintes cursos de gradua-
copaíba; o Projeto Arboreto que desenvolve práticas ção: Medicina, Geologia, Química Industrial e Farmá-
agroflorestais junto a comunidades indígenas e de .cla.
seringueiros.

Merece amplo destaque, ainda, o Curso de
Mestrado Em Ecologia e Recursos Naturais que,
além da formação de recursos humanos altamente
qualificados, é embrião de inúmeros projetos de pes
quisa nesta área tão fundamental para a preservação
e desenvolvimento sustentado de nossa região.

A contribuição da Universidade Federal do Acre
para o desenvolvimento regional necessita, no entan
to, ser ampliada e aprofundada. Existem, ainda, vári·
as áreas de atividade profissional e de pesquisa que
necessitam ser atendidas. Geólogos, Farmacêuticos,
Médicos e outros profissionais indispensáveis para o
desenvolvimento de nossa região e para o bem estar
da população são, até hoje, formados fora da região.

Diante disso, parece-me, e às Líderanças de
meu Estado, que é chegado o momento de que a nos
sa Universidade Federal tenha as condições para as
sumir seu papel na formação de um maior e mais vari
ado número de profissionais para o desenvolvimento
do Estado e da região. Outros cursos ou faculdades
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Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 12, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Ext seja encaminhada ap Senhor Ministro da Edu
cação a Indiceção em anexo, sugerindo a criação das
Faculdades de Medicina, Geologia, Química Industri
al e Farmácia, junto à Universidade Federal do Acre.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado José Aleksandro.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N1I 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da CA·
mara dos Deputados

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

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

* Artigo alterado pela Resolução nll 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

\I - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1º Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no DIário do Congresso Nacional.

* Alterado para DI'rlo da CAmara dos Deputados, por
Ato dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso
Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 22 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário do
Congresso Nacional e encamin'1adas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Cimara dos Deputados, por
Ato dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso
Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - O parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V- não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO NR 1.003, DE 2000
(Do Sr. Cunha Bueno)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, o encaminhamento
ao Congresso Nacional de projeto de lei
complementar que disponha sobre a
aposentadoria de servidores públicos, no
caso de exercício de atividades sob con
dições especiais que prejudiquem a saú
de ou a integridade física.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do
Planejamento, Orçamento e Gestão:

A Constituição Federal, em seu art. 40, § 4!l, pre
vê que lei complementar poderá fixar requisitos e cri
térios diferenciados para a concessão de aposenta
doria de servidores públicos, no caso de atividades
exercidas exclusivamente sob condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Con
tudo, até o presente, o referido dispositivo constitucio
nal não foi regulamentado, deixando inúmeros traba
lhadores do setor público à mercê do exercício profis
sional prolongado, em condições insalubres, com gra
ves conseqüências no campo da higidez ffsica.

Releva mencionar, por oportuno, que o Supre
mo Tribunal Federal, quando do julgamento do Man
dado de Injunção nº 448, em 16 de novembro de
1994, deixou assente o entendimento de que a inicia
tiva da referida lei cabe, em termos privativos, ao
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Chefe do Poder Executivo da União. Deve ainda ser
registrado que a lei prevista no art. 40, § 4!!, da Consti
tuição tem a característica de lei complementar nacio
nal, já que a sU{a incidência se dará no âmbito das ou
tras pessoas jurídicas estatais,a~ da União. Nesse
contexto, inúmeros Municípios têm formulado apelos
ao Congresso Nacional com o objetivo de ser editada
a norma complementar requerida pela Carta Política,
podendo ser citado, a título exemplificativo, o requeri
mento, sobre a matéria, do Presidente da Câmara
Municipal de Lupércio, no Estado de São Paulo, Ve
reador Antonio Segundo Quito.

Dessa forma, por todo o exposto, sugerimos a
Vossa Excelência que seja enviado ao Congresso
Nacional projeto de lei complementar que discipline a
previsão contida no § 42 do art. 40 da Constituição Fe
deral.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INDICAÇÃO
N!! , DE 2000

(Do Sr. Cunha Bueno)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo (Ministério do Planejamen
to, Orçamento e Gestão) com o objetivo
de sugerir o encaminhamento ao Con
gresso Nacional de projeto de lei comple
mentar que disponha sobre a aposenta
doria de servidores públicos, no caso de
exercício de atividades sob condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade tísica.

--Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, solicito a Vossa
Excelência que seja encaminhada a anexa Indicação,
sugerindo o encaminhamento ao Congresso Nacio
nal de projeto de lei complementar que disponha so
bre a aposentadoria de servidores públicos, no caso
de exercício de atividades sob condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Depu
tado Cunha Bueno.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

'.: .

TíTULO 111
Da Organização do Estado

CAPíTULO VII
Da Administração Pública

SEÇÃO 11
Dos Servidores Públicos

* Seção li com redação dada pela Emenda Constitucional
nQ 18, de 5-2-1998.

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efeti
vos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter contri
butivo, observados critérios que preservem o equilí
brio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

*Artigo, Cllput com redação dada pela Emenda Constituci
onal nQ20, de 15-12-1998.

§ 4!! É vedada a adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria
aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo,
ressalvados os casos de atividades exercidas exclusi
vamente sob condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física, definidos em lei com
plementar.

• § 4Q com redação dada pela Emenda Constitucional
nQ20, de 15-12-1998.

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO Nl! 1-7-, -DE-1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TITULO IV
Das Proposições

CAPITUlO /li
Das Indicações

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

*Artigo alterado pela Resolução nll 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a qlatéria de sua iniciativa
exclusiva;



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N9 495, DE 2000

(Do Sr. Eduardo Jorge e Outros)

Convoca Plebiscito sobre a criação
do Território Federal do Alto Rio Negro.

{Às Comissões de Finanças e Tributa
ção (Art. 54); e de Constituição e Justiça e
de Redação.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 O Tribunal Regional Eleitoral do Amazo

nas realizará dentro de seis meses , plebiscito nos
municípios de São Gabriel da Cachoeira, Santa Isa-
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11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co- bel do Rio Negro, Barcelos e Japurá, sobre a criação
missões acerca de determinado assunto, visando a do Território Federal do Alto Rio Negro, pelo des-
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da membramento do Estado do Amazonas.
Câmara. Art. 211 O Tribunal Superior Eleitoral expedirá ins-

§ 1º Na hipótese do inciso I, a indicação será ob- truções ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi- para a organização, realização, apuração, fiscaliza-
dente e publicado no Diário do Congresso Nacional ção e proclamação do resultado do Plebiscito.

* A/ter~do para Diário da Clmara dos Deputados, por Art. 311 Proclamando o resultado do plebiscito e
Ato dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso . _ , . ' •
Nscionalde2de outubro de 1995. no caso de mamfestaçao favoraveI, projeto de lei

§ 2º Na hipótese do inciso 11, serão observadas complementar ser~ apresentado em uma ~as Casas
as seguintes normas: do Congr~s~o Nacional, nos term?s do § 3- d~ ~rt. 18

I - as indicações recebidas pela Mesa serão Ii- da Constl~ulÇão .Fed.eral, determinando a aditiva da
das em súmula, mandadas à publicação no Diário do Asse~bléla Legislativa do Estado do Amazon~s, a
C N • I . h d ' C' qual disporá de 3 (três) meses, contados a partir da
~ngressot stclons e encamln a as as omls- publicação do ato, para preceder à audiência de seus

soes compe en es; b b d'd
* Alterado para Diário da Clmara dos Deputados, por mem ros so re a me I a.

Ato dos Presidentes das Mesas das duas Casas do Congresso § 111 Deliberada a matéria, a Assembléia Legis-
Nacional de 2 de outubro da 1995. lativa do Estado de Pernambuco participará o resulta-

11 - o parecer referente à indicação será proferi- do ao Congresso Nacional, no prazo d~ 3 (três) dias
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da úteis, para fins de cumprimento do que estabelece o
Presidência da Comissão; inciso VI do art. 48 da Constituição Federal.

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in- § 211 Não procedida à deliberação pela Assem-
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá bléia Legislativa, ou não ultimada a comunicação do
este os trâmites regimentais das proposições congê- resultado nos prazos estabelecidos, o Congresso
neres; Nacional considerará atendidas as exigências cons-

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti- titucionais.
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à Art.4º Este decreto legislativo entra em vigor na
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci- data de sua publicação.
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere-
ça projeto próprio à consideração da Casa; Justificação

V - não serão aceitas proposições que objeti- A Comissão de Estudos Territoriais criada pelo
vem: Congresso Nacional a partir da revisão do art. 12 do

a) consulta a Comissão sobre interpretação e Ato das disposições Constituciotlais-=Fransitórias,
aplicação de lei; ofereceu conclusões no sentido da necessidade da

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer criação de novas entidades federativas na Amazônia
Poder, de seus órgãos e autoridades. Legal, como forma de realizar o desenvolvimento re-
.................................................................................... gional, um objetivo fundamental da República Brasi

leira.

A Lei nIl 9.709/98, que regulamentou, entre ou
tros, o instituto do plebiscito com base no disposto no
art. 14, caput, da Constituição, preceitua no seu art.
311 que o diploma legal mediante o qual o Congresso
Nacional convoca plebiscito é o Decreto Legislativo
com a iniciativa de, no mínimo, um terço dos membros
que compõem a Câmara dos Deputados ou o Senado
Federal.

O Estado do Amazonas é um gigante com cerca
de 1.600.000km2 com uma população que não chega
a 3 milhões de habitantes, sendo que 60% dela está
concentrada em Manaus. Esta população rarefeita,
concentrada na capital, já é prova por si só da dificul-
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dade do Estado ocupar de forma equilibrada e desen- Julgo ser evidente que não é o caso da criação
volver de forma ecológica e sustentada esta imensa de um novo Estado com todos os gastos administrati-
área do Brasil. vos que isto implica (tribunais, assembléia legislativa,

Uma região particularmente carente da presen- tribunal de contas etc) e diante da total falta de condi-
ça do Estado é a região do Alto Rio Negro, com máis ções de auto-sustentação orçamentária. Assim, o ter-
de 346.302km2

• Seu Município mais importante, São ritório federal colocando a região sob responsabilida-
Gabriel da Cachoeira, dista 4 dias de barco da capital, de do Governo Federal, do conjunto dos Estados, por
tem 40.000 habitantes em uma área de 112.000km2

, meio do Congresso Nacional é, a meu ver, a fórmula
portanto, maior que o Estado de Pernambuco. adequada de fazer chegar a região, mais recursos e,

É uma região de fronteira com vastos recursos ao mesmo tempo, colocá-Ia sob um planejamento de
naturais a serem protegidos e preservados. longo prazo sem que sofra pressões de utilização

A principal, talvez única efetiva, presença do po- imediatistas que podem ser prejudiciais ao frágil equi-
der público é a proporcionada pelo Exército Nacional, líbrio ambiental da região.
por meio de unidades militares, construção de estra- Sala das sessões, 31 de maio de 2000. - Depu-
das e assistência à saúde. tado Eduardo Jorge, PT - SP.
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11 AlME~NDADECARVALHO PFL RJ
12 AlOIZIO MERCADANTE PT SP
13 ANGELA GUADAGNIN PT SP
14 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PFL se
15 ANTONIO CARLOS PANNUNZIO pseB SP
16 ANTONIO KANDIR PSDS SP
17 ANTONIO PALOCCI PT SP
18 ARMANDO ABluO PMDB PB
19 ARYKARA PPB SP
20 ATILALINS PFL AM
21 AVENZOAR ARRUDA PT PB
22 AYRTONXE~ PPS RJ
23 BADU PICANÇO PSOB AP

24 BEN-HUR FERREIRA PT MS
25 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG

26 CAIO~ELA PTB RS
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27 eARLlTO MERSS PT se
28 CARLOS DUNGA PMDB PB
29 CARLOS MOSCONI PSDB MG
30 CELSO GIGLlO PTB SP
31 CELSO RUSSOMANNO PPB SP
32 CLEUBER CARNEIRO PFL MG
33 eONFúCIO MOURA PMDB RO
34 CORIOLANO SALES PMDB BA
35 CUNHA BUENO PPB SP
36 DARCIslO PERONDI PMDB RS
37 DE VELASCO PSL SP
38 DR. EVILÀSIO PSB SP
39 DR. HÉLIO PDT SP
40 DR. ROSINHA PT PR
41 DUILIO PISANESCHI PTB SP
42 EBERSILVA PDT RJ
43 EDINHO ARAÚJO PPS SP
44 EDISON ANDRINO PMDB SC
45 EDUARDO BARBOSA PSDB MG
46 EDUARDO JORGE PT SP
47 EDUARDO PAES PTB RJ
48 EDUARDO SEABRA PTB AP
49 EFRAIM MORAIS PFL PB
50 EMERSON KAPAZ PPS SP
51 ENIOBACCI PDT RS
52 ESTHER GROSSI PT RS
53 EULER MORAIS PMDB GO
54 EURICO MIRANDA PPB RJ
55 FERNANDO CORUJA PDT SC
56 FERNANDO FERRO PT PE
57 FERNANDO GABEIRA PV RJ
58 FERNANDO GONÇALVES PTB RJ
59 FERNANDO MARRONI PT RS
60 FEUROSA PSDB ES
61 FLÀVIOARNS PSDB PR
62 GERALDO MAGELA PT DF
63 GERALDO SIMOES PT BA
64 GILMAR MACHADO PT MG
65 GIOVANNI QUEIROZ PDT PA
66 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
67 HENRIQUE FONTANA PT RS
68 IARA BERNARDI PT SP
69 INÁCIO ARRUDA PCdaB CE
70 INALDO LEITÃO PSDB PB
71 JAIR BOLSONARO PPB RJ
72 JAIR MENEGUELLI PT SP
73 JANDIRA FEGHALI PCdaB RJ
74 JAQUES WAGNER PT BA
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75 JOÃO COSER PT ES
76 JOÃO FASSARELLA PT MG
77 JOÃO GRANDÃO PT MS
78 JOÃO HERRMANN NETO PPS SP
79 JOÃO LEÃO PSDB BA
80 JOÃO MAGNO PT MG
81 JOÃO MATOS PMDB SC
82 JOÃO PAULO PT SP
83 JOÃO RIBEIRO PFL TO
84 JOÃO TOTA PPB AC
85 JOAQUIM BRITO PT AL
86 JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PSB MA
87 JOSÉ CARLOS COUTINHO PFL RJ
88 JOSÉ DIRCEU PT SP
89 JOSÉ GENOINO PT SP
90 JOSÉ MACHADO PT SP
91 JOSÉ PIMENTEL PT CE
92 JOSÉ ROBERTO 8ATOCHIO PDT SP
93 JÚLIO DELGADO PMD8 MG
94 JULIO SEMEGHINI PSDB SP
95 JUTAHY JUNIOR PSOB BA
96 LAURA CARNEIRO PFL RJ
97 LAVOISIER MAIA PFL RN
98 LEUR LOMANTO PFL BA
99 L1DIA QUINAN PSDB GO
100 L1NCOLN PORTELA PSL MG
101 LUCI CHOINACKI PT SC
102 LUCIANO PIZZATIO PFL PR
103 LUIS BARBOSA PFL RR
104 LUIZ BITTENCOURT PMDB GO
105 LUIZ CARLOS HAULY PSDB PR
106 LUIZ PIAUHYLlNO PSDB PE
107 LUIZ SÉRGIO PT RJ
108 LUIZA ERUNDINA PSB SP
109 MARCELO DÉDA PT SE
110 MÁRCIO MATOS PT PR
111 MARCONDES GADELHA PFL P8
112 MARCOS AFONSO PT AC
113 MARIA ABADIA PSDB DF
114 MARIA 00 CARMO LARA PT MG
115 MARINHA RAUPP PSOB RO
116 MARISA SERRANO PSDB MS
117 MAURO BENEVIDES PMDB CE
118 MEDEIROS PFL SP
119 MILTON TEMER PT RJ
120 MIRIAM REIO PDT RJ
121 MIRO TEIXEIRA POT RJ
122 MORONI TORGAN PFL CE
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123 NAIR XAVIER LOBO
124 NELSON MARQUEZELU
125 NELSON OTOCH

126 NEY LePES
127 NILSON MOURÃO
128 OSVALDO BIOLCHI
129 OSVALDO SOBRINHO
130 PADRE ROQUE
131 PAULO KOBAYASHI
132 PAULO LIMA
133 PAULO PAIM
134 PEDRO CELSO
135 PEDRO CHAVES
136 PEDRO VALADARES
137 PEDRO WILSON
138 POMPEO DE MATTOS
139 PROFESSOR LUIZINHO
140 RAFAEL GUERRA
141 RAIMUNDO GOMES DE MATOS
142 REGIS CAVALCANTE
143 RENILDO LEAL
144 RICARDO BERZOINI
145 RICARDO FERRAÇO
146 RITA CAMATA
147 ROBERTO ARGENTA
148 RONALDO CEZAR COELHO
149 SALVADOR ZIMBALDI
150 SAULO PEDROSA
151 SERAFIM VENZON
152 SI:RGIO MIRANDA
153 SEVERINO CAVALCANTI
154 SILVIO TORRES
155_ SIMÃO. SESSIM
156 TELMA DE SOUZA
157 TETI: BEZERRA
158 THEMIsTOCLES SAMPAIO
159 UBIRATAN AGUIAR
160 URSICINO QUEIROZ
161 VALDECIOLIVEIRA
162 VALDIRGANZER
163 VILMAR ROCHA
164 VIRGIUO GUIMARÃES
165 VIVALDO BARBOSA
166 WALDIR PIRES
167 WALDOMIRO FIORAVANTE
168 WALTER PINHEIRO
169 WELUNGTON DIAS
170 XICO GRAZIANO

PMD8
PTB
PSDe
PFL
PT
PMDB
PTB
PT
PSDB
PMDB
PT
PT
PMDB
PSB
PT
PDT
PT
PSDB
PSOB
PPS
PTB
PT
PSDB
PMD8
PHS
PSDB
PSOB
PSOB
POT
PCdaB
PPB
PSDB
PPB
PT
PMDB
PMD8
PSOB
PFL
PT
PT
PFL
PT
POT
PT
PT
PT
PT
PSDB

GO
SP
CE

RN
AC
RS
MT
PR
SP
SP
RS
DF
GO
SE
GO
RS
SP
MG
CE
AL
PA
SP
ES
ES
RS
RJ
SP
BA
se
MG
PE
SP
RJ
SP
MT
PI
CE
BA
RS
PA
GO
MG
RJ
BA
RS
BA
PI
SP
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171 VEDA CRUSIUS
172 ZAIRE REZENDE
173 ZENALOO COUTINHO
174 ZULAI~ COBRA

PSDB
PMDB
PSOB
PSDB

RS
MG
PA
SP

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Ofício nº 131/00

Assinaturas que Não Conferem
1 ALEXANDRE CARDOSO PSB RJ
2 ARNALDO FARIA DE SÁ PPB SP
3 DR. BENEDITO DIAS PPB AP

4 JORGE ALBERTO PMOB SE
5 JORGE BITIAR PT RJ
6 NELSON MARCHEZAN PSDB RS

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)
1 ALVARO GAUDENCIO NETO PFL PB

CAPíTULO IV

Dos Direitos Políticos

Art. 14. A soberania popular será exercida peJo
sufrágio universal e pelo voto direto e Secreto, com
valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

Brasília, 5 de junho de 2000

Senhor Secretário-Geral,
Comunico a Vossa Senhoria que o Projeto de De

creto legislativo do Sr. Deputado Eduardo Jorge e Ou
tros, que "Convoca plebiscito sobre a criaçáo do Territó
río Federal do Alto Rio Negro", contém número suficien
te de signatários, constando a referida proposição de:

174 assinaturas confirmadas;
6 assinaturas não confirmadas;

1 deputado licenciado;
nenhuma assinatura repetida;
nenhuma assinatura ilegível.
Atenciosamente, Cláudia Neves C. de Souza,

Chefe.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

CONSTITU IÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TíTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

TíTULO 111
Da Organização do Estado

CAPíTULO I

Da Organização Político-Administrativa

Ar. 18. A organização político-administrativa da
República Federativa do Brasil compreende a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos
autônomos, nos termos desta Constituição.

§ 32 Os Estados podem incorporar entre si, sub
dividir-se ou desmembrar para se anexarem a outros,
ou formarem novos Estados ou Territórios Federais,
mediante aprovação da população diretamente inte
ressada, através de plebiscito, e do Congresso Nacio
nal, por lei complementar.

TíTULO IV

Da Organização dos Poderes

CAPfTUlO I

Do Poder Legislativo
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SEÇÃO 11
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não exigida esta
para o especificado nos arts. 49,51 e 52, dispor sobre
todas as matérias de competência da União, especi
almente sobre:

IV - planos e programas nacionais, regionais e
setoriais de desenvolvimento;

V -limites do território nacional, espaço aéreo e
marítimo e bens do domínio da União;

VI - incorporação, subdivisão ou desmembra
mento de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as
respectivas Assembléias Legislativas;

VII - transferência temporária da sede do Go
verno Federal;

VIII- concessão de anistia;

ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS

Art. 12. Será criada, dentro de noventa dias da
promulgação da Constituição, Comissão de Estudos
Territoriais, com dez membros indicados pelo Con
gresso Nacional e cinco pelo Poder Executivo, com a
finalidade de apresentar estudos sobre o terri!ório na
cional e anteprojetos relativos a.novas unidades terri
toriais, notadamente na Amazônia Legal e em áreas
pendentes de solução.

§ 1º No prazo de um ano, a Comissão submete
rá ao Congresso Nacional os resultados de seus estu
dos para, nos termos da Constituição, serem aprecia
dos nos doze meses subseqüentes, extinguindo-se
logo após.

§ 22 Os Estados e os Municípios deverão, no
prazo de três anos, a contar da promulgação da
Constituição, promover, mediante acordo ou arbitra
mento, a demarcação de suas linhas divisórias atual
mente litigiosas, podendo para isso fazer alterações e
compensações de área que atendam aos acidentes
naturais, critérios históricos, conveniências adminis
trativas e comodidade das populações limítrofes.

§ 32 Havendo solicitação dos Estados e Municí
pios interessados, a União poderá encarregar-se dos
trabalhos demarcatórios.

§ 4º Se, decorrido o prazo de três anos, a contar
da promulgação da Constituição, os trabalhos demar
catórios não tiverem sido concluídos, caberá à União
determinar os limites das áreas litigiosas.

§ 52 Ficam reconhecidos e homologados os atL!~

ais limites do Estado do Acre com os Estados do
Amazonas e de Rondônia, conforme levantamentos
cartográficos e geodésicos realizados pela Comissão
Tripartite integrada por representantes dos Est@dos e
dos serviços técnico-especializados do InstitLJ~o 8ra
sileiro de Geografia e Estatística.

LEI Nº 9.709, DE 18 DE NOVEMBRO DE ~ ~1fJ~

Regulamenta a execução c@ ll:~iSb'J@~Q

to nos incisos I, 11 e 111 do art. 14 d~ ~@fríJ8JQ

tituição Federal.

Art. 32 Nas questões de relevância nacional, de
competência do Poder Legislativo ou do Poder Executivo,
e no caso do § 3º do art. 18 da Constituição Federal, o
plebiscito e o referendo são convocados mediante cle~

ereto legislativo, por proposta de um terço, no mínimo,
dos membros que compõem qualquer das Casas do
Congresso Nacional, de conformidade com esta lei.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 513, DE 2000

(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)

MENSAGEM Nº 388/00

Aprova o texto do Acordo sobre Co~

operação Científica e Tecnológica cele
brado entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da Ucrâ
nia, em Kiev, em 15 de novembro de
1999.

(Às Comissões de Ciência Tecnologia,
Comunicação e Informática; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo sobre

Cooperação Científica e Tecnológica celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da Ucrânia, em Kiev, em 15 de novembro de
1999.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido Acordo, bem como qua
isquer ajustes complementares que, nos termos do
inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem



Brasília, 7 de janeiro de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-

EM Nl!4IMRE

ca,
Tenho a honra de submeter à elevada conside

ração de Vossa Excelência o anexo texto do Acordo
sobre Cooperação Científica e Tecnológica, celebra
do entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da Ucrânia, em Kiev, no dia 15 de novem
bro de 1999.

2. A Ucrânia é um dos países que resultaram
das mudanças políticas que ocorreram na antiga
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).
Para a antiga República Socialista Soviética da Ucrâ
nia aplicava-se, na qualidade de estado-membro, o
Acordo Básico de Cooperação Científica e Tecnológi
ca entre a República Federativa do Brasil e a União
das Repúblicas Socialistas Soviéticas, assinado em
16 de abril de 1981 e vigente desde de 8 de março de
1982. Após a extinção do regime socialista na URSS,
o referido Acordo não pode ser transmitido e aplicado
com força obrigatória a um Estado que recuperou ple
namente a condição de sujeito do direito internacional
em razão do desmembramento do Estado Federal do
qual fazia parte.

3. A conclusão de novo Acordo tem o objetivo de
regulamentar a cooperação bilateral brasilei
ro-ucraniana em matéria de ciência'e tecnologia.
Intenta, ainda, ajustar a cooperação às novas realida-

CAPíTULO 11
Do Poder Executivo

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil

1988
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encargos ou comprom ssos gravosos ao patrimônio I - nomear e exonerar os Ministros de Estado;
nacional. 11- exercer, com o auxílio dos Ministros de Esta-

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na do, a direção superior da administração federal;
data de sua publicação. 111- iniciar o processo legislativo, na forma e nos

Sala da Comissão, 14 de junho de 2000. - De- casos previstos nesta Constituição;
putado Luiz Carlos Hauly, Presidente. IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as

leis, bem como expedir decretos e regulamentos para
sua fiel execução:

V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente:
VI - dispor sobre a organização e o funciona

mento da administração federal, na forma da lei:
VII- manter relações com Estados estrangeiros

e acreditar seus representantes diplomáticos;

VIII- celebrar tratados, convenções e atos inter
nacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacio
nal;

IX - decretar o estado de defesa e o estado de
sítio:

X - decretar e executar a intervenção federal;

MENSAGEM NQ 388, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Su~e à consideração do Con
gresso ttIIiional o texto do Acordo entre
o GovefTlt) da República Federativa do
Brasil e o Govemo da Ucrânia sobre Coo
peração Científica e Tecnológica, celebra
do em Kiev, em 15 de novembro de 1999.

(Às Comissões de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional; de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Consti
tuição e Justiça e de Redação (Art. 54).)

Senhores Membros do Congresso Nacional,

De conformidade com o disposto no art. 84, inci
so VIII, da Constituição Federal, submeto à elevada
consideração de Vossas Excelências, acompanhado
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Esta
do das Relações Exteriores, o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Gover
no da Ucrãnia sobre Cooperação Científica e Tecnoló
gica, celebrado em Kiev, em 15 de novembro de 1999.

Brasília, 27 de março de 2000. - Fernando
Henrique.

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Presidente da República

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente
da República:



ARTIGO 11I

a) desenvolvimento de pesquisa cientí
fica e tecnológica, com eventual intercâmbio
de equipamento e materiais de pesquisa;

b) intercâmbio de cientistas, pesquisa
dores, peritos e técnicos para o desenvolvi
mento de programas, projetos e outras ativi
dades de cooperação científica e tecnológi
ca;

c) organização e realização de semi
nários conjuntos e outros encontros

de caráter científico e tecnológico;
d) intercâmbio de informações científi

cas e tecnológicas;
e) qualquer outra forma de cooperação

científica e tecnológica a ser acordada entre
as Partes Contratantes.

1. As atividades de cooperação assumirão as
seguintes formas:

2. As despesas relacionadas com a realização
das atividades previstas no presente Acordo serão
efetuadas em termos a serem definidos pelas insti
tuições cooperantes para cada caso concreto, se
gundo a disponibilidade de recursos.

ARTIGO IV

Caso não seja estipulado de outra maneira nos
documentos mencionados no Artigo 2, a comunidade
científica e tecnológica dos dois países terá acesso
às informações resultantes das atividades de coope
ração relacionadas ao presente Acordo, desde que
essas informações:

a) não pertençam exclusivamente a
uma das Partes Contratantes nem sejam
protegidas por direitos de propriedade inte
lectual;

b) não representem matéria de sigilo
comerciai ou industrial;

c) nio se refiram a questões de segu
rança nac ema!.

ARTIGO V

1. As Partes Cc>ntratantes comprometem-se a
garantir a proteçãO.1l o exercício dos direitos de pro
priedade intelectuaUfem observância à legislação vi
gente em seus respeativos países.
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des ucraniana e mundial. Para tanto, o novo Acordo ambos os países. Ajustes Complementares específi-
prevê a participação ativa tanto do setor privado cos poderão ser firmados para a execução de ativida-
como do acadêmico e de organismos governamenta- des mutuamente acordadas.
is nas atividades a serem desenvolvidas em conjunto
pelos dois países.

4. O Ministério da Ciência e Tecnologia partici
pou ativamente da negociação do Acordo e aprovou
seu texto final.

5. Submeto, assim, à elevada consideração de
Vossa Excelência a presente Exposição de Motivos,
juntamente com a minuta de Mensagem ao Congres
so Nacional e cópias autênticas do Acordo, com vis
tas a possibilitar as providências necessárias para
seu devido encaminhamento à apreciação do Poder
Legislativo.

Respeitosamente, Luiz Felipe Lampreia, Mi
nistro de Estado das Relações Exteriores.

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA

UCRÂNIA SOBRE COOPERAÇÃO CIENTrFICA E
TECNOLÓGICA

O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo da Ucrânia
(doravante denominados "Partes Contratan

tes"),
À luz dos objetivos comuns de desenvolvimento

econômico e social e de melhoria da qualidade de
vida de seus povos;

Considerando os benefícios mútuos advindos
da cooperação científica e tecnológica;

Reconhecendo que o fortalecimento da coope
ração científica e tecnológica é um dos pilares das re
lações bilaterais e elemento importante de sua esta
bilidade,

Acordaram o seguinte:

ARTIGO I

As Partes Contratantes promoverão o desenvol
vimento da cooperação nos campos da ciência e tec
nologia entre ambos os países, com base na invalida
de e vantagens mútuas.

ARTIGO 11

As Partes Contratantes estimularão o contato
entre instituições dos dois países nas áreas cientrfica
e tecnológica. As Panes Contratantes reconhecem
como atores da cooperação: órgãos estatais, centros
de pesquisa, estabelecimentos de ensino superior,
empresas públicas e privadas e outras instituições de



ARTIGO IX

ARTIGO VIII

A coordenação-geral da cooperação no âmbito
deste Acordo está a cargo do Ministério das Relações
Exteriores e do Ministério da Ciência e Tecnologia
(pelo lado brasileiro) e do Comitê Estatal da Ucrânia
para Ciência e Propriedade Intelectual (pelo lado
ucraniano).
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2. As pessoas físicas e jurídicas de cada uma dos equipamentos e materiais necessários
das Partes Contratantes gozarão, no território da ou- às atividades conjuntas no âmbito do pre-
tra Parte Contratante, dos mesmos direitos e meca- sente Acordo.
nismos de proteção legal relacionados à propriedade
intelectual, garantidos pela legislação dessa Parte
Contratante às suas próprias pessoas físicas ou jurí
dicas.

3. Os direitos aos resultados das atividades rela
cionadas à cooperação prevista no presente Acordo
pertencerão às instituições cooperantes e re·
ger-se-ão por instrumentos jurfdicos acordados entre
as referidas instituições.

ARTIGO VI

1. Com vistas à implementação do presente
Acordo, as Partes Contratantes estabelecerão uma
Comissão Mista para Cooperação Científica e Tecno
lógica, cujos objetivos serão:

a) examinar e aprovar recomendações
para promover a cooperação, como prevista
no presente Acordo;

b) elaborar propostas em áreas priori
tárias da cooperação científica e tecnológi
ca;

c) avaliar as atividades de cooperação
em curso, com vistas a aumentar sua efi·
ciência, e propor novas áreas de coopera·
ção.

2. A Comissão Mista reunir-se-á, alternadamen
te em cada um dos países, em data a ser determina
da por meio dos canais diplomáticos, quando julgado
útil e conveniente por ambas as Panes Contratantes.

3. A Comissão Mista poderá constituir, sempre
que necessário, grupos de trabalho em áreas especi
ficas da cooperação, bem como nomear peritos para
examinar questões específicas e formular as reco
mendações pertinentes.

ARTIGO VII

No que respeita à cooperação no âmbito do pre
sente Acordo, cada Pane Contratante deverá, com
base em reciprocidade e respeitadas suas obriga
ções internacionais bem como as leis e os regula
mentos nacionais:

a) facilitar a tramitação de pedidos de
visto para cientistas, pesquisadores, profes
sores universitários, peritos e técnicos que
trabalhem em projetos e programas ampa
rados pelo presente Acordo;

b) facilitar a entrada e saída livres de
direitos aduaneiros e outros encargos fiscais

1. O presente Acordo entrará em vigor quando
as Panes Contratantes comunicarem uma à outra que
o Acordo foi aprovado em conformidade com os pro
cedimentos legais de cada país. A data da última noti
ficação constituirá a data da entrada em vigor do pre
sente Acordo.

2. O presente Acordo será válido por um período
de 5 (cinco) anos e será automaticamente prorrogado
por períodos sucessivos de 5 (cinco) anos, exceto se
uma das Panes Contratantes notificar à outra, por es
crito, sua intenção de denunciálo. A denúncia surtirá
efeito 6 (seis) meses após a data da referida notifica
ção.

3. A denúncia do presente Acordo não afetará
os projetos e programas executados no âmbito do
presente Acordo e não totalmente concluídos no mo
mento da denúncia.

ARTIGO X

As controvérsias relacionadas à interpretação
ou à implementação do presente Acordo serão soluci
onadas por meio de negociações entre as Partes
Contratantes, salvo se convierem diversamente.

Feito em Kiev, em 15 de novembro de 1999, em
dois exemplares originais, nos idiomas português,
ucraniano e inglês, sendo todos os textos igualmente
autênticos. Em caso de qualquer divergência de inter
pretação, prevalecerá o texto em inglês. -

PELO GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL

Ronaldo Mota Sadenberg, Ministro de Estado
da Ciência e Tecnologia.

PELO GOVERNO DA UCRÂNIA

Stanislav Dovguiy, Presidente do Comitê de
Ciência e da Prosperidade Intelectual.
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Aviso n2 482 - C. Civil

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubir?1tan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara ctps Deputados
Brasília-DF

Brasília 27 de março de 2000

Senhor Primeiro secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República rela
tiva ao texto do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da Ucrânia sobre
Cooperação Científica e Tecnológica, celebrado em
Kiev, em 15 de novembro de 1999.

Atenciosamente, Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

I - Relatório

Conforme o disposto nos artigos 49, " e 84, VIII,
da Constituição Federal, o Poder Executivo submete
à consideração do Congresso

Nacional o texto do Acorda entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Ucrâ
nia sobre Cooperação Científica e Tecnológica, cele
brado em Kiev, em 15 de novembro de 1999.

Acompanha a mensagem em apreço a exposi
ção de motivos do Exmo. Sr. Ministro de Estado das
Relações Exteriores que esclarece ter o Acordo assi
nado com a Ucrânia o objetivo de regulamentar a coo
peração bilateral em matéria de ciência e tecnologia
bem como de ajustar a cooperação às novas realida
des ucraniana e mundial.

As Partes contratantes comprometem-se a pro
mover o desenvolvimento da cooperação nos campos
da ciência e tecnologia entre ambos os países, com
base na igualdade e vantagens mútuas. Será estimu
lado o contato entre instituições dos dois países nas
áreas científica e tecnológica, feeenhecendo como
atores da cooperação órgãos estatais, centros de
pesquisa, estabelecimentos de ensino superior, em
presas públicas e privadas e outras instituições de
ambos os países.

Diz o artigo 111 que as atividades de cooperação
compreendem o desenvolvimento de pesquisa cientí
fica e tecnológica; o intercâmbio de cientistas, pesqui
sadores, peritos e técnicos; a organização e realiza
ção de seminários conjuntos; o intercâmbio de infor
mações científicas e tecnológicas; e qualquer outra

forma de cooperação nessa área que venha a ser
acordada.

A questão da propriedade intelectual é tratada
no artigo V do referido Acordo que estabelece o com
promisso das Partes com a sua garantia, em obser
vância à legislação de seus respectivos países.

O Acordo em tela estabelece ainda a constitui
ção de uma Comissão Mista para Cooperação Cientí
fica e Tecnológica.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

o conhecimento e a tecnologia têm sido cada
vez mais determinantes para a promoção do desen
volvimento humano e social, e seu avanço pode ser
impulsionado por meio do intercâmbio internacional
entre os centros de pesquisa. Com a assinatura de
acordos de cooperação científica e tecnológica, ficam
estabelecidas as bases legais para que o intercâmbio
ocorra mais fluentemente e, principalmente, para que
possa ser incentivado.

No caso que ora consideramos, o acordo de co
operação científica e tecnológica com a Ucrânia, esse
intercâmbio pode ser extremamente frutífero. É inte
ressante que o Brasil promova uma maior aproxima
ção com as novas repúblicas do leste europeu, tratan
do de estabelecer vínculos mais estreitos com um
pais estruturado e, agora, independente, que oferece
enorme potencial econômico, cultu ral, científico e tec
nologicamente, entre outros.

Com a extinção da União das Repúblicas Socia
listas Soviéticas - URSS, tornou-se necessária a as
sinatura de acordos com cada um dos novos países
criados, atualizando compromissos antes estabeleci
dos apenas com o Governo soviético. A Ucrânia tor
nou-se independente em 1991, é um dos mais impor
tantes países da Europa e tem um elevado nível geral
de educação, com crescente índice de desenvolvi
mento humano e-seeial-.

Entendemos ser bastante oportuna e desejável
a conclusão do presente ato internacional, razão pela
qual voto pela aprovação do texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Gover
no da Ucrânia sobre Cooperação Científica e Tecno
lógica, celebrado em Kiev, em 15 de novembro de
1999, nos termos do projeto de decreto legislativo em
anexo.

Sala da Comissão, 5 de junho de 2000. - Depu
tado De Velasco, Relator.



§ 4" O disposto neste artigo não se
aplica aos juízes classistas de primeira ins
tância, ativos ou inativos, nem aos seus
pensionistas.

O Destaque para Votação em Separado foi aco
lhido pelo Sr. Presidente da Comissão, e dado ao co
nhecimento dos seus membros, antes da votação do
Substitutivo do Relator, nos termos do inciso 11 do art.
162 do RICD.

O texto destacado, portanto, não foi submetido a
votos quando da votação do Substitutivo, nos termos
do inciso VI do art. 162, e somente integraria o texto

111 - Parecer da Comissão

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo sobre Coo

peração Científica e Tecnológica celebrado entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Governo da
Ucrânia, em Kiev, em 15 de novembro de 1999.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 5 de junho de 2000. - Depu
tado De Velasco, Relator.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO RECURSO N2 95, DE 2000
N2 ,DE 2000 (Contra Decisão de Presidência de

(Mensagem nº 388, de 2000) Comissão em Questão de Ordem)

Aprova o texto do Acordo sobre Co- (Do Sr. Geraldo Magela)
operação Científica e Tecnológica ceie- Recorre da decisão da Presidência
brado entre o Governo da República Fe- da Comissão Especial destinada a profe-
derativa do Brasil e o Governo da Ucrâ- rir parecer à Proposta de Emenda à
nia, em Kiev, em 15 de novembro de Constituição n9 137, de 1999, em questão
1999. de ordem, relativamente à apreciação de

destaque durante a votação da referida
proposição.

(À Comissão Especial Destinada à
apreciar a PEC nº 137/99, para mani
festar-se no prazo de três Sessões.)

Senhor Presidente,
Com base no inciso XXI do art. 57, nos arts. 159,

161, 162, 189 e 191, e no art. 95 do Regimento Inter
no, e na condição de membro da Comissão Especial
destinada a proferir parecer sobre a PEC n2 137/99,
recorro a Vossa Excelência contra decisão do Exm2

Sr. Presidente daquela Comissão Especial na Sessão
realizada em 7 de junho de 2000, que indeferiu ques
tão de ordem por mim formulada, nos termos a seguir
expostos.

Na sessão de 7 de junho de 2000, a Comissão
Especial da PEC nº 137/99 deliberou sobre o conteú
do do DVS nº 22, de Bancada (Bloco PSDB/PTB), fir
mado pelo Vice-Líder do Bloco PSDB/FrB Deputado
Jutahy Junior, com o seguinte conteúdo:

"Requeiro a Vossa Excelência desta
que para supressão da expressão '...ativos
ou.. .' constante do art. 2º, § 4º do Substituti
vo do Relator."

O dispositivo atingido pelo destaque estãva as
sim redigido:

"Art.29 .

A Comissão de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, opi
nou, unanimemente, pela aprovação da Mensagem
nº 388/2000, do Poder Executivo, nos termos do pro
jeto de decreto legislativo que apresenta, acatando o
parecer do Relator, Deputado De Velasco.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Carlos Hauly, Presidente; Vittorio Medioli, Vi
ce-Presidente; Antonio Carlos Pannunzio, Arnon Be
zerra, Coronel Garcia, Paulo Mourão, Celso Giglio,
João Castelo, José Carlos Elias, Feu Rosa, Vicente
Caropreso, Alberto Fraga, Elcione Barbalho, Mário de
Oliveira, Paulo Kobayashi, Synval Guazzelli, Edison
Andrino, Gessivaldo Isaias, Jorge Pinheiro, Fernando
Gabeira, Aroldo Cedraz, Joaquim Francisco, José
Thomaz Nonô, Leur Lomanto, Wemer Wanderer,
Abelardo Lupion, Jorge Khoury, Nilmário Miranda,
Virgílio Guimarães, Waldomiro Fioravante, Pedro Wil
son, Haroldo Lima, Jair Bolsonaro, Celso Russoma-

. no, Edmar Moreira, Roberto Balestra, Airton Dipp,
Fernando Zuppo, Pedro Valadares, Ricardo Ferraço,
João Herrmann Neto e Júlio Redecker.

Sala da Comissão, 14 de junho de 2000. - De
putado Luiz Carlos Hauly, Presidente.



É evidente e inquestionável, Senhor Presiden
te, que o Presidente da Comissão Especial ofendeu
o Regimento Interno, submentendo irregularmente à
Comissão deliberação sobre matéria vencida, supri
mindo do texto matéria já aprovada, inovando de
maneira surpreendente e extremamente perigosa,
com a qual não pode Vossa Excelência nem o Ple
nário desta Casa compactuar.

Assim, é o presente Recurso em Questão de
Ordem para requerer a Vossa Excelência a reforma
da decisão do Sr. Presidente da Comissão Especial
da PEC nº137100, a fim de que seja mantido na reda
ção final a ser levada ao Plenário o conteúdo resultan
te da aprovação do Substitutivo e da rejeição do con
teúdo do OVS nº 20, uma vez que não se trata de ma
téria passível de emenda de redação nem tampouco
de declaração de prejudicialidade de matéria penden
te de deliberação em virtude de prejulgamento pela
Comissão, em outra deliberação.

Assim, Senhor Presidente, a bem do respeito ao
devido processo legal de apreciação das propostas
de emenda constitucional, e presente a eiva que tor
na insanável o procedimento senão pela sua repeti
ção, e considerando que, nos termos regimentais,
cabe a Vossa Excelência "cumprir e fazer cumprir o
Regimento Interno", é a presente Questão de Ordem
para requerer a Vossa Excelência a declaraçtêo de
nulidade, em face das vícios de que estão eivados,
dos procedimentos e deliberações mencionados nes
te Recurso, ocorridos na Sessão da Comissão Espe
cial de 7 de junho de 2000.

Sala das Sessões, 14 de junho de 2000. 
Deputado Geraldo Magela, Vice-Líder do PT.

Fica claro, da simples leitura do dispositivo,
que o mesmo não se aplica ao caso em questão,
uma vez que a apreciação da matéria contida na
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se aprovado. O Sub:.l:,tulivG, no entanto, ressalvados PEC nº 137/99 é de competência da Comissão, uma
os destaques, foi aprovado pela Comissão, em turno vez que criada para dar parecer a mesma, e que o
único, na forma do art. 148 do RICO. Encerrada a dis- dispositivo em comento consta do Substitutivo apro-
cussão, a matéria foi votada e aprovada, ressalvado o vado pela Comissão. Em nenhum momento restou
destaque, não mais cabendo qualquer alteração se- caracterizada, ou demonstrada, qualquer situação
não a decorrente de prejudicialidades (arts. 163 e 164 que sugerisse ou embasasse a aplicação do 55 do
do RICO) ou em função de emendas de redação, des- RICO, ou infração ao art. 119. Nem mesmo foi for-
tinadas estritamente 8 sanar vício de linguagem, in- mulada reclamação, com base no § 4º do art. 119,
correção de técnica legislativa ou lapso manifesto antes da aprovação da matéria pela Comissão.
(art. 118, § 8º do RICO). Com base em tão frágil argumento, o Sr. Presi-

Submetida a matéria destacada a votos, foi a dente convalidou arbitrariedade sem precedente nas
. mesma rejeitada, ou seja, foi mantido apenas o texto Comissões Especiais, submetendo ao Plenário a
aprovado quando da votação do Substitutivo. proposta do Relator, que sequer fora, no entanto, for-

Inobstante, o Sr. Relator entendeu de submeter mulada por meio de proposição escrita, contrarian-
à Comissão proposta de supressão do texto já apro- do, ademais, os arts. 114 e 117 do Regimento Inter-
vado, alegando que o texto remanescente '10rna- no.
ra-se" inconstitucional em decorrência da rejeição da
matéria destacada.

Mesmo antes do encerramento da votação do
DVS, os representantes do Partido dos Tr.abalhadores
na Comissão alertaram para a anti-regimentalidade
quer da retirada do OVS, quer da eventual supressão
do restante do § 4º já aprovado pela Comissão, uma
vez que se tratava de matéria vencida, e que qualquer
alteração de mérito, suprimindo o dispositivo, somen
te poderia ocorrer mediante votação por meio OVS a
ser apresentado em Plenário. Exigia-se, portanto, o
estrito cumprimento do Regimento, que é instrumento
tanto em favor da minoria quanto da maioria e que
deve regular, sem concessões a casuísmo, a'tramita-
ção legislativa. ' ,

inobstante os alertas feitos, o Sr. Relator da
PEC nº137/99 propôs verbalmente ao colegiado a su
pressão, que foi por este aprovada. Antes porém des
sa aprovação, formulada questão de ordem, fundada
nos arts. 161, 162, 163, 189 e 191 do Regimento
Interno. O Sr. Presidente indeferiu a questão de or
dem com fundamento no art. 55 do RICO, que, no en
tanto, estabelece o seguinte:

Art. 55. A nenhuma Comissão cabe
manifestar-se sobre o que não for de sua
atribuição·específica.

Parágrafo único. Considerar-se-á
camo não escrito o parecer, ou parte dele
que infringir o disposto neste artigo, o mesmo
acontecendo em relação as emendas ou subs
titutivos elaborados com violação do art. 119,
§§ 2º e 3º, desde que provida reclamação.
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ERRATA

(Republica-se em virtude de novo despacho do Sr.
Presidente)

Onde Se Lê:

PROJETO DE LEI NlI 3.310, DE 1997
(Do Sr. Carlos Apolínário)

Modifica a Lei nll 9.294, de 15 de ju
lho de 1996, que dispõe sobre as restri
ções ao uso e à propaganda de produtos
fumígeros, bebidas alcoólicas, medica
mentos, terapias e defensivos agrícolas,
nos termos do § 411 do art. 220 da Consti
tuição Federal, proibindo a publicidade
de produtos fumígeros nos meios de ra
diodifusão sonora e de sons e imagens.

(Apense-se ao Projeto de Lei nº 4.846,
de 1994)

leia-se:

PROJETO DE LEI N1l3.310, DE 1997
(Do Sr. Carlos Apolinário)

Modifica a Lei nll 9.294, de 15 de ju
lho de 1996, que dispõe sobre as restri
ções ao uso e à propaganda de produ
tos fumígeros, bebidas alcoólicas, medi
camentos, terapias e defensivos agríco
las, nos termos do § 42 do art. 220 da
Constituição Federal, proibindo a publi
cidade de produtos fumígeros nos mei
os de radiodifusão sonora e de sons e
Imagens.

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; de Economia, Indústria e Comércio;
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Apense-se a este o Pro
jeto de Lei n" 3.381 , de 1997)

Onde se lê:

PROJETO DE lEI N!! 3.381, DE 1997
(Da srª Dalila Figueiredo)

Proíbe a veiculação de publicidade
de produtos fumígeros em eventos des
portivos.

(Apense-se ao Projeto de Lei nº 4.846,
de 1994)

Leia-se:

PROJETO DE LEI N2 3.381, DE 1997
(Da Sr'l Dalila Figueiredo)

Proíbe a veiculação de publicidade
de produtos fumigeros em eventos des
portivos.

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; de Economia, Indústria e Comércio;
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54).)

Onde se lê:

PROJETO DE LEI NlI 2.992, DE 2000
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Permite isenção do Imposto de
Importação aos medicamentos e equipa
mentos adquiridos por pessoas portado
ras de deficiência física e dá outras pro
vidências.

(Apense-se ao Projeto de Lei nll 1.294,
de 1995)

Leia-se:

PROJETO DE LEI Nl! 2.992, DE 2000
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Permite isenção do Imposto de
Importação aos medicamentos e equipa
mentos adquiridos por pessoas portado
ras de deficiência física e dá outras pro
vidências.

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54) - Art. 24, 11)

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Finda
a leitura do expediente, passa-se ao

IV- 2

Concedo a palavra ao Sr. Deputado João Men-
des.

O SR. JOÃO MENDES (Bloco/PMDB - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, os funcionários públicos responsáve
is pelo patrimônio artístico e cultural do País estudam,
restauram, protegem e divulgam zelosamente a histó
ria do nosso povo. É por meio da compreensão dessa
história que podemos entender o que ocorre em nos
sos dias e planejar o futuro do País.

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional- IPHAN - é tocado por 1.200 profissionais
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com vocação, experiência, treinamento, investimento nantes dos últimos vinte anos. O que deveria ser feito,
e talento para lidar com peças delicadas, de valor e imediatamente, é a criação de um plano de cargos e
inestimável, como a carta de Caminha para o Rei de salários para esses técnicos, vitais para a cultura na-
Portugal. Esses funcionários públicos não são buro- cional. Em seguida, após análise das necessidades,
cratas, mas artistas, arquitetos e outros profissionais um concurso público deveria ser iniciado.
que têm que trabalhar com criatividade, competência Onde está o Ministro da Cultura? De que ele se
e uma responsabilidade imensa: fiscalizar 41 muse- ocupa, senhoras e senhores? Sugiro que ouça o cla-
us, um espaço cultural e 960 bens tombados, incluin- mordo Iphan e tome as providências que estão sendo'
do 41 conjuntos históricos urbanos, totalizando 16 mil adiadas há décadas.
edificações e até cidades inteiras como Ouro Preto, O SR. LAEL VARELLA (Bloco/PFL - MG. Pro-
Brasília, Parati, Olinda e Diamantina, consideradas nuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sras. e
Patrimô~io da Humanidade, mas ca~a v~~, ~ais en- Srs. Deputados, o desfecho do seqüestro de um ôni-
tregues a sanha dos especuladores Imoblllarros. bus no Rio de Janeiro demonstra a necessidade de

Há, ainda, os centros históricos de cidades melhorar o treinamento e a capacitação de nossas
como Salvador, Petrópolis, São Luís e Tiradentes; 20 polícias diante da escalada de violência em nosso
mil sítios arqueológicos, 3 parques florestais, 31 bibli- País. Não se trata de condenar a polícia, que tem agi-
otecas, 35 arquivos e mais de 1 milhão de peças em do com muita coragem e sacrifício de suas vidas,
acervos espalhados por todo o Brasil, referentes não mas, sim, de apoiá-Ia com maiores recursos e equipa-
só aos cinco séculos da chegada dos europeus, mas mentos mais modernos diante do crime sofisticado.
também aos supostos 500 séculos de povoamento in- Por outro lado, este fato comprova, mais uma
dígena. vez, que o projeto de lei proibitivo da comercialização

A compreensão desse patrimônio é indispensá- de armas de fogo, isto é, o projeto de desarmamento
vel à construção e preservação da identidade nacio- das pessoas honestas contraria a nossa realidade,
nal. Os técnicos do Iphan, entretanto, responsáveis deixando a nossa população indefesa, com um Esta-
diretos pela manutenção desse patrimônio, sofrem, do que não consegue garantir a nossa segurança.
junto a tO?OS os outros funcionário~ p.úblicos, os efei- Peço aos meus nobres pares da Câmara e do
tos maléfiCOS desse modelo economlco ~ependente Senado, onde também está tramitando projeto do
de recursos externos e do aval de banquelr?s estra~- mesmo teor, que rejeitem este projeto, pois é da índo-
geiros. Ora, como os técnicos de que o BrasIl necessl- le dos Estados totalitários monopolizarem a seguran-
ta podem sobreviver dignamente, ganhando pouco ça extinguindo o direito natural de legítima defesa.
~ais de 1.000 re~is por mê~, com~ salário há mais de Sr. Presidente, outro assunto de momento é a
CinCO anos e meio sem reaJustes. _ declaração do colega Deputado Arthur Virgílio, feita

Para ~g~avar o problema, ~á 23 anos nao há na segunda-feira no Rio de Janeiro, com repercussão
concurso publico para o preenchimento de vagas do nacional. Tal declaração foi infeliz ao comparar as
Iphan. A i":,prensa informa-nos que qualquer ,inco":,- ações da TFP com o MST.
petente ,un.ldo por laços de parentesco à Pr~sl~êncla Tive em mãos o comunicado de imprensa que a
d~ Repubhca pode gerencl~r verbas de mllh?es de TFP remeteu ao jornal A Tarde de Salvador. Aprovei-
dolares em caravelas que n~o ~ave~am ou !el.ras na to a ocasião para esclarecer o 'equívoco.
Alemanha, enquanto os profiSSionaiS espeCializados
são deixados de lado e chamados de incompetentes. Segue o texto:

Ora, estamos diante de um absurdo inadmissí- "Tendo seu jornal publicado em sua
vel, senhoras e senhores. O Governo deliberadamen- edição de ontem, 13 de junho, notícia intitu-
te sucateia o órgão responsável pela memória nacio- lada 'Governista chama MST de versão ru-
nal, talvez pensando em seguida advogar a necessi- ral da TFP', o Serviço de Imprensa da Soei-
dade de privatização 'e terceirização desse serviço. edade Brasileira de Defesa da Tradição, Fa-

A privatização dos serviços públicos, porém, mília e Propriedade - TFP acaba de remeter
apontada antes como panacéia, redundou num au- ao Diretor de Redação daquele importante
menta de tarifas, e nada mais. Em que resultará a pri- jornal o esclarecimento que segue:
vatização do patrimônio histórico eartístico do País? 1 - O líder do Governo no Congresso

Os atuais funcionários do Iphan trabalham, em Nacional, deputado Arthur Virgílio
média, há duas décadas na instituição, e não têm (PSDB-AM) d.eclarou rec~ntement~ à im-.
quem os substitua, graças à imprevidência dos gover- prensa, no RIO de Janeiro, considerar o
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MST 'uma versão rural da TFP'. E acrescen- ciamentos, seja aqui nesta Casa legislativa, seja
tou: 'Tanto quanto a TFP fazia, com a per- fora dela, pois poderemos cometer injustiças e pre-
seguição a padres de esquerda, a Dom Hel- judicar entidades ou pessoas de bem, como foi o
der Câmara, com violência, o MST é um caso de nosso colega Deputado Arthur Virgílio.
movimento deploravelmente antidemocráti- Tenho dito.
co'; O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Pronuncia o

2 - A TFP, entidade ordeira, que está seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
comemorando 40 anos de existência, sem- Deputados, venho hoje à tribuna para parabenizar
pre pautou rigorosamente sua atuação em um escritor brasileiro que, em atitude única, levou
prol dos valores básicos da civilização cristã para a tela da TV, em horário nobre, fatos da vida
em nossa Pátria, dentro da lei. Comprovam real que são interpretados pelo próprio persona-
esse fato 5.389 cartas de apoio de prefeitos gem na realidade. O enredo da novela é em cima da
municipais, juízes, delegados de polícia e fatalidade que assolou a vida do ator Flávio Silvino,
associações de classe elogiando o modo de que sofreu terrível acidente automobilístico, no qual
proceder pacífico de nossa organização, quase perdeu a vida. Com garra, coragem e muita
nos respectivos municípios, comarcas e dis- vontade de viver, com a ajuda ímpar do seu pai, o
tritos. Jamais se provou que a TFP tenha ator e humorista Paulo Silvino, que lutou e até hoje
praticado qualquer ato de violência, seja em luta, junto aos familiares e amigos, pela recupera-
relação a eclesiásticos e civis, seja quanto a ção do filho, dando forças suficientes para seguir
outras entidades; em frente e, acima de tudo, e graças ao espírito de

3 - A TFP repele com veemência a ab- determinação e amor à vida, Flávio encontra-se
surda comparação de uma entidade pacffi- hoje quase totalmente recuperado, fazendo parte
ca, como ela é, a um movimento que pratica do elenco da novela das 8 horas, Laços de Família,
sistematicamente a violência e cujos diri- da Rede Globo de Televisão. Pela sensibilidade do
gentes confessam que visam 'construir so- autor Manoel Carlos, Flávio Silvino volta em grande
bre os escombros do capitalismo uma socie- estilo e quase completamente curado das seqüelas
dade socialista' (Curso de capacitação de deixadas pelo terrivel acidente.
militâncias do Cone Sul - Sidrolândia (MS), Muito me sensibilizou a atitude do autor Manoel
abriVmaio/99); Carlos, que sempre nos brindou com coisas de nfvel e

4 - O ônus de toda a acusação - mor-' bom gosto. Desta vez ele se autotranscendeu, ao cri-
mente tratando-se de uma tão grave quanto a ar essa novela e dar oportunidade a Flávio Silvino de
lançada pelo líder govemista no Congresso recuperação mais rápida e com a auto-estima resga-
contra a TFP - cabe ao acusador. Se ele não tada, depois de tantas lutas em prol da vida.
apresentar fundamentação para seu ataque, Diante dessa atitude do autor Manoel Carlos,
o mínimo do que se lhe pode imputar é de ter não ficarei nem um pouco surpreso se o ator Gérson
sido leviano. E além dos documentos acima Brenner também fizer parte dessa mesma ou de outra
enunciados, que a TFP poderia exibir a todos novela. Quero deixar registrados meus sinceros cum-
os interessados, a entidade estaria no direito primentos ao cidadão Manoel Carlos, pela coragem
de aplicar à acusação do deputado Arthur Vir- de mostrar que a vida real também é uma grande no-
gílio o axioma latino: Quod gratis Bsaerltur, vela.
gratis negatur (Aquilo que se afirma gratuita- O SR. ARMANDO ABíLIO (Bloco/PMDB - PB.
mente, pode ser gratuitamente negado). Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Na certeza de que o senhor publicará Parlamentares, desejo fazer dois registros. O primeiro
na íntegra a presente, por um ditame de jus- diz respeito à presença, em Brasnia, do Prefeito de
tiça, e tendo em vista a imparcialidade jor- Campina Grande, o ex-Deputado Cássio Rodrigues
nalística, enviamos-lhe cordiais saudações. da Cunha Lima. Hoje, seremos recebidos, para au-
Assinado: Paulo Corrêa de Brito Filho, Dire- diência, na Embratur e na Caixa Econômica Federal,
tor de Imprensa da TFP." exatamente visando conseguir recursos para a pro-

Sr. Presidente, ao dar conhecimento dessa moção do maior São João do mundo, que já está
matéria aos meus pares, chamo a atenção para acontecendo em Campina Grande.
nossa responsabilidade, enquanto homens públicos, Sr. Presidente, esse evento mudou a história
para ) cuidado que devemos ter em nossos pronun- econOmica do Município. Para V. Exa. ter uma idéia do
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que ele representa, informo que atualmente, no mês Quero, neste 'TIomento, Sr. Presidente, fazer re-
de junho, o comércio vende mais do que em dezem- ferência à vasta reportagem que inundou as páginas
bro. Lá se encontram turistas de todo o Brasil. Toda a da última edição da revista IstoÉ e que tinha como
grande imprensa nacional, princ[e,almente a que pro- tema a sonegação na distribuição e comercialização,
duz os chamados programas populares, está em bem como os níveis intoleráveis de adulterações do
Campina Grande durante este mês, para levar a todo combustível distribuído em todo o País, prática essa
o Brasil notícias daquele acontecimento. que traz grandes prejuízos aos proprietários de auto-

São trinta dias de festas. Nesses trinta dias, a ci- móveis, bem como ao meio ambiente.
dade realmente se veste com os trajes típicos da festa Não é diferente, nobres Deputados, o que ocor-
junina. Até foi criada - tenho certeza de que só existe re também no ramo da distribuição e comercialização
lá - a famosa orquestra "sanfônica", composta por do GLp, gás liqüefeito de petróleo, oríCle algumas em-
sanfoneiros daquela região. presas inidôneas conseguem, junto à ANP - Agência

Tenho c~rteza de que hoje vamos ter êxito nes- Nacional d.e ~etróleo, lice~ça para distribui.~_gás em
sas duas audiências, em função exatamente do tama- cota supeTlor a sua capacidade total de botIJ~~S, fato
nho e valor turístico do maior São João do mundo. No esse que leva essas nefastas empresas a utilizarem
final desta semana estará em Campina Grande toda a os botijões de outras empresas concorrentes.
equipe de produção do Programa do Gugu, que vai Tudo isso acontece, Sr. Presidente, porque se
realizar um trabalho, mostrando ao Brasil realmente o acredita na impunidade por parte da Justiça e na coni-
que é e como se faz um São João. Haverá comidas e vência e incapacidade da Agência Nacional de Petró-
trajes típicos. Todos os hotéis já estão com suas capa- leo. Outro dia, ouvi do próprio Presidente da Petro-
cidades lotadas, e várias casas, durante este mês, bras que "1.500 postos de bandeira verde e amarela
transformam-se em pousadas, com o objetivo de re- enchem seus tanques por meio das distribuidoras de
ceber o grande número de turistas que se dirigem fundo de quintal". E depois de ouvir essa afirmação,
àquela cidade. tenho que concordar com o Sr. De Gaulle.

Sr. Presidente, desejo registrar também que se .N~ sessão de audiência pú~lica co~junta ~as
encontra em Brasília o ex-Ministro, ex-Governador e Comlssoes de Defesa do Consumidor, Meio Amblen-
atual Prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena Filho, te, Desenvolvimento Urbano, Finanças e Tributação e
que está pleiteando a sua reeleição, cujo processo Minas e Energia,,a~sistimos ,às :xposiçóes dos repre-
será altamente pacífico e tranqüilo, uma vez que as 5ent~nt.es das varias asso?l~çoes do set~r de co~-
pesquisas mostram que 70% da população de João b~StIV~IS e todos foram unanlmes quant~ a ana~qula
Pessoa consideram a sua administração boa e ótima. vlvenclada no setor, bem como na defesa mtraAsfgefF

A 'd d d J - P t b ' t' te do direito de continuar trabalhando dentro dos pre-
c\ a e e oao essoa am em es a promo- 't d 't'_ _ _ cel os que recomen a a e Ica.

vendo um grande Sao Joao, embora nao do tamanho . A •

do de Campina Grande. Tenho certeza de que a DepoIs da concordancla de to~os os parlam~n-
Embratur também irá participar do evento produzido tares presente~ c~m as ~rgumentaç~e~~?~ eXP9SJtO;--
pela administração Cícero Lucena Filho. res, resta à AgJ~[lCla Naclooal-de-Petroreo nao permitir

. . . a distribuição vertical de combustíveis, fiscalizar com
Sr. Presidente, ?~n3Iulndo, quero ~Izer que real- eficiência a qualidade desses combustfveis e adotar

mente h~uve uma diVisa0 no ~~u P~rtldo, o PMr:>B. punição rigorosa aos infratores. Essas mesmas medi-
Em !unçao exatamente da partlclpaça,~ da ~xecutlv~ das devem ser adotadas para com os distribuidores
Naclon.al, .estamos em busca da paclflcaçao e esta de GLP; caso contrário, resta ao Sr. David Zylbers-
sendo mdlcado um outro,nome pe~o grupo comanda- ztajn dizer para que veio à ANP. O Sr. De Gaulle, se
do pelo Governador Jose Maranhao. vivo estivesse, diria hoje: "As instituições fazem os

Era o que tinha a dizer. brasileiros de palhaços".

O SR. DR. EVILÁSIO (Bloco/PSB - SP.) - Sr. O SR. MAURO BENEVIDES (Bloco/PMDB -
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, dizem que certa CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
vez Charles de Gaulle teria afirmado que o Brasil não srªs e Srs. Deputados, a onda de violência que vem
era um País sério. Certamente essa assertiva teria atingindo as principais cidades brasileiras tem gerado
sido dirigida mais às instituições do que ao povo bra- inquietação e perplexidade em todos os setores da
sileiro. Podemos até não aceitar tal afirmação, mais comunidade, reclamando providências enérgicas e
pelo espírito de brasilidade do que pelos valores das urgentes por parte do Poder Público, capazes de re-
nossas instituições. duzir os alarmantes índices de criminalidade-até aqui -
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registrados, sempre num ritmo ascendente, em ter- ro-Déficit, destinado a solucionar o problema ligado à
mos de freqüência e gravidade. imperiosa necessidade de ser ampliado o nú.mero de

O recente seqüestro, em plena Rua Jardim Bo- prédios com a finalidade de abrigar os apenados, em
tânico, no Rio de Janeiro, estarreceu e indignou os te- condições compatíveis com a nossa realidade, a fim
lespectadores e rádio-ouvintes, no próprio instante de que se resguarde a imagem do País e não se repi-
em que o bárbaro delito ocorria, levando, inclusive, o tam episódios como o do Carandiru, em São Paulo,
Presidente da República a manifestar-se imediata- no ano de 1992.
mente ao Governador Anthony Garotinho a adotar O apelo, que entendemos do nosso dever for-
medidas de sua alçada que restabelecessem a confi- mular com toda veemência, desta tribuna, é no senti-
ança da sociedade numa corajosa sustação da ava- do de que, sem mais tardança, o anunciado PLANO
lancha de assaltos, seqüestros e outras modalidades NACIONAL de SEGURANÇA PÚBLICA saia da plani-
condenáveis de delinqüência incontrolável. Iha de projeções viáveis e venha a ser debatido nesta

Desde o final de abril, o Governo Federal apres- Casa, dentro do rito regimental da urgência, já que
ta-se para submeter ao Congresso um Plano Nacio- quaisquer delongas seriam inteiramente contrárias
nal de Segurança Pública, consubstanciando ações ao interesse público.
eficazes para pôr cobro a essa escalada ininterrupta Não podemos ver repetir-se acontecimento
de criminalidade, sem que, até agora, os estudos te- dantesco como o da Rua Jardim Botânico, em plena
nham sido ultimados, apesar do empenho do Ministro zona central do Rio de Janeiro, daí por que as novas
da Justiça, José Gregori, o qual, em sucessivas entre- medidas, ainda apenas esboçadas, devem ser apres-
vistas, tem situado sua Pasta diante da magna ques- sadas para restabelecer a paz e tranqüilidade no seio
tão, de cujo deslinde participarão também outros ór- da família brasileira.
gãos oficiais, como a Abin, e os principais assessores ~ o que se aspira no Congresso e em todos os
do Palácio do Planalto, por sua assessoria qualifica- locais sensíveis à dramática situação que passamos
da, a fim de apontar os caminhos legais a serem ado- a vivenciar, cujo estancamento transforma-se em ine-
tados na presente e adversa conjuntura social. lutável exigência da consciência nacional.

Chegou-se mesmo a cogitar da idéia de criação O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Pronun-
de um Ministério específico, embora aquela P.asta já cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srl's ~ Srs.
possua uma Secretaria adequada, com atribuições Deputados. venho à tribuna, mais uma vez, para falar
claramente definidas e em condições de agir, com fir- sobre o desvio de recursos no FUNDEF - Fundo de
meza e determinação, em consonância com os Go- Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Funda-
vernos Estaduais, também vivenciando, nas suas res- mental e de Valorização do Magistério.
pectivas áreas jurisdicionais, o angustiante problema. Sei que esse é um assunto muito debatido em
de conotação assemelhada. todo o País, especialmente nos círculos educaciona-

Entendo, Sr. Presidente, que o Ministério da is, mas apesar desses debates e das constantes de-
Justiça, pela estrutura que possui, pode perfeitamen- núncias veiculadas pelos diversos meios de comuni-
te incumbir-se dessa tarefa, contando, naturalmente, cação, o Ministério da Educação, os Governos Esta-
com dotações ponderáveis que lhe permitam atender, duais e os Governos Municipais não apresentam uma
cabalmente, a todos esses complexos encargos, sem proposta concreta para garantir que os recursos do
subordinar-se a cortes orçamentários astronômicos Fundef tenham o destino correto.
que impeçam uma ação proficiente, nem a retarda- ~ impressionante como os recursos do Fundef
mentos inexplicáveis, com os quais os segmentos estão sendo utilizados pelos prefeitos como mais uma
mais esclarecidos não admitiriam, pela relevância e fonte de recursos, sem considerar sua vinculação es-
urgência requeridas para a intervenção do Poder PÚ- pacífica.
blico nesse quadro emergente, de repercussão até no Após muitas denúncias e até pedido de CPI na
exterior. Câmara dos Deputados, o MEC começou a fazer um

A inexistência de vagas nas penitenciárias bra- processo de acompanhamento das aplicações dos
sileiras, dando lugar a rebeliões sucessivas, mostra a recursos do Fundef, porém insiste em manter os Con-
precariedade de nossa estrutura carcerária, sem que selhos Municipais como fóruns de acompanhamento
a União haja garantido o numerário indispensável à e não como fórum de gestão, além de não procurar
construção de novos presídios, apesar de os titulares estabelecer um padrão de conselho municipal.
da Pasta da Justiça, a começar de Nelson Jobim, em ~ importante registrar que o desvio dos reeur-
1995, terem elaborado o chamado Programa Ze- sos do Fundef tem como elemento decisivo o desvio



Apesar da fidelidade e da eficiência com que
tem o Partido se portado junto ao primeiro mandatário
ao longo dos anos recentes, não apresento hoje ilu
são alguma quanto à disposição do PSDB de aceitar
qualquer indicação do nosso Partido para candidato à
próxima eleição presidencial.

Ouvem-se, na mídia nacional, nomes de diver
sos candidatos, quase sempre de personalidades po
líticas ligadas ao Planalto, invariavelmente perten
centes ao ninho do Partido Social Democrata. Do
PMDB nunca se proferiu o nome de um político.

A impressão que se passa é de que a coligação
é boa, desde que continue evidenciando candidatos
tucanos. Mas não é isso que queremos. Nem isso é
justo.

Entendo que nosso Partido deve, imediatamen
te, decidir o caminho a trilhar. O momento é este ou,
no mais tardar, até o final do ano. O PMDB não pode
permanecer aguardando a reta final do mandato pre
sidencial para, então, resolver agir, posto que estará
cometendo deslealdade com Fernando Henrique
Cardoso e seu partido. Se continuar a usufruir das be
nesses do poder e depois apresentar candidatura
própria, sem dúvida, perderá credibilidade.

Existem hoje excelentes nomes presidenciáveis
não apenas no PMDB, mas políticos de outros parti
dos que poderão ser por nós cooptados.

Entre esses, cito, por exemplo, o Governador
Anthony Garotinho, que vem realizando excelente tra
balho no nosso Estado do Rio, o que o capacita a dis
putar a Presidência da República. É importante a
aproximação da Direção Nacional do nosso Partido
com esse estadista.
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na formação e no funcionamento do Conselho Muni- sob a ditadura, certamente não o fará nesta democra-
cipal. cia que ajudou a instaurar.

Para ilustrar o que estamos afirmando, veja-se o O PMDB tem tido a coragem de apoiar o Gover-
caso da Paraíba, onde o Tribunal de Contas do Esta- no nas iniciativas mais criticadas pelos interesses en-
do vem auditando o Fundef com certa regularidadeoe castelados. Agora, não se furtará à crítica quando es-
lá constatamos que dos 22 municípios apontados tiver em jogo o bem-estar da população, quando jul-
como praticantes de irregularidades, todos têm pro- gar que a democracia está ameaçada, quando vis-
blemas no Conselho Municipal. lumbrar o abandono da área social. Nunca faltou aos

Conclui-se, portanto, que há necessidade de fa- Governos de Fernando Henrique Cardoso o apoio fir-
zermos alterações no que diz respeito aos Conselhos me, tampouco a crítica construtiva. Não devemos re-
Municipais, seja sua composição, seja o processo de cair no pensamento único, no apoio dos áulicos. Na
escolha dos Conselheiros ou mesmo suas atribuições democracia em que vivemos, o PMDB tem desempe-
legais. nhado seu papel à altura de sua história. Ontem

Porém, nada pode substituir os trabalhos de Ulysses Guimarães, hoje Michel Temer conduz esta
uma CPI sobre o assunto, pois esse tem-se mostrado Câmara dos Deputados com determinação, sem fra-
importante instrumento não só de investigação, mas quejar diante dos obstáculos, com os olhos postos no
também de reorientação dos gastos públicos. A CPI desenvolvimento do Brasil e no resgate da dívida 50-

sobre irregularidades no Fundef, que já deu entrada cial.
junto à Mesa, pelo Deputado Wellington Dias, é ne
cessária e deveria ser imediatamente il'}stalada para
que seus trabalhos pudessem surtir efeito no menor
espaço de tempo possível.

Era o que tinha a dizer.
O SR.IÉDIO ROSA (Bloco/PMDB - RJ. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, como membro do PMDB há mais de trinta
anos, vejo com preocupação a atual posição assumi
da pela minha agremiação.

Partido com representação nacional, tem histó
riá marcante e digna em defesa do povo brasileiro,
pois sempre foi considerado o fiel depositário da
consciência democrática do País.

Após ocupar a Presidência da República, optou
por coligar-se no âmbito nacional com o PSDB, ga
rantindo a eleição e reeleição de FHC, membro do
partido tucano, decisão partidária que teve minha
concordância.

Nos dois Governos de Fernando Henrique Car
doso, o PMDB tem sido leal aliado. A participação mi
nisterial é menor do que no passado, mas nem por
isso o compromisso é menos firme e decidido. Com
promisso, fique sem claro, não com governos, mas
com ideais compartilhados, como é da índole do Par
tida desde sua fundação. O PMDB é ponto de apóio
essencial para as reformas de que o Brasil necessita
e tem comparecido em peso, no Poder Legislativo,
para dar seus indispensáveis votos quando das refor
mas constitucionais. Tem votado, também, em favor
da modernização do País, mesmo à custa de severas
críticas e pressões. Mas se o PMDB soube lidar, des
de ,seus primórdios, com pressões e ameaças, e nun
ca se desviou de seus princípios norteadores mesmo
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Ao terminar este trabalho, tomei conhecimento índices de 11,9% e 27,7%, respectivamente. No mes-
de que o jovem e dinâmico Presidente da Assembléia mo estudo foi registrada queda acentuada de 48,5%
do nosso Estado, Sérgio Cabral Filho, acaba de de- na indústria têxtil, pressionada pela queda na produ-
sistir da sua candidatura a Prefeito da cidade do Rio ção de tecido acabado de filamentos contínuos, que
de Janeiro. Tal disposição prejudica nosso Partido, perde espaço para os tecidos de algodão.
que estava confiante na sua eleição, e fere de morte A análise feita pelo IBGE ressalta que a indús-
os candidatos a candidato a vereador. É claro que tais tria têxtil teve desempenho positivo nos estados do
pré-candidatos, dispondo de palanque próprio, teriam Nordeste e que para o Estado do Espírito Santo foi o
condições reais de se eleger, situação que desapare- maior destaque negativo, com queda de 26,8%. A
ce com a desistência de sua candidatura à Prefeitura. pesquisa aponta que no ano passado esse segmento

Sua atitude atinge também os deputados esta- ocupava posição favorável em relação aos demais ra-
duais, prejudicando-os e retirando-lhes a oportunida- mos industriais.
de de participar mais diretamente das eleições. No Ceará, que teve a mesma taxa de cresci-

Quando o Deputado Sérgio Cabral Filho entrou mento industrial do Espírito Santo, os segmentos de
para o PMDB, elogiei sua iniciativa, cumprimentei-o, maior impacto na form~ção da taxa ~Io~al são osopro-
fiquei feliz e esperançoso. dutos alimentares (19 Yo), de metalurglca (17,5~) e

Agora, sua desistência deixa-me triste e até têxtil (15,9%). ,
mesmo arrependido. Contudo, permaneço na espe- O IBGE aponta que ~o Ceará ~ cresc~m,ento
rança de sua reconsideração. De outra forma, resta acumulado do ano é de 9,SYo e d75,~Yo,nos ultlmos
ao Partido, doravante, decidir sobre a coligação a ser doze meses. É destacado que a Jndustr!a ceare~se
empreendida e que venha manter as tradições de revela as melhores marcas entre os locais pesqUisa-
nossa entidade. dos no Nordeste.

Era o que tinha a dizer. A Federaç,ão das Indústrias do Espírito Santo -
. FINDES - avalia que o Estado fechará o ano com

Obrigado. crescimento da produção industrial superior a 10%,
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PSDB - situação que trará reflexos altamente positivos para

ES. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, os capixabas e poderá representar a atração de no-
Sras. e Srs. Deputados, ocupo hoje a tribuna desta vos investimentos.
Casa par~ re~ist~ar, co~ enorme satisfação, o cresci- O Espírito Santo está muito bem situado em
~e~to da Industr~a capixaba, na qual, de acordo co~m comparação com os demais estados pesquisados
indicadores contidos no levantamento da Fundaçao nos levantamentos feitos pela Fundação Instituto Sra-
Instituto Brasileiro de ~~ografia e ~statística - IBGE, sileiro de Geografia e Estatística -IBGE - e pela Con-
noss~ Estado do Esplrlto Santo, Junta":lente ~om o federação Nacional da Indústria - CNI- e esses re-
Ceara, obteve o melhor desempenho Industnal do sultados estão colocando o Estado numa posição de
Paí~ no mês de abril. Em compar~ção c~m o m~smo destaque no cenário da economia nacional.
pen??o de 1999: a taxaode cres~lmento I,ndustrlal ~o Os principais motivos para os bons níveis de de-
Esplrlto Santo ~Ol de 5,3 ro, segUido de Minas GeraiS, sempenho industrial conquistados pelo Espírito San-
que obteve 4,2 Yo. to devem-se, principalmente, ao aumento da produ-

O crescimento da indústria capixaba é anima- ção e à desvalorização cambial ocorridos no ano pas-
dor, obtendo um índice de desempenho de 8,5% no sado. Vale ressaltar que as grandes indústrias que
acumulado do ano e, nos últimos doze meses atingin- vendem sua produção para o mercado internacional
do expressivos 10,5%, conforme aponta pesquisa do estão produzindo em sua capacidade máxima e ven-
IBGE divulgada no dia de ontem e que levantou o de- dendo a bons preços.
sempenho industrial de doze regiões brasileiras. As indústrias sediadas em solo capixaba, como

Entretanto, conforme o IBGE, houve pequena a Samarco Mineração, a Companhia Vale do Rio
desaceleração no ritmo de crescimento da produção Doce - CVRD -, a Companhia Siderúrgica de Tuba-
capixaba a partir de fevereiro, principalmente nos rão - CST - e a Aracruz Celulose estão produzindo
segmentos com vocação exportadora, como a meta- em sua capacidade total, o que dá a garantia de boa
lúrgica e extrativa mineral. colocação para o Espírito Santo no ranking nacional

Os dados do IBGE apontam que os ramos da para este ano. Para 2001, no entanto, a produção do
extração mineral e de produtos alimentares são os Estado destinada ao mercado internaéional deverá
mais responsáveis pelo crescimento do Estado, com manter-se nos patamares atuais, porque os projetos
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de expansão dessas empresas só estarão concluídos como a BioAmazônia não tem o direito de assinar
em 2002. acordo nesses termos com a Novartis.

O Estado tem condições de aumentar sua pro- Segundo o contrato de gestão que assinou com
dução em segmentos voltados para o mercado inter- o Governo Federal, a BioAmazônia restringe-se a ar-
no, que estão com capacidade ociosa. Esse incre- ticular com o setor industrial, a identificar oportunida-
mento, no entanto, depende da recuperação da eco- des de formação de parcerias e a participar de nego-
nomia nacional. ciações juntamente com os segmentos públicos e pri-

Acreditamos, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- v~do~ envolvi~.?s na implantação de projeto de bioin--
tados, que o Espírito Santo conseguirá manter posi- dustna na reglao.
ção de destaque no próximo ano, mantendo um de- Essa organização foi muito além do seu poder,
senvolvimento sustentado em prol do crescimento do assinou acordo prevendo a remessa anual de apro-
nosso Estado e do País. ximadamente 10 mil cepas de recursos da nossa bi-

São dados que demonstram que, com determi- odiversidade, ou seja, microorganismos que serão
nação e melhor gerenciamento das ações, o setor coletados, separados, selecionados e enviados para
produtivo tem capacidade de regeneração e de obter a empresa Novartis, no exterior.
avanços. O ganho social com esse crescimento é evi- Também faz parte do acordo cláusula prevendo
dente, principalmente em razão da manutenção dos o pagamento de royalties à BioAmazônia pelos me-
empregos, do aumento da oferta de postos de traba- dicamentos sintetizados através das cepas enviadas,
lho com a absorção da mão-de-obra ociosa e conse- se porventura vierem a ser comercializados, no valor
qUente melhora na geração e distribuição da renda. de 1%, em produto original, e 0,5%, em derivado.

Muito obrigado. Essa negociação é extremamente lesiva ao
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB Paí~, porque uma organ!zaAç~o soci~l. está usand? i~-

_ AM. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, devl?amente nosso pa!nmomo genetl~o,. nossa blodl-
Sras. e Srs. Deputados, acabo de chegar de impor- versldade.O ac~rdo del~a claro ~ue ~ umco a se ~avo-
tante audiência pública realizada na Comissão da recer com tudo ISSO sena a multmaclonal Novartls.

Amazônia, cujo objetivo principal é a discussão sobre A audiência pública foi muito produtiva, porque
acordo recentemente assinado entre a empresa No- foi dada não só a opinião, mas também a decisão
vartis - empresa multinacional, estrangeira, que atua de anular as bases desse acordo do Ministério do
no setor de medicamentos - e a organização social Meio Ambiente, que, vejam quanta ilegalidade, tem
denominada BioAmazônia. assento no Conselho de Administração da BioAma-

Sr. Presidente, essa audiência pública que reali- zônia e sequer tinha conhecimento desse contrato
zamos na Comissão da Amazônia decorreu do fato assinado.
de que, há alguns dias, membros do Conselho da Bi- Sr. Presidente, fica-nos a lição de que há ne-
oAmazônia denunciaram as bases nocivas desse cessidade de anular esse acordo e votar no Con-
acordo assinado entre essa organização social e a gresso Nacional as leis que regulamentam o acesso
empresa do ramo de medicamentos. ao patrimônio genético. Sei que V.Exa. é autor de

Nós, da Amazônia, devemos discutir a fundo o projeto de lei nesse sentido, que tramita na Casa.
problema. Assim, participamos da audiência pública e Está na hora de as Líderanças dos partidos que têm
contamos com as presenças do Diretor-Geral da Bi- compromisso com a Nação e sabem que nossos re-
oAmazônia, Dr. Wanderley Messias da Costa; do Pre- cursos dizem respeito à segurança nacional mobili-
sidente da Novartis no Brasil e do Coordenador do zarem-se para aprovar leis que façam com que esse
Conselho Técnico Científico da BioAmazônia e mem- fato não volte a se repetir.
bro do seu Conselho .de Administração, Prof. Sparta- Muito obrigada.
co. Além disso, contamos com a presença da Dra. O SR. SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE. Sem
Mary Alegrete, Secretária da Amazônia do Ministério revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
do Meio Ambiente. putados, concluímos há poucos momentos audiência

Sr. Presidente, na audiência ficaram claras as pública sobre o FGTS, cuja situação, esta Casa sabe,
denúncias feitas pelo Brasil sobre a lesão que esse está contingenciada a uma resolução do Conselho
acordo poderia trazer para o País. Ficou claro que ti- Monetário Nacional - leia-se Ministro Malan e FMI -
nham razão aqueles que denunciaram, porque as ba- que, desde 1998, determina a não-aplicação de seus
ses do acordo são ilegais. Uma organização social recursos em saneamento e habitação, suas finalida·
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des essenciais, algo em torno de 3 bilhões de reais. não só aos banqueiros. Não podemos de forma algu-
Com essa decisão, o dinheiro do Fundo de Garantia ma acatar esse modelo, temos de nos indignar. Re-
não é aplicado em sua principal destinação. cursos estão sendo tirados de habitação e sanea-

Srs. Deputados, há no FGTS em torno de 13,5 mento para engordar a rolagem da dívida pública.
bilhões de reais. Mas o que está acontecendo? Com a O SR. MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB - MS.
orientação da rolagem dessa dívida pública infindá- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
vel, que se avoluma a cada dia, 12,4 bilhões estão Sras. e Srs. Deputados, ocupo a tribuna na tarde de
sendo usados para pagá-Ia. Conseqüentemente, não hoje para comentar a determinação da Justiça ao Go-
existe verba para saneamento e habitação. E o déficit vemo para que controle o uso de hormônio na carne
é tão alto nas grandes cidades, com esse processo bovina.
acelerado de urbanização, que leva as periferias a se- Pela sentença proferida peJo Juiz Roberto Le-
r~~ ~band?nad~s, a terem falta de esgotamento sa- mos dos Santos Filho, da 811 Vara da Justiça Federal
nl~arJ? e ate de agua encanada, como nas p.equen~s, de São Paulo, em ação civil pública ajuizada pelo
pnncl~aJmente do Norte e N~rdes~e, .onde amda eXI~- IDEC, a partir deste mês de junho o Governo deve au-
tem Cidades que, sem servl~o publico de aba~tecl- mentar a fiscalização da carne bovina no País para
mento, se servem de carros-pipas, .~arroças de agua, constatar ou não a presença do DES, hormônio usa-
sem qualquer tratamento de potabllldade. do para a engorda do gado que é comprovadamente

O tema da audiência foi o descontingenciamen- cancerígeno.
to das verbas do FGTS. O que propõem ~ Min~stro .Pe- Ainda pela sentença, de 3 de fevereiro último, Sr.
dro Malan e o Conselho Monetário NaCional. A IIbe- Presidente os resultados das análises devem ser di-
ração de 8,5 bilhões de reais p~ra que os trabalhado- vulgados s~manalmente no Diário Oficial da União.
res os usem na compra de açoes da PETROBRAS. , . _
Não existem recursos para saneamento e habitação, . ,A utJ!'~açao do D~S pa.ra a engorda do gado b~-
mas existem para alimentar o mercado, que pode co- vlno_e prolbl~a no Bra~11 e fOI, condenada pela Org~nl-
locar o FGTS em risco, pois o mercado de ações sofre zaçao Mundial de Saud~, alnd~ em 1974, e abolida
repercussões de crise na Rússia e em outros conti- nos EUA e~ 1979, depOIS de trinta anos no mercado
nentes, as bolsas de valores são afetadas. daquele pais.

Nessa reunião estiveram presentes membros M~s. mesmo assim, sempre foi ,possível ,adquirir
do Conselho Curador do FGTS, que deixaram clara a o h~r~onlo contraban~eado .n? Br~sll, proveniente da
posição de que os recursos do FGTS devem ser ca- BollVla ou do Paraguai, tradlclo~als fornecedores de
nalizados para saneamento e habitação. A Associa- produtos de contrabando ao Pais.
ção dos Serviços Municipais de Água e Esgoto tam- Em 1988, a revista Saúde! noticiou que sua re-
bém mostrou que vários municípios que têm total ca- pórter tinha comprado, sem qualquer restrição, um
pacidade de pedir empréstimos, que realizam sanea· frasco de Vi-Gain, nome comercial do DES, em uma
mento, não estão conseguindo fazê-lo, em função loja de produtos veterinários em Cuiabá.
dessa resolução do Conselho Monetário Nacional. Já no ano de 1996, quando o Ministério da Agri-

Esse contingenciamento de verba para o setor cultura cogitava liberar os anabolizantes, o IDEC tam-
público que cuida do saneamento e para empresas, bém comprou um frasco de Vi-Gain e o entregou à
municípios e estados aponta para o caminho da priva- Comissão de Defesa do Consumidor desta Casa, que
tização desse setor. promoveu, então, audiência pública e convocou o Mi-

É o que está na ordem do dia. Depois de terem nistro da Agricultura para se explicar.
privatizado a área de saneamento na Argentina, que O DES, abreviação de dietileslilbestrol, é um
foi o maior desastre, agora o FMI está impondo que, hormônio sintético com forte poder anabolizante para
depois de privatizar as geradoras, principalmente os bovinos, administrado por meio de injeção na ore-
FURNAS, cujo processo já foi aberto, com a pulveri- lha, já tendo sido utilizado nos EUA, durante alguns
zação das ações, virá a privatização do setor de sa- anos, por mulheres como antiabortivo, com estudos
neamento. feitos naquele país, mostrando que o DES aumentava

Deixo essa grave denúncia no sentido de des- a incidência de tumores nas vaginas das filhas des-
contingenciar os recursos do FGTS, deixando de ro- sas consumidoras,
lar a dívida, para fazer saúde pública no País, diminu- E novos testes em laboratório confirmaram que
indo o índice de mortalidade infantil, para dar um mí- os efeitos cancerígenos também aparecem no ho-
nimo de condições de conforto ao povo brasileiro, e mem que ingere a carne do animal que foi tratado



Junho de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 15 31425

com o anabolizante, já que seus resíduos não desa- plia a cobrança de impostos em 34%, em valor real,
parecem com o cozimento do alimento. ao longo de seis anos, diz que o serviço público do

Por tudo isso, Sr. Presidente, o DES é proibido País que deve ser oferecido à população em troca
em todo o mundo, nãQ existindo J;),em mesmo uma do- dos impostos que paga deve ser sucateado com um
sagem segura do produto em que sua toxicidade seja reajuste zero de salário.
tolerável pejo homem. Talvez aqueles que detêm hoje a hegemonia do

Por tudo isso, Sr. Presidente, espera-se que poder político no País não dependam dos serviços
essa determinação da Justiça resulte em uma maior e públicos. Talvez não se importem que médicos, enfer-
mais eficiente fiscalização, ao contrário da hoje defici- meiras, auxiliares de enfermagem, professores, fisca-
ente que prioriza apenas o controle ao produto desti- is peçam demissão e que se desestruture de forma
nado para exportação, com 42% da carne bovina cada vez mais ampliada o serviço público. Talvez por-
abatida no País ficando sem fiscalização, como admi- que prefiram o reino da desregulamentação, o reino
tiu o próprio Ministério da Agricultura ao jornal Folha da falta de políticas públicas e o reino da vida privada
de S.Paulo. I exclusivamente, garantindo ou não o atendimento à

Se o Brasil não consegue sequer controlar o saúde, à ~du:ação e a. outras.políticas sociais na
abate clandestino de bois realizado até mesmo nos base do dinheiro que tena ou nao no bolso cada um
grandes centros urbanos,' como então pensar que o dos brasileiros para pagar por esse serviço público.
Governo será capaz de fiscalizar a produção de ali- Precisamos destacar neste momento de greve
mentos transgênicos já consumidos pelo brasileiro, a que o Presidente da República, os ministros, os líde-
exemplo do milho e da soja produzidos na Argentina? res do Governo que têm assento nesta Casa preci-

Um maior controle Sr. Presidente reverte o atu- sam, com urgência, receber o comando dos grevistas
ai quadro de prejuízo v~rificado com ~ comprometi- p~ra estabelecer negociação. E q~e expliquem, que
mento da vida humana. digam, que tentem convencer o Pais de que, de fato, o

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di- ~~sil fic~rá melhor se em.vez de seis a~os sem r~a-
vulgação do meu pronunciamento nos meios de co- JUs e deixarmos os servl~ores federaiS sete, Oito,
municação da Casa. nove ?u dez anos sem re~Just;. ft: pergunta que faz~-

. . mos e: que plano de gestao publica faz o atual Presl-
MUito obngado. dente da República? Qual a visão que orienta o atual
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Sem Governo quanto ao trato dos negócios públicos do

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- Brasil? A visão é: vamos manter indefinidamente os
putados, ocupo a tribuna para, em primeiro lugar, salários dos servidores congelados para que as uni-
cumprimentar todos os servidores públicos federais versidades públicas, progressivamente, fiquem suca-
que estão organizando uma greve, que chamo de gre- teadas e se extinga a capacidade de geração de ciên-
ve da dignidade, contra a irresponsabilidade de um cia e tecnologia em nosso País. Será que o projeto
governo que demonstra não ter nenhuma sensibilida- deste Governo é: vamos manter sete, oito ou nove
de social e nenhum compromisso com as políticas pú- anos os médicos, as enfermeiras.e os demais profis:- .-
blicas, das ql:lais-tfe"endem-a imer Ise rIleioria do povo sionais da área de saúde sem reajuste para que pro-
brasileiro. gressivamente tenhamos menos e menos serviços de

Sras. e Srs. Deputados, temos dados absoluta- saúde à disposição da população? Ou será que o pro-
mente estarrecedores para comprovar o grau de in- jeto deste Governo é provocar uma crise intransponí-
transigência de um governo que depois de trinta dias vel nas áreas de fiscalização de tributos, porexempro,
de movimento grevista não tem a dignidade de rece- para que os brasileiros, aqueles que devem pagar
ber os servidores federais para fazer negociação. seus tributos, deixem de pagá-los e a sonegação pas-

Ao longo dos últimos seis anos, 950 mil servido- se a campear no País, assim como para que as políti-
res federais do País, aposentados ou da ativa, não re- cas sociais não r~ceb.?m os recursos de que preci-
ceberam um centavo sequer de reajuste salarial. Re- sam para sua efetlvaçao?
pito: são 950 mil brasileiros que ao longo de seis anos Concluo, Sr. Presidente. O Governo ampliou
não receberam nenhum centavo de reajuste salarial. seus gastos, com a manutenção da atual política eco-
No entanto, nesses mesmos seis anos, todos nós, nõmica, com o pagamento de juros e do principal das
brasileiros, tivemos aumentados a carga tributária e o dívidas interna e externa de 45 bilhões no ano de
pagamento de impostos, pelos quais somos respon- 1997 - aqui mantenho sempre os valores atualizados
sáveis em 34%. Ou seja, o mesmo Governo que am- - para 130 bilhões no Orçamento de 2000. E isso foi



Segundo ainda a auditora, o que falta é "uma po
lítica sustentável de geração de renda para as famíli
as, escolas gratuitas em tempo integral e um sistema
de saúde que também atenda a essas famílias".

Faço estas pequenas considerações para ilus
trar a importância da assinatura do convênio para a
população capixaba. ~ um esforço, Sras. e Srs. Depu
tados, que não deve ficar restrito a programas gover-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Tem a pa
lavra o nobre Deputado José Carlos Elias.

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS (Bloco/PTB - ES.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras
e Srs. Deputados, neste 14 de junho, o Sr. Governa
dorJosé Ignácio e a Secretaria de Estado do Trabalho
e Ação Social estão assinando o convênio do Progra
ma Erradicação do Trabalho Infantil, no Estado do
Espírito Santo.

Registro com louvor esse projeto, considerando
a importância dele para a saúde e formação de nos
sas crianças.

O Organização Internacional do Trabalho - OIT
tem feito um grande e excelente trabalho para comba
ter o trabalho infantil no mundo todo, com estudos que
projetam todas as dificuldades, da falta de recursos à
vontade política dos governantes para solucionar o
problema.

O aumento da pobreza e das diferenças sociais
no mundo são fatores que colaboram diretamente
para que a mão-de-obra infantil seja cada vez mais
utilizada.

Segundo Regina Rupp (Auditora Fiscal do Tra
balho em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul), no
Brasil, por causa de uma legislação mais completa,
fiscais mais qualificados e melhores remunerados, a
situação é mais privilegiada que em diversos outros
países, o que ainda não diminui a urgente necessida
de de proteger a criança e o adolescente da explora
ção.
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feito de forma absolutamente irresponsável, através namentais. Deve haver um engajamento de toda a
de uma política cambial que disse que um dólar era sociedade: ONGs, Polícias, escolas, trabalhadores e
igual a um real e endividou o País num limite insupor- pais para combater o trabalho infantil, seja melhoran-
tável. Então; como dizer que este Governo não tem 5 do o conhecimento da legislação, seja fiscalizando a
bilhões, por exemplo, que é menos do que a décima aplicação dos recursos financeiros, seja intervindo
parte desses gastos que está tendo com juros, para quando necessário, mas todos juntos, somando es-
proporcionar o mínimo de dignidade ao serviço públi- forçoso
co e aos servidores públicos deste País? Por tudo isso, parabenizo o Governador e a Se-

Durante o discurso do Sr. Henrique cretaria de Trabalho e Ação Social do Estado do Espr-
Fontana, o Sr. Jaques Wagner, 3!J Secretá- rito Santo pela iniciativa dessa política de erradicação
rio, deixa a cadeira da presidência, que é infantil, que servirá de exemplo para outros Estados
ocupada pelo Sr. Nelson Trad, 2R Secretá- da Federação.
rio. Peço que meu discurso seja divulgado nos ór-

gãos de comunicação da Casa e no programa A Voz
do Brasil.

Muito obrigado.

O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, o pleno desenvolvimento da sociedade está
profundamente ligado à expansão do acesso ao co
nhecimento, tanto no que se refere ao indivíduo quan
to às organizações sociais.

Tal processo de capacitação tem na educação
universal fator indispensável para o sucesso no alcan
ce do objetivo proposto. Assim, é pacífica a constata
ção de que, dados os diferentes estágios de desen
volvimento dos países, a busca do crescimento eco
nômico é sempre inglória para as nações menos afor
tunadas, uma vez que, para essas, educação nunca é
tema prioritário.

A globalização da economia vem confirmar
essa conclusão, pois embora se tenham expandido
os fluxos econômicos, as nações ricas ainda concen
tram a maior parte dos investimentos-di1'ãfõs:-

Da mesma sorte, a rápida evolução tecnológica
alcançou o planeta como nunca visto antes, integran
do pontos geograficamente muito distantes, agilizan
do o comércio, estimulando a competitividade.

Diante desse quadro, as empresas vêem-se
obrigadas a cortar custos para fazer frente à concor
rência, procedimento que resultou em índices alar
mantes de desemprego em todo o mundo.

Felizmente, no Brasil, desde 1990, o setor in
dustrial vem se reestruturando, investindo muito na
qualificação profissional para fazer face à avalanche
de produtos importados que se abateu sobre o País.

O processo produtivo passou a conviver, pois,
com as salas de aula e os programas de treinamento
oferecidos peJas empresas. Dez anos depois, a maio
ria delas não contrata profissionais que não tenham o
1,Q grau completo.



O projeto que veio do Senado Federal, repito,
disciplina isso e diz que pode, através de autorização
judicial, ser quebrado o sigilo bancário em várias cir
cunstâncias. O projeto do Senado Federal também
prevê que o Ministério Público pode, em determina
das circunstâncias, ouvido o Conselho Nacional do
Ministério Público, quebrar o sigilo bancário e fiscal
das pessoas.

Entretanto, o Relator, eminente Deputado Ney
Lopes, coloca, no nosso entendimento, algumas res
trições importantes, e é isso que iremos ponderar.

Primeiro, retira do Ministério Público a possibili
dade de quebra do sigilo bancário e fiscal. Segundo,
não será considerada quebra de sigilo se o ato for re
alizado entre bancos. Se qualquer banco quiser o ca
dastro pessoal de alguém e pedi-lo a outro banco,
isso ele considera sigilo. Entretanto, se um funcioná
rio do banco ou da Receita Federal descobre a prática
de ato ilícito, descobre que alguém está lavando di·
nheiro através de determinada conta bancária, ele
não pode denunciar o fato, porque estaria infringindo
a lei ou incorrendo em crime, no ilícito penal de que
bra de sigilo.

o inciso XII fala que o sigilo da correspondência,
o sigilo de dados, o sigilo telefônico no País também
são protegidos e excepciona o sigilo telefônico quan
do quebrado por autorização judicial.

Sabemos que em nosso País inúmeros proble
mas de ilícitos penais são decorrentes da facilidade
que as pessoas têm de lavar o dinheiro ilícito obtido
por meio de práticas consideradas crime no País.

Entretanto, utilizando-se desses dispositivos
constitucionais que citamos, existem dúvidas: até
quando, até que ponto pode, através de autorização
judicial ou não, ser quebrado o sigilo bancário no
País.

O entendimento que temos é de que o sigilo ,
bancário não consta desses dois incisos do art. 51! da
Constituição Federal. Ora, no nosso entendimento, é
claro que a quebra de um sigilo bancário pela simples
quebra poderia ser vista como invasão à intimidade e
à privacidade. Mas quando se está diante de um fato
ilícito, quando se está diante de uma circunstância em
que há, por razoáveis ponderações, fatos ilícitos ocor
rendo, é importante que possamos ter a quebra de si
gilo.
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Evidentemente, a iniciativa tem o apoio gover- esse projeto que gostaria de fazer algumas pondera-
namental, que também encampou a meta de aumen- ções.
tar a escolaridade da população. Entre as seis princi- A Constituição brasileira, no seu art. 51!, Título 11
pais Capitais brasileiras, destaca-se o Rio de Janeiro -"Dos Direitos e Garantias Fundamentais", coloca no
como a que dispõe de força de trabalho com major inciso X que a intimidade e a privacidade são protegi-
número de anos de estudo, fator de competitividade das.
para as empresas, fator de atração para novos investi
dores.

Segundo o Prof. José Pastore, "nunca a educa
ção foi tão crucial para as pessoas conseguirem um
emprego e, sobretudo, permanecerem empregadas".
Muitas empresas cariocas estão pagando bolsas de
estudos para seus trabalhadores, enquanto outras
montaram minicentros universitários em suas instala
ções.

Tomando a Empresa Brasileira de Correios e Te
légrafos - ECT - como exemplo, temos que uma vaga
de carteiro só pode ser preenchida por um indivíduo
que já tenha cursado o 22 grau. Para o Diretor Regio
nal do Rio, Roberto Dias Fraga, não poderia ser de
outro modo, uma vez que é meta da EeT que todos
seus funcionários detenham o ensino médio até
2001.

O Plano Diretor de Educação Empresarial da or
ganização está direcionado ao incentivo do autode
senvolvimento profissional. Enquanto, em 1997, qua
se 5 mil servidores não possuíam o 12 ou o 2.2 graus
completos, um ano depois, o programa de treinamen
to montado em parceria com o SESI/RJ já contava
com mil funcionários matriculados nas turmas monta
das na empresa.

Sras. e Srs. Deputados, esse é apenas um
exemplo entre os muitos que podem ser aferidos en
tre as empresas que atuam no Rio de Janeiro. A con
clusão a que se chega é que o investimento vale a
pena, pois não é preciso esperar muito tempo para
verificar que um funcionário com maior escolaridade
alcança melhores níveis de produtividade: a capaci
dade de criar, de participar e de manusear equipa
mentos aumenta na mesma proporção do grau de sa
tisfação.

É mister, pois, que essa mentalidade encontre
eco por toda a Nàção, pois o que poderia estar cau
sando danosos problemas à nossa saúde econômica
- o rivre mercado - , vemos que pode ser perfeita
mente transformado em produtiva solução.

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT- SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, hoje iniciou o debate na Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação de projeto importante,
que disciplina de que forma o sigilo bancário no País
pode ser quebrado, vindo do Senado Federal. É sobre
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Trata-se, portanto, de importante ponderação a produtividade dos latifúndios, quando comparado ao
que devemos proceder. Temos de trabalhar no senti- modelo minifundiário. Foi esse último que fez a rique-
do de diminuir a impunidade no País. É preciso que za do Estado de Santa Catarina, e não a suposta su-
encontremos mecanismos que possibilitem a quebra perioridade cultural ou racial dos imigrantes alemães
dos sigilos bancário e fiscal, principalmente diante de ou italianos, como pensam muitos, embora não con-
ilícitos. fessem.

No caso específico da Receita Federal, temos Poucas das chamadas queimadas criminosas
de agir da mesma forma. É necessário que a Receita são feitas apenas por irresponsabilidade ou desvario.
- com a preservação, claro, da intimidade de cada um A maioria é feita com intenções pecuniárias. O pecua-
- tenha a possibilidade, nos casos de ilícitos penais, rista, o agricultor ou mesmo o grileiro usam desse ex-
de grandes sonegadores, de quebrar os sigilos ban- pediente para aumentar seu capital em pastagens,
cário e fiscal, de descobriros grandes sonegadores e, terras aráveis ou "beneficiadas".
assim, fazer justiça no País. Para acabar com essa visão estreita e antiqua-

Os cinco minutos de que disponho não me per- da do capitalismo, cumpre ao Governo educar nossas
mitem aprofundar a questão. Mas chamo a atenção oligarquias, mostrando a elas o caminho do aprovei-
da Casa para o fato de que o debate que se está tra- tamento econômico da biodiversidade. O ecoturismo,
vando na Comissão de Constituição e Justiça e de a movelaria e outras atividades são exemplos de
Redação é absolutamente importante, veio do Sena- como agregar maior valor a nosso patrimônio natural,
do Federal e vai chegar a este plenário. Temos de em vez de queimá-lo em homenagem aos deuses da
avançar no sentido não só de defender o cidadão, inércia histórica.
mas o País como um todo. E, repito, nos casos de i1íci- Sras. e Srs. Deputados, há certas estradas de
to penal, dos grandes sonegadores, é necessário que Minas Gerais onde é mais fácil ver um caminhão de
avancemos para que possamos quebrar os sigilos carvão do que um que transporte produtos agrícolas.
bancário e fiscal dos sonegadores. Esse carvão, barato, muitas vezes produzido com tra-

Muito obrigado. balho infantil ou semi-escravo, é o principal combustí-
O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pronuncia o vel das siderúrgicas mineiras. Mal fiscalizada, se é

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- que é fiscalizada, representa uma atividade econômi·
putados, não acho que as autoridades responsáveis ca tão ou mais maléfica do que as queimadas "prepa-
pela prevenção e combate aos incêndios tenham no- ratórias" para a pecuária, a agricultura ou a grilagem.
ção do setor da população que cumpre educar, para Nem a indústria da carvoaria, nem as siderúrgi-
que se resolva o problema. cas, entretanto, foram algum dia chamadas a respon-

Refiro-me não aos analfabetos, mas principal- der sabre sua participação no desmatamento e de·
mente aos empresários que abrem espaço para o sertificação do Brasil. E não adianta, depois, virem as
gado ou para as monoculturas usando o fogo, meio indústrias de carvão, aço ou celulose com projetos de
mais barato. Os representantes desse capitalismo reflorestamento. Uma floresta de eucaliptos é infinita-
"terra arrasada", que praticamente eliminaram a Mata mente mais pobre, infinitamente menos útil aos ani··
Atlântica nordestina, não são figuras apenas de nos- mais e à população do que a Mata Atlântica, o cerrado
sa história colonial, mas estão ativas em nossas atua- ou a floresta amazônica.
is fronteiras agrícolas, o cerrado e a mata amazônica. Enquanto o Governo não tomar partido por um

Queimamos anualmente florestas do tamanho modelo de desenvolvimento mais avançado e susten-
da Bélgica, ecossistemas que durante toda a história tável, as campanhas sobre o potencial incendiário dos
do planeta foram se aperfeiçoando e que, uma vez ex- balões de São João ou das pontas de cigarro servirão
tintos, simplesmente não podem ser recriados. A apenas coma um biombo para esconder o verdadeiro
Amazônia já foi mar. Se a desmatarmos, pode virar núcleo do problema, que é o capitalismo irresponsável
um deserto, a exemplo dos que existem do outro lado e não direcionado pelos interesses nacionais.
dos Andes. Cumpre aos Municípios alertar sobre as quei-

O Ministério da Fazenda, se quiser priorizar o madas acidentais, mas a União deveria ocupar-se de
desenvolvimento sustentável em vez da simples ga- questionar otipo de capitalismo que muitas vezes é fi-
rantia de remessa de lucros e juros para o exterior, de- nanciado pela Governo, em detrimento do meio ambi-
veria prestar maior atenção ao modelo agrária vigen- ente, da sustentabilidade econômica e ~a conveniên-
te desde as capitanias hereditárias. É facilmente cia social. Além disso, a União precisa equipar-se
constatável a ineficiência, alto custo social e baixa com mais fiscais. Hoje o IBAMA e outros órgãos não



Junho de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 15 31429

funcionam a contento justamente pela carência de Não bastassem os acontecimentos, nesse final
pessoal. E a fiscalização, senhoras e senhores, não de semana, numa verdadeira operação de guerra, a
pode ser obra da iniciativa privada. Trata-se de fun- tropa especial da Polícia Militar fez algo grandioso no
ção essencial do Estado, assim como o provimento Estado do Paraná. Cercando a cidade de Marquinho,
da educação e da saúde. E, assim como a educação no interior do Paraná, que se vem transformando num
e a saúde públicas, a fiscalização estatal está à mín- verdadeiro faroeste, fez uma devassa em busca de
gua de recursos, devido a opções macroeconômicas armas. Apreendeu em 29 casas 36 armas, muitas de-
equivocadas, feitas no passado e ainda no presente. Ias de grosso calibre e proibidas para uso do cidadão

Temos a esperança, porém, de que o Brasil con- comum. Foram encontradas armas até mesmo na
seguirá educar suas oligarquias, pela razão ou pela casa do Sr. Prefeito, denunciado na CPI do Narcotráfi-
força da lei, no sentido de abandonarem definitiva- co por uma promotora pública. Inúmeras pessoas es-
mente métodos incompatíveis com o capitalismo mo- tão atemorizadas. Para que os senhores tenham
derno e, por extensão, com o desenvolvimento nacio- idéia, o Vice-Prefeito nega-se a assumir a Prefeitura
nal. A queimada é um desses métodos. Eliminar tal porque neste momento está ameaçado de morte.
excrescência histórica implica eliminar, ou redirecio- São tantas as mazelas que recaem sobre o Pa-
nar, certos setores de nosso capitalismo, muito bem raná, Sr. Presidente, que parece tratar-se do fim de
representados nesta Câmara. Eis a principal dificul- um dos Estados mais promissores do País, tido como
dade a ser vencida na luta contra a devastação de modelo. Curitiba é cidade-modelo de Primeiro Mundo.
nosso patrimônio naturfll. Hoje o Estado do Paraná transformou-se na miséria,

Sr. Presidente, peço a V. Ex!! a divulgação do na incúria, na corrupção desenfreada. Há uma série
meu discurso nos órgãos de comunicação da Casa. de mazelas que não podemos mais aceitar.

O SR. PADRE ROQUE (PT - PRo Sem revisão Por essas razões, venho à tribuna denunciar
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, este amontoado de irregularidades que atinge deze-
no meu Estado, o Paraná, há problemas que não po- nas de Prefeituras como a de Londrina e Ponta Gros-
demos deixar de difundir. Refiro-me à greve do magis- sa, onde os Prefeitos são acusados de improbidade
tério estadual que já dura mais de 40 dias. A maioria administrativa e de desvio de recursos de grande
das escolas está praticamente fechada, com gravíssi- monta, de dezenas e dezenas de milhões de reais.
mo prejuízo para a sociedade paranaense, especifi- É esse, Sr. Presidente, o Estado do Governador
camente para os alunos. Jaime Lerner, miserável, corrompido, podre, que hoje

Diante de manifestação que reputamos legíti- envergonha o concerto dos Estados de todo o Brasil.
ma, como a dos professores, queremos lembrar que Era o que tinha a dizer.
também os funcionários públicos deste País estão O SR. JOÃO FASSARELLA (PT - MG. Sem re-
sem reajuste salarial há mais de cinco anos, com os visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
seus salários aviltados. O Governo simplesmente não tados, a Frente Parlamentar da Criança e do Adoles-
abre a negociação. cente realizará nesta Casa, a partir do dia 27 de ju-

Sr. Presidente, depois de mais de 40 dias de nho, uma série de eventos comemorativos dos dez
greve, com professores fazendo greve de fome há 15 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente.
dias, o Governo ainda se mostra absolutamente in- As solenidades, de um lado, enaltecem os avan-
sensível. Ontem, houve manifestação de mais de 10 ços alcançados nesse período; de outro, fazem com
mil pessoas em Curitiba, a maioria professores. E o que essa data sirva de instrumento para maiores con-
Governo do Estado finalmente aceitou dialogar. O Se- quistas, no sentido de que o Governo e as autorida-
cretário de Governo Giovani Gionedis disse uma úni- des públicas dêem prioridade às ações governamen-
ca frase: o Governo do Paraná está morto, falta só en· tais de atendimento aos direitos da criança e do ado-
terrá-Io. lescente.

Ora, não há perspectiva alguma de melhoria, Com essa preocupação, uma série de entidades
apenas algumas reivindicações não-econômicas po- - Fundação ABRINQ pelos Direitos da Criança, Frente
derão ser atendidas. Mas o problema, Sr. Presidente, Parlamentar pela Criança e pelo Adolescente, INESC,
neste momento, é econômico. Os professores não AMENCAR, Fórum Nacional DCA, CNBB/Pastoral do
conseguem mais dar boas aulas, atender adequada- Menor, Instituto Marista de Solidariedade, Conferência
mente aos alunos, com salários simplesmente defa· das Inspetorias Salesianas do Brasil, Fundo Cristão
sados e irreais em relação ao quadro em que vive- para Crianças e Visão Mundial-, prepararam a Plata-
mos. forma Prefeito Criança para as Eleições Municipais de



Plataforma Prefeito Criança
para as Eleições Municipais 2000

A sociedade civil, por meio de suas organiza
ções, na última década tem investido na construção
da cidadania de nossas crianças e jovens, conquis
tando com a ratificação pelo Brasil da Convenção
Internacional dos Direitos da Criança em 1989, a pro
mulgação da Constituição em 1988 e do Estatuto da
Criança e do Adolescente em 1990, o reconhecimen
to da criança e do adolescente como sujeitos de direi
tos e prioridade absoluta.

As eleições municipais se caracterizam como
uma oportunidade onde os cidadãos podem exercer
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2000. Essa plataforma será amplamente divulgada no sua vontade política elegendo candidatos e progra-
dia 27, aqui no Congresso Nacional. Haverá grande mas conforme suas prioridades.
movimento, para que os Deputados Federais que vão A Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança,
participar do pleito municipal, candidatos a Prefeituras Frente Parlamentar pela Criança e pelo Adolescente,
importantes do País, venham a se comprometer com a Inesc, Amencar, Fórum Nacional DCA, CNBB - Pas-
Plataforma Prefeito Criança. Será feita, além disso, toral do Menor, Instituto Marista de Solidariedade,
ampla divulgação em todos os Municípios, para que o Conferência das Inspetorias Salesianas do Brasil,
compromisso em tomo da plataforma seja, de fato, as- Fundo Cristão para Crianças e Visão Mundial acredi-
sinado pela maior parte dos candidatos. tam que a principal tarefa dos governos é fazer valer a

Essa plataforma inclui a universalização das políti- Constituição Federal, especialmente quanto ao cará-
cas sociais básicas às crianças e aos jovens de todos ter absoluto da prioridade com a criança e o adoles-
os segmentos sociais; a reordenação da estrutura ad- cente. E portanto vem apresentar aos candidatos às
ministrativa municipal, criando condições para a interse- eleições municipais e à sociedade em geral a Plata-
torialidade das políticas sociais, assegurando o direito à forma Prefeito Criança 2000, visando contribuir para a
proteção integral; o redirecionamento do atendimento construção de programas de governo e o debate elei-
público; a participação da sociedade local na elabora- toral que se inicia no País.
ção .~ no_acompa~hamento da~ políticas públicas; ~ O prefeito e a gestão
partlclpaçao d~s crlança~ e do~ jovens ~~ dese~v?lvl- A situação da Criança e do Adolescente é o indi-
mento ~a gestao; e a art~culaç~o de polItlcas p~bllcas cador mais seguro do quanto um governo municipal é
nas açoes govern~mentals e na,? gover~ame~tals. _ capaz de promover o desenvolvimento pessoal e so-

as compromissos da gestao Prefeito Criança sao cial dos seus cidadãos. Investir no crescimento eco-
os seguintes: integrar e articular órgãos de políticas pú- nômico do município, combinando-o com a melhoria
blicas ~unicipai~ .na pri~ri~ade à infância: damocra~izar da qualidade de vida e a consolidação dos direitos de
a gesta~ das pol~tlc~s ~ubhc~s e dos serviços ,de saude, cidadania da população infanto-juvenil, é o grande
educaçao e asslstencla SOCial; fortalecer o sistema de desafio das novos governos municipais que serão
garantia de direitos; formar a rede local de atenção às eleitos este ano.
crianças e aos adolescentes; a, para que todas essas Potencializar os recursos técnicos e econômi-
intenções não. fi,que ape~as no papel, implementar o or- cos existentes no município; redirecionar investimen-
çamento mUnl?lpal da cnança e do adolescente. . tos priorizando a geração de emprego e renda da po-

S~. !resldente, peço a V. ,Exª que autorize a pulação; apostar em soluções locais e tecnologias
transc.rIç~o: na íntegra, nos AnaiS ~esta ?asa desta próprias; promover a integração entre o meio ambien-
matéria intItulada Plataforma PrefeIto Criança, para te natural e o meio ambiente construído e, principal-
que represente não só o compromisso e a intenção mente, construir uma nova cultura política democráti-
desta Casa em valorizar o atendimento dos direitos ca na relação entre Poder Público com a sociedade
da criança e do adolescente, mas também para docu- são caminhos para o desenvolvimento sustentável do
mentar essa iniciativa da Frente Parlamentar pela Cri- município que desenha um novo horizonte para as fu-
ança e pelo Adolescente. turas gerações.

MATÉRIA A QUE SE REFERE O ORADOR O processo de descentralização política admi-
nistrativa e de municipalização que estão em curso no
País apresentam para os novos dirigentes municipais
um campo de oportunidades e também de desafios.
De um lado a administração municipal ganha novas
atribuições, tornando-se cada vez mais próxima dos
cidadãos, ainda que nem sempre com a contrapartida
necessária de recursos. Por outro lado, o município
ganha autonomia e liberdade para inovar e criar alter
nativas próprias, mobilizar a sociedade e transformar
a vontade coletiva de mudança em parcerias produti
vas em favor da população infanto-juvenil.

A situação da criança e do adolescente é o indi
cador mais seguro do quanto um governo municipal é
capaz de disseminar uma nova cultura de participa-
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ção, de co-responsabilidade social, de exercício da saúde, educação e assistência social, indicando re-
cidadania, Líderando o processo de transformação presentantes governamentais atuantes e capazes,
da realidade local. que junto às representações da sociedade civil contri-

Os candidatos ao governo .municipal que assu- buam para a formulação, acompanhamento e fiscali-
mem o compromisso em prioriiar as crianças e os zação das políticas para a infância e adolescência;
adolescentes, de acordo com os preceitos do ECA, • oferecer infra-estrutura adequada para o fun-
estão decidindo investir na construção de um novo cionamento dos Conselhos, contribuindo para o de-
modelo de gestão dos serviços e das políticas públi- senvolvimento de atividades de capacitação de seus
cas que garanta a sobrevivência, o desenvolvimento membros, de forma a qualificar a sua atuação;
e a proteção integral da população infanto-juvenil do • estimular o envolvimento comunitário no de-
município, em que se destacam: senvolvimento de ações municipais;

1. a universalização das políticas sociais bás;- • informar e divulgar de forma contínua, siste·
cas às crianças e aos jovens de todos os segmentos mática e pública, dados e informações sobre a situa-
sociais e o desenvolvimento de políticas e programas ção das crianças e adolescentes do município, e 50-

especiais, para aqueles que deles necessitam, reco- bre as ações da gestão municipal, possibilitando o
nhecendo-os como sujeitos de direitos; acompanhamento e o controle social.

2. a reordenação da estrutura administrativa c) Fortalecer o sistema de garantia de direitos:
municipal criando condições para a intersetorialidade • favorecer e dinamizar a relação entre executi-
das políticas sociais, assegurando o direito à prote- vo municipal, o Ministério Público, o Judiciário e o
ção integral; Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente e

3. o redirecionamento do atendimento público, o(s) Conselho(s) Tutelares;
reconhecendo-as como pessoas em condições pecu- d) Formar a rede local de atenção às crianças e
Iiares de desenvolvimento e prioridade absoluta; adolescentes:

4. a participação da sociedade local na elabora- Articularem rede as entidades privadas e públicas
ção, no acompanhamento e na fiscalização das P?líti- de atendimento, visando a integração dos serviços, pro-
cas de governo, fortalecendo os Conselhos Mumclpa- gramas e equipamentos existentes no município, pro-
is e outras forma de gestão compartilhada; porcionando maior racionalização, eficiência e qualida-

5. a participação das crianças e dos jovens no de na atenção à população infanto-juvenil. Requer:
desenvolvimento da gestão e nas decisões que lhes • levantamento e cadastramento das entidades
dizem respeito, estimulando o protagonismo e fortale- do município;
cendo a consciência de cidadania; • estudo da complementaridade entre os diver-

6. a articulação política das ações governamen- sos programas e serviços;
tais e n~o-governamentais, assim como da~ esferas • implantação de mecanismos de comunicação
estaduaiS e fe~er~1 de govern.o, buscand? ~~Id~de de e de serviço de informação;
esforços, coerencla e fortalecimento das IniCiativas no • desenvolvimento de mecanismos e instrlJ=.-
campo da infância. mentos de planejamento conjunto, acompãnhamento
Compromissos da Gestão Prefeito Criança e avaliação;

a) Integrar e articular os órgãos e as políticas e) Implementar o orçamento municipal da crian-
municipais na prioridade à infância: ça e do adolescente:

• criar espaços e/ou mecanismos de plan~ja- DemoGFati,za-r-o processo-de-elaIJófaçao ao or-
mento e avaliação governamental para a integração çamento municipal, promovendo a participação da
das políticas; sociedade local no planejamento, no acompanha-

• implementar ações intersetoriais e articular a mento e fiscalização da execução orçamentária;
rede de serviços públicos municipais; • garantir transparência na utilização dos recur-

• promover articulações intermunicipais e inter- sos públicos;
governamentais. • facilitar o entendimento do orçamento público;

b) Democratizar a gestão das políticas e dos os números códigos e artifícios legais que dificultam a
serviços de saúde, educação, assistência social: compreensão do cidadão comum, da grande maioria

• fortalecer o conselho e o fundo municipal de da população e, portanto, do controle social;
direitos da criança e do adolescente e os conselhos • garantir participação efetiva da população na
tutelares do município, assim como os conselhos de construção e na fiscalização do orçamento público;
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O SR. JUQUINHA (Bloco/PSDB - GO. Pronun- os 19 municípios de Goiás e dois de Minas entre as
cia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sra. e Srs. prioridades do Programa de Ações Integradas na
Deputados, o Governo Marconi Perillo investiu mais Área Social, iniciativa que devolve a esperança de
de R$30 milhões nos municípios goianos que fazem dias melhores para os moradores da região.
parte do Entorno do Distrito Federal. Entretanto, dian- O programa, que conta com a participação de
te da magnitude dos problemas enfrentados pelos vários organismos do Governo Federal, prevê investi-
moradores da região, esses recursos estão longe de mentos nas áreas de educação, saúde, segurança
atender à crescente demanda por serviços públicos pública e meio ambiente. Essas ações já estão sendo
nos 19 municípios do território goiano. implementadas a partir da instalação imediata de pó-

Levantamento feito pelo Governo de Goiás indi- los regionais do programa nos municípios de Santa
ca que são necessários recursos da ordem de R$350 Maria, no Distrito Federal; Formosa, Luziânia, Alexâ-
milhões para solucionar as carências mais imediatas nia, Pirenópolis, Santo Antônio do Descoberto e Pa-
desses municípios, particularmente nas áreas de ha- dre Bernardo, em Goiás; além de Unaí, em Minas.
bitação, transportes, saneamento básico, educação e O Governo prevê, por exemplo, a implantação
segurança pública. de núcleos de apoio às famílias carentes de cada mu-

Apenas na área de transportes serão necessári- nicípio de forma a melhorar as condições sociais de
os a pavimentação de mais de 250 quilômetros de Ii- cada uma. Sob coordenação das Prefeituras locais,
nhas de transportes urbanos, além de obras de dre- cada família será cadastrada e receberá uma espécie
nagem pluvial, iluminação pública e construção de de passaporte cidadão, que lhe garantirá atendimen-
paradas de ônibus. A viabilização dessas obras exigi· to preferencial em hospitais, creches e escolas. Esse
ria recursos da ordem de R$95 milhões. Na área de programa é de extrema importância para as famílias
habitação a prioridade é a construção de pelo menos que são obrigadas a se deslocar até Brasília, para tra-
20 mil novas moradias para atender às populações balhar durante o dia, e às vezes não têm com quem
que ocupam áreas de risco e posses urbanas, a um deixar os filhos.
custo estimado de R$10,5 milhões. A idéia do Governo Federal é atuar em parceria

Na área de segurança seríam necessários re- com os Governos de Goiás e de Brasília na imple-
cursos superiores a R$13 milhões para instalação de mentação de programas sociais já existentes, como o
novas unidades policiais e do Corpo de Bombeiros, Programa de Geração de Emprego e Renda, o Pro-
além da aquisição de viaturas, equipamentos e ar· grama Saúde da Família, o Balcão de Direitos Huma-
mas. A área de educação exige pelo menos R$1 Omí· nos e tantos outros.
Ihões para obras de reforma e ampliação dos estabe- No caso de Goiás, o apoio federal chega em boa
lecimentos de ensino. hora e fortalecerá a ação do Governo goiano na re-

A área mais carente e que exigiria mais recursos gião, que já vem sendo assistida pelo Programa de
é a de saneamento básico, particularmente a amplia- Desenvolvimento do Entorno e pelo_Programa Nor-
ção das redes de abastecimento de água e esgoto sa- deste Novo, voltado para o desenvolvimento dos mu-
nitário em todos os municípios do Entorno e que de- nicípios do nordeste goiano.
mandará recursos da ordem de R$173 milhões. Isso Para o Governador Marconi Perillo, pensar em
sem falar em outros R$15 milhões para investimentos soluções de caráter estrutural para o Entorno implica
em obras de conservação ambiental na região. estabelecer, em princípio, regras que garantam o

Diante da magnitude dos problemas, é evidente crescimento ordenado da região. E a primeira provi-
que o Governo de Goiás não tem condições de en- dência seria a adoção de medidas para reverter o pro-
frentá-Ios isoladamente. Por isso tenho insistido na cesso migratório para os municípios do Entorno.
necessidade de se estreitar uma parceria com os Go- Entretanto, como essa solução é mais comple-
vemos Federal e de Brasífia para que, por meio de xa, tenho defendido, por exemplo, a necessidade de
ações conjuntas, seja possível reverter o crescente melhor qualificação profissional dos trabalhadores e a
desemprego e o quadro de degradação social em que ampliação da oferta de emprego na própria região, a
vivem os moradores desses municípios. partir de programas de fortalecimento dos pólos in-

Felizmente, o Governo Federal já tomou cons- dustriais de Luziânia, Catalão e Formosa, entre ou-
ciência da gravidade de ter que conviver com um cin- tros, para desestimular a corrida migratória para a Ca-
turão de miséria em torno da Capital Federal e tem pital Federal. Se conseguirmos superar esses desafi-
demonstrado interesse nessa par aria com o Gover- os, estaremos dando um passo decisivo para mudar a
no de Goiás. O primeiro passo nesse sentido foi incluir realidade social do Entorno.
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Muito obrigado.
O SR. LUIZ MAINARDI (PT - RS. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sra" e Srs. Deputados, o
tema que me traz a esta tribuna no dia de hoje é de
crucial importância para o desenvolvimento econômi~

co do Brasil.
As Medidas Provisórias nO" 1.963 e 1.925, que,

segundo justificativa do Banco Central do Brasil, re
duziriam as taxas de juros ao consumidor, na verda
de, configuram-se em mais uma forma de favorecer
as instituições financeiras.

A Medida Provisória nº 1.963, a partir da sua dé
cima sétima reedição, traz, por força do seu art. 52,
autorização expressa para cobrança de juros capitali
zados pelas instituições financeiras. A outra Medida
Provisória, de n2 1.925, institui a cédula de crédito
bancário no nosso ordenamento jurídico e reforça a
autorização à capitalização dos juros.

O sistema de capitalização dos juros é algo ab
solutamente estranho ao ordenamento,jurídico brasi
leiro. Sua expressa proibição data de 150anos, com o
Código ComerCiai Brasileiro, vigente desde 1850. Em
1933, a chamada Lei de Usura - o Decreto n.2
22.626/33 -, reforça a proibição de cobrar juro sobre
juro, e mais recentemente o Código de Defesa do
Consumidor, de setembro de 1990, também procede
da mesma forma.

Contrariando as determinações legais, as insti
tuições financeiras têm insistido em adotar ~ capitali
zação de juros, mesmo que. as decisões judiciais de
todas as instâncias sejam unânimes em rejeitá-Ia. O
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal
nas Súmulas nOs 121 e 596 é, a todo instante, confir
mado nas decisões monocráticas e coletivas do Po
der Judiciário, por todo o País.

Por sua vez, a Lei Maior, no art. 192, estatui que
a regulação do sistema financeiro nacional se dá ex~

clusivamente pela via da lei complementar. Da mes
ma forma a Constituição Federal estabelece que o
uso de medida provisória se justifica apenas em ra~

zão da relevância e da urgência das mesmas, o que,
salvo melhor juízç, não é o caso. Neste particular, Sr"s
eSrs. Deputados, fica bem claro oabuso na utilização
de I]ledidas provisórias por parte do Governo FHC,
que não ápenas abusa quantitativamente, mas tam~

bém invade searas que não lhe competem.
Os benefícios da adoção de tais medidas pelo

Poder Executivo verificam"se somente em favor das
instituições financeiras, enquanto para o consumidor
resta a manutenção dos juros em patamares eleva~

dos e o encarecimento do crédito. A partir da Medida
Provisória nSl 1.925, um mero extrato de conta corren"

te - com lançamentos realizados exclusivamente
pela instituição financeira - adquire o status de título
executivo líquido e certo. O consumidor - tomador do
crédito - fica absolutamente à mercê da instituição fi~

nanceira e só poderá questionar os lançamentos fei
tos contra si já na incômoda condição de pólo passivo
no processo de execução.

Além do aspecto jurídico, da legalidade e da
constitucionalidade, as duas medidas provisórias, na
prática, ampliam em muito o custo do financiamento
da economia nacional, fato determinante para tolher o
desenvolvimento econômico brasileiro.

Outro ponto de interesse é o fato de que, no juro
capitalizado, as instituições acabam cobrando juros
sobre o dinheiro que emprestam, mas também sobre
aquele que não emprestam. A parcela de juro que in
cide sobre o próprio juro não saiu dos cofres do ce
dente para o tomador e mesmo assim gera riquezas.

É imprescindível que o Legislativo aprofunde os
estudos desses dispositivos. Nesse sentido, a Comis~

são de Economia, Indústria e Comércio aprovou hoje
requerimento de minha autoria, para realizar reunião
de audiência pública, a fim de ouvir o Dr. Arminio Fra
ga, Presidente do Banco Central do Brasil, e o Dr. Jo"
aquim Palhares, advogado especialista em Direito
Bancário, Diretor da Palhares e Associados e Coor
denador Nacional da Associação Brasileira de
Empresários pela Cidadania - CIVES.

Resta ao Governo esclarecer suas razões e as
motivações das mencionadas medidas provisórias,
que pretendem alterar drasticamente o Sistema Fi"
nanceiro Nacional.

Muito obrigado.
O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, SrlS e Srs. Deputa
dos: "Não há vento favorável para quem não sabe
para onde ir". (Sêneca: 450 a.C.)

Ocupo a tribuna desta Casa para destacar o
Projeto MS 2020 - Cenários e Estratégias de Longo
Prazo para o Mato Grosso do Sul. Esta é uma propos~

ta coordenada pela Secretaria Estadual de Planeja
mento e de Ciência e Tecnologia, que contou com a
participação de quase 3 mil pessoas, ligadas aos
mais diversos segmentos da sociedade.

Ressaltamos que o Estado de Mato Grosso do
Sul, a partir deste momento, contará com um planeja
mento estratégico sistemático e duradouro. Salienta
mos que por falta desse planejamento o Estado vi~

venciava as mais diversas conseqüências. Podemos
citar: descontinuidade administrativa, alto endivida~

mento, desperdício de dinheiro público, desigualdade
social e atraso econômico.



Ao limo Sr. Deputado Carlos Dunga,
A Polícia Rodoviária Federal, 6rgã9 pertencente

ao Ministério da Justiça, possui atualmente apenas
8.260 policiais na ativa, 62 delegacias e 42 postos de

Exmo Sr. Presidente,
Encaminho à Vossa Excelência documentos re

cebidos do SINPRF - PB, que nos dá ligeira situação
do que passa a nossa Polícia Rodoviária Federal.
Espero que esta Comissão possa mostrar aos órgãos
governamentais a necessidade de providenciarmos
mais agentes, recursos disponiveis para policiamento
da malha rodoviária do País, atendimentos a aciden
tados, fiscalização de cargas e veículos, segurança
de autoridades e usuários em estradas federais, com
bate ao tráfico de drogas e entorpecentes e ao roubo
de cargas e segurança ao cidadão transeunte.

Deputado Carlos Dunga, Membro.

Caro Deputado Carlos Dunga,
Atendendo à sua solicitação de envio de materi..

ai sobre o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, es
tou lhe enviando o material anexo. Caso seja neces
sário envio de dados regionalizados por estados, por
favor me informe que de imediato lhe enviarei.

Esperamos que o Senhor consiga fazer bOrl
uso dessas informações e nos ajude a defender essa
polícia que muito tem se esforçado para prestar um
serviço de qualidade.

Caso necessite de mais informações estaremos
à sua inteira disposição, contate ou o Insp, Erich ou a
mim pelo fone (83) 9312-1891.

Atenciosamente, - Eg Bezerra, Del. Repres.
SINPRF-PB.
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O plano leva em conta os principais fatores loca- co-administrativa. Inúmeras atividades de cunho cívi-
is que influenciam nos destinos do Estado: saúde, co, inaugurações de obras e entregas de serviços es-
educação, reforma agrária, infra-estrutura, transporte tão sendo promovidas pela administração democráti-
e energia, além de determinantes globais e nacionais. ca e popular daquele Município, que é administrado

O Estado de Mato Grosso do Sul tem um grande por uma companheira do Partido dos Trabalhadores.
potencial de expansão econômico e populacional, Porto Murtinho vive uma nova fase de desenvolvi-
com condições de ampliar sua integração à economia menta e construção da cidadania desde 1999, quan-
brasileira, contribuindo para a ampliação do mercado do assumiu a administração municipal a Prefeita já ci-
interno e externo. Essa potencialidade é um atrativo tada, Myrian Conceição Silvestre dos Santos, do Par-
para investimentos públicos e privados em in- tido dos Trabalhadores.
fra-estrutura econômica e nas atividades produtivas Era o que tinha a dizer.
propriamente ditas. O SR. CARLOS DUNGA (Bloco/PMDB - PB.

Tenho a honra de ver neste momento presidindo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a V.
a sessão um Deputado do Mato Grosso do Sul, Nel- Ex· a transcrição de documento que encaminhei ao
son Trad. Presidente da CPI. Trata-se de correspondência que

Sr. Presidente, Sr"" e Srs. Deputados, os estu- ~ecebi do Sindicato d?s Policiais Rodoviários Federa-
dos projetam quatro caminhos, em três períodos: cur- IS no Estado da Paralba.
to, médio e longo prazos. DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORADOR

O Projeto Tuiuiú combina desenvolvimento e in
tegração. Prevê taxas de crescimento, forte inserção
externa, melhoria da qualidade de vida e conserva
ção do meio ambiente, elevando o PIB per capita de
US$19.860 contra os atuais US$5.363.

O Projeto Piracema trabalha crescimento com
inclusão social, melhorando substancialmente a vida
dos 31 % de indigentes que vivem no Estado. Conta
ríamos com uma proposta desenvolvimentista, verti
calizada e desconcentrada da estrutura produtiva,
com políticas públicas voltadas para o plano social.

Com base nos cenários desejados e estratégias
definidas, o Governo está tratando de montar uma
carteira de projetos públicos e privados para imple~

mentação a curto, médio e longo prazos. Serão esses
investímentos que vão preparar as condições para o
desenvolvimento de Mato Grosso do Sul nas próxi~

mas duas décadas.
O Governo Popular de Mato Grosso do Sul to

mará todos os cuidados para dar sustentação ao cha~

mado MS 2020, evitando um possível engavetamento
por futuros administradores.

Por fim, quero parabenizar a população do Mu
nicípio de Maracaju, que no último domingo, 11 de ju
nho, completou 76 anos de emancipação políti
co-administrativa. O povo maracajuense comemorou
a passagem com grande festa no encerramento da
Exposição Agropecuária e Industrial daquele Municí
pio. Com certeza, V. Ex· também deve ter estado em
Maracaju para tomar conhecimento dessa causa.

Estendemos também nossos parabéns e abra
ço à população de Porto Murtinho, que no dia 13 de
junho comemorou 88 anos de emancipação políti-



tes;
• combate ao roubo de cargas;
• outros.
Mesmo com efetivo reduzido, grandes atribui

ções e sendo o efetivo dividido ainda em quatro esca
las de revezamento, o que implica em apenas dois ou
três policiais por escala para cumprirem todas as
suas obrigações; a Polícia Rodoviária tem apresenta
do números de realizações que surpreendem a todos.

Dados de 1998 e 1999 dão conta das seguintes
apreensões:

• 2.962 armas de fogo;
• 95.914 munições;
• 1.143 armas brancas;
• 613.080 pacotes de cigarro em descaminho;
• 22.1 85,68kg de maconha;
• 1.266,30kg de cocaína;
• 5.327 veículos recuperados de roubo ou furto.
Entretanto, esses dados escondem o sentimen-

to de insatisfação que ecoa no íntimo de cada policial
rodoviário federal. É importante lembrar que somado
ao baixo efetivo e às atribuições de risco constante,
as quais fizeram 145 vítimas de acidentes em opera
ções, sendo sete delas fatais, os baixos salários têm
sido a mola desmotivadora da corporação.

Dotada de um quadro funcional invejável, a Polí
cia Rodoviária hoje possui 80% do seu efetivo com ní
vel superior de escolaridade e alguns mestres. Esse é
o motivo principal de.a Polícia Rodoviária Federal ser
ainda hoje uma das mais motivadas ao exercício
constante de suas atribuições, motivação essa com
provada pelos números anteriormente apresentados,
pelo elevado nível com que os usuários têm sido tra
tados, assim como pela diminuição do número de aci
dentes e acidentados, o que representa diminuição
de perdas de vidas e de divisas para o País, além do
que mantêm sempre aquecidos setores importantes
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fiscalização espalhados por todo o País. Além de 9a- da indústria e comércio como, por exemplo, setores
rantir o funcionamento administrativo de todas as uni- de produção e comercialização de extintores de in-
dades fixas, assim como a segurança das mesmas, a cêndio, triângulos de sinalização e equipamentos au-
esse efetivo compete ainda as seguintes responsabi- tomotivos obrigatórios, garantindo assim emprego e
Iidades: renda para parcela significativa da população.

• policiamento de toda a malha viária do País, A Polícia Rodoviária Federal pode chegar a re-
ou seja, 57.000km de rodovias; sultados muito mais surpreendentes que estes, seja

• atendimento a acidentados; no socorro às vítimas de acidentes automobilísticos,
• levantamento de dados de acidentes, inclusi- no tráfico de drogas e entorpecentes ou no roubo de

ve os estatísticos; cargas; mas para isso é preciso que o Poder Público
• fiscalização de cargas e veículos; decida contratar mais policiais, melhorar os salários,
• segurança de autoridades e usuários das ro- profissi?nalizar ~ policial,. informatizar post?S e viatu-

dovias federais' ras e, ainda, equipar as viaturas com matenal que ga-
• combat~ ao tráfico de drogas e entorpecen- ranta a boa assistência aos acidentados.

Combater roubo de cargas, tráfico de drogas e
entorpecentes, socorrer vítimas de acidentes, garan
tir a segurança e o direito de ir e vir e proteger o patri
mônio público e de terceiros requer, antes de mais
nada, um maior e mais bem preparado efetivo. Não
serão dois ou três "policiais-heróis" que irão garantir o
cumprimento dessas atribuições, mas sim um efetivo
capaz de exercer uma ação bem planejada e contí
nua.

Dizer que contratar mais policiais, treiná-los e
remunerá-los melhor representa custo para a Nação
é esquecer da imensurável importância dos serviços
prestados pela Polícia Rodoviária à sociedade. Ga
rantir a segurança e o direito de ir e vir de todos os
usuários das rodovias federais é básico; proteger o
patrimônio público e de terceiros é básico; prestar so
corro às vítimas de acidentes é básico; combater o
tráfico de drogas, entorpecentes e o descaminho de
cargas também é básico; sendo assim, não há custo
que supere o valor do exercício das atribuições da Po
lícia Rodoviária Federal.

O SR. EDINHO BEZ (BlocoJPMDB - se. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, segundo estimativa do mês de abril,
a produção total de cereais, leguminosas e oleagino
sas (amendoim, arroz, feijão, mamona, milho, soja,
aveia, centeio, cevada, sorgo e trigo) poderá alcançar
85,443 milhões de toneladas, maior 3,75% que a do
ano passado (82,356 milhões de toneladas).

A região Nordeste, responsável nesta safra por
cerca de 6,98% da produção total, destaca-se com
uma expansão de 32,85% em relação ao ano anterior.
A região Sul, que responde por 45,85% do total nacio
nal, mostra um acréscimo de 1,64%, enquanto o Cen
tro-Oeste, com participação de 29,29%, apresenta
um aumento de 3,21 %. As regiões Norte e Sudeste,
que participam com 2,84% e 15,04%, respectivamen
te, diminuem 1,65% e 1,26% em sua produção. Em



Gostaria de registrar ainda a presença de 25 lí
deres comunitários da minha Cidade, Jaraguá do Sul,
nas galerias deste plenário, justificando e fortalecen
do cada vez mais a visão que nós, políticos do PSDB,
temos em relação à presença dos líderes comunitári
os para o fortalecimento dos planos de Governo.

Obrigado, Sr. Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - A Mesa
saúda Jaraguá do Sul.

O SR. AIRTON DIPP (PDT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, a Comissão de Minas e Energia, juntamente
com a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, está promovendo hoje, no au
ditório do Espaço Cultural desta Casa, um seminário
sobre energia, examinando as dificuldades que tem
o nosso País em relação aos mais diversos apagões
que têm acontecido nos diferentes Estados brasilei
ros, buscando também alternativas para o setor
energético nacional.

Fica claro, Sr. Presidente, pela própria explana
ção dos mais diferentes palestrantes, que o modelo
de privatização que o Governo Federal implantou no
País em relação ao setor energético fracassou em
todos os sentidos. Fracassou na geração de empre
gos porque, infelizmente, o Governo adotou privati
zações que simplesmente transferem os patrimônios
já existentes com a redução de empregos; fracassou
na oferta de energia elétrica para o nosso País por
que as privatizações, na realidade, não foram privile
giadas e direcionadas para novos empreendimen
tos. Nós precisávamos do _capital privado para-em
preendlmentos em usinas termelétricas, usinas hi
drelétricas, enfim, para que novas fontes produtoras
de energia pudessem ampliar o atendimento ener
gético nacional. Fracassou na obtenção do capital in
ternacional para o equilíbrio das nossas contas, e
fracassou porque infelizmente o Governo privilegiou,
por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento,
praticamente 50% da venda dos ativos com a pou
pança pública brasileira.

Mais do que isso, as empresas de capital inter
nacional que adquiriram empresas nacionais estão,
anualmente, emitindo recursos nacionais para o es
trangeíro, em forma de dividendos, desequilibrando a
balança de pagamentos.
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termos absolutos, a produção brasileira de cereais, lização de uma sessão solene com a finalidade de ho-
leguminosas e oleaginosas nas grandes regiões está menagear o tenista Gustavo Kuerten, o Guga, não só
assim distribuída: Sul, 38,375 milhões de toneladas; pelas suas habilidades no campo do tênis, mas tam-
Centro-Oeste, 24,898 milhões de toneladas; Sudes- bém pelo apoio que tem dado à causa do excepcio-
te, 12,232 milhões de toneladas; Nordeste, 7,634 mi- nal.
Ihões de toneladas; e Norte, 2,304 milhões de tonela
das.

Dentre os produtos analisados, apresentaram
variação positiva na estimativa de produção, em rela
ção ao ano anterior: algodão herbáceo em caroço
(23,35%), feijão em grão primeira safra (17,61%), fei
jão em grão segunda safra (0,06%), milho em grão
primeira safra (3,80%), milho em grão segunda safra
(15,93%) e soja em grão (2,31 %). Com variação ne
gativa, arroz em casca (-7,47%).

A previsão de abril para o milho segunda safra
indica uma área plantada de 2,8 milhões de hectares,
superando em 12,08% a área colhida no ano passa
do. Os preços atuais de mercado contribuíram para
este desempenho. Em relação a 1999, a estimativa
para os maiores produtores de milho apresenta os se
guintes aumentos: Paraná (principal produtor) 16%,
Mato Grosso 62% e Goiás 37%. Já o Mato Grosso do
Sul, outro importante produtor, apresenta decréscimo
de 5%.

De modo gera', o desenvolvimento das lavou
ras em algumas regiões pode ser considerado nor
mal, exceto por estiagens localizadas, notadamente,
nas regiões norte e nordeste do Paraná e na região
norte de São Paulo. Nestes locais, o déficit hídrico do
solo já está prejudicando o desenvolvimento das la
vouras, podendo ocasionar quebras no índice de
produtividade.

Em relação às culturas de inverno, mais preci
samente o trigo, os seguintes Estados já concluí
ram seus primeiros levantamentos de campo para
esta safra: Paraná, 1,7 milhão de toneladas; Mato
Grosso-daSUl, 69 mil toneladas; e Minas Gerais, 16
mil toneladas. Para os Estados do Rio Grande do
Sul e Santa Catarina foram repetidos os dados da
safra anterior.

Esses dados, divulgados pelo IBGE - Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram a boa
expectativa de crescimento da produção de cereais,
leguminosas e oleaginosas. Parabéns aos nossos
agricultores por esta tão importante marca.

Era o que tinha a diZer.

O SR. VICENTE CAROPRESO (Bloco/PSDB 
SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta
mos encaminhando à Mesa requerimento para a rea-
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Esperamos que os partidos que dão sustenta- pos econômicos que adquiriram as empresas que in-
ção ao Governo Federal- e isso já tem sido alertado tegraram o Programa Nacional de Desestatização.
por meio da própria mídi!i - possam rever esse pro- Neste requerimento de informações, também
grama de privatizações. E importante que isso ocorra solicitamos esclarecimentos a respeito do fundamen-
não somente quanto à pulverizaÇão das ações das to legal utilizado para autorizar a realização desta
empresas estatais, mas especialmente com relação compensação tributária.
ao direcionamento da participação do capital privado Muito obrigado.
em novos empreendimentos, mantendo nossas em-
presas públicas contribuindo com o seu trabalho, sua Durante o discurso do Sr. Airton Dipp,
experiência, sua tecnologia nos empreendimentos e o Sr. Nelson Trad, 2Q Secretário, deixa a ca-
nas atividades de produção, transmissão e distribui- deira ~a p:e~ídêncí~, que ~ ocupada pel?
ção - aquelas que ainda restam, que não foram priva- Sr. LUIz Sergio, § 2 do artigo 18 do Regl-
tizadas em processo nefasto no País. mento Interno.

Aproveito também a oportunidade, Sr. Presiden- O SR. PRESIDENTE (Luiz Sérgio) - Concedo a
te, para deixar registrado que estou encaminhando palavra ao próximo orador inscrito no Pequeno Expe-
projeto de lei que visa a abater em 30% do Imposto de diente, Deputado Nelson Trad.
Renda de pessoas físicas as despesas que forem O SR. NELSON TRAD (Bloco/PTB - MS. Pro-
alocadas para o pagamento de salários dos empre- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras e
gos domésticos e também nas contribuições sociais. Srs. Deputados, Mato Grosso do Sul possui uma ex-
Isso visa, na realidade, a abater em relação ao em- tensão territorial de 358.158,7 quilômetros quadra-
pregador físico, mas também possibilita a geração de dos, uma população de 1.927.834 habitantes e tem
novos empregos no País. na produção pecuária o principal sustentáculo de sua

economia. O rebanho de bovinos de corte do Estado é
Todos nesta Casa somos sabedores dos atuais o maior do País, contando com aproximadamente 21

níveis de desemprego e subemprego com que se de- milhões de cabeças, inseridas em 51.882 proprieda-
fronta a sociedade brasileira, impondo a necessidade des rurais. O Estado é detentor ainda de um invejável
da adoção de instrumentos capazes de ao menos di- potencial genético em animais da espécie bovina,
minuir os seus danosos efeitos. sendo possuidor do maior contingente de rebanho ze-

Ademais, a recessão e o arrocho salarial ora vi- buíno registrado no País. A fronteira agrícola contem-
gentes pressionam sobremaneira a classe média, pia ainda, no segmento da agricultura, potencial e pu-

jança indiscutíveis na produção de grãos, o que carre-
principal fonte de oferta de inúmeras atividades do- ou para o Estado a implantação, em passado bem re-
mésticas, a envolver diversas categorias profissiona- cente, da avicultura e da suinocultura tecnificadas.
is, como cozinheira, faxineira, lavadeira e auxiliar de Desnecessário dizer da vocação exportadora
enfermagem. desta Unidade de nossa Federação dentro do enfo-

A possibilidade de deduzir no Imposto de Renda que nacional e internacional da produção de alimen-
anual os gastos efetuados pelas pessoas físicas com a tos. Numa extensão territorial semelhante à da Ale-
contratação de empregados domésticos, a par de am- manha concentra-se uma população humana 40 ve-
pliar o mercado de trabalho, permitirá a regularização zes menor à daquele país e um rebanR€> bevino
das relações ele emprego de milhões de brasileir05. 34,34% maior.

É relevante salientarmos a função estratégica
Assim, conto com o apoio dos meus nobres pa- que a produção de alimentos representa no contexto

res para a aprovação deste projeto de lei, tendo em econômico-social das nações. A produção de alimen-
vista a sua relevância social. tos é indiscutivelmente uma função-estratégica-das

Também quero deixar registrado neste pronuncia- economias globalizadas, que como tal deverão ser,
mento que ingressei com um requerimento de informa- senão subsidiadas, pelo menos suficientemente esti-
ções, encaminhado ao Exmo. Sr. Ministro da Fazenda, muladas.
para que o mesmo forneça os dados relativos ao abati- A razão da minha fala não é outra senão um con-
mento ou compensação de tributos decorrentes de ágio vite à reflexão. Ante as potencialidades já descritas,
obtido com a venda das empresas estatais. na conjuntura do mundo globalizado, as barreiras al

fandegárias deixam gradualmente de ter sentido.
O objetivo deste requerimento de informações é No enfoque da saúde animal, reveste-se de im-

esclarecer notícias divulgadas pela imprensa, sobre portância, atualmente, uma enfermidade conhecida
o montante de recursos que foram compensados ou no meio técnico e produtivo como febre aftosa, doen-
que poderão ainda vir a ser compensados pelos gru- ça esta que, sob o Programa Nacional de Erradica-
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ção, coordenado pelo Ministério da Agricultura, vem preconizam tal condição para aquisição de carnes
~Icançando alviss~reiro~ avanços ~o decorr.er dos úl- produzidas em regiões onde há um programa consis-
timos anos, atraves da Incorporaçao gradativa de re- tente de controle sanitário e uma eficiente fiscaliza-
giões do território naci<;>nal à condi9ão ~e zonas livres ção higiênico-sanitária dos produtos de origem ani-
desta doença. Para tais avanços Ideahzou-se a exe-. _ ~ .
cução das ações de defesa sanitária animal dentro de mal, Independe~t~ .ou nao da ocorrencla da ~ebre ~~-
áreas específicas, cuja extensão necessariamente tos~ e~ seu ternt~rro. Mato ~rosso do Sul, CUja hablh-
não se restringia aos limites políticos dos Estados, co- taçao a exportaçao para palses daquele bloco dá-se
nhecidas como Circuitos Pecuários. desde 1992, nunca teve qualquer informação acerca

Em recente reunião ocorrida no final do mês de de problemas ocorridos em função de tal comerciali-
maio, o Governo brasileiro recebeu o referendum in- zação. Não pretendemos aqui ingerir em assunto re-
ternacional à incorporação de mais uma parte de seu conhecidamente técnico, mas em se avaliando o qua-
território à condição de zona livre de febre aftosa, dro descrito, acrescido das relações e compromissos
onde se pratica a vacinação, uma vez que atendeu to- comerciais envolvidos, resta-nos pelo menos a gran-
dos os requisitos zoossanitários para tal. Essa região de dúvida sobre o porquê de tamanha distensão de
era constituída pelos Estados que compõem o Circui- critérios.
to Pecuário Centro-Oeste, à exceção dos Estados de Por isso mesmo, inúmeros frigoríficos, impedi-
Tocantins e Mato Grosso do Sul. dos de exportar carne para Santa Catarina e Rio

De um momento para outro, vimo-nos cerceados Grande do Sul, estão prestes a uma quebra desastro-
de comercializar livremente o principal produto de nos- sa, não só para a economia de Mato Grosso do Sul,
sa economia. Já não mais nos era possível vender ani- mas para a brasileira.
mais e produtos de origem animal aos nossos, até en- Fazemos um apelo ao Secretário de Defesa
tão, parceiros comerciais. Com a oferta mantida e a de- Agropecuária do País, Dr. Luiz Carlos de Oliveira,
manda reprimida artificialmente, o valor de nossos pro- para que, ~~m .arte e engenho, re~e_nse uma solução
dutos foi levado a patamares abaixo do mínimo aceitá- para o eqUlllbno das nossas condlçoes no Estado de
vel. Passamos por momentos muito difíceis, mas ainda Mato Grosso do Sul.
assim não nos deixamos esmorecer. Agradeço aos nobres colegas a compreensão e,

Adequamos boa parte de nosso parque industri- p~ra encerrar, a~ro um pequeno parêntes~ para re-
. . ~ . . glstrar a forma brilhante com que a Delegacia Federal

ai ao atendimento das eXlgenclas de n~ssos comp~a- de Agricultura do Estado de Mato Grosso do Sul, na
?ores e busca~os o.c~nc~rso de parcelro~ com~rcl~- pessoa de seu Delegado, José Antonio Roldão, que,
IS externos, CUjas eXlgenclas ~ram bem ~al~ factlvels. com seu pessoal técnico, vem conduzindo essa difícil
Avançamos sobre mercados Internos nao tao atraen- transição numa estreita relação de parceria e com-
tes e seguros, no firme propósito de não inviabilizar- partilhamento das ansiedades, juntamente com o Go-
mos a economia do Estado, e assim vínhamos nos vemo do meu Estado e todos os segmentos da cade-
conduzindo até que, recentemente, o Governo brasi- ia produtiva da carne.
leiro, através de ato do Exmo. Sr. Ministro de Estado Unidos, Governo Estadual, Delegacia Federal
da Agricultura e do Abastecimento, declarou a região de Agricultura e setor produtivo, haveremos-de supe-
brasileira que compõe o Circuito Pecuário Sul como Ii- rar tais dificuldades, colimados num único e exclusivo
vre de febre aftosa sem vacinação. propósito: o engrandecimento do País.

Entretanto, alguns dos preceitos ora estabeleci- Muito obrigado.
dos são, no entendimento de muitas indústrias esta- O SR. WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Pronun-
belecidas no Estado de Mato Grosso do Sul, muito cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
exigentes. Alguns diriam até arbitrários, pois, desde a Deputados, recebi com muita satisfação, do Sr. Presi-
criação naquela região de uma zona livre de febre af- dente da Caixa Econômica Federal, Emílio Carazzai,
tosa onde se pratica a vacinação, os requisitos para a o Ofíc!o n2 545/Caixa, de 7 de junho de 2000, ?nde
admissão de produtos cárneos estavam restritos anunc~a que o Conselho Curador do FGTS, no.dia 2~
àqueles que foram submetidos à desossa e à matura- de abril pass~do,. au~entou os de~c~>ntos nos fJnan~l-
_ . ..• . amentos habitacionais para mutuanos com renda In-

ça~, onde p~r pr~ce~s~~ mecâmcos e fl~I~log.lcos e~- ferior a seis salários mínimos e que a resolução com o
tarla garantida a Invlablhdade de sobrevlvencla do VI- teor da decisão foi publicada no Diário Oficial da
rus da febre aftosa. União, no dia 5 de maio passado, contemplando pra-

Aliás, há que se ressaltar aqui que países mem- zo de 15 dias para a expedição das ínstrução normatí-
bros de blocos econômicos reconhecidamente bas- vas pertinentes e para a adequação dos sistemas e
tante exigentes, como é o caso da União Européia, processos da Caixa Econômica Federal.
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Informa o Presidente da CEF que o início opera- nha de ordenar aos subordinados que promovam
donal efetivo do programa' ocorreu no dia 23 de maio descontos durante o período de paralisação coletiva,
passado - dentro, portanto, do prazo estipulado pelo pagando-os integralmente.
Conselho Curador - e também que até o dia 31 de Esta decisão é sustentada naquilo que é visível
maio a Caixa havia assinado 2.480 contratos nas '10- por toda a Nação brasileira: o desrespeito de um Go-
vas condições, liberando R$18,8 milhões para a com- verno que há seis anos tem congelado os salários da
pra da casa própria por famílias de renda baixa. maioria dos servidores. Eu digo da maioria porque ai·

Ressalta também o desempenho mais que sa- guns privilegiados tiveram um reajuste, às vezes até
tisfatório para uma modalidade nova de financiamen- acima da inflação. Eu chamo de privilegiados não por-
to que exigiu a adequação da rede de 1.919 agências que não mereçam, mas porque foi apenas uma par-
da Caixa, motivo pelo qual houve problema de infor- cela que teve este reajuste.
mação localizado em algumas agências, em especial De qualquer modo, o que esperamos é que te-
na cidade do Rio de Janeiro, dando margem a repor- nhamos a recuperação daquilo que a inflação tirou da
tagem em que o jornal O Dia afirma que a Caixa não remuneração de cada um, para todos. De modo que,
oferece o benefício anunciado pelo Conselho Cura- ao mesmo tempo em que manifestamos aqui o inte-
dor do FGTS. A direção da CEF esclarece que estes gral apoio a esta decisão do Judiciário e à luta dos
problemas estão solucionados e que a Caixa segue servidores públicos federais, solicitamos, pedimos,
empenhada em cumprir a sua missão essencial de fi- apelamos, às autoridades ligadas ao Governo Fede-
nanciar o desenvolvimento urbano em nosso País. ral, especialmente ao Ministro da Fazenda, que possa

Informa também no ofício que entre janeiro e ter neste momento a capacidade de perceber que é
maio deste ano a Caixa emprestou R$2,2 bilhões para insuportável a situação de congelamento dos salários
a compra de 124.500 moradias para famílias brasilei- neste País. Basta lembrar que são os servidores que
ras, um desempenho 125% superior ao do mesmo pe· todos os dias mantêm relação com o povo desse País
ríodo do ano passado, gerando ou mantendo com este através da máquina federal. É o servidor público que
investimento cerca de 300 mil postos de trabalho. faz essa ligação entre o Estado brasileiro e a socieda-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, de, e ele precisa ter a sua auto-estima recuperada. O
como bancário empregado da Caixa, mas especial- respeito, a vontade e o zelo pela coisa pública é fruto
mente como Deputado Federal, atento às questões li- dessa auto-estima. E quando se tem servidores públi·
gadas aos mutuários, só tenho que elogiar esta pos- cos satisfeitos, na outra ponta nós temos a sociedade
tura da Direção da CEF e parabenizá-Ia pelos investi- ganhando melhores serviços.
mentos nas áreas sociais. Melhor ainda, voltados No meu Estado, o Piauí, nós queremos registrar
para moradias para milhares de famílias brasileiras. a presença na greve de servidores de várias áreas:

Insistimos aqui na defesa da Caixa como banco Universidade Federal do Piauí, Fundação Nacional
público, múltiplo, e pela aprovação da primeira pro· de Saúde, Receita Federal, Ibama, enfim, vários ór·
posta de emenda constitucional de iniciativa popular gãos fizeram manifestações e paralisações à com
que cria o Fundo Nacional da Moradia, o que permiti- isso contribuem nacionalmente para demonstração
rá à CEF e outros agentes atender às famílias de bai- da insatisfação desses setores.
xa renda com habitação decente, fossas, esgoto, cal· Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, es·
çamento e outras necessidades na área de sanea- peramos que o Governo Federal, quebrando essa
mento. Quem sabe, como estamos propondo, no postura autoritária, receba urgentemente a direção
campo e na cidade. O Piauí e o Brasil saberão agra- dos movimentos ligados aos servidores públicos fe-
decer a esta Casa. derais e possa reabrir um processo de negociação

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero atendendo as suas reivindicações.
daqui parabenizar a postura da Justiça brasileira, que' Era o que tinha a dizer.
garante, em liminar despachada no último 10 de maio, O SR. DR. HELENO (Bloco/PSOB - RJ. Pronun-
o pagamento integral dos salários, sem desconto dos cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
dias parados, dos servidores públicos federais em Deputados, minha presença na tribuna desta Casa é
greve. para trazer a público um fato bastante desagradável,

Em seu despacho, o Juiz Antônio Correia, da 9ª que deixa a administração do Presidente Fernando
Vara do Distrito Federal, determinou que o Coordena- Henrique Cardoso numa situação, no mínimo, cons·
dor de Recursos Humanos do Ministério do Planeja- trangedora. Nós, que fazemos parte da bancada do
mento, Sr. Luís Carlos de Almeida Capela, se abste- Governo, temos a certeza de que o Presidente não



3]440 Quinta-feira ]5 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

tem conhecimento do que está ocorrendo. Referi- Todos nós sabemos que o dinheiro do Sebrae é
mo-nos ao órgão criado com o objetivo de incentivar oriundo de um repasse que vem do BNDES e que tem
as pequenas empresas deste País, o Serviço Brasile- como finalidade o incentivo às grandes empresas no
ira de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - campo de desenvolvimento. O Sebrae, pelo que sa-
SEBRAE. bemos, é um apêndice desse programa, no caso de-

Como todos os brasileiros, estamos acostuma- dicado às pequenas empresas, incentivando o pra-
dos a tomar conhecimento pelos meios de comunica- gresso do microempresário, que existe aos milhares
ção da propaganda realizada pelo Sebrae, que sem- por este País e que vive num grande sacrifício por
pre anunciou como finalidade precípua a ajuda atra- conta da atual situação econômica.
vés do apoio tecnológico, da orientação administrati- No entanto, é um engodo divulgar pela televisão
va e financeira aos microempresários, objetivando que o Sebrae realiza um trabalho de incentivo. Na ver-
modernizar e desenvolver suas empresas. dade, muitas das vezes isto não acontece, principal-

Em nossas palestras e contatos pessoais sem- mente no que diz respeito à orientação verdadeira aos
pre louvamos esse setor do Governo, isto porque possíveis interessados e à falta de apoio às novas em-
sempre acreditamos que, partindo da administração presas, pois essas também precisam de ajuda.
federal, só poderia ser uma iniciativa que deveria me· De maneira alguma posso concordar com esse
recertodo o nosso apoio. No entanto, lamentavelmen- tipo de ação do Sebrae e; até que se prove em contrá-
te, com o Sebrae o caminho está sendo desvirtuado; rio, deixo aqui o meu protesto e peço, respeitosamen-
precisamos alertar o nosso Presidente para o fato de te, ao ilustre Presidente Fernando Henrique Cardoso,
que deve chamar à responsabilidade aqueles que mais uma vez, que mande apurar os fatos. Estou à
têm o dever de executar com clareza o programa de- disposição para passar maiores informações, inclusi-
terminado. ve o nome do empresário que, como nós, acreditava

Mas vamos aos fatos: no mês passado um pe- na açã~ so~ial ~o Seb~ae, mas o que ficou no final
queno empresário do interior do meu Estado, o Rio de dess~ hlstórra fOI a gentileza..do gerente do B~n~o do
Janeiro, mais precisamente na Cidade de Quatis, foi Bra~J1, que ofereceu um cartao ouro com um limite de
procurado por um consultor do Sebrae. É bom dar ên- 9 mil reais.
fase a esse detalhe. O empresário foi procurado pelo Fica a pergunta: será que o Sebrae é um órgão
consultor. O mesmo apresentou o Projeto Brasil de propaganda de cartões ouro?
Empreendedor e após uma entrevista convenceu o Sr. Presidente, fico no aguardo de um melhor
nosso amigo empresário a buscar um empréstimo de esclarecimento.
50 mil reais para a aquisição de equipamentos e capi- Era o que tinha a dizer.
tal de giro. Foi elaborado então um projeto, plantas, O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG
anexados documentos da empresa, garantias exigi- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~
das, enfim, toda a parte burocrática, que não custou e Srs. Deputados, contam-se 89 anos disseminando c.
barato. Atendido esse ponto, o consultor encaminhou amor a Deus; trazendo para seu convívio os descren-
nosso esperançoso homem de negócios ao Banco do tes e os infiéis; ajudando as pessoas a compreender
Brasil. Recebido com cordialidade, depois de exami- seus desígnios supremos; levando alívio aos que so-
nada a documentação, foi-lhe dada uma informação frem; pregando o equilíbrio e a seriedade nos víncu-
que até então não havia vindo à tona; a empresa não los humanos de qualquer natureza; enobrecendo va-
fazia jus à linha de crédito porque só tinha cinco me- lares morais; tais como honra e ética; participando da
ses de existência. formação cultural do povo; sobrelevando a cidadania,

Ora, Sr. Presidente, dois erros clamorosos fo- as lideranças comunitárias, a participação política.
ram cometidos no caso em questão: primeiro, por que Contam-se 89 anos da Assembléia de Deus.
não foi esclarecido ao empresário essa exigência an- Levados pela feliz iniciativa do ilustre Deputado
tes de submeter o mesmo a uma perda de tempo e a Renildo Leal, eis-nos aqui a festejar essa trajetória,
uma despesa que foi obrigado a fazer? Segundo, não quase beirando nove décadas, digna sob todos os as-
entendo por que uma empresa nova, provada a sua pectos, não só da lembrança, como também dos en-
solidez, com todas as fianças solicitadas, com um cômios desta Casa.
projeto de ampliação e mo<lernização que iria gerar Nos primeiros tempos, líderes, membros e de-
inclusive novos empregos, não poderia ser aceito no mais crentes sofreram incompreensão. e discrimina-
projeto Brasil Empreendedor? ção impiedosas, como de resto ocorre em toda parete

Alguma coisa de errado está acontecendo! com os pioneiros, homens e mulheres que se dis-
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poõem a enfrentar desafios para melhorar o mundo. Obra se estenderia além-fronteiras, por meio do tr8=
Depois, pela firmeza, pela vontade, pela fé, não só balho missionário em vários países, por qllas@ todos
convenceriam, mas também venceriam na missão de os cantos do mundo.
ensinar, mostrar, encam.inh~r, levar à conver?ão e fi- As Assembléias de Deus, hoje, seguem o para-
nalmente acolher como Irmao o novo convertido. digma estabelecido no ano de 1930, quando, em con.

Desses, os líderes maiores, os mais expressi- venção, decidiu-se que obreiros nacionais, conhec®=
vos entre todos, porque jamais se deixaram abater, dores dos problemas do povo brasileiro e parte íni:e=
corajosos smpre, corações abertos a Deus, com Ele grante de sua cultura, agora já havendo alcançado a
vivendo em intimidade, conduzidos por uma bandeira maturidade espiritual, substituiriam os antigos ~is8io~
de libertação espiritual, os mais expressivos, dizia eu, nários nos Estados do Norte e Nordeste, e estes ru~

foram Daniel Berg e Gunnar Vingren. maria~ em direção ao Sul, para novos trabalhos. T8.i
Eram dois obreiros do Senhor, missionários que organização, Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados,

jamais se haviam encontrado na terra natal, a Suécia, que ao dividir alcançou a proeza de manter os fiéis
e que dela partiram, primeiro em direção ao Estados ainda mais unidos, acabou por dotar as Assemblé!9.G
Unidos, depois ao Brasil, impelidos pela onda migra- de Deus de um sentido definitivo. Do estabelecime~uto

tória do final do séculoXIX e início do XX, mas sobre- claro da fronteira entre o humano e o divino, entre o
tudo extraordinariaamnete envolvidos pelo poder de espiritual e o carnal, dentro do Movimento Pentecos~

Deus e o Seu chamamento para uma terra distante, tal no País, surgiria uma igreja da mais elevada impor-
exótica, desconhecida, de clima adverso: o Pará. De- tância religiosa e moral para todos os brasileiros,
sembarcaram em Belém, no dia 19 de novembro de mesmo os não crentes. A Assembléia de Deus consH"
1910. Começaria então uma saga de amor e fé autên- tui a maior força evangélica na América Latina.
tica,mil vezes testada por tod~ tipo de dificuldad~s. Em 1997, quando somava portanto 86 anos de

Exemplo~ de co~sagraç~o e destemor, ~a~lel,e existência, cerca de 16 milhões de pessoas pertenci.
Gunnar logo nao estanam SOZinhos. Outros mlSSlona- am à Assembléia de Deus. Estimavam-se então mais
rios, obreiros de mesma i~sp~ração, foram chegando de 70 mil templos espalhados pelos quatro cantos do
ao !ongo dos ano~, mas nlngem tanto com? eles ha- território nacional. Nada menos do que 50% dos
v:na de .~rotago~l~ar de fato uma verd,adelra revo~u- evangélicos brasileiros são membros e congregados
çao e~pmtual-rellglosa, fazendo germlnaar a maior da Assembléia de Deus, uma ordem de grandeza fan-
comUnidade pentescostal ~e ~~dos ,os t~mpos. . tástica, que não se limita à doutrina, à oração, tam-

A bem da verdad.e hlst~nca, Jamais se vlslum- pouco aos cultos, senão que se dedica também à
~ro~ num ou .noutro a Intençao d~ fundar uma nova educação, bem como à assistência social, dentro de
Igreja. Mas a ISSO foram ambos gUiados, por um con- orfanatos creches e asilos num testemunho vivo d~
fronto provocado pelo pastor btista da comunidade 10- imensa r~sponsabilidade cfvica que detém OI

cal, que temia a penetração dos dois missionários _ _. , .
junto aos crentes!. Era o dia 18 de junho de 1911. A preg~ça~, nobres colegas, nao raro e realiza:
Contando com um número diminuto de crentes deze- da fora das Igrejas. Comumente ela se desloca ate
nove apenas, tinha início a Obra Penteco~tal da hospit~is, presídios, res~dências, por m~is humilde~
Assembléia de Deus, sob a denominação de Missão q~e seja~, chegando ate ~nde ~a~~ sofnmento e afh-
da Fé Apostólica. O nome definitivo Assebléia de çao. Os Jovens, com sua dIspOnibIlidade, seu natural
Deus só seria adotado em 1'918. Qu~nto a seus se- vigor físico e entusiasmo pelas causas nobres, inten-
guid;res, não pararam desde então de crescer, na samente tocados pelo Evangelho, ali estão sempre
quantidade e na fé. Assim é até hoje, decorridos 89 participando do fascinante processo humano de, ao
anos: os fiéis contam-se aos milhões. mesmo tempo, ensinar e aprender.

A Assembléia de Deus nascia, pois, brasileira, Essa, Sr. Presidente, é a Assembléia de Deus,
conquanto sob a inspiração da fé universal. Talvez em ora na completude dos 89 anos. Nunca se tendo dei-
razão dessa genuinidade, tenha-se derramado, por xado esmorecer por todas as barreiras que encon-
assim dizer, tão intensamente País afora, a partir da trou, a Obra, desde o início, esteve com o povo brasi-
célula-mãe paraense. Conhecendo as aflições huma- leiro. Idealizada de forma desprendida, livre de inte-
nas de que estão permeadas as mais belas passa- resses terrenos e materiais, não se afastou nunca da
gens da Bíblia, soube, desde os primórdios, compre- liminar objetivo de aplacar-lhe as vicissitudes. E com
ender e minorar aquelas típicas de nosso povo, tanto o povo a Assembléia de Deus há de estar em todo o
as físicas como as espirituais. Porém, mais tarde, a tempo.
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Diante disso, recebam os líderes e demais Um dos aspectos mais relevantes na política de
membros os parabéns do PSL, juntamente com os enfrentamento da criminalidade é o despreparo da
meus parabéns pessoais. Parabenizo também o reve- justiça para julgaros criminosos do colarinho-branco.
rendo Anselmo Silvestre pelos 42 anos de pastorado Há também de se considerar que o aparelho pe-
em Belo Horizonte. nitenciário no Brasil está inteiramente despreparado

O SR. CORIOLANO SALES (Bloca/PMDB - BA. para ressocializar os criminosos, constituindo-se em
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI"'" e verdadeiras fábricas de marginais.
Srs. Deputados, é notório o crescimento da violência A questão da violência passa, portanto, pelo de-
no País, que assusta toda a população brasileira. semprego, que é crônico no Brasil. O fulcro da violên-

Sem dúvida a violência está ganhando caracte- cia está na exclusão social. Enquanto não houver po-
rísticas de banalização, tantos são os crimes pratica- líticas claras e precisas para combater a exclusão so-
dos nas principais cidades do País, notadamente em cial em todos os seus aspectos, a questão da violên-
São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília, Recife, cia não será enfrentada de forma adequada.
Belo horizonte etc. A violência e a criminalidade crescentes nas

É evidente o desconforto da sociedade brasilei- grandes cidades brasileiras não serão estancadas se
ra com a escalada da violência no Brasil, podendo não houver investimentos em políticas públicas nas
suas grandes cidades ser comparadas às maiores do áreas de educação, de saúde, de habitação, de refor-
mundo, como Nova York, Chicago, Nova Délhi, Bom- ma agrária, de crédito, de segurança e de justiça.
baim, Lon~r~s, ~akar, Tóquio, J~carta, Nanquim etc., As grandes e médias cidades estão se transfor-
onde a cnmlnalldade se expandiu de forma ~ssusta- mando em cortiços, as populações guetizadas, famin-
dora, levand? alguns do~ go.vernos dessas Cidades a tas, oprimidas, sem perspectivas, vivendo em estado
adotar a ~ohtlca d~ tolerancl~ zero. . de degradação.

AquI no Brasil as autondades falam em 1~~le- É preciso, portanto, mudanças e transformações
mentar um ampl~ programa de s~gura~ça pub.hc~ profundas nas políticas públicas e sociais do País.
co~o fator essencial ao combate à violência e à cnml- Sem isso a violência e a criminalidade continuarão
nahdade. ~ crescendo e aniquilando a possibilidade de construir

Penso, no entanto, que esse programa nao bas- urna sociedade brasileira fraterna justa e solidária.
ta po~q~e é. preciso examin~ ~s causas da violência e Peço a V. ExB que autorize ~ divulgação do meu
da cnmlnalldade e~ noss~ aiS, que passam segura- pronunciamento nos meios de comunicação da Casa.
mente pela exclusao SOCial engendrada no desem- .. '
prego, na falta de moradia, de terra para trabalhar, de MUito obngado.
crédito para produzir, de escola plena para todas as O SR. BEN-HUR FERREIRA (PT - MS. Pronun-
crianças, jovens e adolescentes, de justiça altiva e in- cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI"'" e Srs.
dependente, de saúde pública mais abrangente, den- Deputados, a revista Veja publicou uma importante re-
tre outras políticas que carecem de aprofundamento. portagem sobre medidas especiais de contr:atação

Não basta unificar as Polícias Civil e Militar, criar para negros e outros segmenfos vulneráveis, tomadas
guardas municipais. Tudo isso é importante, mas o por empresas multinacionais instaladas no Brasil.
fundamental é instalar fábricas, indústrias, ampliar a Considerando a ampla circulação da revista e
educação e a saúde para todos, desenvolver a indús- seu peso na formação da opinião, não temos dúvidas
tria da habitação de modo que a população pobre e de que a reportagem sobre reserva de vagas para
miserável tenha a sua moradia. É essencial que seja segmentos discriminados traz uma contribuição signi-
disseminado o crédito para a população pobre e de ficativa, tornando mais densa essa atmosfera positiva
baixa renda tanto da cidade quanto do campo. Outro que se vai criando no Brasil em torno da necessidade
fator de suma relevância é a ampliação da reforma de ações compensatórias, de medidas especiais de
agrária, amparada por uma política de crédito e de as- proteção para pessoas e grupos vítimas de discrimi-
sistência técnica a ser desenvolvida com base no as- nação sistemática.
sociativismo e no cooperativismo agrário. Na semana passada, a jornalista Miriam Leitão,

Não basta armar a polícia, embora os bandidos do jornal O Globo, abordou também o tema, citando
estejam fortemente armados. A polícia precisa, sim, 05 Presidentes do IBGE e do IPEA, órgãos de re<;o-
e~Lar preparada para combater e perseguir 05 trafi- nhecida importância no assessoramento do GovelTlo
cantes de drogas e descobrir os criminosos do colari- Federal na formulação de políticas públicas (assim
nho-branco. pelo menos deveria ser). Ambos defendem a adoÇão
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de políticas que facilitem o acesso dos negros à esco- É com imensa satisfação que venho anunciar no
la, às universidades, ao mercado de trabalho. plenário desta insigne Câmara dos Deputados a Iibe-

O tema das medidas especiais de proteção aos ração pela ANP de R$30.051.822,26 de royalties, a
negros, em razão da persistênci-ª de indicadores de título de participação especial, aos municípios produ-
renda e educação bastante desiguais, é particular- tores do norte fluminense, mais especificamente
mente importante nesta conjuntura em que o brutal Campos, Rio das Ostras, Macaé, Quissamã e Cara-
custo social da crise em que vivemos sobrecarrega pebus. Somente a cidade de Campos receberá, nos
extraordinariamente os mais pobres, negros em sua próximos dias, quantia equivalente a quase 50% de
maioria. todo o montante reservado aos pagamentos, ou seja,

As empresas que tomaram alguma iniciativa até R$15,794 milhões.
agora são todas multinacionais. O empresariado bra- Como Parlamentar eleito pelo norte, noroeste e
sileiro em nada contribui para a redução das desigual- centro-norte do Estado do Rio de Janeiro, tenho atua-
dades raciais. As diferenças salariais entre trabalha- do nesta Casa de Leis com o compromisso, inabalá-
dores negros ebrancos podem chegar a 50%. vel, da defesa intransigente dos interesses regionais.

Controlando-se variáveis como região e educa- Igual atenção, determinação e dedicação têm pauta-
ção, o peso determinante da diferença recai sobre a do minhas ações quando o assunto se refere à atua-
variável raça, aparência física, cor de pele e textura ção da Petrobras em minha região, ou mesmo da
de cabelo. Uma violência inominável. São dados coin- ANp, e à política do Governo Federal para a definição
cidentes colhidos pelo IPEA, IBGE, DIEESE, FASE, dos valores e pagamentos de royalties.
ISER, CEAP etc. O interior do Estado do Rio de Janeiro é respon-

O Presidente do IPEA, Sr. Roberto Martins, é ta- sável pela produção de mais de 75% de todo o petró-
xativo: ''Tem-se que formular políticas públicas que fa- leo bruto do País, cerca de 1 milhão de barris por dia,
voreçam os negros, pará facilitar a derrubada das bar- por força da atuação da Petrobras em águas profun-
reiras". das, na Bacia Sedimentar de Campos. Têm sido os

A oposição à adoção de medidas especiais, royalties pela exploração, prospecção e produção de
equivocadamente, entende que se trataria de uma petróleo o principal componente na formação das re-
forma invertida de discriminação racial. É preciso es- ceitas desses municípios por mim citados neste pro-
clarecer melhor esse ponto, Sr. Presidente. nunciamento.

As cotas são medidas compensatórias que vi- Mas nem sempre foi assim, Sr. Presidente, res-
sam assegurar a segmentos discriminados igual gozo tando aos municípios produtores de petróleo, tanto do
ou exercício de direitos humanos e liberdades funda- Estado do Rio quanto de outras Unidades da Federa-
mentais. Como o direito ao emprego, por exemplo. ção, indenizações, na forma de royalties, em taxas fi-

Para que as cotas possam alcançar seus objeti- xadas, por décadas, em valores muito abaixo dos pra-
vos é preciso que se queira, que haja vontade política ticados pelo mercado internacional, em recursos pífi-
para promover as reformas estruturais. As coras são os, mínimos, com dificuldades, inclusive, de serem re·
medidas de curto prazo. Funcionam somente quando gularmente recebidos.
articuladas e combinadas com ações que mexam A coragem e os conceitos modernos de organi-
com a estrutura profunda de nossas desigualdades. zação do Estado do Presidente Fernando Henrique
As causas estruturais da discriminação têm de ser Cardoso implicaram a plena reforma do segmento do
atacadas, concomitantemente à introdução emergen- petróleo, tornando-o mais flexível, competitivo e maIs
cial de um sistema de cotas que ajude a promover a afeto aos interesses de nossa economia nacional. Foi
igualdade de oportunidades para todos os brasileiros. a flexibilização do monopólio estatal da Petrobras,

O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia o aprovada por essa honrada Casa de Leis, e a aprova-
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Depu- ção da Lei nº 4.798/97 que possibilitaram o surgimen-
tados, o Município de Campos dos Goytacazes, no to desse novo cenário, de prosperidade para os muni-
norte do Estado do Rio de Janeiro, tem sido regular- cípios produtores de petróleo.
mente beneficiado, desde o início de 1999, pela políti- É com orgulho, Sr. Presidente, que sustento a
ca de reestruturação do setor petrolífero, em face da posição de ter sido o único parlamentar eleito pela mi-
quebra do monopólio estatal da Petrobras, da criação nha-região a votar a favor da quebra do monopólio da
da Agência Nacional do Petróleo - ANP e da conse- Petrobras, com a criação da ANP, e da revisão dos cri-
qüente elevação dos valores de royalties pagos a tí- térios do pagamento de royalties. Mostrou-se acerta-
tulo de indenização por produção de petróleo. da essa minha conduta, criticada por muitos políticos
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à época, políticos esses que hoje administram seus publicada na última edição do Jornal Opção, que se
municípios com receitas milionárias. edita em Goiânia, recorda que, em 1959, quando da

Posso citar o exemplo do Município de Campos, morte de Sayão, o saudoso Antônio Callado disse
que abriga em sua costa as plataformas de maior po- que a profissão dele era "bandeirante". Essa afirma-
tencial produtivo da Petrobras e que recebia, até ção não é um exagero. Goiânia consolidou-se a partir
1998, em média, R$250 mil como indenização pela das estradas que ele abriu e do progresso que surgiu
ação da Petrobras em suas águas marítimas. Somen- através de Ceres, beneficiando Brasília em sua con-
te de repasses de participações especiais na produ- soUdação pelo que fizera vinte anos antes em Goiás.
ção de petróleo o Município de Campos estará rece- A partir daí, em verdade, o Brasil interiorizou-se dada
bendo nos próximos dias, em um único mês, uma a sua visão correta do que representava a Be-
quantia superior a toda arrecadação desse item, em lém-Brasília para a região Centro-Oeste e para impe-
sua receita, no ano de 1998. dir a internacionalização da Amazônia.

Vários têm sido os indicativos de que o Governo Eleito Governador de Minas Gerais, Juscelino
do Presidente Fernando Henrique tem alcançado êxi- Kubitschek logo o convoca para construir a Rodovia
to com sua proposta de mudança do setor, em que Belo Horizonte-Bahia e, em 1954, os políticos do meu
pese não só a entrada da iniciativa privada no proces- Estado vão ao acampamento da estrada e o convi-
50, como também o próprio reposicionamento da Pe- dam para ser candidato a Vice-Governador de Goiás.
trobras, intensificando investimentos e parcerias. Isto Seu prestígio mostrou-se imenso na articulação da vi-
implica geração de milhares de empregos, diretos e tória eleitoral de José Ludovico de Almeida, candidato
indiretos, ampliando as vantagens dos municípios en- a Governador. Pouco depois é nomeado diretor da
volvidos com a atividade petrolífera, contribuindo para Companhia de Urbanização da Nova Capital,
com o desenvolvimento socioeconômico não só do NOVACAp, aí começando a sua segunda saga, pois
norte fluminense, mas de todo o País. com tratores e caminhões que traz de Goiânia faz o

Encerro este pronunciamento, Sr. Presidente, campo de pouso do Catetinho, rasga as primeiras ro-
reafirmando minha obrigação para com Campos e dovias do Distrito Federal e inicia a demarcação de
todo o norte fluminense, na defesa, aqui nesta Casa Brasília.
de Leís e junto ao Governo Federal, de seus interes- O Engenheiro Bernardo Sayão Carvalho de Ara-
ses afetos ao setor de petróleo, na busca de soluções újo fixou-se em Goiás no ano de 1950, no vigor da ju-
e projetos para nossa região. Torço ainda para que a ventude e pronto a aceitar o desafio de administrar a
população de Campos encontre uma administração Colônia Agrícola de Ceres, tendo antes organizado e
técnica dotada de equipe de planejamento que faça o dirigido fazendas de café no Paraná. Foi no Governo
melhor uso possível dessa receita milionária gerada do Presidente Vargas que se-deu inícIO aUma política
pelo petróleo. voltada para um ângulo industrial, porém aliada à ne-

Era o que tinha a dizer. cessidade de contar com uma agricultura comercial
O SR. LUIZ BITTENCOURT (Bloco/PMDB - sem a predominância da monocultura. O Brasil estava

GO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, em ebulição nos seus aspectos políticos formais e po-
Sr- e Srs. Deputados, o Instituto Histórico e Geográfi- lítico-ideológicos, agitado pela crise monetária e fi-
co do Distrito Federal está comemorando o centená- nanceira de 1929 nos Estados Unidos e na Europa,
rio de nascimento de Bernardo Sayão Carvalho Araú- que iria desembocar na eclosão da Segunda Guerra
jo, um goiano-fluminense que foi colaborador da ação Mundial.
pioneira do Presidente Juscelino Kubitschek na cons- Na Colônia Agrícola de Ceres sua administra-
trução de Brasília e da rodovia que abriu o caminho ção ultrapassou os limites da eficiência. Foi arrojada,
do oeste com destino a Belém do Pará. Homem do marcada pelo incessante e diuturno trabalho, sem
trabalho, idealista, amoroso de sua terra, engenheiro descanso e sem preguiça, absolutamente entregue à
de excelente capacitação profissional, de sorriso lar- defesa dos interesses comuns. Era um homem que
go e fala de caboclo, esse brasileiro audaz abriu es- desprezava o luxo, de uma energia física infatigável,
tradas e plantou cidades, sempre acreditando no futu- de uma liderança presente sem ser autoritária, amigo
ro do País e na expansão de suas fronteiras econômi- dos humildes e companheiro dos trabalhadores que
cas no rumo do desenvolvimento e do nosso progres- com ele dividiam as tarefas do dia-a-dia. Todavia, era
so social. rigoroso na exigência do cumprimento do dever, de

O Prof. Jarbas Silva Marques, que também é exemplar conduta pessoal e de uma postura moral
historiador e homem de imprensa, em longa matéria que a todos inspirava respeito, admiração e confian-
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ça. Sob a sua clarividente 'visão de administrador, o que Cardoso, do Governo de Goiás e do eminente
Vale do São Patrício cresceu, expandiu-se, fertili- Governador de Brasília, meu coestaduano e destaca-
zou-se, passou a influir na economia e nas finanças do homem público que é Joaquim Roriz, para dar a
de Goiás, tornou-se um grande produtor de arroz, mi- devida assistência à viúva do saudoso engenheiro da
lho, feijão, soja e café. Belém-Brasília, morto no dia 15 de janeiro de 1959 na

Nascido em 18 de junho de 1901, no Rio de Ja- floresta amazônica, atingido por um galho de árvore
neiro, Bernardo Sayão Carvalho Araújo contou em que caiu em cima da sua barraca.
sua trajetória em Goiás com a lealdade de Hilda Fon- Passo agora, Sr. Presidente, a abordar outro as-
teneJe Cabral Sayão, sua dedicada esposa. Com eJa sunto. O Centro de Pesquisa de Alimentos da Escola
casou-se em 26 de abril de 1941 e poucas horas de- de Veterinária da Universidade Federal de Goiás está
pois do ato matrimonial oficializado, ambos embarca- desenvolvendo duas vacinas para combater as bacté-
ram para a mata de Ceres e durante dezoito anos par- rias que causam doenças em rãs criadas em cativei-
tilharam das lutas, das tristezas e dos sonhos do ro. A descoberta levantou a ranicultura no meu Esta-
"plantador de cidades e estradas", no dizer do jorna- do, que estava ameaçada por doenças, mas que co-
lista Walter Friedman. A chegada do casal à beira do meçam agora a ser cientificamente erradicadas.
Rio das Almas, em Goiás, onde Sayão iria implantar a Registro o fato porque, atualmente, o mercado
Colônia Agrícola de Ceres, retrata esse empreendi- goiano de ranicultura é o único no País a comerciali-
mento. É ela quem narra: "Chegamos na margem do zar rãs vivas. Basta salientar que, mensalmente, Go-
Rio das Almas e ele me disse apontando para a mata iás exporta seis toneladas para os Estados Unidos,
do outro lado: "Ali vai ser a nossa casa".'Em seguida, três toneladas para a Argentina e uma tonelada para
colocou a faca na boca e nadou até o outro lado do rio o Chile e o Uruguai. Para o mercado interno, Goiás e
para escolher o local, onde mais tarde realmente Brasília, pouco menos de duas toneladas são comer-
construiu a nossa casa em Ceres". cializadas por mês, porque a produção ainda é pe-

De lamentar-se é que, ao celebrar o centenário quena, para atender a demanda.
de nascimento desse homem do trabalho e de vida ir- E de se frisar que a exportação de rãs abatidas
repreensíveis, um brasileiro que honrou a sua Pátria, custa em média 8 dólares o quilo e, no mercado inter-
não tenha ele deixado um legado financeiro e econô- no, esse preço sobe. Os processos de abate e comer-
mico para a sua família. Sua companheira de lutas e cialização, feitos pela Ranajax, são supervisionados
batalhas nas matas e cerrados do interior de nosso pelo Serviço de Inspeção Federal, do Ministério da
País recebe hoje, aos 82 anos de idade, uma pensão Saúde. De outro lado, com um clima favorável à cria-
de três salários mínimos. É este o reconhecimento ção desse anfíbio, além do melhoramento do manejo,
que tem dos poderes públicos, é esta a paga que lhe da limpeza e da higienização das instalações por par-
está sendo conferida pelos relevantes serviços que te dos produtores, a vacina para rãs deu um novo im-
prestou ao Brasil, é este, infelizmente, o que lhe dá o pulso à ati.vidade no Estado, por isso que, sem essa
Governo em retribuição ao que, em vida, ele ofereceu descoberta, a ranicultura estaria extinta em Goiás.
aos seus compatrícios: o seu desprendimento pesso- O Prof. Albenones de Mesquita, que pertence
ai, a sua intolerância à corrupção, o seu horror ao ao corpo docente da Escola de Veterinária da Univer-
avanço dos dinheiros arrecadados pelo Tesouro, a sidade Federal de Goiás, constatou que os criadores
sua fibratura no rigor de uma severa aplicação das não estavam conseguindo produzir os girinos, que
verbas orçamentárias, a singeleza com que soube são a forma jovem das rãs, eis que as bactérias vi-
pautar a sua a vida de sua família, o perfil moral, a tes- nham dizimando toda a produção. Os produtores la-
situra cívica e a extraordinária figura de Bernardo Sa- varam para o laboratório o anfíbio em forma de girino
yão Carvalho de Araújo. e os pesquisadores extraíram as bactérias, que depo-

• Faço estas considerações, Sr. Presidente, Sras. is foram isoladas para estudos específicos.
e Srs. Deputados, ao mesmo tempo em que louvo o Os estudos vêm sendo realizados há um ano e,
que sobre o último bandeirante do Brasil publicou no no momento, uma vacina foi produzida para combater
jornal Opção o professor, historiador e homem de im- especificamente os gram-positivos, representados
prensa Jarbas Silva Marques, um dos colaboradores pelas bactérias staphylococcus aurens e strepto-
do Governo do Distrito Federal e que muito bem co- coccus ssp B, e os gram-negativos, que correspon-
nhece o itinerário que Bernardo Sayão Carvalho de dem às bactérias da espécie aromonas hidrophyla.
Araújo percorreu a serviço de Goiás e do nosso País. Nos anfíbios a doença é facilmente detectada, de
E requeiro a atenção do Presidente Fernando Henri- acordo com o pesquisador da Escola de Veterinária
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da UFG: um dos primeiros sintomas de contaminação Esse trabalho, que acabou constituindo tema central
das bactérias é o surgimentc de manchas vermelhas de tese para o seu autor, em concurso de mestrado
na epiderme das rãs, principalmente nas patas. na Universidade Federal de Goiás, forneceu inúme-

As vacinas contra as doenças das rãs ainda não ros subsídios necessários para que o tombamento se
estão disponíveis no mercado, pois encontram-se em concretizasse.
fase de teste. Atualmente, utilizam essas vacinas os A cidade de Corumbá de Goiás é berço natal
criadores integrados na empresa Ranajax, responsá- dos escritores Bernardo Élis, membro da Academia
vel pelo auxílio ao criador com o fornecimento de giri- Brasileira de Letras, e José J. Veiga, ambos recente-
nos, assistência técnica e ração. Os setores de abate mente falecidos. Também ali nasceram os poetas Éri-
e comercialização são assumidos por essa corpora- co Curado e Benedito Rocha, um ilustrado jornalista
ção, podendo as vacinas custar no mercado cerca de que pertenceu a Academia Goiana de Letras e serviu
R$O,BO a dose. como consultor jurídico de um importante órgão públi-

Devo acrescentar que a ranicultura teve início em co estadual. Além do mais, acolhe vultos ilustres da
Goiás no ano de 1978, e daí por diante a comercializa- tradicional família Fleury Curado, homens e mulheres
ção de rãs tem crescido com razoável lucro econômi- de assinalados e relevantes serviços prestados à po-
co-financeiro para os criadores. Os cuidados não se lítica e à cultura do Estado.
prendem apenas à vacinação, pois várias precauções Conforme registros históricos, a cidade foi funda-
têm de ser tomadas para evitar a contaminação, provo- da no topo de um morro e às margens do rio do mesmo
cada, em grande parte, pelas condições sanitárias dos nome, sempre encantando os viajantes antigos, que a
ranários. Alimentação e água têm de ser adquiridas chamavam de "cidade-presépio", pois "bem arrumada e
também para o completo êxito da produção. A vacina bonitinha". O historiador Paulo Bertran declara que o tí-
está recuperando essa atividade econômica no meu tulo valoriza o turismo local, impulsionado pelas belezas
Estado, fato que foi ressaltado pelo Diário da Manhã, naturais que fascinam as pessoas, como os saltos do
jornal que se edita em Goiânia, via de uma interessan- Rio Corumbá, a Serra dos Pireneus e o espetáculo ofe-
te e objetiva reportagem de Lorena Percussor, publica- recido por várias cachoeiras. Atualmente, conta com
da no caderno reservado ao noticiário semanal da Uni- cerca de 30 mil habitantes e sua fundação se verificou
versídade Federal de Goiás. por volta de 1710, logo se tornando uma das primeiras

Outro assunto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- povoações de Goiás, sobretudo em virtude da atividade
putados. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de mineração do ouro, que foi bastante intensa até há
Nacional, com aprovação unânime dos respectivos pouco tempo.
conselheiros, aprovou o parecer apresentado pelo Além de Corumbá, já receberam o título do Pa-
Arquiteto Silva Teles, que integra o seu colegiado, trimônio Histórico e Artístico Nacional no meu Estado
tombando a cidade de Corumbá de Goiás, localizada as cidades de Goiás, Pirenópolis e Pilar de Goiás. A
a 10S quilômetros de Goiânia. Fundada no início do primeira delas está sendo avaliada pela UNESCO no
ciclo do ouro no Centro-Oeste, essa decisão envolve sentido de ser declarada Patrimônio da Humanidade,
a área histórica da cidade, próxima à Igreja Matriz de a exemplo de Diamantina, Olinda, Salvador e Brasília.
Nossa Senhora da Penha, e compreende também al- Esse organismo da ONU já enviou uma delegação de
guns monumentos erguidos ali no século passado, técnicos para, em conjunto com as autoridades brasi-
que constituem hoje objeto de atenção de visitantes leiras, promoverem um amplo e rigoroso levantamen-
nacionais e turistas estrangeiros. to do sítio que, no passado, quando se deu o apogeu

O historiador Paulo Bertran, Conselheiro do das minas brasileiras, proporcionou a criação da Ca·
IPHAN designado para a região Centro-Oeste, infor- pitania de Goiás, em 1748.
ma que o tombamento ocorre após o processo res- Os historiadores Alencastre, Americano do Brasil,
pectivo ali tramitar por doze anos. Corumbá, segundo Silva e Souza, Taunay, Cunha Matos, Oliveira Martins
a opinião geral, é um dos últimos patrimônios a man- e outros já muito falaram sobre Goiás, que mereceu
ter bem conservadas suas características históricas e também interessantes observações de Johan Ema-
tem uma tradição artístico-cultural definida, eis que nuel Pohl, Saint-Hilaire, Suzanne Chantal e Eischwe-
preservada pelas modernas gerações, com o perma- ge, publicistas de renome internacional, assim como
nente apoio da população. Na pauta das discussões de Luís Palacin, Kenneth Maxwell e Gilberto Ferraz.
do órgão, esteve presente o acervo de informações Os estudos de cada um deles, relativos à Corumbá de
resultantes dos levantamentos realizados pelo histori- Goiás, acrescidos das contribuições de Paulo Bertran
ador Ramir Curado relativo ao passado da cidade. e Ramir Curado, agora embasaram a justa decisão do
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Instituto do Fair;rnônJ) Histórico e Artístico Nacional. mos sob o signo da barbárie. Portanto, crimes têm
Parabéns, pois à sua população. que ser punidos, e para isso temos o ordenamento ju-

A SRA. MARIA DO CARMO LARA (PT - MG. rídico, com todo o arcabouço legal constituído exata-
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, mente para proteger os bens jurídicos da sociedade,
Sras. e Srs. Deputados, duas palavras resumem o dentre eles o direito à vida.
sentimento do povo brasileiro frente às cenas do se· Mas insisto, Sr. Presidente, que não podemos
qüestro do ônibus no Rio de Janeiro, nesta segun- ficar apenas na análise superficial do tipo "precisa-
da-feira, transmitidas pelas redes de televisão: mos de mais repressão ao crime para que haja se-
estarrecimento e indignação. gurança". Esse é apenas um aspecto de uma políti-

Estarrecimento frente ao horror que a telinha da ca global e articulada de segurança. O crime preci-
televisão mostrou durante a tarde inteira daquela se- sa ser punido. É claro que sim. E é preciso criar con-
gunda-feira última: um rapaz armado com um revólver dições para que a barbárie não se instale definitiva-
calibre 38 fazendo dez reféns dentro de um ônibus da Ii- mente entre nós. Mas é preciso ir além e perceber
nha 174 (Gávea-Central do Brasil), no Jardim Botânico, que sem investimento em área sociais como educa-
na zona sul do Rio de Janeiro; em resultado desse dra- ção, saúde e habitação, e sem o permanente com-
ma, morrem baleados uma refém de 20 anos e o se- bate ao desemprego, não atingiremos as raízes da
qüestrador de 22 anos, identificado como Sérgio. violência que hoje permeia todo o tecido social bra-

Indignação frente ao desfecho trágico do episó- sileiro.
dio, que demonstra a que ponto chegaram os níveis Esse é o desafio que está posto, Sr. Presidente,
da violência que cotidianamente atingem toda a soci- aos governantes deste País. Fora disso, é apenas ter-
edade brasileira, e demonstra também o despreparo giversar sobre o óbvio.
e a incompetência das polícias, em geral, no trato de Por fim, Sr. Presidente, solicito que este pronun-
situações dessa natureza, revelando claramente a ciamento seja publicado no Jornal da Câmara e di-
fragilidade das forças de segurança. vulgado em A Voz do Brasil.

Fico a imaginar, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- Era o que tinha a dizer.
putados, o medo ainda maior da população do Rio de O SR. EURípEDES MIRANDA (PDT - RO.
Janeiro, que precisa do transporte coletivo, a partir Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, primeira-
desse trágico episódio. Mas é evidente que essa inse- mente quero registrar a presença no Congresso Naci-
gurança atinge também todo o País. onal do Deputado Estadual Zezé de Melo, Presidente

Não basta nos indignarmos frente a esse qua- do PDT de Rondônia.
dro crescente de violência, que não é mais privilégio Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Deputados, se ainda
dos grandes centros metropolitanos. Hoje a violência restasse ao Presidente Fernando Henrique Cardoso
espraia-se por todo o País. Até mesmo cidades do in- um mínimo de autoridade legítima e senso ético, já te-
terior, tidas até bem pouco tempo como pacatas e na afastado o Ministro da Fazenda, Pedro Malan, e
tranqüilas, hoje também são vítimas de assaltos, as- toda a diretoria do Banco Central envolvida na falca-
sassinatos e tantos outros tipos de violência urbana. trua que deu um rombo no Tesouro de R$ 1,574 bi-

Precisamos perguntar-nos quais são as causas Ihão. As investigações da Polícia Federal indicam cla-
dessa violência generalizada. E não é preciso, Sr. ramente que o Ministro esteve no Banco Central na
Presidente, ser especialista no assunto para ver que noite em que foi feita a operação. Ele é, no mínimo,
uma das principais causas é o desemprego, que des- testemunha chave. Não pode continuar no cargo, sob
de o primeiro Governo FHC vem atingindo índices o risco de constrangimento legal.
cada vez maiores. No relatório da Polícia Federal foi confirmado

A falta de trabalho é uma realidade terrível, que que no dia da operação o Ministro da Fazenda se en-
desagrega as famílias e leva ao desespero o desem- controu duas vezes com o então Presidente do Banco
pregado. Possivelmente aquele jovem de 22 anos não Central, Francisco Lopes. É bom lembrar, segundo
fez opção pelo crime. Foi levado a isso porque lhe fal- ele, que a operação de ajuda aos bancos Marka e
tou oportunidade, porque a vida não lhe proporcionou FonteCindam foram justificadas pelo Governo na
uma alternativa. época como uma forma de evitar o "efeito sistêmico"

Não estou aqui a defender suas atitudes ou as sobre todo o sistema financeiro, caso aqueles dois
de qualquer outro que pratica atos criminosos. Sou bancos fossem à bancarrota.
daquelas pessoas que têm consciência de que a lei Saúdo como um sinal de novos tempos para a
existe para dar certeza à sociedade de que não vive- justiça no Brasil a posição corajosa e firme de setores
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do Ministério Público, apesar da má vontade do atual terço dos habitantes do planeta Terra estejam viven-
Procurador-Geral da República. São jovens idealistas do no campo.
e corajosos que entenderam que os brasileiros já não No Brasil, atualmente apenas 20% da popula-
suportam mais a impunidade. Enfim, começa a apa- ção concentram-se no campo. Enquanto em outras
racer alguma esperança no fim do túnel, especial- partes do mundo há preocupações nesse sentido, no
mente diante de um Governo que nada tem feito se- Brasil vê-se o abandono total do campo, com o êxodo
não encobrir seus próprios escândalos com a arro- rural crescente. Essa situação é muito preocupante e
gância e o descaso de quem se acha acima da lei e exige por parte do Governo Federal uma política para
da justiça. a fixação do homem no campo.

A prisão do banqueiro Salvador Cacciola e de ou- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é da re-
tros envolvidos na fraude do Banco Marka foi possível vista Label France o levantamento: neste ano 2000,
graças ao empenho de uma equipe de procuradores, a metade da humanidade reside nas cidades e em. ,
onde se destaca a procura~ora Raquel. BranqUinho, ~e 2030 a população urbana representará o dobro da
~nas~ anos. Enquanto ISSO,? P.re~ldente d~ Repu- população rural. Mudanças como essas constituem
bhca continua protegendo os pnnclpals envolVidos no os desafios que as políticas públicas dos países tanto
escândalo dentro do Banco Central, denunciados pelos do Norte quanto do Sul terão que enfrentar no próxi-
procuradores. Cito especificamente o caso da atual Di- mo século.
retora de. Fiscalização do ~anco, Te~esa Grossi :ogni, Em 1995, o planeta abrigava 45% de citadinos;
que no dia da vend~ d~,dolare~ abal~o d~ cotaça? de em 2015 esse contingente será de 55%, o que resul-
~en:ado para Cacclola Ja era Diretora J~tenna ,d~ Flsca- tará em um fluxo impressionante de pessoas que se
hzaçao e acompanhou t~da a transaçao espuna. Essa concentrarão nos grandes centros urbanos.
mulher, há menos de dOIS meses, ganhou do Senado. .
Federal um verdadeiro atestado de antecedentes, Ass~m sendo, de ~cordo com a r.evIS!a, no ano
quando a maioria governista impôs seu nome para a Di- 2030, 66 Yo da populaçao do mundo vivera nos cen-
retoria do Banco Central. tros urb~nos, contra 33% nas áreas furais, fato e.sse

O d B M k ' f' que esta causando grande apreensao nas autonda-
caso o anco ar a e apenas um re erencl- d f

ai para demonstrar as relações promíscuas entre ser- es rancesa~. . . _
vidores públicos em setores decisivos como o Banco Sr. Presld~nte, no BraSil atualmente 32 mllhoes
Central e o sistema financeiro privado. Cinco ou seis de ~~s~oas resl~em no camp~, o que ,corresponde
desses funcionários decidem a taxa de juros que vai aos Ja CItados 20 Yo da populaçao do Pais.
remunerar os títulos públicos em mãos de banquei- Reparem, SI"!! e Srs. Parlamentares, os europe-
ros. Por isso mesmo essas taxas são sempre as mai- us estão muitíssimo apreensivos com a perspectiva
ores do mundo e a nossa dívida hoje compromete a de que daqui a 30 anos apenas 33% das populações
maior e melhor parte do Orçamento da União. Lembro do mundo estejam residindo no campo, ao passo que
que só neste Governo a dívida pública interna saltou aqui no Brasil já apenas 20% da população residem
de R$ 60 bilhões em dezembro de 1994 para R$ 487 no campo.
bilhões em dezembro de 1999. Como estaremos no ano 2030 ?

O resultado é o Banco Central ser transformado No Brasil, nos últimos 10 anos, 6 milhões de
numa "fábrica" de banqueiros. Quando já não vêm do pessoas deixaram o campo, sendo que 4 milhões de-
setor especulativo, como é o caso do atual Presidente las no Governo FHC. Caso seja mantida a média dos
Arminio Fraga, entra para o destino dos Diretores do últimos 10 anos, até 2030 mais 18 milhões de pesso-
Banco Central vir a ser diretor de algum banco priva- as deixarão o campo brasileiro.
do nacional ou internacional. Entretanto, pesquisadores ligados ao Governo

São biografias que reveJam a falta total de pudor brasileiro têm reiterado que o fluxo migratório tende a se
dessa gente, enquanto ainda querem obrigar os bra- acentuar, caso o Governo não tome as necessárias me-
sUeiros a tê-los como gênios. didas para conter esse processo. Segundo esses pes-

Era o que tinha a dizer. quisadores, 12 milhões de nordestinos já estão com os
O SR. GERALDO SIMÕES (PT - BA. Sem revi- pés nas estradas para migrar para as cidades.

são do orador.) - Sr. Presidente, o mundo inteiro está Sabemos que o País não tem como oferecer
preocupado com a migração campo-cidade. Hoje, a empregos ou mesmo infra-estrutura urbana para es-
metade da população vive no campo e a outra na ci- ses enormes contingentes de seres humanos. Nas ci-
dade. A projeção para o ano 2030 é que apenas um dades, os índices de desemprego estão altíssimos,
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além do que esses cidadãos não estão qualificados ensino e atendimento à criança, pois, à época, o nú-
para concorrer aos empregos urbanos. Agregue-se a mero de pediatras era muito reduzido, e os mais jo-
isso os CU$tos altíssimos, implicados na in- vens freqüentemente eram atendidos por médicos de
fra-estrutura urbana necessária:para manter cada in- adultos. O apoio de organizações nacionais e interna-
divíduo na cidade. cionais, a exemplo da UNICEF, da Organização Mun-

Sr. Presidente, esta Casa tem que fazer esta re- dial de Saúde e da Fundação Oswaldo Cruz, tem pro-
flexão, este debate: o que representará para a econo- porcionado ao hospital-escola realizar intercâmbios
mia do País o presente abandono do campo? Quais científicos. Credenciado pelos ministérios da Educa-
os desdobramentos sociais que esses imensos fluxos ção e da Saúde, ele promove atividades de gradua-
migratórios trarão? ção curricular para os alunos das universidades de

A tensão social no País já se encontra em níveis Pernambuco (UPE) e Federal de Pernambuco
insuportáveis, e não adianta o Governo ficar fazendo (UFPE).
vista grossa' ou tentar manipular a opinião pública Diversas residências médicas, como pediatria,
pela mídia. tocoginecologia, plástica reparadora e reprodução

As causas são óbvias! human~, já são oferecidas pelo IMIP, além do mestra-
A exemplo da Europa, dos EUA e do Japão, nos- do na Area Mater~o-Inf~ntil, iniciativa única nOf~?r-

sa agricultura também precisa ser subsidiada. deste. ~portuno ainda cl~ar qu~ ~~a estrutura ISlca
. de ensino compreende OitO audltorlos (que, no total,

Medidas ~rgent~s devem ser tomadas, antes possuem 800 lugares), oito salas de aula, centro de
qu~ o caos social se Ins.t~le a um custo cem vezes treinamento em condição de receber professores e
maior do que o de SubSidiar e manter o homem do alunos do Brasil e do exterior, bem como biblioteca
campo no campo. com cerca de seis mil livros em seu acervo. No entall-

Era o que tinha a dizer. to, de acordo com o Diretor de Ensino, ProfessorJoão
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pro- Guilherme, o que verdadeiramente distingue o traba-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e lho da instituição é a prática do contato diário com o
Srs. Deputados, há quarenta anos, no dia 13 de junho, paciente. "A idéia é que, se você presta uma boa as-
um grupo de médicos pernambucanos, sob a Iideran- sistência, com carinho e respeito, o ensino acompa-
ça do Professor Fernando Figueira, decidia fundar no nha o mesmo nível de qualidade. Aqui, o importante
Recife um hospital-escola que, a par da mais avança- não é apenas curar a doença, mas, sim, estudar o do-
da técnica, cultivasse os princípios da humanidade e ente num contexto geral, a fim de saber as causas
da solidariedade. Estava criado, assim, o Instituto Ma- que levaram essa pessoa a adoecer', frisou.
terno-Infantil de Pernambuco - IMIP. Ao que já se mencionou, deve-se aduzir que,

Instituição de cunho filantrópico, inicialmente desde os anos 60, aquela casa de saúde pretendia
voltada para a formação de médicos pediatras em realizar trabalhos científicos. Atualmente, a maioria
todo o Nordeste, alguns anos mais tarde se dedicaria das pesquisas feitas são voltadas para beneficiar as
também ao tratamento da mulher carente e das co- comunidades mais desassistidas, melhorando as
munidades de__bai~a renda. Outras ªspecialidades, condiçõeade_saúde por_meio_daprocessos inovado-
como psicologia, nutrição e odontologia, foram acres- res para a prevenção e tratamento de doenças. Res-
cidas à proposta original, no intuito de ampliar o cam- saltem-se ainda as ações do Ambulatório da Criança,
po de aprendizado para os profissionais em formação que atende a 2.142 pacientes por mês. Integrado por
ou em aperfeiçoamento. uma equipe multidisciplinar, ele ministra atendimento

Ao longo de sua fecunda existência, o IMIP pro- nas mais diversas especialidades, -como neurologia,
piciou a 15 mil médicos, aproximadamente, a oportu- cardiologia, oncologia, oftalmologia e genética médica.
nidade de realizarem estágios em pediatria em nível Não menos importante é o Centro de Atenção à
de graduação e pós-graduação, o que representa mé- Mulher (CAM), que destina às carentes um serviço
dia de 400 profissionais atendidos anualmente. Com completo de saúde, sendo ou não gestantes. Lá se re-
certeza, todo esse esforço contribuiu de forma signifi- alizam exames preventivos de câncer de colo e se tra-
cativa para o aprimoramento dos cuidados médi- ta de questões relativas à mastologia e climatério.
co-hospitalares dispensados à população infantil em Para complementar as ações do CAM, criou-se o
toda a região. Banco de Leite Humano, o primeiro do Nor-

Em decorrência, o instituto constituiu-se em te-Nordeste, que, por ano, assiste 27 mil mães e cri-
marco no processo de incremento da qualidade de anças, o que dá bem a dimensão do programa. Aco-
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piado aos dois anteriores, cita-se o Projeto co-partidária, está-se politizando descabidamente, re-
Mãe-Canguru, um modelo de assistência com base velando uma tendência que, para ser exatc?, não ob-
em experiências colombianas destinadas a promover serva os bons preceitos democráticos; preocupa mais
o contato pele a pele entre a mãe e o bebê prematuro, ainda porque, dos confrontos que faz questão de açu-
durante 24 horas do dia, até a alta hospitalar, objeti- lar, acabará por germinar um radicalismo em tudo con-
vando o desenvolvimento das crianças. denável, que não constrói, não agrega, não se traduz

Merecem particular destaque o Serviço de Ne- em benefícios reais para quem de direito.
frologia Infantil, que recebe 450 pacientes portadores O 1SI Encontro do Movimento, realizado em Ron-
de infeções urinárias e de malformação dos rins, po- da Alta, sob os auspícios do Governo do Estado do
dendo realizar serviços de diálise, hemodiálise e trans- Rio Grande do Sul, foi prova cabal do que estou di-
plantes renais, e o Serviço de Oncologia Pediátrica, zendo: em vez da racionalidade, a insânia; em vez de
que propicia atendimento global a 100 novos pacientes reivindicações legítimas, palavras de ordem beirando
por ano e suporte psicológico para os familiares. o fanatismo; em vez de propostas lúcidas, protestos

Em face do muito que se expôs, e do muito que exaltados; em vez de idéias convergentes, a concla-
há para se expor, Sr. Presidente, Srs. Deputados, mi- mação a ações perigosas, como saques de alimentos
nhas palavras finais voltam-se para uma figura sím- e afronta ostensiva à ordem estabelecida.
bolo, sem a qual esse monumental empreendimento Difícil imaginar, Sr. Presidente, em todo o mundo
talvez não ostentasse a pujança, o desenvolvimento civilizado, uma democracia que se funde na desordem,
tecnológico, a estrutura física, mas, sobretudo, o ca- no desrespeito, na agressão. Ou será que algumas
ráter humanitário, solidário e generoso que lhe em- pessoas, diante do vezo de não a ter, por anos segui-
prestou o emérito Professor Fernando Figueira, que, dos, subverteram o seu conceito, de forma a tornar a li-
amparado em competente e dedicada equipe, está berdade de manifestação um direito ao ultraje?
projetando para o futuro de Pernambuco obra sem Essa guerra particular a mim muito preocupa,
precedente na história da medicina. pois vem-se somar às muitas guerras particulares em

Parabéns, Professor Fernando Figueira. Para- curso, cada grupo defendendo, ou pelo menos supon-
béns à equipe comandada por Dr. Antônio Carlos, do estar defendendo, a sua parte, num flagrante des-
que, ao longo do tempo, ajudou a transformar o sonho respeito ao bem-estar coletivo, bem assim às deman-
das pioneiros em realidade invulgar. Aceitem meus das e urgências da sociedade, como instituição plura-
sinceros cumprimentos e votos para que o Hospital lista que é, por definição. Preocupa-me mais ainda ve-
Materno-Infantil de Pernambuco continue prestando rificar que nem a presença da autoridade constituída,
os mais relevantes serviços ao povo do nosso Estado, no caso o Governador Olívio Dutra, desencorajou os
porque assim fazendo cumpre um dos mais elevados manifestantes, senão até lhes deu ânimo redobrado.
mandamentos: o amor ao próximo. Ora, Sr. Presidente, se não vivemos hoje, no

No dizer de Pitigrilli, "a medicina, que incontes- Brasil, em absoluto, a situação do ideal, certamente
tavelmente é a mais sublime de todas as ciências, é, usufruímos dos limites do possível. Dentro dos em-
para grande parte, um sacerdócio, e ninguém ignora bargos conhecidos, o Governo Federal, sejamos jus-
como a simples entrada do médico de confiança no tos, tem procurado fazer o que lhe está ao alcance. E
quarto do enfermo faz muitas vezes descer a tempe- não é pouco, em face das inúmeras dificuldades. Ago-
ratura e diminuir as pulsações. Numa forma acentua- ra mesmo, há pouco, o Presidente, fazendo-se acom-
da, sem o querer, com a sua aparição o médico prati- panhar de autoridades do setor, anunciou, como há
cou a magia". muito tempo não se fazia, um "pacote" de medidas

O SR. TELMO KIRST (PPB - RS. Pronuncia o que vem beneficiar a pequena agricultura, o produtor
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- de meios reduzidos, o que exerce a agricultura famili-
putados, é preciso prestar um pouco mais de atenção ar e se encontra sempre às voltas com preços míni-
ao Movimento dos Pequenos Agricultores, o MPA, do mos, financiamentos ajuros estratosféricos, altíssimo
qual só uma parcela das pessoas ligadas ao campo preço dos insumos, dificuldades de safra, intempéries
têm conhecimento, ainda assim sem provavelmente e uma infinidade de problemas.
saber dos rumos que lhe estão sendo dados. Ou seja, nobres colegas, nem o Governo Fede-

Nesse aspecto, o MPA começa a preocupar. Pre- ral, tampouco eu próprio, ninguém desconhece o so-
ocupa porque não tem uma bandeira definida, voltada frimento, os constantes reveses sofridos pelo homem
para f) trabalho e os interesses do produtor; preocupa do campo, neste País que, historicamente, tem des-
taml:' '11 porque, como sub-representação ideol6gi- prezado a agricultura, como instrumento eficaz não
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apenas de desconcentraçãÇ) do meio urbano, mas so- bancárias para o crédito rural; fixação do penhor da
bretudo de viabilização do desenvolvimento sustentá- safra como garantia suficiente para a obtenção do fi-
ve\. Pessoalmente, creio inexistir quem, em sã cons- nanciamento de custeio e de comercialização; esta-
ciência, deseje vê-Ia arruinada. E, ainda que muitos belecimento do percentual mínimo de 70% da renda
se recusem a admitir, muitos há que batalham para esperada do produtor como limite de crédito financia-
torná-Ia vigorosa, sendo, justiça lhes faça, os atuais do; recomposição das rubricas de manutenção da
responsáveis pela política agrícola dos que mais têm Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM),
trabalhado nessa direção. Aquisições do Governo Federal (AGF), Prêmio de

Muito dinheiro público está sendo investido na Escoamento de Produto (PEP) e equalização das ta-
agricultura familiar. Para a safra de 2000-2001, o Go- xas de juros mediante emendas ao Orçamento da
vemo dispôs de nada menos que R$ 4,24 bilhões, União; aumento do limite dos financiamentos com re-
dos quais se beneficiará diretamente o pequeno pro- cursos do crédito rural: R$ 300 mil para a soja do Cen-
dutor.lsso, com certeza, deveria ser mas não é consi- tro-Oeste, Norte, sul do Maranhão, sul do Piauí e sul
derado pelos radicais do MST, e agora desse MPA. da Bahia, e R$ 100 mil para as demais regiões.
Minoria que são os membros de ambos os grupos, Pedem ainda a elevação do limite do algodão para
eles se prevalecem, nobres colegas, de um momento R$ 500 mil e o limite mínimo para as demais atividades
de agitação que, antes de possuir um fundo social, de R$ 40 mil para R$100 mil; financiamento de 100% do
constitui bandeira política inadmissível, porquanto valor orçado para o projeto técnico das culturas; criação
não genuína e não digna, à vista das próximas elei- de linhas de financiamento para máquinas agrícolas usa-
ções. Àqueles mais interessa a versão do fato do que das, para construção eadequação da rede armazenado-
o próprio fato. Felizmente, contudo, não é uma mano- ra aos produtores rurais, para recuperação de pastagens
bra difícil de desmascarar. e conservação de solos; redução da taxa de juros prefi-

Diante disso, Sras. e Srs. Deputados, está aqui xadas de 11,95% no financiamento de equipamentos de
registrado o meu alerta, assim como o meu repúdio irrigação para juros prefixados de 8,75% ao ano; prorro-
ao embuste. Cansado de ser massa de manobra, o gação do PROSOLO para até 30 de junho de 2001; in-
agricultor brasileiro merece ajuda e compreensão. centivo às seguradoras privadas a ingressarem no segu-
Merece principalmente o nosso respeito. Afinal, é pre- ro rural mediante alocação de recursos oficiais no Fundo
ciso separar as intenções: boas, de um lado; ruins, de de Estabilidade do Seguro Rural.
outro. O joio não é o trigo, nem o alho é bugalho. Fazem ainda parte das reivindicações os seguin-

Era o que tinha a dizer. tes pontos: redução em 30% do custo do prêmio para
O SR. NELSON MARàuEZELLI (Bloco/PTB - os produtores, a ser pago pelo Tesouro Nacional; ele-

SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, vação para 35% da TEC do arroz, trigo, algodão, leite e
Sras. e Srs. Deputados, recentemente, a CNA - Con- outros produtos com excedentes de produção regio-
federação Nacional da Agricultura - tomou a iniciativa nal; redução para zero do imposto de importação de
de encaminhar ao Ministério da Agricultura e do matérias-primas de fertilizantes para terceiros merca-
Abastecimento o Plano de Safra de Verão 2000/2001 , dos; atualização da renda máxima do beneficiário do
onde constam como principais reivindicações um au- Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
mento geral dos limites de financiamento agrícola e a Familiar (PRONAF) para R$ 39.600,00.
manutenção do custeio alongado das culturas de ve- É sabido que a situação dos produtores rurais é
rão, com vencimentos entre junho e novembro, para angustiante e que os instrumentos governamentais
facilitar o pagamento dos empréstimos. criados para resolver o crônico problema do endivida-

Para evitar que aumentem mais ainda as dívi- mento rural foram direcionados exclusivamente sob a
das dos produtores rurais, a entidade rejeitou a possi- ótica do sistema financeiro, esquecendo de analisar a
bilidade de aumentar os preços mínimos dos produ- capacidade de pagamento e a renda do produtor.
tos, preferindo a liberação de recursos para os contra- A propósito disso, a Comissão de Agricultura
tos de opção, estendendo-os à cultura da soja. está analisando o Projeto de Lei nº 2.650, do nobre

Para conhecimento dos Srs. Deputados, menci- Deputado Augusto Nardes, que trata as dívidas rurais
ano a seguir as principais medidas que constam des- de forma semelhante aos débitos fiscais das empre-
se Plano de Safra, que esperamos tenha uma boa sas urbanas.
acolhida pelo Governo: alocação de R$ 20 bilhões Dados da Fundação Getúlio Vargas (FGV) mos-
para financiamento de custeio e investimento da sa- tram que, entre agosto de 1994, na implantação do
fra; aumento de 25% para 30% das exigibilidades Plano Real, e dezembro de 1999, a variação dos pre-
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ços agropecuários, medida pelo índice de Preços Re
cebidos pelos Produtores (IPR), foi de 63,54%, en
quanto os Preços Pagos pelos Produtores (IPP) subi
ram 93,85%. Como as despesas dos produtores rura
is com fertilizantes, agrotóxicos, sementes e
mão-de-obra também aumentaram acima da inflação
no período, o produtor somente conseguiria honrar
suas dívidas se os preços dos produtos agropecuári
os também tivessem acompanhado a inflação, o que
não acontece há pelo menos 20 anos.

Para corrigir essas distorções, o projeto propõe
a criação de mecanismos diferenciados para o paga
mento das dívidas, de acordo com a capacidade de
pagamento dos produtores. A idéia estabelecida é a
de que as instituições financeiras não poderão exigir
dos produtores garantias adicionais além daquelas já
contratadas em operações anteriores. Se a nova pro
posta legal for aprovada como está, a fixação de um
percentual de renda bruta para o comprometimento
do pagamento das prestações da dívida poderá corri
gir os defeitos dos programas vigentes de renegocia
ção das dívidas rurais, que preservam apenas o inte
resse dos bancos, sem levar em consideração a ca
pacidade de pagamento do devedor.

Espero, Sr. Presidente, que essa situação que
aflige o produtor rural seja equacionada o mais breve
possível, pois só assim, aliviado dos pesados encar
gos financeiros, nosso agricultor poderá efetivamente
contribuir para o desenvolvimento nacional.

Temos que dar toda a força para o nosso ho
mem do campo, propiciando a ele as condições míni
mas necessárias para que possa produzir com tran
qüilidade, sem precisar pagar para trabalhar, e assim
trazer os resultados que toda a Nação almeja e de
que tanto precisa.

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, dia 7 de junho de 2000 vimos em Brasília
mais uma grande manifestação realizada pelas enti
dades que organizam os Agentes Comunitários de
Saúde no Brasil. Mais de 600 trabalhadores estavam
na cidade reivindicando ao Ministério da Saúde uma
resposta a sua demanda por regulamentação das
suas condições de registro, salário e trabalho.

Peço a inserção nos Anais da Casa do docu
mento apresentado pela categoria ao Ministro José
Serra.

É urgente uma resposta do Executivo Federal
para que se discipline esta importantíssima atividade
do SUS, hoje já abrangendo mais de 120.000 traba
lhadores em todo Brasil.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR

Ao Exmo Senhor
Doutor José Serra
MO. Ministro da Saúde

Nós, da Associação dos Agentes Comunitários
de Saúde do Município de Salvador e a Comissão
Interestadual "ACS em Ação" solicitamos o apoio des
se Ministério no sentido de acolher a proposta de re
gulamentação dos ACS em nível profissional, com o
objetivo de nos garantir direitos trabalhistas, seguran
ça no exercício das atividades inerentes a função,
equiparação salarial, dentre outras vantagens asse
guradas por lei.

Visto, Senhor Ministro, que somos trabalhado
res que atuam na área de orientação e manutenção à
saúde, prevenção às doenças, dentre essas e outras
atividades.

Com o nosso carisma e competência, consegui
mos conquistar a confiança das famílias assistidas
pelo PACS e, diminuir de forma representativa a mor
talidade infantil e o melhoramento da qualidade de
vida e estimular o desejo de buscar a prevenção dos
problemas de saúde da população carente.

Assim sendo, fica claro que somos uma catego
ria profissional e comprometida com as nossas fun
ções, o que nos leva a entender que é necessário o
reconhecimento da nossa profissão imediatamente.

Tendo os ACS, obtido êxito nas suas funções e
atividades diante a nação, pedimos a V. Ex· o reco
nhecimento da profissão dos ACS, para assim sentir
mo-nos mais seguros e satisfeitos no exercício da
profissão.

Diretoria da ADACS - Assoe. dos Agentes C..
Saúde

Comissão Interestadual - ACS em Ação
Proposta encaminhada pela comissão repre·

sentativa das Associações dos Agentes Comunitário
de Saúde ao Ministro da Saúde Sr. José Serra:

1. A liberação de 2 membros da Diretoria de
cada Associação, Federação e Confederação para
desenvolver o trabalhar das Associações;

2. Realização de exames admissionais e demis
sionais periódicos assegurando assim a imunização
contra doenças infecto-contagiosas , LER e outras
doenças a que estão expostos os ACS;

3. Contratação dos ACS já em atividade e os
próximos contratados pelos órgãos públicos (SMS.
Prefeituras ou por uma mesma instituição que possa
garantir os mesmos salários em nível nacional (215
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mínimo para todos} além de corrigir a falha na Lei nº ciais 1999", de responsabilidade do IBGE, documen-
3.189/99, sancionada em 4-10-99, onde não foi feito a to este de significativa importância para um melhor
qualificação da profissão, a que categoria pertence- mapeamento da realidade nacional, nestes tempos
mos quem somos e que somos; de mudança profunda, no mundo inteiro, nas relações

4. Reintegração imediata dos demitidos injusta- de emprego.
mente a exemplo de alegação que têm outro empre- Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e
go, uma vez, que os editais não tinham essa exigên- Estatística, um em cada quatro idosos do País, assim
cia e as pessoas não tiveram o direito de fazer opções considerando o homem ou a mulher com mais de 65
sendo demitidas sumariamente; anos de idade, exerce atividades trabalhistas regula-

S. Garantia de que as coordenadoras e supervi- res, aí não incluídas as esporádicas ou eventuais. Tra-
soras terão de fazer exame de seleção como os ACS ta-se de trabalhadores ativos, envolvidos com tarefas
fizeram, deixar de ser cargo de confiança, evitando as- remuneradas regulares e permanentes, o que equiva-
sim a indução das coordenadoras para que os ACS se- le a dizer que eles vêm disputando os postos de servi-
jam obrigados a servir o político que a indicou sobre a ço em condições de concorrência efetiva em um uni-
ameaça de se não o fizer poderão ser demitidas; verso cada vez mais competitivo e, por definição,

6. Estabelecer data base de aumento salarial mais favorável aos jovens e adultos. Considerando
para toda a categoria a partir do aumento deste ano; que os maiores de 60 anos representam apenas

7. Uniformes exigidos pelas secretarias, serão 8,8% da população do País, é fácil inferir a despropor-
gratuitamente por elas fornecidos e substituídos a ção nesse percentual se confrontado com os 25% da
cada seis meses; força de trabalho.

8. Os ACS terão assegurado o direito de cumprir À primeira vista, Sr. Presidente, esses dados re-
jornada de trabalho com horário flexível, podendo an- velam um saudável engajamento dos mais velhos no
tecipar ou prorrogar o horário de entrada ou de saída panorama laboral brasileiro. Eles seriam a imagem ní-
por uma hora, inclusive flexibilidade para que os mes- tida de uma sociedade que melhora seus índices de
mos possam feqüentar a universidade ou outro curso expectativa de vida, incorporadora de uma
do seu interesse com o incentivo do órgão contratante; mão-de-obra de elevada faixa etária. Sucede que, se-

9. A Secretaria Municipal de Saúde reembolsará gundo análises do próprio Instituto, a maioria desses
custos com medicamentos utilizados pelos ACS que idosos é composta de aposentados e pensionistas,
vier a sofrer acidente de trabalho, que seja portador que estariam às voltas com dificuldades financeiras
de doenças ocupacionais ou qualquer outra doença decorrentes da baixa remuneração de suas aposen-
mediante solicitação médica; tadorias. Assim, ao invés de estarem a usufruir, em

10. A Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitu- caráter de inatividade, dos frutos de seus trabalhos de
ras ou qualquer outra Contratante não dispensará o três, quatro ou mais décadas, vêem-se ao contrário
ACS a partir do momento do registro de sua candida- propelidos à retomada da rotina do emprego constan-
tura a cargo de direção das Associações, Federações te e por vezes estafante, a fim de complementarem
e Confederações até 1 (um) ano após o final do seu aqueles rendimentos.
mandato, caso seja eleito inclusive como suplente ex- Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, se
ceto se cometer falta grave (conforme a Constituição). para muitos cidadãos, sobretudo aqueles longamente

Contando com o apoio antecipamos agradeci- habituados ao exercício constante de afazeres traba-
mento. Ihistas, é altamente salutar a quebra da inércia e da

Brasília, 7 de junho de 2000. - Diretoria da ociosidade, para muitos outros essa ociosidade é en-
ADACS, Assoc. dos Agentes C. Saúde. - Comissão carada como um justo prêmio ou uma legítima aspira-
Interestadual "ACS 'em Ação" ção à recompensa pelos esforços despendidos no de-

O SR. JOAQUIM FRANCISCO (PFL - PE. Pro- correr de toda uma existência. É preciso considerar
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e também que nem todo ócio é improdutivo, ao contrá-
Srs. Deputados, dados estatísticos recentemente vin- rio propiciando o estímulo à criatividade em inúmeras
dos a público e relacionados à participação dos ido- áreas, a salvo das imposições e pressões geradas no
sos no mercado de trabalho brasileiro permitem varia- âmbito do emprego tomado em seu sentido mais res-
das leituras que, por sua vez, apontam para aspectos trito. Nesse sentido, a idade avançada poderia ser o
tanto positivos quanto negativos. As informações tempo da colheita, da abertura de novos caminhos
constam do documento "Síntese dos Indicadores So- pacientemente aguardados, caminhos esse também
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ricos em realizações favorecedoras do indivíduo e da ser úteis à coletividade para a qual tanto contribuí-
própria coletividade em que ele se inscreve. ramo E isto passa a ser, para eles, o umbral da deses-

Daí a conclusão compulsória do quanto lhes perança e do desespero, com todos os reflexos de-
tem sido penoso e injusto, na perspectiva da volta for- sastrosos que podem advir.
çada à atividade remunerada, o retorno ao universo Os estudos em curso sobre a questão, cada vez
extremamente disputado do mercado. Por outro lado, mais perceptível, têm constatado sua maior incidên-
até pela rigidez da disputa que aí se estabelece, pas- cia nos diversos níveis e esferas do funcionalismo pú-
sam eles a lutar por espaços também pretendidos pe- blico, em especial nos quadros pertencentes a órgãos
los quadros mais jovens e progressivamente numero- estatais que passaram para o setor privado. À medida
sos, gerando clima de surda hostilidade que a todos que a política de privatizações foi-se consolidando,
prejudica. dois aspectos do problema, isolados ou conjugados,

Pode-se ressalvar, Sr. Presidente, que os espa- assumiram nítida feição entre o corpo funcional. O pri-
ços são ao mesmo tempo amplos e específicos, con- meiro deles tem relação com a mudança em si, isto é,
templando as variadas faixas etárias, o que resultaria com as diferenças inerentes à gestão pública e à par-
em um equilíbrio social que irá sendo decantado à ticular. Nesse sentido, mesmo quando aproveitados
medida da sedimentação das camadas populaciona- no novo esquema, muitos servidores são alcançados
is. Se a ressalva é válida, sabe-se que ela não é sufici- por tais diferenças de enfoque administrativo, técnico
ente para o atendimento das crescentes demandas. e finalístico. O segundo aspecto relaciona-se com a
Sabe-se também que o desemprego e o chamado opção, feita pela maioria deles, pelos programas de
mercado informal, com os níveis desproporcionais demissões voluntária, o que corresponde, não raras
que os caracterizam no presente momento, longe es- vezes, à antecipação da aposentadoria. Esta, mesmo
tão de amenizar o fenômeno, contribuindo, ao revés, que não desejada em nível profundo, ganha, em tal
para agravá-lo. contexto, a condição de alternativa prioritária e até in-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, de par contornável, pelos riscos embutidos nas mudanças.
com os problemas aqui esboçados, resultantes dessa O que se está a ver então, Sr. Presidente, é a
participação excessiva de idosos no cenário ocupaci- emergência de uma numerosa comunidade de funcio-
onal do País, outro problema, ainda mais agudo, se nários, muitos dos quais ainda relativamente saudáveis,
bem que de menor visibilidade, permeia a questão. aptos para o trabalho e detentores de cabedais de ca-
Ironicamente ele tem a ver, num jogo aparente de pa- pacitação profissional, experiência e aspirações de rea-
radoxos, com a situação de abatimento físico e psí- Iização de ideais particulares e solidariamente coletivos,
quico daqueles aposentados e pensionistas que se a sofrer os efeitos perversos de uma exclusão até pouco
vêem excluídos do mercado. Aqui, não se trata ape- tempo inconcebível. As repercussões de tal situação no
nas da necessidade de voltar a trabalhar, por efeito da âmbito familiar e social podem ser facilmente avaliados.
insuficiente renda ou da não-aceitação da ociosidade. E isso ocorre num país como o nosso, cujo pleno de-
Trata-se de não se achar em condições ideais de fa- senvolvimento, a que todos aspiramos, demanda a con-
zê-Io, seja pela dedicação de certa forma exclusiva a tribuição e a participação, no soerguimento dos alicer-
um determinado mister ou especialidade, seja pela ces de construção do seu futuro, de tantos brasileiros
frustração de não poder exercê-lo no mesmo nível de hoje mergulhados nas sombras da perda da au-
prestígio e importância que antes caracterizavam. É to-estima e do sentido de viver produtivamente, para o
que o processo de transformações socioeconômi- que se haviam preparado, com a empolgação, o brio e a
co-políticas, por vezes excessivamente rápido e radi- abnegação que agora os abandonam.
c~I, como que.. alijou ou de~cartou certas qualifica- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a expe-
çoes ou vocaçoes, quando nao passou a delas reque- riência dos países mais prósperos e socialmente
rer adaptações e atualizações as quais os mais jo- equilibrados nos convida a uma reflexão sobre o as-
vens melhor ajustam ao feitio moderno. sunto. Tais países experimentam, em proporção bem

E é aí, Sr. Presidente, que se detecta um proble- maior do que o Brasil, nítidas alterações na sua com-
ma real de saúde pública, com o quadro nosológico posição populacional, com as faixas idosas aumen-
das faixas etárias superiores apresentando sintomas tando vigorosamente seus percentuais nessa compo-
de drasticidade, especialmente no que respeita ao es- sição. Trata-se de fenômeno demográfico cada vez
tado depressivo. Os indivíduos aí vitimados se sen- mais comum, na esteira da adoção de políticas de
tem atingidos pela sensação de inutilidade, preteridos planejamento familiar, da melhoria da qualidade da
em seus propósitos de reconstruir a vida e continuar a existência dos avanços da ciência e, conseqüente-
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mente, da elevação dos índices de expectativa de Muito obrigado.
vida. C~mo~o nosso :aís ~stá també~ caminhando O SR. PEDRO PEDROSSIAN (PFl- MS. Pro-
n~s,sa dl~e~ao, o que e ~~tlvO de regozIJo para os bra- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
srlelros, e Igualmente loglco~que !!OS compete p.repa- Srs. Deputados, quero deixar registrado para os Ana-
rar-n~s par~ as transformaçoes qüe~a nova realidade is desta Casa que muito me orgulha o trabalho social
suscita. M~ltas d?ss~s transf~rmaçoes, que ocorrem desenvolvido pela Destilaria Debrasa no Município de
com velocidade inusitada ate recentemente, geram Brasilândia no meu Mato Grosso do Sul.
rebatimentos sociais também inusitados. Entre eles, O G ' , P I
incluem-se os problemas contidos neste pronuncia- , rupo Jose esso~ do qua a ~ebrasa !a~
menta trazidos à luz pela recém-divulgada pesquisa parte, pnr~a ~e~a preocupaçao com o sO~lal, beneflCI-
do IBGE. a~~o f,unclonanos e membros da comunrdade de Bra

sllandla.
Faz-se imperativo diligenciar com vistas à aber- ., "

tura de novas alternativas para os aposentados e Por meio do proJet~ D,espertar p~ra a Cldadanl~,
pensionistas atingidos pela política de privatização a Debrasa recebeu o premio Top Social 2000, oferecl-
em curso no País. Eles constituem parcela expressiva do pela ADVB, : concorrendo com ~mpresas como a
da sociedade brasileira. Muitos deles estão sendo CESp, Fundaçao Banco do Brasil, Petrobras, Co-
compelidos a retomar atividades que não mais cons- ca-Cola e outros.
tavam dos seus projetos de vida, por conta de cir- Deixo aqui os meus cumprimentos ao empresá-
cunstâncias que os apanharam de surpresa. Muitos rio José Pessoa de Queiroz Bisneto, engenheiro me-
outros, a despeito de suas qualificações nos mais di- cânico e administrador de empresa, que desta manei-
versos setores, nem mesmo estão tendo a oportuni- ra mostra que pode unir uma administração moderna
dade de recomeçar. E muitos outros ainda amargam a com justiça social, tendo no cidadão o seu alvo maior.
condição de aposentados precoces, em decorrência Era o que tinha a dizer.
de sua adesão a program~s que se lhes apresenta- O SR. CAIO RIELA (Bloco/PTB - RS. Pronun-
ram quase que compulsonamente. cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Deputados, venho a esta tribuna para demonstrar mi-
Poder Público não pode ignorar a situação lastimosa nha preocupação e de toda a população com a apro-
em que se encontram tantos brasileiros. Algo deve vação recente da alteração do Código Florestal na
der feito no sentido de soerguê-los, de levantar-lhes o Comissão Mista, elaborada pelo Deputado Moacir Mi-
ânimo, de arrancá-los à depressão e à decadência, cheletto, o chamado Projeto Motosserra.
de convocá-Io~ a contribui,r, como vinham fazendo e Todos nós sabemos das dificuldades por que
podem fazer alnd~ por ~UltO tempo, para ~ tarefa de passa o setor produtivo do País, principalmente o se-
desenvolv~~ o Pais. A~~lm com~ for~m ~nados pr~- tor primário. Nossa principal preocupação é com a fal-
g~ama~ efICl:m~es para. enxugar' a maquina da a~ml- ta de uma política definida para o setor primário, que
nlstraçao publica; assim como foram estabelecidas tem mantido este plano de governo
vertentes de modernização para tantos serviços, ór- " " .
gãos e entidades; assim como se tem buscado, con- .S;~. P~rlamentares, ha diversos Ite~s,na Me?ld~
quanto em ritmo ainda insatisfatório, o ajustamento- Pr~vlsona n-:--1..956-que, ~m vez de-ben?flc~ar,--preJuth--
nacional às resoluções que se operam nas relações canam a longo prazo o sistema produtivo.
de trabalho e emprego no mundo contemporâneo; as- Baseando-se em um modelo ambientalmente
sim como tal é a realidade que nos compete enfrentar predatório, a atividade rural só trará mais prejuízos
com eficácia técnica e respeito aos s':!2...erlor~a- para e~mesma, comº-- o asso~amt?ntQ _do~rio-ª,-ª-

drões humanifários, também é da nossa responsabili- erosão dos solos e a desertificação, sem falar dos da-
dade, especialmente na órbita dos Ministérios a que nos irreversíveis à biodiversidade.
estão afeitas as questões aqui abordadas, encontrar Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, feliz-
fórmulas eficientes de abertura de oportunidades viá- mente os líderes dos partidos e os representantes do
veis para essas numerosas parcelas de aposentados Poder Executivo concordaram em adiar a votação do
e pensionistas que resvalam para a ociosidade e a projeto de lei de conversão, que será, espero, total- .
penumbra profissional. mente reescrito a partir do trabalho da nova Comis-

Com a palavra a Administração Pública ligada à são Mista a ser formada.
área social. Precisamos garantir a proposta elaborada pelo

Era o que tinha a dizer. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA),
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procurando sempre um avanço, e não um retrocesso águas para gerar energia foi visto sob o aspecto da in-
na legislação ambiental. tegração regional, e todo o Nordeste foi beneficiado;

O SR. JORGE KHOURV (PFL - BA. Pronuncia agora, quando se quer utilizá-lo para compensar o
o seguinte dil?curso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- déficit hídrico de determinadas regiões do Nordeste,
putados, no momento em que o Governo Federal não se pode fazê-lo de forma discriminatória, divisio-
aperta o cerco na busca de viabilização do projeto de nista, e sim de forma a promover mais uma vez a inte-
transposição do Rio São Francisco, fica patente a de- gração regional, sob a 6tica de um programa regional
terminação de realizar essa obra. de recursos hídricos.

A bancada baiana vem mantendo sua postura A referida proposta não deve limitar-se a um
crítica a respeito da proposta por uma razão simples: projeto; deve compor um programa que contemple
não se conhece o projeto para se afirmar que há via- vários projetos dentro de um Plano Plurianual (no mí-
bilidade técnica e financeira. nimo decenal), que ultrapasse Governos, até que

Por outro lado sabemos que, para sua execu- seus objetivos sejam atendidos.
ção, é necessário que ele seja politicamente viável, o Nesse sentido, entendemos que esse grande
que até o momento não é. pacto nordestino possa suportar temas essenciais

Como está explícita a decisão do Governo de para a região como:
realizar a obra, entendemos que a viabilidade finan- a) Os que já se encontram em andamento:
ceira será equacionada, e com ela a alternativa técni- 1 - Saneamento básico: implantação do siste-
ca que se faça necessária. ma de abastecimento d'água e esgotamento sanitário

A sua viabilização política s6 ocorrerá através em todas as cidades da bacia;
de um "grande pacto", proposta essa apresentada du- 2 - Projeto de irrigação: Salitre, Bahia; Baixio do
rante a audiência pública do Grupo de Trabalho da Irecê, Bahia; Pontal, Pernambuco (esses em execu-
Câmara dos Deputados que discute o assunto, reali- ção); Cruz das Almas, Bahia, e Guanambi, Bahia (es-
zada em Juazeiro, Bahia, em 15 de maio último. ses em projeto);

Na oportunidade, um dos maiores conhecedo- 3 - Hidrovia do São Francisco.
res da Bacia do Rio São Francisco, Dr. José Theodo- b) Os que estão sendo propostos:
miro Araújo, Presidente do Comitê Executivo de Estu- 1 _ Revitalização da Bacia do Rio São Francis-
dos Integrados da Bacia Hidrográfica do Vale do São co; recomposição das matas ciliares; desobstrução
Francisco - CEEIVASF, explicou claramente aos De- do seu leito e dos seus afluentes (principalmente os
putados e ao Secretário de Infra-estrutura Hídrica do localizados a oeste e ao norte de Minas -Gerais e a
Ministério da Integração Nacional, Dr. Rômu!o de Ma- oeste da Bahia);
cedo Vieira Coordenador do Projeto), bem como a
centena de participantes, representantes de entida- 2 - transposições: do Rio Tocantins para o Rio
des políticas, empresariais, comunitárias, religiosas e São Francisco; do Rio São Francisco para outros es

tados além da sua bacia.ONG de toda a região lá presentes, a necessidade de
um pacto. c) Outros assuntos:

O referido pacto busca congregar numa mesma 1 - Discussão do destino Qa G.estª,o_da.Chesf.
mesa os Estados da Bacia do Rio São Francisco (Mi- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, s6 assim
nas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe), entendo o Projeto de Transposição: um projeto no
assim como os estados a serem beneficiados com a bojo de um programa que seja de integração da re-
transposição (Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará). gião Nordeste.
Então, num "grande pacto", deve-se definir não a Era o que tinha a dizer.
transposição do Rio São Francisco para os três Esta- OSR. RUBEM MEDINA (PFL - RJ. Pronuncia o
dos já anteriormente citados, mas sim um Programa seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
de Recursos Hídricos para o Nordeste, visando a um Deputados, os ganhos sociais e econômicos com a
melhor aproveitamento dos mananciais existentes, à exploração da atividade turística são incalculáveis.
possibilidade da integração de bacias no plano naeio- Por isso, a maioria dos países, desenvolvidos ou não,
nal e à melhor forma de distribuição de água para as coloca o turismo entre suas prioridades absolutas. O
áreas onde haja um maior déficit hídrico. número de seminários e de eventos de negócios de

O rio São Francisco, que, para efeito de meio de caráter internacional cresce aceleradamente, assim
transporte, sua primeira utilização, foi chamado rio da como a disputa das principais cidades para sediarem
integração nacional, quando da utilização das suas esses encontros.
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Desde que o Internacional Congress & Conven- estendem-se a toda a população e à cidade, pela gera-
tion Association (ICCA) passou a divulgar o novo ran- ção de emprego, renda e impostos. Mas a consolida-
king, que apontou uma melhor posição do Rio de Ja- ção dessa vocação do Rio para a atividade turística re-
neiro entre as cidades sede de congressos internaci- quer a participação e a mobilização de todos.
onais, essa disputa vem crescendo também entre" o Temos consciência de que o ponto crítico para a
Rio e as demais cidades da América do Sul, como consolidação dessa posição está na segurança públi-
São Paulo, Montevidéu e Buenos Aires, para atrair es- ca- aspecto que sempre pesou negativamente no jul-
ses eventos. Cada vez mais essas cidades empe- gamento para a escolha do Rio. Felizmente, conse-
nham-se em tornar-se escala sul-americana dessas guimos avançar nesse ponto, apresentado alguma
promoções. melhora no grau de segurança dos visitantes.

Não há dúvidas de que o rio tem trunfos para Outro aspecto importante para o turista é a in-
vencer por larga margem essa disputa, à medida que fra-estrutura dos serviços e a qualificação'dos profis-
conseguir motivar os homens de negócios participan- sionais com os quais ele terá contato direto. A hotela-
tes a aproveitarem os intervalos das reuniões para o ria tem conseguido milagres na formação e no com-
contato com as belezas e as opções de lazer que pos- portamento de seu pessoal. O mesmo precisa ser
suímos. conseguido dos taxistas e demais profissionais que

Tenho reafirmado, porém, que não basta apos- atuam no setor, e do poder público, ,em relação à qua-
tar nas belezas naturais da cidade e no empenho jun- lidade dos serviços de informações sobre os roteiros
to aos promotores dos eventos. Paralelamente, muito turísticos da cidade. Até o câmbio tem' sido favorável
precisa ser feito para que o rio consolide cada vez ao País, na medida em que torna mais acessíveis os
mais essa posição privilegiada. A cidade tem que co- custos internos para os visitantes.
locar entre suas prioridades o combate ao crime orga- As instituições culturais públicas do Rio - espe-
nizado, melhorar os indicadores sociais, e assim mu- cialmente os museus do centro da cidade - têm apre-
dar sua imagem interna e externa com relação à vi0- sentado programações de boa qualidade. As salas de
lência urbana. espetáculos também estão à altura dos visitantes

Da mesma forma, temos que buscar a melhora mais exigentes. É necessário, porém, ampliar o fluxo
da infra-estrutura urbana, principalmente em relação de informações aos visitantes e aos próprios morado-
ao tráfego e ao transporte urbano, além da conserva- res da cidade, para que saibam o que está sendo ofe-
ção do acervo cultural e do patrimônio histórico. recido ao público.

. A estratégia de São Paulo é diferente. Lá são re- Nessa disputa internacional para se tornar sede
alizados alguns desses eventos, mas os participantes de eventos, o Rio conta com os principais trunfos so-
permanecem na cidade somente nos dias de traba- bre suas principais concorrentes sul-americanas.
lho. A meta dos paulistanos é convencer os homens Mas é importante prepará-lo ainda mais para disputar
de negócios a ficar mais um pouco, atraindo-os com com cidades de outros continentes esse filão do turis-
programação cultural, gastronômica e recreativa. mo mundial.

O rio tem obtido mais sucesso nesse esforço, já Nesse sentido, é imprescindível a participação
que os fluxos turísticos de negócios têm ultrapassado de todos os segmentos envolvidos nesse processo e
os fluxos de viagens de lazer. Por isso, procuramos di- uma maim parceria com a população, na busca desse
recionar aos focos de negócios nossas campanhas objetivo. Sem essa mobilização, esse sonho pode fi-
de atração de novos visitantes. car cada vez mais distante.

A cidade já tem registrado algumas vitórias com O SR. SÉRGIO CARVALHO (Bloco/PSDB - RO.
essa estratégia de- atrair turistas para eventos profis- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
sionais e de negócios, motivando-os com o fato d~ Sras. e Srs. Deputados, é inegável o apoio que o Go-
que, se realizarem a reunião no Rio, ganham de van- verno do Presidente Fernando Henrique Cardoso tem
tagem uma cidade para a qual a natureza foi genero- dado à região Norte e especialmente ao Estado de
sa e que conta com um importante acervo artístico, Rondônia. Hoje, qualquer obra de importância, em
cultural e de lazer. qualquer setor que se queira analisar, só está em an-

É necessário, no entanto, que a população da ci- damento em Rondônia graças ao apoio direto e im-
dade compreenda a importância do turismo receptivo. prescindível da União. O Governo do Estado, com
Devemos conscientizá-Ia de que não são apenas os seus próprios recursos, praticamente nada fez em
empresários da hotelaria e gastronomia que ganham mais de um ano e meio, limitando-se a anunciar obras
com o incremento da indústria do turismo. Os ganhos em realização, realizadas ou em planejamento ape-
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nas com os recursos vindos de Brasília, dos mais di- em obras de infra-estrutura da região Norte. Serão
ferentes Ministérios. beneficiadas com tais investimentos mais de 127 co-

Faço esse intróito, Sr. Presidente, para destacar munidades de toda a Região, que receberão recursos
mais um importante investimento que está sendo feito para reali~ção de ob,ras importantes,. selecionad~s
pela União em meu Estado. Trata-se do Programa Na- pelas própnas comunidades. No Brasil, o Pronaf Já
cional de Agricultura Familiar - PRONAF, que este atende a 1.018 municípios, demonstrando a sua pre-
ano vai beneficiar pequenos produtores em 27 muni- sença em todas as regiões.
cípios, com 150 mil reais cada um deles, perfazendo Enfim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
investimentos, apenas neste programa, na ordem de são números concretos, realizações visíveis, investi-
mais de 4 milhões de reais. mentos que vão direto para as mãos de quem deles

Dos 150 mil reais que caberão a cada uma des- precisa. Só quem é mal intencionado ou prefere não
sas comunidades cerca de 135 mil serão investidos enxergar a verdade é que ignora a presença do Go-, ,

na aquisição de máquinas, tratores, caminhões e ou- verno Fernando.Henrlq~e, Cardos? e~ todos os qua-
tros implementos agrícolas, e os demais 15 mil servi- drantes do BraSil, benefiCiando principalmente aque-
rão para o custeio, principalmente na área de cursos les que mais precisam.
de formação de agricultores. Os 27 municípios cadas- O Pronaf, numa parceria entre União, prefeitu-
trados junto ao Pronaf já estão habilitados para rece- ras e comunidades, é sem dúvida alguma um suces-
ber os mesmos investimentos nos próximos três so como programa de Governo. Quem não quer ver
anos, perfazendo, no final, mais de 16 milhões de rea- não vê, mas qualquer pessoa bem intencionada pode
is investidos na pequena agricultura de Rondônia avaliar a importância desse programa que vem bene-
pelo Governo Federal. Propriedades com menos de ficiando milhões de pequenos agricultores em todo o
200 hectares, geridas por famílias que também estão Brasil.
inscritas no Programa Comunidade Solidária - outra Era o que tinha a comentar.
forma concreta de apoio principalmente aos peque- OSR. JOSÉ DIRCEU (PT - SP. Pronuncia o se-
nos -, serão beneficiadas com os investimentos que guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
em breve estarão sendo liberados. dos, depois de tentar derrotar a greve dos servidores

Para se adequar ao recebimento das verbas, os públicos estaduais pela intransigência e repressão,
municípios escolhidos têm até o dia 30 deste mês Mário Covas armou uma operação diversionista com
para enviar os projetos para a Secretaria de Agricultu- o objetivo de acusar o PT e o movimento grevista de
ra, Produção e Desenvolvimento Econômico e Social violência. Assumindo uma vez mais um comporta-
- SEAPES, para que se efetive a liberação dos recur- mento irresponsável e provocador, como havia feito
sos via Caixa Econômica Federal. O plano de priori- em São Bernardo, dirigiu-se para a Secretaria da
dades é elaborado por um Conselho Municipal, que Educação acompanhado de emissoras de rádio e TV,
aprova a aplicação dos recursos. Em Rondônia, todas de seguranças e da própria tropa de choque da PM,
as cidades já beneficiadas com o Pronaf têm cumpri- que estava dentro da Secretaria, com um único objeti-
do as determinações do programa, garantindo com vo, como ficou claro no dia seguinte: criar um fato polí-
isso o benefício pelo período de quatro anos segui- tico e buscar desviar a atenção da sociedade da sua
dos. Apoiadas pela União e com a participação efetiva incapacidade de negociar com os servidores e en-
das Prefeituras Municipais, centenas de famílias de contrar uma saída para a greve.
pequenos agricultores do meu estado têm sido bene- O Governo Estadual, assessorado pela P2, que
ficiadas com essas verbas que, ao final, ajudam signi- atua ilegalmente como polícia política, sabia, como
ficativamente a melhorar as condições de vida dos tem sido amplamente noticiado pelo jornal Folha de
pequenos produtores. S.Paulo, que as principais lideranças dos acampados

Entre os Municípios a serem beneficiados com na praça da República pertencem a organizações
os 150 mil do Pronaf estão Candeias do Jamary, Ca- que não respondem ao comando de entidades repre-
coai, Colorado do Oeste, Nova Brasilândia, Presiden- sentativas de servidores estaduais da educação, mui-
te Médici, Alvorada do Oeste, Mirante da Serra, Nova to menos ao comando do PT. Ao contrário, fazem opo-
União, Novo Horizonte, Theobroma, Urupá e Vale do sição à Apeoesp eeao PT.
Paraíso, comunidades onde a agricultura familiar é Não satisfeito com seu primeiro erro, montou um
fundamental para a subsistência de muitas famílias. ato político no Palácio dos Bandeirantes, com ampla

Destaco ainda, Sr. Presidente, que até o final repercussão na imprensa, que em alguns casos não
deste ano o Pronaf deve aplicar mais de 19 milhões ouviu na mesma proporção a Oposição nem os sindi-
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-catos, e acusou o PT de incitar a violência e de estar de violência, quando o Governo tem sido a única fon-
por trás das greves - pasmem! - com objetivos te de violência.
eleitorais. Não há o menor sentido em, a partir dos inciden-

O segundo erro é mais grave, pois Mário Covas tes com o Ministro José Serra e com Mário Covas,
agora expõe-se ao ridfculo, manipulando um discurso afirmar que a violência tomou conta do País, como
que fiz na manifestação em frente ao Palácio e res- têm feito Lideranças governistas. Na verdade, o obje-
ponsabilizando o PT pelas greves e pela violência. tivo é atribuir a nós o uso da violência na tentativa de

Que o PT apóia as greves é óbvio, como fazia no desviar o foco dos problemas sociais e deslegitimar .
passado Covas, e era acusado por Maluf de subversi- as manifestações e greves. Sendo um dos governa-
vo. Éo que faz o PSDB no Rio Grande do Sul e em Mi- dores mais impopulares do Brasil, melhor faria Covas
nas, Estados hoje governados pela Oposição - com a se cuidasse dos graves problemas de São Paulo, ad-
diferença de ali não haver repressão, e sim negocia- ministrando a Sabesp - falta água em toda a região
ção. metropolitana -, acabando com a insegurança em

Não existe violência por parte de grevistas e das nossas ruas e cidades, pondo fim ao vergonhoso es-
oposições nas manifestações sociais, e a prova são petáculo da Febem e principalmente respondendo às
os atos públicos na Paulista, no Palácio, em Curitiba graves acusações que pesam sobre seu Governo, de-
(em 2 de junho) e em Brasília (em 24 e 31 de maio), ixando instalarem-se as CPls na Assembléia sobre a
sem nenhum incidente. Violência foi a exercida sem CDHU e a educação.
nenhuma necessidade em Porto Seguro, contra estu- Melhor será se o Governo estadual negociar
dantes e índios indefesos; no Paraná, contra os com os servidores e atender suas reivindicações -
sem-terra, que custou a vida de um assentado; e na assim a greve acabará -, em vez de trilhar o caminho
Paulista, que quase custou a vista a um fotógrafo que vergonhoso das provocações e manipulações que
estava trabalhando. certamente vão enxovalhar biografias.

Quando não temos tropa de choque, não temos Que não sujem as mãos agora e, sempre que
violência, e salta à vista que os únicos dois incidentes repetirem que o Governador recebeu um mandato
graves foram provocados pelo Governador Covas. popular, não se esqueçam de dizer que Mário Covas

Ao me acusar de incitar a violência, Covas co- só se elegeu por duas vezes graças ao apoio, antima-
mete uma violência moral comparável à violência ffsi- lufista, do PT. Sem o apoio dos eleitores petistas, Co-
ca que sofreu, com o agravante de que eu não posso vas não seria governador de São Paulo.
defender-me com os mesmos recursos de um Gover- O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (PFL _ RJ.
no de Estado.

O tucanato vem assumindo o discurso da lei e Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, mais uma vez os pensionistas

da ordem, o velho chavão de nossas elites, segundo o e os servidores federais ativos e inativos do INSS que
qual a questão social se resolve com policia. De cons- compareceram, ontem pela manhã, à agência do
ciência pesada, quer buscar bode expiatório para jus- Banco do Brasil, no centro de Niterói, na esperança
tificar a repressão que desencadeou no Pais. Sabe de receberem o pagamento, ficaram desapontados.
que, com a política e o modelo econômico que im- Embora a assessoria do INSS tivesse garantido que o
plantou no Brasil, não tem como dar respostas ao de- pagamento, atrasado desde sexta-feira, estaria na
semprego, à exclusão social, ao aumento da crimina- conta dos beneficiários ainda ontem, a promessa não
Iidade.

se cumpriu.
Estamos regredindo aos tempos da República

Velha e da ditadura. Tanto o Governo Federal como A falha afetou todos os Municípios ligados à Ge-
Covas querem intimidar sindicatos e movimentos rei- rência de Niterói, com seus mais de 50 mil aposenta-
vindicatórios e despplitizá-Ios, como se isso fosse dos e pensionistas.
possrvel. Nada aprenderam com nossa história re- Sr. Presidente, procurado para esclarecimento,
cente e em vão tentam dividir o movimento grevista e o Banco do Brasil, que recebe a transferência dos re-
separá-lo dos partidos de esquerda. cursos do INSS para pagamento dos beneficiários e

Para eles seria ótimo se deixássemos de dar servidores do instituto, confirmou, por intermédio de
apoio a greves e movimentos sociais. Como não con- sua assessoria, que o atraso não está relacionado
seguem que o façamos, optaram pelo caminho per- com as agências, mas sim com o repasse do INSS.
verso de tentar jogar a opinião pública contra as enti- Atrasos como esse estão ficando freqüentes
dades e o PT, acusando-nos de objetivos eleitorais e nos Municípios do Estado do Rio de Janeiro.
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Encaminharei requerimento de informações ao
Ministério da Previdência e Assistência Social para
que seja esclarecido o porquê dos atrasos nos paga
mentos dos pensionistas e servidores federais no
Estado do Rio de Janeiro. '

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente Sras. e
Srs. Deputados.

O SR. MAX ROSENMANN (Bloco/PSDB - PRo
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, com o surgimento da Nova
Economia, baseada na tecnologia de informação, a
educação tornou-se um fator ainda mais preponde
rante no desenvolvimento das nações. Nesse novo
mundo, ativos físicos perdem espaço para idéias. O
sucesso das pessoas depende cada vez mais da edu
cação.

Isso está causando uma revolução em todo o
mundo, revolução essa que também tem reflexos di
retos na vida brasileira. A educação está começando
a mudar a cara de nosso País, graças aos esforços do
Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso
e do Ministro Paulo Renato de Souza.

Todos os indicadores educacionais nos últimos
anos estão mostrando um avanço inédito, abrangen
do as parcelas mais pobres da população. Atualmen
te, 96% dos jovens brasileiros entre 7 e 14 anos estão
na escola. Para as crianças com 7 anos, essa partici
pação já é de 98%, semelhante à dos países ricos.
Pela primeira vez na História, o acesso ao ensino está
praticamente universalizado no Brasil.

No último relatório da Unesco, a expectativa de
permanência na escola das crianças brasileiras com
5 anos saltou de quase 11 ,8 anos em 1991 para 14,8
anos em 1997.

Além disso, houve uma redução importante dos
índices de repetência e evasão, que sempre foram um
dos grandes problemas da educação brasileira. Em
1982, nada menos do que 76% dos jovens do ensino
fundamental não estavam na série correspondente à
sua idade. Esse número caiu para 46% em 1998. É
ainda muito alto, mas a tendência é claramente positi
va.

A repetência representa um alto custo, pois a
mesma criança gasta duas ou mais vezes o mesmo
investimento. Estima-se que o custo da repetência
atualmente esteja na casa dos cinco bilhões de reais.
Mas o pior custo é o social, pois o aluno repetente
acaba sendo estigmatizado, perde a auto-estima e
muitas vezes abandona a escola.

Felizmente, essa cultura da repetência está
sendo vencida, com a implantação de novos siste
mas, como o de ciclos no ensino fundamental, onde

não há essa figura esdrúxula, pois cada vez mais os
educadores se conscientizam de que escola não é
para reprovar, mas para ensinar.

A combinação de cada vez mais alunos no ensi
no fundamental com repetência em queda gerou um
fenômeno que fez explodir o número de alunos no en
sino médio. Os números são impressionantes - nos
últimos cinco anos houve um crescimento de 57%
nas matrículas, o equivalente a um acréscimo de qua
se três milhões de novos alunos. Em um período de
dez anos, o número de estudante~ mais do que do
brou, aumentando em 4,3 milhões.

E é justamente no ensino médio que está o
grande desafio para a educação brasileira nos próxi
mos anos. A tendência é de que o crescimento obser
vado, superior a 10% ao ano, continue. O desafio é
seguir criando vagas sem que a qualidade caia.

Entre os fatores que impulsionaram os bons re
sultados obtidos pelo Governo Federal nessa área
está a criação do Fundo de Manutenção e Desenvol
vimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério (FUNDEF). Partindo de uma idéia simples
- a de que o dinheiro vá para onde estão os alunos -,
o Fundef estabeleceu um estímulo prático para que
as Prefeituras busquem colocar todas as crianças de
seus municfpios na escola.

Mas, para que todo esse processo tenha êxito
no sentido de elevar a qualificação e, por conseqüên
cia, a qualidade de vida de nossa população, é funda
mentai que ele tenha continuidade. Por isso, quero re
gistrar aqui, em primeiro lugar, meu reconhecimento
pelo trabalho sério que o Pres!dente Fernando Henri
que e o Ministro Paulo Renato fizeram nessa área,
priorizando de verdade o investimento em educação
e encarando esse desafio.

Ao mesmo tempo, faço aqui um apelo para que
todos continuem a apoiar esses esforços, pois so
mente dessa forma poderá o Brasil colocar-se um dia
lado a lado com as nações mais desenvolvidas do
mundo, graças não tanto à riqueza econômica, mas à
qualidade de vida de todos os seus cidadãos.

Sr. Presidente, peço a V. Exa. que autorize a di
vulgação do meu pronunciamento no programa A Voz
do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. RUBENS BUENO (PPS - PRo Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, os problemas que envolvem a violência
no Brasil são tão complexos que precisamos pensar
em suas soluções por etapas. Não só complexas mas
também contraditórias são as políticas adotadas para
conter a violência. Um exemplo disso é que, apesar
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da lei que tornou crime o porte de armas ilegais, os in- essas pessoas passam por um momento de extrema
divíduos pegos em flagrante só precisam pagar dor e quando refletem melhor alcançam a consciên-
R$60,OO de fiança para serem liberados da delegacia. cia de que a perda da liberdade já é castigo suficiente

Da mesma formajnjusta, q~quer autor de rou- para punir alguém.
bo condenado pela pena mínima de 5 anos e 4 meses Para uma polícia mais eficiente, como já foi pro-
é liberado, por bom comportamento, onze meses de- posto, a unificação parece ser a melhor saída, É as-
pois. Essa atitude é mais do que absurda, mas o pro- sim na França, na Itália, na Espanha e em Portugal,
blema é que ela desafoga os presídios e também de- todos esses países com baixo índice de violência.
legacias, já que muitos presos cumprem pena ali, por Uma polícia eficiente e sem rivalidades intimidaria a
conta da superlotação. ocorrência de tantos crimes graves e faria reduzir-se

A reduzida verba do Plano Nacional de Segu- no País esse problema terrível que é a violência.
rança é gasta em duas polícias que, além da eficiên- Era o que tinha a dizer.
cia questionável, não conseguem entender-se. Novos O SR. JOÃO HERRMANN NETO (PPS - SP.
presídios precisam ser construídos para que os pre- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
sos não sejam simplesmente liberados de suas pe- Sras. e Srs. Deputados, recentemente deparamo-nos,
nas e provoquem mais danos à sociedade, cujo preju- em todos os meios de comunicação, com denúncias
ízo já contabiliza muito mais do que o valor liberado bem fundadas de que recursos do FAT, destinados ao
pelo Governo para conter a violência. financiamento de cursos de reciclagem profissional,

É evidente que a solução para a violência pare- estariam sendo desviados para funções outras que
ce estar muito mais na prevenção, e por isso, Sr. Pre- não aquelas de destino.
sidente, defendo uma política que se preocupe com Diante da situação em que vive o trabalhador,
medidas que possam eliminar a violência antes mes- enfrentando, a uma só vez, todo tipo de desemprego,
mo de sua ocorrência. Programas sociais realizados seja o conjuntural, seja o estrutural, e necessitando,
junto às comunidades de baixa renda, que tenham por isso mesmo, participar de cursos que lhe permi-
como prioridade a saúde, a prática de esportes e a tam melhorar o currículo e com isso retornar mesmo
produção artística desses cidadãos, reduzirão pro- ao mundo do trabalho, horroriza-nos, Sr. Presidente,
gressivamente os números da violência no País. que os recursos a isso destinados tenham sido aplica-

Infelizmente não há como mudar os fatos, e tor- dos em funções outras, muito diversas daquelas an-
na-se necessário encontrar uma saída para os muitos tes planejadas.
presidiários do Brasil. Acredito que o trabalho é a me- O Sr. Líder do Governo, Deputado Arthur Virgí-
Ihor saída para essas pessoas que devem ficar confi- lia, chegou a anunciar a criação de uma CPI para exa-
nadas nas prisões. O sistema carcerário brasileiro minar o assunto, e com o nosso aplauso, pois enten-
precisa ser repensado. A alimentação, o vestuário e a díamos, como, aliás, seguimos entendendo, que não
manutenção do presídio devem fazer parte da tarefa é admissível acobertar um comportamento assim tão
diária dos próprios presos. Além disso, a produção re- pernicioso como o desvio de recursos de um fundo
munerada dentro das prisões, como já acontece em que tem por objetivo o amparo de nosso trabalhador.
alguns lugares do-País, aumenta a atlto-estima-cla~-- E de ~are,8f.--Presi€lente, nosso assalariaeo bem
quele indivíduo que, apesar de ser um criminoso, que necessita.
quer fazer algo para mudar sua situação. A questão, no entanto e num repente, desapare-

A superlotação dos presídios é um castigo que ceu das manchetes dos jornais, deixou de ser anunci-
não educa e S9 provoca revolta. Os presos fiqª-m con- ada nos noticiários de televisão. Mas veio a ser reto-
finados em um pequeno espaço, criam leis peculiares mada pela revista semanallSTOÉ, que dedica-à ma=-
de convivência e, na primeira oportunidade, fogem téria duas páginas de notícias acachapantes.
para cometer outros crimes. Se a eles fosse dada a E vamos deter-nos numa delas. É que o nobre
chance de se recuperarem de seus erros anteriores Deputado Avenzoar Arruda, ilustre representante do
por meio do trabalho e da reeducação de seus hábi- PT paraibano, afirmou à revista que o dinheiro daquele
tos, os prejuízos à sociedade seriam bem menores. fundo tem servido para cooptar as centrais sindicais.

A grande contradição existente é que, para algu- Mas cooptar para quê, Sr. Presidente? Sabe-
mas pessoas, os contraventores precisam pagar por mos que centrais sindicais, e mesmo alguns sindica-
seus delitos com a degradação humana. As vítimas e tos, individualmente, patrocinaram a realização de
suas famílias querem ver o sofrimento daqueles que cursos técnicos que auxiliassem seus afiliados numa
lhes provocaram algum mal. Entretanto, acredito que reciclagem de emergência com a qual pudessem ofe-
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recer-se a outros setores de trabalho. Evimos mesmo O Congresso examinou, por longo tempo, a re-
como alguns dirigentes protestaram contra a decisão forma do Judiciário. Nosso Partido, o PPS, esteve
governamental anunciada pelo Sr. Ministro do Traba- desde o início ao lado dos que buscavam essa refor-
lho, no sentido de exercer maiores e mais efetivos ma, defendida mesmo por representantes de relevo
controles sobre a aplicação dessas verbas. Mas é de- daquele Poder da República. Mas, é certo, prendía-
primente saber que os recursos de amparo ao traba- mo-nos, como não poderia deixar de ser, a tecnicali-
Ihador estejam servindo para manter as centrais sin- dades e concepções outras atinentes à estrutura or-
dicais atreladas às propostas do Governo, mesmo ganizacional dos Srs. Juízes, com o que se procuraria
que em algumas particulares decisões. viabilizar o máximo de dinamismo e eficácia a suas

E deprime porque temos estado junto aos que, tarefas de julgar o que lhes era entregue para julgar.
de todas as formas, lutam por uma real e autêntica Mas a reforma de mentes e de consciências não
autonomia sindical, autonomia que somente será poderia estar entregue aos cuidados dos legislado-
atingida quando o movimento obreiro, como um todo, res. E essas reformas, pelo que estamos vendo, fa-
desvincular-se da ação governamental, a reboque da zem-se mais que urgentes.
qual não pode seguir atuando. Aliás, desde 1989, por Tomar a ovelha negra pela qualidade do reba-
iniciativa de um nosso companheiro, o ex-Deputado nho seria desastroso, como desastrosa é qualquer
Augusto Carvalho, tramita pelo Congresso projeto de generalização da espécie. Mas dói, dói muito saber
lei que objetiva extinguir esse excrescente e antide- que um Desembargador, ex-Presidente de um dos
mocrático imposto sindical. Lideranças sindicais - e mais importantes Tribunais Regionais do Trabalho, o
não apenas do PT - anunciam, a cada pleito eleitoral de São Paulo, está foragido, impedindo com isso que
em sua entidade, a disposição de devolver aos afilia- se cumpra o mandado judicial para sua prisão.
dos aquele imposto maldito. Nada se faz de concreto, Agora, a imprensa abre largos espaços para no-
no entanto. E mesmo no Congresso, onde é das mais ticiar que alguns ministros do Supremo foram aos
atuantes a bancada do PT, nenhum passo decisivo se Estados Unidos, com passagem e estada pagas por
deu nesse sentido. empresas de telecomunicações, apenas para estudar

E agora, para cúmulo dos cúmulos, aparecem a~gun~ aspectos jurídico~ dessa? mesmas telecomu-
as denúncias de que as centrais sindicais estariam nIcaçoes. "Ora, Sr. Pr~sldente,. ISS~ aprende-se em
sendo utilizadas (cooptadas, no dizer do nobre Depu- q~alquer lIvro, encontravel nas I~vranas por uns 50 re:
tado petista) pelo Governo, restando a cada um de a~s ou pouco menos, Melhor aInda: um_software" ai
nós as angustiantes perguntas: mas cooptadas para ~Isponl~el,. pode fornecer ~oda a,leglslaçao, toda a JU-
quê? Utilizadas para quê? Pois que em nós ressurge n~~rudencla a esse respe,lto, alem de a!guns comen-
a amarga certeza de que o movimento sindical, no t~nos formulados por pentos na ~até~la. Tudo, bem
Brasil nada obstante os avanços obtidos principal- dizendo, a custos absolutamente Infenores a passa-
ment~ desde a proclamação da Carta de 1988, ainda gen~ de a~ião de primeira cla~se, ~ospedagem em
segue atrelado aos desígnios governamentais, o que, hotels,de CInCO estrelas, e o mais dai. decorrente. .

- para dizer o mínimo, é profundamente lamentável. E de causar arrepios ver e OUVir urn-de.sses mi-

A CPI t d f
" d' d d nistros defender a viagem e, com ela, o patrocínio es-

, ao que es amos ven o, OI elxa a e ,. P f" I S E d . d- N h 'd~' t' d puno. arque, a Ina, . xa. evena ar por certo quemao. en uma provI encla parece que se es a a 0- - - . .

t nd t d d
' . t essas empresas nao estao gastando dInheIro, mas

a o para a re orna a os recursos cnmInosamen e ... " .
d . d I FAT: E . rt t f d ' sim investindo, com Interesses, POIS, que acabam por
esvl~ os pe o ~ . esse Impa an e un o, que e, amesquinhar a função de julgar, que por certo deve

repetimos com. ,enfase, de a~?aro ao trabalhador, ser exercida com a mais absoluta isenção.
acaba sendo utilIzado para pohtlcas menores que en- _ . .
volvem - é de estarrecer _ as representações sindi- Por outr? lado,. a Federaçao .Brasllelra de Ban-
cais mesmas desses trabalhadores. c~s, uma entidade IIgad~, esse~cla~ment~, ao. setor

. pnvado de nosso mundo fInanceiro, finanCIou a Ida de
Passamos, Sr. Presidente, a outro assunto. outros membros do Judiciário, em especial do Tribu-
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, essa via- nal Superior do Trabalho, para uns dias de dolce far

gem de ilustres membros de nosso Poder Judiciário niente num dos hotéis de maior luxo do litoral per-
financiada por empresas privadas necessita de uma nambucano, tudo para discutir questões trabalhistas,
análise mais cuidada, sem passionalidade, é certo, questões que, assim o entendemos, devem ser anali-
mas sem deixar de lado, essencialmente, a inoportu- sadas nos gabinetes dos Srs. Ministros, no entrecho-
nidade desses passeios, para dizer o menos. que de idéias nas audiências judiciais, mas nunca no
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luxo, e num luxo a que jamais terá acesso um, um só PT.
trabalhador brasileiro. Titular: Pedro Celso.

Como legisladores, Sr. Presidente, cumprimos Suplente: João Magno.
nossa obrigação. Entregamo-nos a fundo na discUB- PPB.
são atinente à reforma do Judiciário, na certeza ou, Titular: Edmar Moreira.
pelo menos, na esperança, de que estaríamos levan- Suplente: Herculano Anghinetti.
do àquele Poder melhores condições de atuação em PDT.
sua meritória tarefa de fazer justiça à nossa cidada- Tt " OI' . P'
nia. Mas se comportamentos da espécie seguirem I u ar: Implo Ires. .
ocorrendo, e, o que nos parece pior, com a anuência Suplente: Wanderley MartinS.
dos Srs. Ministros-Presidentes, é de prever-se que Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.
essa reforma, como qualquer outra, se frustrará por Titular: Agnelo Queiroz.
inteiro. Suplente: 1 vaga.

Muito obrigado pela atenção. PPS.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Sérgio) - Antes de Titular: Regis Cavalcante.

dar prosseguimento à sessão, esta Mesa dá conheci- Suplente: Ayrton Xerêz.
mento ao Plenário do seguinte O SR. PRESIDENTE (Luiz Sérgio) - Passa-se

ATO DA PRESIDÊNCIA

O Presidente da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 38 do Regimento Interno, decide cons
tituir Comissão Externa destinada a, no prazo de 180
(cento e oitenta) dias, "esclarecer em que circunstân
cia ocorreu a morte do ex-Presidente Juscelino Ku
bitschek, em 22 de agosto de 1976, em acidente ro·
doviário ocorrido na Rodovia Presidente Dutra, Km
165, no Município de Resende", a requerimento do
Senhor Deputado Paulo Octávio, e

Resolve:
I - designar para compô-ia, na forma indicada

pelas Lideranças, os Deputados constantes da rela
ção anexa;

11- convocar os membros ora designados para a
reunião de instalação a realizar-se no dia 15 de maio
de 2000, quinta-feira, às 10 horas, no Plenário nº 15,
do Anexo 11.

Brasília, 14 de junho de 2000. - Michel Temer,
Presidente.

São os Deputados:
B[oco Parlamentar PSDB/PTB.
Titulares: Carlos Mosconi, Danilo de Castro e

Maria Abadia. ,
. Suplentes: Inaldo Leitão, João Castelo e Zulaiê

Cobra.
Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN.
Titulares: Hélio Costa e Osmânio Pereira.
Suplentes: Jorge Pinheiro e Luiz Bittencourt.
PFL.
Titulares: Paulo Octávio e Ronaldo Vasconcel-

los.
Suplentes: Jaime Martins e Roberto Brant.

ao

v - GRANDE EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Edinho Bez,
do Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN.

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobres colegas
parlamentares, nesta oportunidade venho à tribuna
tratar àa reforma do Sistema Financeiro Nacional, ou
melhor, da regulação do art. 192 da Constituição
Federal.

Inicialmente, agradeço ao meu partido, PMDB,
ter-me designado Relator-Geral deste importante
tema que estamos discutindo nesta Casa. Agradeço
também ao Presidente Danilo de Castro, aos colegas
da Comissão e aos demais parlamentares o apoio
que tenho recebido.

A reforma do Sistema Financeiro Nacional
decorre de mandamento contido no art. 192 da Cons
tituição Federal.

Diz o caput desse artigo:

Art. 192. O sistema financeiro nacio
nal, estruturado de forma a promover o de
senvolvimento equilibrado do País e a servir
aos interesses da coletividade, será regula
do em lei complementar, que disporá, inclu
sive, sobre:

E em enumeração aberta, fixa diretrizes para a
regulação determinada.

Em oito incisos são relacionados os conteúdos
básicos da estruturação preconizada pelo artigo: a
autorização para o funcionamento das instituições fi
nanceiras; a autorização para os estabelecimentos
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de seguro, resseguro, previdência e capitalização; as os maus pagadores e se recorrer à Justiça. Infeliz-
condições para a participação do capital estrangeiro mente, alguns segmentos dentro da Justiça ainda pri-
nas instituições financeiras nacionais; a organização orizam esse tipo de taxa de 12% ao ano. É um absur-
e o funcionamento do Banco Central e demais institui- do. Na qualidade de Relator-Geral, não medirei esfor-
ções financeiras; os requisitos para a designação de ços para tirar esse absurdo que consta da nossa
seus diretores e os impedimentos posteriores ao Constituição Federal.
exercício do cargo; a criação de fundo ou seguro de Nos onze anos que nos separam da promulga-
crédito, aplicações e depósitos; os critérios restritivos ção da Constituição Federal de 1988, vários parla-
de transferência de poupança de regiões com renda mentares apresentaram proposições com a finalida-
inferior para outras de maior desenvolvimento; e, fi- de de regulamentar o art. 92, tanto de forma abran-
nalmente, o funcionamento das cooperativas de cré- gente quanto direcionada a um dos mercados que
dito. compõem o sistema financeiro, ou ainda para regular

Três parágrafos aduzem diretrizes suplementa- aspectos pontuais, como os impedimentos dos direto-
res para a regulamentação do artigo. O primeiro des- res do Banco Central, após o exercício do cargo ou si-
creve as características da autorização de institui- gilo bancário. Não faltaram iniciativas parlamentares
ções financeiras e de estabelecimentos de seguro. O isoladas que visam a uma nova estruturação do Siste-
segundo estabelece que os recursos financeiros rela- ma Financeiro Nacional.
tivos a programas e projetos de caráter regional de Também gostaria de registrar que inúmeras pro-
responsabilidade da União sejam depositados em postas e projetos, de iniciativa dos parlamentares
suas instituições regionais de crédito e por elas apli- desta Casa, tramitam com o objetivo de modernizar-
cados. O terceiro parágrafo fixa em 12% ao ano o limi- mos, reestruturarmos o nosso Sistema Financeiro
te máximo para as taxas reais de juros. Nacional. Não lograram êxito porque não há interesse

Nesse sentido, Sr. Presidente, a própria Consti- da Casa no todo, uma vez que existem divisões. Essa
tuição Federal, embora todos entendamos que é pre- Comissão Especial tem o papel de convencer os de-
ciso modificá-Ia, diz que os depósitos captados nas mais colegas da Casa, em especial dentro da nossa
pequenas comunidades, nas regiões mais carentes Comissão, por meio de audiências públicas, com o in-
deste País, devem ser aplicados na própria região, e tuito de fazer com que possamos convencer as autori-
não favorecer regiões mais desenvolvidas, maiores. dades da área do sistema financeiro, em âmbito fede-

Existem distorções nesse sentido, e não há fis- ral, em especial da área econômica do Governo Fe-
calização eficaz fazendo com que os recursos capta- deral, de que precisamos modernizar ainda mais o
dos nas regiões menores, mais carentes, fiquem real- nosso sistema financeiro. Não que o sistema financei-
mente voltados para alavancar o desenvolvimento da- ro do País seja ruim.
quelas comunidades. Esse é um dos assuntos de Tive oportunidade de visitar onze países, Depu-
suma importância que serão discutidos e priorizados tado João Pizzolatti, para discutir o sistema financeiro
na nossa Comissão. internacional. Visitamos dezessete países, onze ex-

O terceiro, que fixa em 12% ao ano o limite má- clusivamente através da nossa Comissão e de conta-
ximo das taxas de juros reais no Brasil é uma aberra- tos com autoridades no exterior para estudar o siste··
ção. Tanto é verdade que não é cum~rido. Nenhum ma finan.ceiro m.undial, em .especial os ,:"ais mode~-
banco cumpre nem pode cumprir. E não o faz porque nos, ~als atualizados, maIs desenvolVidos e mais
O Banco Central, por meio da taxa Selic, a taxa bási- respeitados do mundo.
ca, informa os juros de determinado momento, que Não temos dúvida de que precisamos fazer a
hoje estão na ordem de 19%, ou seja, maior do que nossa reforma do sistema financeiro. Entretanto, não
12% ao ano. Como pode o banco captar, no mínimo, a obstante essas iniciativas, não se conseguiu, nem na
19% e aplicar a 1%? Há algo errado, salvo se aprovar- Câmara nem no Senado, a aprovação, no âmbito de
mos, neste Congresso Nacional, em concordância Comissão Técnica, de um projeto de lei complemen-
com o Poder Executivo, dotação orçamentária para tar ou de um substitutivo, para ser apreciado pelos
esse fim. Quando se generaliza, fixa-se uma taxa bá- respectivos Plenários.
sica na ordem de 19% e, ao mesmo tempo, uma taxa Vale lembrar que depois de muitas discussões
de 12% ao ano para empréstimo. Essa equação não nesta Casa, lá nas Comissões Técnicas, mas tam-
dará certo nunca. Devemos ter a coragem de banir bém na Comissão Especial que trata especificamente
isso da Constituição Federal. Nãe tenho dúvida de da reforma do sistema financeiro, também não se
que é uma aberração e serve apenas para favorecer chegou a uma conclusão. Lá discutimos assuntos de
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suma importância nessa área, com a participação de portantes. Desse modo, a rejeição sistemática e defi-
representantes praticamente de todos os segmentos nitiva ao limite de juros inviabilizou a regulamentação
do Sistema Financeiro Nacional e até mesmo fora do do Sistema Financeiro Nacional, na forma determina-
nosso País. Muitas coisas, nesses últimos dez anos, da pela Constituição.
foram alteradas. O próprio Banco Central fez algumas No entanto, essa lacuna não deve ser debitada
mudanças. unicamente ao Congresso Nacional. De fato, sendo

Os assuntos aqui foram levantados e discutidos. matéria que envolve competências de órgãos públi-
Obviamente que representantes e assessores dos cos federais, a iniciativa da lei complementar, por for- .
Ministérios, em especial os da área econômica nesta ça do art. 61, §§ 1Ee 2E, é reservada ao Presidente da
Casa, com certeza, levaram ao conhecimento do Mi- República. Não há, entretanto, nenhum registro de ini-
nistério da Fazenda, do Banco Central, da Caixa Eco- ciativa presidencial com vista a regulamentar o art.
nômica Federal, do Banco do Brasil, do BNDES etc, e 192, o que só corrobora a assertiva anterior sobre o
muita coisa mudou. Mesmo não estando concluídos desinteresse da autoridade monetária de pôr em vi-
os trabalhos nesta Casa, valeu o fato de aqui levantar- gência o limite dos juros reais.
mos diversos assuntos de importância na área finan- Cabe observar ainda que embora houvesse
ceira. sempre uma forte rejeição ao limite de juros reais, não

Não tenho dúvida de que vamos encerrar os houve, salvo na revisão constitucional de 1994, em
nossos trabalhos. Não somos ingênuos em acreditar que foram apresentadas diversas emendas supressi-
que teremos uma movimentação normal, um ritmo vas, um movimento organizado no sentido de revogar
normal na nossa Comissão, porque já estamos come- o § 32 do art. 192. As poucas proposições que objeti-
çando a sentir falta de alguns Parlamentares, o que é varam tal intento não mereceram nem a constituição
compreensível, pelo fato de estarem voltados para de uma Comissão Especial para apreciá-Ias. Só mais
suas bases, acompanhando, junto aos diretórios mu- recentemente, o Senado Federal aprovou a Emenda
nicipais, a composição das chapas, visando às elei- Constitucional nº 53, de 1999, oriunda do Senado Fe-
ções para prefeitos e vereadores. Eu mesmo já estou deral, de autoria do Senador José Serra, que em seu
tendo dificuldades de conciliar os trabalhos aqui e na texto original revogava todo o art. 192 e no substitutivo
minha base, em Santa Catarina. aprovado revoga apenas os incisos e parágrafos e dá

Estamo-nos preparando. Não vamos parar. Ha- nova redação ao caput do artigo.
verá ainda algumas audiências públicas, mas, a partir Não obstante estas apreciações, formuladas
de outubro, vamos dar prioridade zero, com a aquies- com o intuito de dar a conhecer o desenvolvimento da
cência do Presidente desta Casa, Deputado Michel discussão da matéria e as dificuldades que seu trata-
Temer, e dos demais colegas que nos têm dado força mento tem enfrentado no Parlamento, é forçoso afir-
para que possamos apresentar um relatório impor- mar que sua relevância exige do Congresso Nacional
tante para o País. a discussão e aprovação da lei complementar de es-

Muito embora haja interesse de grande número truturação do Sistema Financeiro Nacional.
de parlamentares, a regulamentação do art. 92 sem- O Sr. Coriolano Sales - Permita-me V. Exa. um
pre teve como grande obstáculo para sua consecução aparte?
o limite de juros estatuído no § 3º do artigo que citei O SR. EDINHO BEZ - Pois não, Deputado Cori-
inicialmente. olano Sales.

A manifestação no STF, de que o § 3º não era O Sr. Coriolano Sales - Nobre Deputado, inici-
auto-aplicável e que a regulamentação do artigo de- almente, tenho a satisfação de cumprimentá-lo por
veria ser objeto de uma só lei complementar, trans- estar na tribuna da Casa tratando de uma questão re-
mudou a rejeição ao limite de juros reais em rejeição à levante para o País: a regulamentação do art. 192 da
regulamentação do artigo. Constituição Federal, que trata do Sistema Financeiro

De fato, tanto a administração econômica do Nacional. Naturalmente, no bojo dessa regulamenta- ~

Governo quanto as instituições financeiras combate- ção virá a reforma do Sistema Financeiro Nacional.
ram a regulamentação do limite de juros imposto pelo Eu, que sou membro da Comissão já há algum tempo,
§ 3R, como forma de postergar sua vigência. A autori- testemunho o esforço de V. Exa., agora como Rela-
dade monetária, pela razão de que o limite represen- tor-Geral da Comissão, e seu empenho no sentido de
taria uma grave ameaça à formulação da política mo- encontrarmos caminhos para procedermos a essa re-
netária; e as instituições financeiras, pela óbvia rejei- gulamentação - essencial para estender, melhorar,
ção ao tabelamento de um de seus preços mais im- aperfeiçoar o Sistema Financeiro Nacional, dando-lhe
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uma função mais adequada para se constituir, princi- tituições, denúncias de prodigalidade na utilização de ra-
palmente o sistema bancário, no indutor do desenvol- cursos públicos para socorrer instituições falidas, e urna
vimento socioeconômico do País. Temos andado por relação no mínimo suspeita entre ex-diretores do Banco
alguns países. Conhecemos os sistemas financeiros Central e instituições financeiras, após o exercício no
dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, do Ja- cargo, pelo menos foi muito noticiado.
pão e de vários outros países e podemos assegurar Vale lembrar - e é do conhecimento de todos _
que é da, essenci~lidad~ desta ~asa procede~ ~ ref~r- que o Governo tomou as iniciativas. E estamos felizes,
ma do Sistema ~Inancelr~ NaCional. E a partlclpaçao Sr. Presidente. Houve denúncias e algumas coisas to-
de V. Exa. tem Sido grandiosa. Estou certo de que, na ram apuradas. Pior se não fossem sequer divulgadas.
medida em que pudermos avançar nos debates, va- ..,
mos realmente executar uma grande tarefa em bene- E quero registrar, Sr. P~esldente, com muito pra-
frcio do País. Sou daqueles que acham que o crédito zer, a presença no ~Ienárro, d~ Senador Gerald?
é um direito hoje da população de qualquer país. Nes- Altho~, de Santa C:atarma e, comcldentemente, da ,?I-
se sentido a reforma do sistema financeiro e mais nha Cidade, Tubarao. Portanto, quero fazer este regls-
especifica~ente, do sistema bancário é es~encial tro e desejar boas-vindas a S. Exa.
para criar uma base financeira no Pars. Hoje estamos Por outro lado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
convivendo com o drama da violência e da criminali- tados, assistimos a um inusitado avanço do capital es-
dade terrível que existem no nosso País, e essas trangeiro no mereado financeiro nacional, do qual já do-
questões da exclusão social não serão resolvidas mina 4OO1Ó dos ativos. A dominação estrangeira do mer-
sem se mexer no sistema financeiro, no sistema ban- cado financeiro nacional tem sido tão rápida e fulminan-
cário, para modificar o sistema bancário. Precisamos te que, ante a possibilidade de o leilão de privatização
ter no Brasil os bancos populares, abrir as cooperati- do Banespa ter corno vencedor uma instituição estran-
vas de crédito, para que elas possam cumprir o papel geira, já se levanta urna onda de indignação e um movi-
que cumprem na Alemanha, na França, no Japão, menta contrário à desnacionalização do setor.
nos Estados Unidos da América, no Canadá, enfim, A condução desse processa e a solução das cri-
nos países civilizados, que tiveram nessas estruturas ses do Sistema Financeiro Nacional têm passado ao
de crédi!o, de base, da s~iedade um ca~inho par? a largo das discussões parlamentares. Utilizando-se do
promoçao ,do desenvolVimento econômico e S?C'~1. instrumento jurídico da medida provisória e dos pode-
Estou confiante no trabalho de V. E~a., da Comlssao res delegados ao Conselho Monetário Nacional pela
e desta C~sa para podermos, proxlm~mente, ofere- Lei nll 4.595, de 1964, um diploma legal aprovado no
cer ao Pais uma regulamentaçao condizente com os alvorecer da ditadura militar o Poder Executivo vem
tempos atuais do nosso sistema financeiro. decidindo de forma autocrática a regulamentação do

O SR. EDINHO BEZ- Agradeço o aparte ao no- setor.
bre Deputado Coriolano Sales, do PMDB da Bahia. Por essas razões cremos ser inadiável a dis-
Deputado a~~ante - n~o teve uma falta sequer nas cussão do Congresso Nacional sobre a regulamenta-
nossas reunloe~ - e ':fluito tem colaborado. É uma pes- ção do Sistema Financeiro Nacional, discussão que
soa que se dedica. Tive a ho~ra ~e conhecê-lo melhor merece ser ampla, transbordando inclusive os termos
nos trabalho~ da nossa Comls~ao. ~'ém de conhec~r do art. 192, com vista à retirada do art. 311 ou de outro
c?m profundld~de e e~ especial.a_area do cooperatl- dispositiVO_QUe-se revele anacrônico. -
vlsmo de crédito, tem tido uma VlsaO ampla pelos co- ... .
nhecimentos que adquiriu nas viagens ao exterior. O obJetiVO prinCipal será dotar o País de uma le-

T' d' 'Ié ' d tê I b gislação moderna e flexível, capaz de incorporar oIve o gran e pnvl glo e - o como mem ro ... .
desta Comissão e na qualidade de Relator-Geral nosso slst?ma flnancel,ro ao esforço de desenvolVI-
vou precisar muito da colaboração de V. Exa. ' ~entodna~onal como vigoroso fomentador da produ

çao e o consumo.
E o aparte de V. Exa. engrandecerá muito o meu ,

pronunciamento nesta Casa nesta oportunidade. Concedo um aparte ao nobre Deputado Seraflm

S P 'd S' F' 'N' I' Venzon.r. resl ente, o Istema Inancelro aCiona VI-
veu, nos anos 90, principalmente na segunda metade da O Sr. Seraffm Venzon - Nobre ~eputado, vou
década, já na vigência da Plano Real, momentos de tomar um pouco do pouco tempo que ~mda lhe re~a,

grande perplexidade, com a quebra de instituições finan- até porque, para este assunto, 25 minutos é muita
cairas tradicionais, descoberta de fraudes e manipula- pouco.
ções, intervenções e liquidações em bancos e outras ins- O SR. EDINHO BEZ - I: verdade, Deputado.
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O Sr. Serafim Venzon - Ainda mais para V. Exa. sa ser revisto. Aqui" deve-se criar um sistema de fis-
Mas quero falar, primeiramente, da grande responsa- calização que possa antever a quebra de um banco.
bilidade e orgulho que é para nós, catarinenses, tê-lo Conselho Monetário Nacional. O CMN deveria
??mo Relator do n.ovo ,s~ste'21a fi~nceiro do Brasil. E ter mais representatividade; hoje é composto apenas
Ja que a ref~rma tnb~t~na nao sal, V. Exa. passa a te~ por três membros, excluindo-se os diversos segmen-
um papel ~Inda mais Importante, porqu~ esse ser~ tos da sociedade que anteriormente o compunham.
um gran~e Instr~~ento para o de~envo~vlmen~o ~acl- Meios de pagamento. O Banco Central perdeu
anal. Sei ~ue vira favorecer ou Incentivar pnncl,P?I- o controle do meio de pagamento, que hoje represen-
mente a micro e ~ pequena empresa, o c~?per~tlvls- ta apenas 7%, e antes representava 60%. As formas
mo. Se Deus ~ulser, ter~mos uma ~oblhz~çao da de pagamento hoje utilizadas estão restritas aos car-
nossa economIa, como e, de fato, a Intençao de V. tões de crédito, cujas administradoras repassam/fi-
Exa. . . nanciam os pagamentos junto aos bancos privados,

~ SR. EDINHO BEZ - MUito obngado, Deput?dO onerando as taxas. Outras formas de pagamento utili-
Serafl.m Venzan, colega do P~T de Santa Catarina, zadas são o leasing, factoring, cheques especiais,
um bnlhante Parlamentar, dedicado, que tem a honra vendas a prazo cheques pré-datados operações em
de estar já no segundo mandato. Sempre trabalha- bolsa etc. ' ,
mos unidos quando o assunto é a defesa do Brasil e , . .
de Santa Catarina. I Consorcl~~. Dev~m ser regulamentados, eVltan-

Realmente, Deputado Serafim Venzon, V. Exª do que os usuanos seJ~~.lesa~os. , ,
tem razãf), e o Deputado Coriolano Sales já fez sinal Conselho. de Basllela. Sao v,lnte Itens que os
positivo. Precisaríamos aqui de duas horas. Banc?s C.entrals seguem, e cada Item desses deve

Defendo, ainda, uma ampla discussão até mes- ser discutido.
mo fora desta Casa, objetivando dar condições de Bancos. O Plano Real de FHC tem comO-base
manifestação a todos os segmentos e pessoas Iiga- os juros altos para evitar a volta da inflação, dificultan-
das ao sistema financeiro nacional. do o consumo. Em nome disso, retira-se o estímulo

Vou defender/sugerir a essa Comissão Especial dos setores produtivos. O papel da reforma do SFN é
que aprove requerimento de minha autoria, pois na grande nesse aspecto. O Brasil pratica uma taxa de
qualidade de Relator-Geral sinto na carne a necessi- 18% ao ano, uma das mais altas do mundo. Os ban-
dade de envolver nossa sociedade nesse assunto de cos cobram as taxas altas porque se embutem em
extrema importância para o nosso País. suas taxas o seu lucro, imposto, o compulsório, provi-

Por tratar-se de um tema a princípio complexo, são de inadimplê~cia e qualidade do crédito. Deve-~e
apresentarei, agora, apenas alguns tópicos/itens do r~ver o CIJS~O do sistema de pagamento. Deve:se p~IO-
Sistema Financeiro Nacional. nzar a agricultura, pequenas empresas, redIscutir o

Seminário de Curitiba. spread dos b~ncos. Deve ser viabilizado recurso para
Transformações no Mercado. Um dificultador o setor produtiVO em geral.

para a reforma são as transformações do Sistema Fi- Justiça. Hoje a Justiça favorece o mau pagador.
nanceiro Nacional e internacional. O avanço tecnológi- ~emos ~st~mpada a corrupção na. indústria, -comér-- .
co, a globalização, que chega aponto de retirar de nos- CIO, futebol etc.
sa poupança interna valores para financiar a dívida in- Função dos bancos públicos e privados.
terna e externa. Esse dinheiro era na realidade para fi- O Governo não deve abrir mão de ter uma Caixa
car em nossa economia, financiando os produtores e e um Banco do Brasilcomo~~
microempresários. Isso faz com que nossas empresas pria política. -
não possam competir, .pois o Governo fi.c~ com grande Debate.
parcela do nosso capital, gerando preJulzo de nossa . .
competição em âmbito internacional, inexistindo finan- ~anc~s estadu~ls. Devem ~~r mant.ldos nem
ciamentos para a indústria, agricultura, etc. ' que nao eXIsta dotaçao orçamentarra para ISSO.

Fiscalização nos bancos. Nos EUA os bancos Sistema Financeiro Mundial. Devem existir crité-
prestam conta periodicamente, existe' u'm fuMo garan- rios para a entrada do capital estrangeiro no País,
tidor para os depósitos, formado'pelo próprio sistema pois não podemos perder a soberania.
financeiro, que hoje é no valor de '100' mil dólares. No Seguros, títulos de capitalização e previdência
Canadá o seguro é de 60 mil dólares. No Brasil o segu- privada. São prioridade, como também a poupança
ro é de 20 mil reais, um valor muito irrisório, que preci- interna.
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Empregos. Discutir a terceirização dos setores, - o FMI não deve interferir na reforma.
procurando manter um número definido de funcioná- Banco Central:
rios, qualificando-os. _ fiscalização/auditoria;

Política., A refo~ma do siste",!~ financeiro não _ regulamentação mais atualidades de acordo
deve acontecer por Interesses pohtlcos ou em mo- com a realidade monetária'
mentos políticos. A reforma deve ser implementada e t d'· t ..
ser prioridade acima da política. - quaren ena para a Ir~ ona:

Barrar privatização. Enquanto não for concreti- - metas de controle da Inflaçao;
zada a privatização de um banco, pode-se trabalhar - fundo garantidor;
para evitá-Ia. - estabilidade da nossa moeda visando também

Relatório consultoria sobre bancos federais. O ao crescimento da nossa economia;
relatório encomendado pelo COMIF para rever o fun- - taxa de juros;
cionamento dos bancos federais é apenas um estudo, - acordo de Basiléia; requisito capital mínimo _
não existindo decisão final. Deve-se discutir o relató- patrimônio líquido de acordo com o ativo ponderado
rio e corrigir as defecções do sistema. Como exemplo, pelo risco.
discute-se a. ~x~stência de dois bancos federais no Sistema bancário:
mesmo mumclplo. O documento do COMIF deve ser , .
disponibilizado para as entidades sindicais. - bancos pubhcos;

Proposta/sugestões para o deputado: - bancos privados;
- disponibilizar o relatório do COMIF a respeito - cooperativas de créditos;

dos bancos federais; - taxa de juros/intermediária/consumidor;
- aos bancos a serem privatizados deve-se ga- - sistema de pagamento e recebimento;

rantir na lei complementar que os mesmos mante- - credibilidade dos cheques.
nh~m o núme,,? d~s ~gê~cias e linha de cr~dito ~~ra Insatisfação sistema financeiro: filas; lançamen-
agrrc~ltu~a e Industrra, Invocando-se o. dlsposltlV? tos sem autorização; altas taxas de juros.
constitucional de que se devem usar créditos para dl- R d - d t bá' I B C t I
minuir as desigualdades regionais' _ e uçao a axa ~Ica pe o a~co en ra. e o

. d f' . ,. . .. nao repasse dessa reduçao para os chentes do slste-
- ga~ntl~ os ~mpregos os unClonarlOS atlngl- ma financeiro.

dos pela pnvatlzaçao; R d - di"
_ manter a caixa de previdêncialfundo de pen- e ~çao o compu sono.

são pelo instituidor/ patrocinador; Repl~~: estamos.pensando em promo~er um en-
_ a caixa de assistência médica/odontológica _ contro - e Ja come~t~1 com o Depu~ado Conol~no Sa-

esse patrimônio deve ser desvinculado do negócio, les que vou su~errr IS~O à Comlssao - e realizar u~
ou seja deve ser mantido independentemente' ~ebate em â~b~to n~clonal, quem sabe fora de Bra?l-

, . . 'lia,com a partlclpaçao de todos os segmeFttos do SIS-
.- prev~dêncla.c0mplementardeve ser.le~a~a em tema Financeiro Nacional, para criarmos um conse-

consl~eraçao, a lei complementar deve diSCiplinar a lho. Pretendemos ouvir os Parlamentares da Comis-
matérra; são dentro de dois ou três dias. É apenas uma iniciati-

- para se avançar na reforma do SFN deve-se va. Estamos amadurecendo e definindo ainda a nos-
efetuar a reforma tributária; sa idéia. Esse encontro deverá contar com a partici-

- a automatização e terceiriza~ão devem. estar pação das principais autoridades nacionais e inclusi-
contempladas na reforma - moratória tecnológica; ve internacionais, tendo em vista a importância do as-

- ao invés da existência de conselhos, deve-se sunto. Não vamos esperar mais a reforma tributária.
criar comissões mistas de Deputados e Senadores; Estávamos esperando, colaborando, a pedido de par-

- Criar uma fiscalização autônoma do Banco lamentares e autoridades. Agora é para valer. Tere-
Central, evitando-se a ineficiência e os escândalos; mos o período eleitoral, mas vamos conduzir o pro-

- atentar para o fato de que a terceirização é a cesso sem parar. A partir das eleições de outubro, o
preparação para a privatização; tema terá prioridade máxima, com a aquiescência

- o capital estrangeiro é pernicioso. O resultado dos Parlamentares da Comissão e, em especial, do
conquistado pelos bancos estrangeiros no País é la- Presidente desta Casa, Deputado Michel Temer.
vado para fora. O Brasil perdeu o controle desse capi- O SR. SERAFIM VENZON - Sr. Presidente,
tal; peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE {Luiz Sérgio) - Tem V. Ex· alguns de nossos líderes, e tentarmos colocar em
a palavra. prática aquilo que foi considerado por todos uma ur-

O SR. SERAFIM VENZON (POT - SC. Pela or- gência. E à sociedade, o meu "sinto muito"; peço-lhe
demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- que aguarde até 2002, pois que esse substitutivo é
te, S"'S e Srs. Deputados, é com certa indignação qfJe adiado para 2001, e em sendo aprovado, só poderá
venho proferir meu discurso nesta Casa, hoje. Venho vigorar no ano seguinte.
lamentar o adiamento da votação da reforma tributá- A sociedade brasileira continuará sonhando
ria, pois acreditava que deste ano não passaria a com um sistema tributário que preze diminuir o núme-
transformação desse sistema atual, que é totalmente ro de impostos, simplificar a estrutura existente, me-
ultrapassado. Ihorar a distribuição da carga sobre os contribuintes e

Esse projeto de lei, que já tramita no Congresso aumentar a capacidade competitiva dos produtos e
• há mais de quatro anos, parecia ter tomado um novo serviços, num contexto de economia globalizada.

rumo quando o ilustre Deputado Michel Temer, Presi- E para encerrar, gostaria apenas de deixar uma
dente desta Casa, assumiu o compromisso de ao me- pergunta no ar: até quando a sociedade terá que es-
nos iniciar a votação, que no final das contas resultou perar pela reforma tributária?
em nada. Muito obrigado.

O grande problema, nesse caso em específico, O SR. PAULO PAIM - Sr. Presidente, peço a pa-
dá-se principalmente porque, apesar de todos esta- lavra pela ordem.
rem de acordo com. a reforma, cada autorid~de do O SR. PRESIDENTE (Luiz Sérgio) - Tem V. Ex·
Governo tem um projeto em separado. Ora, SI'" e Srs. a palavra.
Deputados, se todos estamos de acordo quanto à ne-
cessidade da tão esperada reforma tributária, não po- .O SR. P~ULO ~AIM (PT - RS. Pel~ ordem. P~o-
demos deixar que as nossas vaidades falem mais nuncla o segumte discurso.) - Sr. Pres~dent~, SI"" e
alto. Pelo contrário, deveríamos agir no sentido de tra- Srs. Deputados, o debate sob~~ a reduç~o da Jor~ada
zer a palco esse elenco de sugestões e conseguir se- de trabalho retornou ao. cenano do P~IS. a partir .d?
parar o que há de melhor no projeto idealizado por momento em que o PreSidente da Repubhca, em VISI-
cada um de nós ta à França, declarou-se favorável à redução para 35

Esse nos~o sistema tributário é precário. As ho~as semanais, desde que seja fruto da livre negoci-
nossas decisões estão à mercê das sugestões do açao entre empregados: empre.gadores. . _ _
FMI, ou seja, sequer temos autonomia para transfor- . A grande verdade e que a. livre negocl~çao nao
marmos aquilo que há muito consideramos inadequa- eXiste, e o Gover~o comprova (ss.o ao co~tl~uar ne-
do à nossa realidade. Todavia devemos lembrar a gando-se a negoCIar com os servidores publlcos du-
imensa carga colocada nas costas de nossos empre- ran~e seis ano~, inclusive em face de uma greve, há
sários e cidadãos, que no início do Governo Fernando mais de um mes.
Henrique era de 28% do nosso Produto Interno Bruto Entendo ser mais coerente a posição assumida
e hoje alcança 32% do PIB. Esses, sim, não param de pelo Vice-Presidente Marco Maciel, que disse que a
reclamar por uma mudança, e com razão, pois são redução da jornada tem que ser discutida, debatida e
eles quem sofrem o ônus de nossos desajustes tribu- votada pelo Congresso Nacional.
tários. Faço aqui, Sr. Presidente, uma pequena retros-

Mais uma vez a sociedade brasileira terá que pectiva histórica da evolução da redução da jornada
aguardar para ver esse panorama modificado. O Con- de trabalho em alguns países do mundo.
gresso Nacional poderá entrar em recesso em julho, e No dia 12 de maio de 1886, cerca de 110 mil
não conseguimos colocar o projeto em condições de operários de Chicago entraram em greve pela adoção
ser -apreciado. Não entendo como uma matéria ·de da jornada de 8 horas de trabalho (naquele tempo era
singular significância pode ser protelada, quando se normal a jornada de 12,14 e até 16 horas ou mais).
faz urgente uma mudança neste exato momento. Bas- Reprimidos, entraram em conflito, e oito trabalhado-
tou o FMI pronunciar-se favoravelmente, semana res foram presos e condenados. Quatro acabaram
passada, em seu site na Internet, sobre o desempe- executados na forca, no dia 11 de novembro de 1887.
nho da economia brasileira, para que o projeto da re- Em homenagem a esses trabalhadores, o Con-
forma tributária fosse engavetado mais uma vez. gresso Internacional Socialista decidiu que o 12 de

Agora, não nos resta mais nada, a não ser espe- maio seria comemorado em todo o mundo como o Dia
rar pelo próximo ano, confiando na desestagnação de do Trabalhador.
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No Brasil, no começo do século, várias foram as No encontro da OIT em Genebra do ano de
greves acontecidas nos centros industriais da época. 1997, o Ministro do Trabalho da Argentina, Sr. Arman-
Apesar das derrotas imediatas, elas foram de funda- do Carlos Figuero, defendeu que a duração do traba-
mental importância para a implantação de direitos lho não seja superior a 1.500 horas por ano, o que re-
dos trabalhadores a partir da década de 30. Getúlio presentariam 29 horas por semana, meta a ser alcan-
Vargas, demonstrando sua dimensão de grande esta- çada no ano 2010, segundo sua proposta.
dista, buscou ampliar a base social de seu Governo e Para aqueles que argumentam que a redução
em 1934 instituiu a jornada de trabalho de 8 horas da jornada de trabalho não gera emprego e que tería-
diárias. mos de retomar o crescimento, gostaríamos de escla-

Também na década de 30, precisamente em recer que a economia brasileira tem cr~scidq~!1~s_Olti:
1935, a Organização Internacional do Trabalho - OIT mos anos, o PIB cresceu 12,81 % de 1990 a 1996.
já celebrava o seu Convênio nº 47 defendendo a se- No entanto, no mesmo período, de 1990 a 1996,
mana de trabalho de 40 horas. o Brasil perdeu cerca de dois milhões e quinhentos

Na França, o direito a 40 horas semanais foi mil po~tos de ~abalho, e a produtividade aumentou
conquistado em 1936; em 1982 a semana de trabalho em mais.de 4: Yo: .
foi reduzida para 39 horas; em janeiro de 2000 ela foi A sltuaçao e extremamente gr~ve, pOIS, além da
reduzida para 35 horas, e agora luta-se por 30 horas. p~rd~ dos postos de emprego q~e Citamos, além dos
Na Alemanha em 1993 uma fábrica da VW reduziu a mllhoes de desempregados eXistentes, a cada ano
jornada para 28 8 hora~ semanais com o objetivo de dois milhões de jovens entram no mercado de traba-
combater o des~mprego.' lho e não há novos empregos.
.., Com a redução da jornada de 44 para 40 horas

~oJe a Dinamarca tem Jornada de 37 h~r~s se- semanais, gerando 4 milhões de novos empregos, es-
manalS, o mesmo ocorrendo na França; a Italla tem t t 'b . d t' - d dE h d U' . aremos con ri um o para a rea Ivaçao o merca o
36 e 8:. spanha 34 oras. Nos Esta os mdos a Jor- interno pois essas pessoas estarão trabalhando ro-
nada e de 40 horas, o mesmo acontecendo na Vene- d' do' c b d . d ' P

I U . Mé' P B I' , uzm ,re e en o e consumln o.
zue a, rugual, XICO, eru e o IVla. -r.' t b ' d f' ,

. . .erramos am em menos oenças pro ISSlona-
No Brasil,.a luta pelas. 4~ horas sema~als is, menos acidentes no trabalho, mais produtividade e

deu-se n~s fáb~lcas e su~ ~nnclpal defesa fOI na mais arrecadação para os cofres públicos, como, por
AssembléIa NaCIonal ConstItuinte de 1988. exemplo, para a Previdência.

Como Constituinte, à época, fomos um dos Par- O trabalhador terá mais tempo para a família,
lamentares encarregados de apresentar e defender para o lazer e para a sua formação.
as 40 horas. Fomos vitoriosos na Subcomissão dos Insisto também em dizer que o empresário com-
Direitos dos Trabalhadores e dos Servidores Públicos petente e inteligente é aquele que aceita o debate da
e também na Comissão da Ordem Social. Mas, infeliz- redução da jornada como forma geradora de empre-
mente, perdemos no Plenário da Comissão de Siste- go, vinculada à redução da taxa de juros, à reforma
matização. O Centrão, que na época era formado por tributária e à diminuição dos custos sobre as folhas de
parlamentares conservadores, fez um acordo com a pagamento. Seria importante lembrar que a França,
maioria contra as 40 horas, e o máximo que consegui- que já adota a jornada de 35 horas, ainda aprovou lei
mos foi aprovar a redução de 48 para 44 horas sema- assegurando incentivos fiscais para as empresas que
nais. Esses dados constam das Atas da Assembléia adotarem a jornada de 30 horas e que efetivamente
Nacional Constituinte, 91, pág. 189. contratarem novos trabalhadores.

Em 1989 apresentei projeto de lei, na Câmara É necessário que se entenda que a redução da
dos Deputados, com o objetivo de assegurar a jorna- jornada é um processo irreversível. Diversos especia-
da de 40 horas semanáis a todos os trabalhadores. O listas concluem estudos sobre o emprego afirmando
projeto foi derrubado na Comissão de Constituição e que a tendência do mundo é chegar a ter uma jornada
Justiça sob a alegação de que a redução da jornada máxima de 15 horas.
por mim proposta só poderia ser feita com emenda à É preciso que tenhamos uma economia huma-
Constituição Federal. Não aceitei a argumentação da na; é preciso que tenhamos uma visão políti-
Comissão; reapresentei o projeto ano após ano, Em co-econômica voltada para o social; é preciso que te-
1995, junto com o Deputado Inácio Arruda, apresen- nhamos o entendimento de que o avanc;:o tecnológico
tei enfim um Projeto de Emenda à Constituição, que tem de ser visto sob a ótica das ciências humanas;
recebeu o n2 231/95. enfim, sob a ótica do coletivo, da solidariedade, e não
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do individualismo selvagem que defende a corrida do Estamos discutindo no Brasil algo que para os
lucro pelo lucro. europeus ou norte-americanos já se fez há mais de

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE - Sr. Presi- meio sécul?, e com avan!os si~nificativos nesta déca-
dente peço a palavra pela ordem. da. Nospalses em questao, a Jornada semanal de tra-

, . ,. • balho nao passa de 35 horas, ao mesmo tempo em
O SR. PRESIDENTE (LuIz Sergio) - Tem V. Ex que o salário não é inferior a 1,2 mil dólares.

a palavra. Ainda no século passado, por questão de sobre-
O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS. vivência, as jornadas de trabalho das populações em--

Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. pregadas foi reduzida de 14 ou 16 horas para 12 ou
Presidente, 8r"" e Srs. Parlamentares, a discussão le- 10 horas diárias. No Brasil, apesar das limitações le-
vantada pelo Presidente da República em viagem à gais, 50% dos brasileiros trabalham mais do que o le-
França, de redução da jornada de trabalho aos traba- galmente permitido para conseguir colocar a comida
Ihadores brasileiros, foi feita como novidade, como se no prato.
já há mais tempo não houvéssemos tocado no assun- O primeiro avanço significativo nessa luta dos
to. Desde 1995 tramita na Câmara dos Deputados trabalhadores só foi conseguido na década de 30,
uma Proposta de Emenda à Constituição, a de nº quando a jornada de trabalho foi fixada em 48 horas
231/95, que reduz de 44 para 40 o número de horas semanais, alterada meio século depois para 40 horas
da jornada de trabalho semanal. semanais, e, mesmo assim, mantida muito além das

Antes de argumentarmos os benefícios desse jornadas de trabalho dos países ricos.
projeto, vamos questionar quais foram os motivos que Outro argumenta falacioso usado para limitar
levaram o Presidente da República a apresentar, essa ação é de que a produtividade da mão-de-obra
como o Ovo de Colombo, algo que já é reivindicação brasileira ainda é baixa. Ora, somente em seis anos,
dos trabalhadores brasileiros há mais de década. de 1992 a 1998, o crescimento médio dessa produti-

A tal redução da jornada de trabalho foi defendi- vidade foi de 1_9%, ~em, no entanto, que houves~e
da por FHC sem que ousasse "sujar as mãos" com o qualque~ reduçao de Jornada de trabal~o, ou evoluçao
empresariado para colocá-Ia em prática. Empurrou a no rendlm~nto dos trabalhadore~. A. unlca taxa q~e
responsabilidade para cima dos trabalhadores, que cr;s~eu fOi a d~ desemprego, pnncl~8;lmente na In-

poderão consegui-Ia por meio de acordos coletivos. dustna auto~otlva, que te~e a produtividade aumen-
Ora, como se o trabalhador brasileiro tivesse, hoje, tada em 87 Yo nesse penado, segundo dad?s do
poder para negociar modificação tão profunda na le- IBGE. Caem por terra os argu~~ntos que contl~uam
'I - t b Ih' t a 'a bras'l 'ra falando em aumento da produtividade para entao re-gls açao ra a IS a e n economl I el . . , . .

_. "duzlr-se a carga horana. Mesmo sem ISSO, o argu-
Voltemos, entao, ao motivo de FHC para tal ato menta também poderia ser invalidado, já que nos pai-

de grandeza": primeiro, para posar, mais uma vez, ses ricos primeiro se reduziu a carga horária para
nos países. de Primeiro .Mundo, como defensor ferre- posteriormente ser elevada a produtividade.
nho d~ soclal~d~mocracla, dos trabalhadores e d,a po- O que não é dito, no entanto, é para onde se
pulaçao brasileira, ~Igo. que nem de longe ele e; se- destinam _ além de para engordar o lucro das empre-
gundo, porque preclsana demonstrar estar oferecen- sas - os valores abocanhados a mais com o aumento
do algo p~ra os t~a,balh,a?ores, depois de er:npurrar da produtividade. já que isso não resultou em aumen-
goela abaiXO o s~lano mlnlmo de R~151; t~rcel~o, p,o~- to de salários, diminuição da jornada de trabalho ou
que sua popularidade anda em baixa, e e mais facll aumento das vagas de emprego. Para redução de
fazê-Ia subir entre os trabalhadores do que entre a preços dos produtos? Mas, se o preço cai, o consumo
classe média, por isso a oferta dirigida; quarto, por- tende a aumentar, e isso provoca aumento da deman-
que pode subir também entre os desempregados, da; portanto, há necessidade de produzir mais.
que hoje estão fora_ do ~ercado, e teriam alguma Uma avaliação do Dieese aponta que a redução
chance com a reduçao da Jornada de trabalho. da jornada de trabalho em 10%- de 44 para 40 horas

Por que, então, o projeto da Oposição tramita a semanais - implicaria aumento equivalente dos pos-
passos de tartaruga na Câmara dos Deputados? Por- tos de trabalho. Portanto, cerca de 1,7 milhão a mais
que o Governo não tem o menor interesse político em de novas vagas de emprego, se levado em conta ape-
defendê-lo, e ele pode servir, como serviu agora, para nas OS trabalhadores com carteira assinada. O núme-
acenar com benefícios depois de colocar os trabalha- ro tende a crescer se computados os que trabalham
dores de volta ao pelourinho. sem registro em carteira.
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Sr. Presidente, SI'"" e Srs. Parlamentares, essa é ma, mais de ao mil universitários foram selecionados
uma solução que se apresenta para reduzirmos o para ter acesso a esse financiamento no segundo se-
caótico quadro de desemprego no País, que está la- mestre de 1999, sendo que cerca de 138 mil estavam
vando a Nação ao caos. Se não é essa a vontade do inscritos.
Governo Federal, cabe a nós, como legisladores, Sr. Presidente, sabemos que a aplicação de 300
apresentarmos essa proposta ao País e implemen- milhões de reais por ano no FIES ainda é muito pou-
tá-Ia. É a oportunidade que temos de aumentar a dis- co, mas já é um salto muito grande que o Ministro dá,
tribuição de renda, hoje vergonhosa no Brasil, e dar- juntamente com sua equipe, para atender às expecta-
mos a milhões de brasileiros um pouco mais de digni- tivas das famílias mais carentes.
dade. Por isso, parabenizo o Governo não apenas por

Se aliada a políticas de desenvolvimento das esse esforço em atender a um número quase três ve-
pequenas e médias empresas nacionais e de fortale- zes maior de universitários que pleiteiam o crédito
cimento do consumo com melhora da remuneração educativo, mas também pelo critério utilizado, parte
dos trabalhadores, poderemos, daqui a algum tempo, fundamental desse processo de mudança. Antiga-
alcançar uma posição menos vergonhosa nos índices mente, o Governo não tinha mais recursos para colo-
de pobreza e miserabilidade. car nesse programa por causa do nível de inadim-

Aos trabalhadores e desempregados brasileiros plência. Toda a responsabilidade por esses emprésti-
afirmo: essa conquista não virá sem o esforço e a or- mos ficava com o Governo Federal. Agora, parte do
ganização hoje enfraquecidos pelas políticas do Go- risco ficou com faculdades, universidades e órgãos
verno Federal. que fazem a distribuição, como a Caixa Econômica

Peço, Sr. Presidente, a divulgação deste pro- Federal. Dessa maneira, distribui-se a responsabili-
nunciamento nos órgãos de comunicação desta dade. Foi criada ainda a figura do co-responsável soli-
Casa. dário pelo pagamento, que pode ser um membro da

O SR. PRESIDENTE (Luiz Sérgio) - Com a pa- famnia ou amigo. Isso aumenta a responsabilidade
lavra o Deputado Julio Semeghini, do Bloco Parla- pelo pagamento, reduz quase a zero o número de ina-
mentar PSDB/PTB, pelo prazo de 25 minutos. dimplências e dá condições de continuidade, a longo

O SR. JULIO SEMEGHINI (Bloco/PSDB - SP. prazo, ao FIES.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"" e Srs. Sabemos que hoje o Ministro assinou também,
Deputados, antes de entrar no tema principal de que completando parte desse trabalho, convênio nas
tratarei neste prazo de 25 minutos que me é reserva- suas parcerias com o CIEE, que tem papel funda-
do, em que falarei sobre a Frente Parlamentar para mental na aproximação desses alunos que precisam
Promoção do Conhecimento e da Tecnologia Nacio- realmente de oportunidade de trabalho, de conseguir
nais, gostaria de parabenizar o Ministério da Educa- um estágio. Isso mostra que o Brasil dá um salto muito
ção pelo programa de financiamento estudantil ora gran~e na área da educação com o caminho que vem
colocado em prática. Trata-se de projeto da maior im- segUindo.
portância para o Brasil. Todos sabemos da vontade e Por isso, ao abordar o tema ciência e tecnologia,
necessidade que todos têm de se preparar, para ter não poderia deixar de falar sobre esse programa,
acesso a empregos e maiores oportunidades, e o úni- mesmo com as dificuldades que ele tem tido, e de pa-
co caminho que desfaz um pouco a separação que rabenizar as pessoas que têm se esforçado em bene-
existe entre os que nascem em berços de ouro ou fício da educação.
num lugar mais pobre é a educação. Sr. Presidente, Sr"" e Srs. Deputados, ciência e

Sabemos que o Programa de Financiamento tecnologia têm sido apontadas como fatores essenci-
Estudantil, FIES, coordenado pelo Ministro Paulo Re- ais ao crescimento econômico e social. Longe de se-
nato e toda a sua equipe, já foi criticado nesta Casa, rem apenas atividades restritas aos laboratórios e ga-
pois em alguns pontos ele não estava andando. Real- binetes de uns poucos luminares, ganham as ruas e
mente, constatamos que os deputados que criticam o contribuem para a criação de novos postos de traba-
programa estão com a razão, mas isso tudo é fruto de lho, para o aumento da competitividade das empre-
uma fase difícil e inicial por que passamos quando sas e para a melhoria da qualidade de vida das pes-
nos propomos a fazer grandes mudanças. Esse pro- soas.
grama representa um salto quantitativo muito grande. As universidades e os institutos de pesquisa
Antes, cerca de 30 mil estudantes conseguiam ter brasileiros, apesar da escassez de recursos destina-
acesso ao crédito educativo. Agora, pelo atual siste- dos ao setor nos últimos anos, responderam a esse
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desafio e contribuíram com inovações nas áreas de apoio à ciência e tecr,lologia nas áreas de transportes,
saúde, agricultura, educação, transportes, informáti- energia elétrica, recursos hídricos e produtos minera-
ca, telecomunicações e tantas outras. is, bem como no setor espacial, além de um fundo ori-

O fenômeno da globalizaçã,o, porém, impõe undo das remessas de royalties, cujos recursos se-
postura mais pró-ativa. Na socieda8e do conhecimen- rão destinados à integração entre empresas e institui-
to, a criação de novos empregos, a inserção competi- ções de ensino e pesquisa.
tiva das empresas brasileiras e a redução das desi- Nos próximos dias, o Poder Executivo enviará a
gualdades regionais dependerão de constante atuali- esta Casa mensagens propondo fundos para os se-
zação tecnológica, somente obtida com maciços in- tores de saúde, aeronáutica e agronegócios, dando
vestimentos na formação de mão-de-obra qualifica- continuidade ao seu projeto. Apesar de esses pro-
da, na recuperação da infra-estrutura das instituições gramas não estarem diretamente associados à infor-
de ensino e pesquisa e na condução de projetos es- mática, muitas das pesquisas que serão estimuladas
tratégicos para este País. dizem respeito ao uso de nova tecnologia, ou à con-

A Câmara dos Deputados está muito sintoniza- vergência de técnicas já existentes, de modo 'a au-
da com este extraordinário momento, e a nossa estra- mentar a produtividade e encontrar soluções inova-
tégia revela-se muito clara e muito transparente. doras em cada um dos setores apoiados. Nesses
Numa primeira etapa, já quase concluída, estamos projetos insere-se, de forma integrada, a tecnologia
contribuindo com o Poder Executivo para a criação de da informação.
uma infra-estrutura de pesquisa e de desenvolvimen- Interessa-nos, então, acompanhar cada um
to tecnológico no setor da informação, por meio da Lei desses fundos por sua abrangência, que permeia as
de Informática, e de fundos setoriais. demais áreas. Interessa-nos, em suma, alavancar o

Em uma segunda fase, que iniciamos nesta Le- conhecimento e a tecnologia em todas as suas for-
gislatura, trabalhamos naqueles aspectos essenciais mas.
à nova economia: o comércio eletrônico, os crimes de Esses programas foram concebidos a partir do
informática e a oferta dos novos serviços de alta tec- sucesso alcançado no setor de informática, que dis-
nologia a toda a população. põe de recursos específicos para pesquisa e desen-

Essas são algumas das principais preocupa- volvimento desde 1992, quando esta Casa aprovou a
ções da Frente Parlamentar pela Promoção do Co- primeira Lei de Informática. Tais recursos, aplicados
nhecimento e da Tecnologia Nacionais, que está em pelas empresas do setor, diretamente ou por meio de
fase de formação. Aproveito para convidar os nobres convênios, permitiram ao País manter-se entre os pó-
Deputados desta Casa para juntos, nessa Frente, los geradores de tecnologia e de informática. Somos
conduzirmos o País a uma sólida posição de vanguar- hoje produtores e exportadores de equipamentos e
da na criação, divulgação e no uso do conhecimento.- .de softwares-ae--afta·teenologia.

Sr. Presidente, cabe ressaltar que essa Frente, Graças a essa polític,a, que associou incentivos
composta inicialmente por doze parlamentares de fiscais e estímulo à pesquisa e ao desenvolvimento
quase todos os partidos com assento nesta Casa, de- tecnológico, o Brasil conta com um invejável parque
verá iniciar oficialmente seus trabalhos no dia 10 de industrial de informática, ao qual se integraram as
agosto, com a participação de diversos ministros Iiga- principais montadoras em nível mundial, e anualmen-
dos ao setor. Portanto, parabenizo todos os Deputa- te injeta, no meio acadêmico, cerca de 200 milhões de
dos que se estão articulando com suas bancadas e reais, se considerarmos apenas os projetos conduzi-
os segmentos da sociedade ligados ao setor, que es- dos na forma de convênios.
tão convidando deputados e ministros para participa- No novo texto da Lei de Informática remetido ao
rem do lançamento da nossa Frente, que acontecerá Senado Federal, cabe destacar a preocupação que
no dia 10 de agosto. esta lei teve com o equilíbrio regional. Estamos empe-

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, como vi- nhados, nesse aspecto, em assegurar quotas de re-
nha dizendo, a primeira etapa desse 'esforço da Câ- cursos às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ,in-
mara dos Deputados está bastante,adiantada. Apro- cluindo o Distrito Federal, por meio de investimento
vamos há alguns meses a nova redação -da Lei de ~m pesquisa e desenvolvimento. Na semana passa-
Informática, que tive a honra de relatar. da, disposição similar foi aprovada para os fundos se-

. Apreciamos também há alguns meses o Fundo toriais.
Setorial para Telecomunicações -FUNTEL e, na se- Gostaria de ressaltar três setores de bastante
mana passada, a legislação que cria os programas de impacto que esta lei ajudou a construir no Brasil. Pri-
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meiro, na área de hardware. O Brasil hoje fabrica O Governo Federal monta o painel de micro.eletrôni-
c'esde os pequenos e portáteis computadores até os ca, no qual reúne a sociedade, o mundo acadêmico,
maiores computadores e mais velozes processado- os usuários e principalmente os grandes players, os
res de dados. Além disso, há empresas estabelecidas fabricantes do mundo todo, para novamente discutir
no Brasil que estão aqui preparadas e já exportam as possibilidades de investimentos no Brasil. Ejá obti-
mais da metade de sua produção. Essas empresas vemos grande sucesso.
encontram-se distribuídas por mais de dez estados e Uma dessas empresas instala no Brasil, em
são responsáveis por cerca de 120 mil empregos di- convênio com algumas universidades, a capacidade
retos nesse setor, sendo mais de 40 mil empregos em de desenvolver projetos de circuito integrado com su-
cursos superiores. É uma empresa que consolida e cesso, já colhendo os seus primeiros frutos.
dá exemplo a todos os outros setores, porque sai na No entanto, ainda tramita nesta Casa o PL nQ

frente no investimento à pesquisa e ao desenvolvi- 1.787/96, lei de extrema importância, que trata da to-
mento no Brasil, acha um caminho que define com pologia de circuitos integrados. Sem ela, não podere-
clareza e objetividade a proximidade que temos entre mos trazer os incentivos, colher os frutos e dar os nos-
os institutos de pesquisa, as universidades, as em- sos primeiros passos para a consolidação do setor da
presas e a sociedade que se compõe e se representa microeletrônica.
pelos usuários. Senhores, não de menos, mas talvez a maior

Porém, esta lei mostrou-nos ainda dois passos oportunidade de emprego e desenvolyimento que o
importantes que teremos de dar para nos consagrar Brasil tem no setor da tecnologia da importação está
na tecnologia da informação. O primeiro deles é a mi- nos seus programas de computadores, os chamados
croeletrônica, conhecida por todos nós como chip ou softwares, aquilo que faz com que as máquinas pen-
circuitos integrados. São aquelas pequenas pastilhas sem, interajam conosco, dêem a resposta, façam as
que hoje vemos dentro dos computadores, dentro de suas aplicações, permitam que o sistema faça aquilo
televisores} dentro de qualquer equipamento eletroe- para que a tecnologia foi planejada, traga alguma so-
letrônico. E, sem dúvida alguma, a capacidade das lução ao usuário. Esses programas de computadores
memórias das grandes centrais telefônicas e dos mai- já mostram um grande passo de sucesso no Brasil.
ores computadores. O setor de tecnologia da informação como um

Esse quadro ainda não é tão gratificante quanto todo já fatura no Brasil 22 bilhões de reais. Aproxima-
o que vimos. Num quadro atual e desesperador, mos- damente 5 bilhões de todo esse faturamento é refe-
tra o crescimento da importação no Brasil por esses rente a programas de computadores. O Brasil tem
circuitos integrados. mais de 3 mil empresas desenvolvendo programas

Em 1998, esse circuito era o sexto item da pauta para que todos os computadores instalados no Brasil
de importação. Eram aproximadamente 800 milhões possam funcionar.
de dó/ares. No ano seguinte, em 1999, foi para o quin- Mais ainda: importamos em 1999 aproximada-
to item da pauta, passando de 1 bilhão de dólares de mente 1 bilhão de dólares em computador e exporta-
importação. mos apenas 60 milhões. Isso não nos desmotiva.

Mas o que mais nos preocupa é que no primeiro Mostra, ao contrário, que, dentro desses 60 milhões
trimestre do ano de 2000 já é o segundo item da pauta de dólares, o Brasil está conseguindo ocupar parce-
de importação, perdendo apenas para o petróleo e las significativas nos softwares de mais alta tecnolo-
seus derivados juntos, enquanto países bem meno- gia, até os mais diversos sistemas, permitindo, ao
res, nem tão preparados, como a Irlanda, exportou, concluirmos o compromisso e a necessidade de o
em 1999, mais de 2 bilhões de dólares e a Tailândia, 4 Brasil se consolidar, entrar de cabeça e fazer com que
bilhões de dólares. Mas, muito mais do que exportar o brasileiro possa não só estar atendendo ao merca-
sua manufatura, a Tailândia consolida a capacidade, do nacional com tão grande faturamento em mais de
a inteligência e o domínio do conhecimento que per- 3 mil empresas, mas possa preparar o conhecimento
mite aos tailandeses prepararem e desenvolverem e se posicionar no mundo internacional e globalizado,
projetos de circuitos integrados e passam a exportar dando oportunidade para que as empresas dêem um
agora, em larga escala, o conhecimento, a sua capa- novo patamar ao software brasileiro.
cidade e do seu povo em desenvolver produtos. Por isso, parabenizo o Ministério da Ciência e

O Brasil, porém, depois da aprovação por esta Tecnologia, que já está montando um painel de soft·
Casa da renovação da Lei de Informática, consolida ware, integra os principais fabricantes, importadores,
os primeiros passos para atingir sucesso nesse setor. distribuidores, usuários e o mundo acadêmico e tenta
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achar uma política para o desenvolvimento e compe· no setor público, que deverá voltar-se cada vez mais
titividade do programa de computador desenvolvido ao atendimento do cidadão, numa visão de seguran-
no Brasil. ça, respeito à privacidade e universalização dos ser-

Iniciamos também nesta Casa a discussão so- viços.
bre aquele que será talvez o mais complexo dos te- O Sr. Luiz Piauhylino - Concede-me V. Ex8 um
mas da nova economia, por suas implicações a longo aparte, nobre Deputado?

prazo: a lei de comércio eletrônico. O SR. JULIO SEMEGHINI- Com o maior prazer,
É, a nosso ver, o início de uma nova fase nos tra- nobre Deputado, em função de sua brilhante experiên.

balhos parlamentares voltados à tecnologia da infor- cia como ex·Presidente da Comissão de Ciência e
mação. Tecnologia, Comunicação e Informática e por ser autor

Sr. Presidente, é o reconhecimento de que não de uma das leis que deverá dar salto significativo no
. basta viabilizar investimentos em tecnologia, pois combate aos crimes de informática no Brasil.

esta não se justifica por si mesma. É preciso olhar O Sr Luiz Piauhylino _ Sr. Presidente S~s e
com atenção as condi~ões de u~~. É preciso garantir Srs. Deput~dos, nesta tarde, estamos tendo a ~portu-
que o avanço tecnológico beneficie a todos. nidade de ouvir pronunciamento muito importante,

Esse é o mote da segunda fas~, tal como a de· assuntos que são realmente a cara e forma de uma
fendemos: o foco no uso da tecnologia. agenda do século XXI. Deputado Julio Semeghini, V.

Na Comissão Especial que examina a proposta Ex· está de parabéns. Em seu primeiro mandato na
de lei para o comércio eletrônico, estamos preocupa· Casa, tem-se destacado pelo seu trabalho, luta e ca-
dos sobretudo com três aspectos: garantir a validade pacidade de articular a defesa para que o País se insi-
de contratos e documentos eletrônicos e a segurança ra definitivamente na área da ciência e da tecnologia.
das transações, asseverando a evolução da tecnolo- Sua iniciativa de criar a Frente Parlamentar pela Pro-
gia, e defender os direitos do consumidor e sua priva- moção do Conhecimento e da Tecnologia Nacionais,
cidade. São tópicos complexos, mas os trabalhos da em defesa e apoio às iniciativas em comunicação e
Comissão avançam adequadamente, realizando vári- informática como um todo, é um movimento importan·
as audiências públicas e participando de seminários te. Tenho certeza de que rapidamente teremos gran-
nacionais e internacionais que discutem o comércio de número de parlamentares a integrá-Ia. V. Ex· já
eletrônico para toda a América Latina. teve oportunidade de falar de diversos projetos que

Outro tema cuja regulamentação se tornou in- estão em andamento na Casa. Imagine como teria
dispensável, em vista das inovações que a nova eco- sido proveitoso se tivessem contado com essa Fren·
nomia impõe, é o tratamento aos crimes cometidos te, cuja criação foi liderada por V. Ex8

• A Lei de Infor-
por computador. mática, que foi aprovada por esta Casa e se encontra

No mundo ligado em rede, crimes podem ser co· no Senado Federal, só foi possível porque V. Ex8
, De-

metidos em qualquer ponto do globo, prejudicando, às putado Julio Semeghini, Relator da matéria na Co-
vezes, milhares de pessoas em outros países. A Inter- missão e em Plenário, conseguiu encontrar o melhor
net facilita a prática de delitos graves, como a porno- caminho para o conjunto dos interesses nacionais. Da
grafia infantil, o furto ou a destruição de informações, a mesma forma, para orgulho nosso, hoje o vemos Re-
invasão de privacidade, sem que se possa, muitas ve- lator do projeto de lei que dispõe sobre comércio ele-
zes, aplicar adequada punição ao faltoso. trônico, um dos mais importantes em tramitação no

É preciso, então, modernizar a legislação penal, Congresso Nacional. Com sua capacidade de articu-
de modo a tipificar esses crimes e facilitar sua investi- lare seu conhecimento, não tenho dúvidas de que de-
gação, pela admissão de novos métodos e novas mo- pois estaremos outorgando à população brasileira um
dalidades de prova. instrumento legal que estará inserido tranqüilamente

·Congratulo-me, nesse sentido, com o ilustre De- n~ ótica do Primeiro Mu~do. Depu~ado Julio ~emeghi-
putado Luiz Piauhylino pela sua excelente iniciativa, n1, como seu companheiro de partido e admirador, ve·
que aborda adequadamente esses aspectos. A maté- nho à tribuna para~eni~á-Io e deseja~-Ihe que conti·
ria vem tramitando em regime de urgência na Casa e nue a defender a ClenCla e a tecnologia.
poderá, em breve, ser aprovada. Estaremos, assim, O SR. JULIO SEMEGHINI - Nobre Deputado
atendendo a mais um importante anseio da sociedade. Luiz Piauhylino, agradeço a V. Ex8 o aparte. É um pra-

Não menos importante na visão que vem sendo zer e uma honra muito grande receber esses elogios
defendida pela Frente é o tratamento da informática e considerações, dado o brilhantismo com que con-



31476 Quinta-feira 15 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

duziu e impôs os ritmos de trabalho à Comissão de O SR. JULIO SEMEGHINI- Deputado Salvador
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática. Zimbaldi, agradeço a V. Ex· o aparte, ressaltando o

Continuando, Sr. Presidente, Sr"" e Srs. Deputa- número a que se referiu, 3 bilhões de reais, que é
dos, é preciso que a tecnologia da informação deixe mais do que o Brasil investiu, provavelmente, nos últi-
de ser exclusividade da elite urbana e chegue às áre- mos dez anos, em ciência e tecnologia. Estimamos
as rurais, aos bairros de periferia e às localidades iso- perder este ano 1 bilhão, valor superior a todos os
fadas do nosso imenso Brasil. Para isso contribuirá computadores instalados nas escolas públicas. Esse
além da ação pública, a universalização 'da telefonia: dinheiro, nobres Deputados, está na conta das opera-
hoje a estrada na qual trafegam os dados. doras, que já têm faturamento suficiente, previsto na

P t
'd 't - d F lei de privatização das telecomunicações. Em virtudereocupa-nos nesse sen I o a SI uaçao o un- , .

d d U ' " - d S ' d li I . da responsablhdade que a Câmara dos Deputadoso e nlversa Izaçao os ervlços e e ecomunl- , ,
- FUSI' I . I - d há I tem para com toda a SOCIedade, devemos estar maIs

caçoes - , cUJa egls açao aguar a, . a guns atentos a esses ro'etos.
meses, parecer no Senado Federal, que tramitou nes- . p ~ ,
ta Casa de forma brilhante sob a relatoria do nobre Sr..PreSidente, S~s e Srs. De~utad~s, por fl~,
par Salvador Zimbaldi. Trata-se de iniciativa que irá parabe~lzo todo o setor de tecnolog~a da Inform~ç~?
assegurar recursos não para que a Anatel, mas para e a SOCiedade, que ~e mostra organizada e senslblh-
que o Brasil invista no atendimento a essa população zada para as conquistas d?sse setor. .
carente de serviços de telefonia e de Internet. ,C?ngratulo-me tambem com o Poder Executivo

. ,e,prmclpalmente, com todos os Parlamentares e fun-? ,Sr. Salvador Zlm~ldi - Deputado Julio Se- cionários desta Casa, que muito vêm se esforçando
meghlnl, concede-me V. Ex um aparte? no sentido de acompanhar as demandas da socieda-

O SR. JULIO SEMEGHINI - Nobre Relator, de na regulamentação da nova economia. Cada uma
Deputado Salvador Zimbaldi, é com prazer enorme das leis aqui apreciadas não é um fato isolado. Pelo
que concedo a V. Ex· um aparte, até para que fale um contrário, todas elas estão integradas em um esforço
pouco, em nome do nosso grupo e da Comissão de intencional de ditar regras, ainda que mínimas, de
Ciência e Tecnologia, a respeito do FUST. Parabéns modo a garantir, na nova ordem, o desenvolvimento, a
pelo seu trabalho. Esta Casa e o Brasil lhe devem par- educação, a superação das desigualdades sociais e
te desse seu grande esforço. regionais e inserir o Brasil de forma competitiva neste

O Sr. Salvador Zimbaldi - Deputado Julio Se- mundo globalizado.
meghini, primeiramente, parabenizo-o pelo brilhante Muito obrigado.
pronunciamento que faz, nesta tarde, dando demons- Durante o discurso do Sr. Julio Se-
tração clara de conhecimento do assunto e de que meghini, o Sr. Luiz Sérgio, § 29 do art. 18 do
precisamos implementar neste Parlamento medidas Regimento Interno, deixa a cadeira da presi-
para que projetos importantes rapidamente sejam vo- dência, que é ocupada pelo Sr. Severino
tados, aprovados e colocados em prática. É lamentá- Cavalcanti, 29 Vice-Presidente.
vel que o Fundo de Universalização das Telecomuni- ,
cações não tenha sido implantado ainda, após três O SR. AIRTON CASCAVEL - Sr. PreSidente,
anos da Lei Geral das Telecomunicações. Acredita- peço a palavra pela ordem.
mos que há uma perda em torno de 3 bilhões, que de- O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
ixaram de ser arrecadados. Certamente, quem perde Tem V. ExA a palavra.
com isso é a população brasileira, porque universali- O SR. AIRTON CASCAVEL (PPS - RR. Pela or-
zação se dá como um todo, e não apenas levando um demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, todo
telefone público às localidades mais longínquas. Vai mês a líder espiritual do Movimento Popular, Chiara
desde a interconexão entre escolas e bibliotecas a Lubich, pega um trecho da Bíblia e, a partir dele, cria
hospitais, objetivando à telemedicina, à segurança um texto chamado "Palavra de Vida" e o deixa para ser
pública, à telefonia rural e a outros serviços. Pela opor- vivido por seus seguidores cristãos do mundo afora.
tunidade deste aparte que V. Exa nos concede, solici- Trouxemos esse texto para que fique registrado
tamos ao Senado Federal que acelere a votação des- nos Anais da Casa. No mês de junho, o tema escolhi-
se projeto, a fim de colocarmos em prática não o direito do foi: "Todos os que são conduzidos pelo Espírito de
deste Parlamento ou do Governo Federal, mas da so- Deus, esses é que são filhos de Deus". Mensalmente
ciedade brasileira, que clama por sua aprovação. Para- faremos a divulgação desses textos.
benizo V. Exa pelo brilhante pronunciamento. Eis o texto de Chiara Lubich:



Junho de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 15 31477

Se deixarmos mais livre o Espírito
Santo, que habita em nossos corações, ele
poderá nos distribuir com mais abundância
seus dons e poderá nos guiar no caminho
da vida.

!'Todos os que são conduzidos pelo
Espírito de Deus, esses é que são filhos de
Deus."

Como viveremos, então, esta Palavra
de Vida?

Antes de tudo, devemos nos tornar
cada vez mais conscientes da presença do
Espírito Santo em nós. Carregamos no nos
so íntimo um imenso tesouro, mas não nos
damos conta disso suficientemente. Possuí
mos uma riqueza extraordinária; mas geral
mente ela não é utilizada.

Depois, para que possamos ouvir e se
guir a sua voz, devemos dizer não a tudo o
que é contrário à vontade de Deus e dizer
sim a tudo aquilo que é a sua vontade: não
às tentações, cortando sem hesitar as su
gestões que elas trazem; sim aos deveres
que Deus nos confiou; sim ao amor par com
todos os próximos; sim às provações e difi
culdades que encontramos...

Se agirmos assim, o Espírito santo nos
guiará, dando à nossa vida cristã aquele sa
bor, aquele vigor, aquela força de atração,
aquela luminosidade que não pode deixar
de existir se essa vida for autêntica.

Então também quem esta quem está
ao nosso lado vai perceber que não somos
somente filhos de nossa família humana,
mas filhos de Deus.

Sr. Presidente, peço a V. Exª que autorize a di
vulgação do meu pronunciamento no programa A
Voz do Brasil e no Jornal da Câmara.

Muito obrigado.
O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG) - Sr.

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Tem V. Exª a palavra.

Esta frase nos revela algo que diz res
peito à nossa vida de cristãos, na qual o es
pírito de Jesus introduz um dinamismo, uma
tensão que Paulo resume na contraposição
entre carne e espírito, sendo que ele enten
de por carne o homem inteiro (corpo e alma)
com toda a fragilidade própria de sua consti
tuição e com o seu egoísmo, continuamente
em luta com a lei do amor, ou melhor, com o
próprio Amor que foi derramado em nossos
corações.

De fato, aqueles que são guiados pelo
Espírito devem enfrentar todos os dias o
"bom combate da fé" para dominar todas as
inclinações ao mal e viver de acordo com a
fé professada no batismo.

Mas como?
Sabemos que é necessário ccirrespon-. .

dermos, para que o Espírito Santo possa
agir. E são Paulo, ao esc~ever esta frase,
pensava sobretudo naquele dever dos discí
pulos de Cristo que é justamente o rene-

''Todos os que são conduzidos pelo gar-se a si mesmo, a luta contra o egoísmo
Espírito de Deus, esses é que são filhos de nas suas mais variadas formas.
Deus." (Rm 8,14) Mas, é esta morte a nós mesmos que

Esta frase está no centro do hino que produz vida; e por isso cada corte, cada
são Paulo canta à beleza da vida cristã, à poda, cada não ao nosso "eu" egoísta é fon-
sua novidade e liberdade, que provêm do te de nova luz, de paz, de alegria, de amor,
Batismo e da fé em Jesus que nos inserem de liberdade interior: é porta aberta ao Espí·
plenamente nele e, por ele, no dinamismo rito.
da vida trinitária. Tornando-nos uma única
pessoa com Cristo, compartilhamos com ele
o Espírito e todos os seus frutos; e entre to
dos estes, o primeiro é a filiação divina.

Paulo fala de "adoção", mas somente
para distingui-Ia da posição de filho natural,
que cabe somente ao Filho único de Deus.

A nossa relação com o Pai não é pura
mente jurídica, como seria no caso de ado
ção, mas é algo de substancial, que muda a
nossa própria natureza, como se fosse um
novo nascimento. Porque toda a nossa vida
passa a ser animada por um princípio novo,
um espírito novo que é o próprio Espírito de
Deus.

E vem o desejo de cantar com Paulo,
sem cessar, o milagre de morte e ressurrei
ção que a graça do Batismo realiza em nós.

''Todos os que são conduzidos pelo
Espírito de Deus, esses é que são filhos de
Deus."
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O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Pela or- de combater e eliminar a corrupção e a insubordina~

demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- ção que se alastra no meio policial, que, sem respei-
te, srªs e Srs. Deputados, a Nação ficou perplexa e in- tar a hierarquia do poder instituído, age impunemente
dignada diante da cena d~ barbárie e anomia social nas ruas.
ocorrida dentro de um ônibus no Estado do Rio de Ja- Cremos que a mudança de mentalidade da soci~

neiro, que acabou ceifando as vidas de uma jovem edade e do sistema policial é fundamental para con-
professora de 20 anos e de um assaltante de 23 anos. trapor o caos, a violência crescente e o abuso desca-

Foram quatro horas de horror, o que, sem dúvi~ bido presente nos órgãos de repressão policial.
da, merece uma profunda reflexão e uma ação imedi- A elaboração de um nova política de segurança
ata. Já não se trata de uma criminalidade localizada pública deve levar em conta a rede de complexidade
ou regionalizada, mas presente em todos os cantos que fomenta a violência urbana. Não só, como tradicio-
do País. nalmente, direcionando sua ação para a criminalidade

A população está aturdida, sem saber o que fa- oriunda da periferia, mas ampliando sua aplicação, na
zer e como se precaver da criminalidade. De norte a mesma medida e rigor, ao combate à corrupção e ao
sul do País há uma sensação de impotência por parte crime do colarinho-branco. Tanto o traficante, o bandi~

da sociedade ao suspeitar que o atual modelo de polí- do pé-de-chinelo quanto o corrupto agem na mesma
tica de segurança pública não consegue contrapor a proporção contra o cidadão comum. Ambos pri-
nova lógica desumana e insana. vam-nos de uma sociedade mais justa e pacífica.

Não basta o Governo Federal anunciar um su- Todos nós reconhecemos a urgência na imple~

perprograma de combate à violência, com promessa mentação de uma política nacional de segurança pú-
de aquisição de modernos aparelhos tecnológicos, blica, entretanto, se não houver leis rigorosas que
de armamentos e de automóveis para a polícia, ou possam coibir a tráfico, a corrupção e o desvio do di-
aumentar o seu contingente, sem levar em conta a nheiro público, certamente o fracasso será inevitável,
formação psicológica, humana e ética dos recursos com o agravante de que serão punidos os mesmos
humanos que compõem essa estrutura. atores marginalizados da história do País, pobres e

Mais do que um plano milionário para a segu- favelados.
rança pública, com a promessa do Governo de gastar O combate à violência, fruto da psicopatia ou do
100 milhões de reais, é importante repensar as Políci- distúrbio do indivíduo, é perfeitamente compreendido
as Civil e Militar dentro de um novo ordenamento jurí- pelo conjunto da sociedade; não obstante, tem que ser
dico e constitucional que compõe o espírito de demo- repensada a forma indiscriminada como são feitas e o
cracia e de cidadania em construção. Não é possível despreparo das Polícias Civil e Militar nas batidas fei-
entregar esses novos equipamentos ou aumentar o tas nas favelas, sob o pretexto de se estar combatendo
número de policiais com uma mentalidade doutrinada o tráfico. Não é possível aparelhar uma polícia que usa
peJa arcaica Lei de Segurança Nacional, que concebe a força e a truculência de maneira diferenciada e con-
a população ecol1om!cam~nte marginalizada como forme a condição econômica do-delinqüeme.
suspeita natural de promover a desordem. Reiteramos que a sociedade brasileira já não

Ficou claro que a estrutura policial tem que ser concebe a idéia de modernizar a estrutura de seguran~

mudada. As novas modalidades de crimes vão exigir ça pública sem levar em conta a formação do seu cor-
uma preparação mais adequada e específica para cada . po funcional. Precisamos rever o conceito de criminali-
situação. O episódio de ontem demonstrou claramente dade numa perspectiva mais globaTe integrada. É pre-
a ineficácia e o despreparo de um policial que, vencido ciso uma polícia firme e competente, mais permeabili-
pela guerra psicológica, agiu impensadamente quando zada de uma nova concepção filosófica que ultrapasse
o assaltante já esboçava a rendição. os limites do pragmatismo e do preconceito embutidos

O especialista e economista norte-americano nas ações policiais de combate à violência.
Steve Levitt, em entrevista ao jornal Valor Econômi· A experiência nova-iorquina de tolerância zero é
co, edição de hoje, afirmou que o maior desafio do exemplo de uma ação malsucedida. A polícia daquele
Governo brasileiro é combater a corrupção policial e Estado é acusada freqüentemente de abuso de auto-
alertou para o fato de que o custo da violência no Sra- ridade e de violação aos direitos humanos. Aliás, é
si! está entre 7% a 8% do Produto Interno Bruto, cerca uma das polícias mais violentas do mundo. Portanto,
de R$81 ,5 bilhões, por ano. No Estados Unidos, che- não é esse o modelo que a elite deve buscar para re-
ga a 3% do PIS. Antes de aparelhar e modernizar a solver a complexidade que envolve o fenômeno da vi-
polícia, a sociedade brasileira precisa ter a coragem olência urbana. Certamente outros países têm mode-
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los mais eficazes do ponto de vista da lei, dos direitos Era o que tinha a dizer.
humanos e da cidadania do que os Estados Unidos. O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a

Queremos uma política de segurança pública palavra pela ordem.
capaz de conter a delinqüência~ a criminalidade in- O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
dependentemente da condição econômica do margi- Tem V. Ex· a palavra.
na!. A sociedade não aceita mais uma política que in- O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem. Sem
siste em adotar o princípio de dois pesos e duas me- revisão do orador.) - Sr. Presidente, por conta do
didas, em que, de um lado, a polícia arrebenta e mata, acontecido no Rio de Janeiro, o Presidente da Repú-
indiscriminadamente, mOI adores de favelas, atrás de blica disse que lançará um programa de combate à vi-
supostos traficantes; do outro, a complacência com olência. Espero que não seja apenas um conjunto de
os delitos praticados por filhos de classe média e alta. leis e de fatos pol íticos para dar satisfação à impren-

O fim da violência urbana será possível se o sa. Até porque, para se enfrentar a violência, não pre-
Estado, a imprensa e a sociedade brasileira entende- cisamos de mais leis e, sim, de recursos que dêem
rem que na implementação de um projeto de segu- condições aos Governos dos Estados para construí-
rança pública faz-se necessário modernizar e demo- rem novos presídios, esvaziarem as delegacias - já
cratízar o Poder Judiciário, eliminar privilégios jurídi- que o policial civil, em vez de estar investigando, está
cos que contemplam a condição econômica, escolar tomando conta de presos - e, acima de tudo, prepara-
e social do criminoso e possibilitar, na formação inte- rem o policial militar para enfrentar situações como a
lectual e ética da polícia, o respeito aos direitos huma- ocorrida no Rio de Janeiro.
nos e à diversidade étnica e social do povo brasileiro. Só para dar um exemplo, das emendas coletivas

O combate à violência vai exigir serenidade dos da bancada do Rio de Janeiro cortadas do Orçamento,
seus cidadãos e governantes. A imprensa poderá mu- uma delas era exatamente para a área de segurança.
ito colaborar neste momento delicado de tensão e Ou seja, temos aí uma contradição: o mesmo Governo
conflito social e urbano. Sabemos que não podemos que diz que vai lançar um plano faz cortes no Orça-
prescindir da sua participação no processo de conso- mento, inclusive para a área de segurança.
Iidação do Estado de Direito e Democrático. Entretan- Há pelo Brasil inteiro um sentimento de impunida-
to, na guerra da audiência, fizeram cobertura lamen- de, um sentimento de intolerância. E isso ocorre exata-
tável, ontem. Além de comprometerem a qualidade mente quando a população passa a perder nas autori-
jornalística, com colorações sensacionalistas, podem dades maiores a referência de poder e de ordem.
suscitar no imaginário coletivo um estímulo a ações Vejam: o Presidente da República, em congres-
similares, principalmente quando se sabe que boa so realizado no Rio de Janeiro, diante de mais de
parte da sociedade vive sufocada pela miséria, pela 1.400 jornalistas de 72 países, perguntado sobre o
falta de perspectivas e esperança de dias melhores. processo de apuraçã9 da denúncia de compra de vo-
Quem sabe tenha sido o caso daquele jovem margi- tos, disse que defende í3: apuração. Que pena que S.
nal? Exà não tenha defendido essa apuração na época em

srªs e Srs. Deputados, pedir Forças Armadas que a Oposição defendia a criação de uma Comissão
nas ruas é no mínimo um retrocesso daqueles políti- Parlamentar de Inquérito para investigar essa ques-
cos que sempre se beneficiaram da ditadura militar tão. Não temos de ir atrás somente daqueles que ven-
deste País. Quem aqui não sabe que aquelasJns.1itui- deram os votos,-mas também daqueles que compra-
Ções são treinadas para matar em tempos de guerra e ramo Queremos ver o Presidente da República defen-
que, soltos nas ruas, aí, sim, seria trágica toda e qual- der, já que acha que é preciso apurar as denúncias, a
quer intervenção? O que falta é vontade política do instalação de uma CPI para investigar um dos fatos
Governo Federal para solucionar de uma vez por to- mais vergonhosos da história recente da política bra-
das os problemas de segurança pública, saúde, edu- sileira, uma vez que houve uma mudança na Consti-
cação e principalmente habitação em nosso País. tuição brasileira para permitir a reeleição do Presi-

Além disso, e o mais importante, aprovar urgen- dente da República.
temente no Congresso Nacional projeto de lei que res- Para passar este País a limpo no que concerne à
tringe o uso de armas é questão de sobrevivência ur- violência, é preciso apurar outras questões. É questio-
bana. Desarmar a sociedade e propiciar um controle nável a legitimidade de milhões e milhões de reais, tanto
mais rígido nas fronteiras do País torna-se algo im- no caso da compra de votos, como também na privati-
prescindível para a eficácia no combate à violência de- zação da Telebrás, quando surgiram fitas mostrando a
senfreada que tanto atormenta o cidadão brasileiro. influência de pessoas de altos escalões do Governo na-
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Profª Ester Wayne Nogueira - NASM.lAPUSM.
Reflexões sobre o que li, talvez, você também.
"Sou tolerante, além dos limites, mas não dá

mais. A sociedade quer dar um basta!" (Folha de S.
Paulo, 9 de maio de 2000, pág. 10).

, "Vivemos em uma sociedadejnjustae os que são
vítimas da injustiça têm o direito de ter voz e, quando
não têm o direito de se expressar do modo que pude
rem, desde que algum limites sejam respeitados:' (Fo
lha de S. Paulo, 9 de maio de 2000, pág. 6).

Reprodução de palavras ditas pelo Presidente.
Usando expressões já consagradas, a choldra

apanha e a velhinha de Taubaté acredita.
Nunca mais! Promulgação de Medidas Provisó

rias eivadas de inconstitucionalidades.
Constituição Federal, art. 62:
"Em caso de relevância e urgência o Presidente

da República poderá adotar medidas provisórias,
com força d~ lei, devendo submetê-Ias de imediato ao
Congres~oN,acional:'

Corno explicar "caso de relevância e urgência",
se em 6 anos de governo mais de 5.000 Medidas Pro
visórias foram editadas? Num País onde o que não:
faltam são leis, ao contrário, o que se necessita é que
sejam cumpridas. Como se explica a edição de tantafl
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quele leilão. Essa influência também teria ocorrido na que atentam contra a democracia e o debate acerca
CPI do Sistema Bancário e na não-aprovação do reque- dos temas que dizem respeito à sociedade.·
rimento de constituição da CPI do Proer. Esta última en- ,Nesse sentido, Sr. Presidente, louvamos esse do-
contra-se paralisada nesta Casa. cumento em que se posicionam os aposentados e pen-

Essas questões trazem um sentimento de impu- sionistas sobre alguns temas relevantes para a Nação.
nidade. Agora mesmo este Parlamento não pode des- .No documento que ora tenho em minhas mãos,
moralizar-se. Refiro-me ao caso do Senador Luiz Sr. Presidente, os aposentados e pensionistas vão
Estevão. Realizou-se uma CPI para investigar o Poder ainda mais longe. Apontam a desobediência à data
Judiciário; centralizou~se toda a questão na constru- base dos servidores públicos, prazo esse que é pre-
ção do fórum trabalhista de São Paulo, chegou-se à visto na Constituição Federal; a desobediência à re-
conclusão de que este foi um os maiores roubos da posição salarial dos servidores, cujas perdas chegam
história recente, e a CPI chegou à conclusão de que a 64%, causadas pelo Governo Federal, que hoje se
um Senador da República estava envolvido naquela recu~a a negociar; a violação dos direitos adquiridos
grande maracutaia. Ou seja, ou o Senado Federal dos servidores; a desobediência à Lei dos Precatóri-
cassa esse Senador para dar exemplo e mostrar que os; o salário mínimo aviltante - e por aí vai.
tem coragem de cortar a própria carne, ou estaremos Encerro meu pronunciamento, Sr. Presidente,
afirmando à opinião pública que pequeno vai para a com uma frase que consta nesse documento que, por
cadeia e grande pode roubar à vontade. sinal, peço que seja incluído nos Anais desta Casa:

Faz-se necessário, também, o Presidente da Tortura é também o desemJ)rego, a-iome, a misé-
República, depois de muitos anos, defender perante a ria, o analfabetismo, a insegurança, a instabilidade, a
opinião pública a apuração dessa denúncia da com- carência na saúde e a falta de verbas para educação.
pra de votos e informar à opinião pública que é a favor, Obrigado.

até ~s últimas c~nseqüê~cias, da apuração do caso DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
do forum trabalhista de Sao Paulo, que envolve o Se- ORADOR
nador Luiz Estevão e, muito além disso, incentivar a
reabertura da CPI que apura o processo não só dos
que venderam, como, acima de tudo, dos que com
praram os votos.

Era o que tinha a dizer.

O Sr. Severino Cavalcanti, 29 Vi
ce-Presidente, deixa a cadeira da Presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Caio Riela, §29

do artigo 18 do Regimento Interno.

O SR. VAlDECI OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Caio Riela) - Tem V. Ex· a
palavra.

O SR. VALDECI OLIVEIRA (PT - RS. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sr"s e Srs. Deputados, manifesto-me neste plenário
na tarde de hoje para fazer repercutir documento do
Núcleo de Aposentados do Município de Santa Maria
e da Associação de Militares da Reserva, Reforma
dos e Pensionistas das Forças Armadas sobre a situ
ação que vivem o País e sua gente.

Há algum tempo vimos pontuando as iniciativas
do Governo Federal que vão contra os princípios que
devem assegurar aos brasileiros uma vida digna, com
saúde, trabalho, educação e lazer. Além disso, preo
cupa-nos o desrespeito cometido contra esta Casa
quando são editadas milhares de medidas provisórias
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Medidas Provisórias retir~ndo do Congresso Nacio- não a subtração de direitos, ao arrepio da Lei, por par-
nal o direito e o dever de analisar as necessidades e te do Governo.
discutir os fatos que melhor se adequem às ansieda- Nunca mais! Ameaças ao Congresso Nacional e
des sociais? Governar por Medidas Provisórias afas- ao Poder Judiciário! São estes, juntamente com o
ta o País da Democracia e o aproxima de um Regime Executivo que compõem os 3 Poderes e que avalizam
de Exceção. a Democracia. Poderes que não podem ser submis-

Nunca mais! Desobediência à Data Base. Prazo sos, nem omissos.
este previsto na Constituição, para discussão da re- Nunca mais! Salário Mínimo Aviltante. "Quem
posição salarial, que não vem sendo respeitado há 6 estiver do nosso lado votará a favor (dos R$151 ,00).
anos. Voltando à Constituição Federal, Art. 37, inciso Quem estiver contra está contra o Governo. Está con-
X (Emenda Constitucional n. 19): tra a mim. Está fora do Governo. (Folha de S. Paulo, 9

" ...a remuneração dos servidores públicos e o de maio de 2000, pág. 10). Este texto e o Circo monta-
subsídio de que trata o parág. 4 -, do art. 39, somente do, com direito à gozação de Ministro: "R$151 ,00 dá
poderão ser fixados ou alterados por lei específica, para a cesta básica e ainda sobra R$20,OO", mere-
observada a iniciativa privativa em cada caso, asse- cem que a Sociedade peça um... basta!
gurada revisão geral anual, sempre na mesma data e Nunca mais! Ser Mero Espectador e Crítico da
sem distinção de índices." Situação Nacional. Sim, ser o Presidente eleito pelo

Nunca mais! Desobediência à Reposição Sala- povo, com a obrigação de defender a soberania naci-
rial! Hoje os servidores federais encontram-se em onal. A "patuléia", no dizer de Elio de Gasperi, se sen-
greve, exigindo a reposição salarial de 64%, perdas tiu 6rfão quando leu nos jornais a palavra do Presi-
causadas pela inflação ocorrida durante o atual Go- dente: "saúde é problema do FMI".
vemo. Exigem, também, o direito à dignidade. Digni- Nunca mais! Ser Omisso na Abertura de Inqué-
dade que vem sendo denegrida através de jogo de rito Quando Houver Acusações a Subordinados Dire-
palavras e omissões de fatos. Funcionários Públicos tos! O que a Sociedade espera é que os inquéritos se-
q~e S?~ tamb:m ~~erários, com ~ireito à remune~- jam abertos e os acusados afastados de seus cargos
çao, fenas, 13 salano e, que atraves de Concurso Pu- até o término de averiguações isentas.
blico obtivera~ um c~ntrato fun~io~al. Sem direito a Nunca mais! Propor Alterações na Constituição
FGT~ e, ta~bem por.IS~O, com d~rel~o a uma apos:n- Sem a Representatividade Popular. A Constituição
t~dona c~ndlgna (mals,'nformaç?es. Jornal·A Razao, Cidadã previu revisão após 4 anos de vigência. Em
19 de maio de 20?O, pag; ~ '- artigo do,Dr. Selço Car- 1992 não foram feitas alterações, sob a alegação de
~el?). A~s demais operanos s.e lhes e negado este que Senadores e Deputados não tinham sido eleitos
direito: nao ~~r culr;:a dos servidores" mas por culpa para essa atribuição. FHC era Senador neste período.
da ~a admmlstraçao, do ~a~ pl,aneJa':lento e dos Para as outras Legislaturas que sucederam, ao que
desvIos de recursos da Prevldencla Social. consta, os Eleitores não autorgaram o direito de alte-

Nunca mais! Violação aos Direitos Adquiridos! rar a Constituição. O que mudou? Pelo visto mudou o
Estes, Cláusula Pétrea da Constituição, no dizer de Presidente.

um ex-Ministro "imexível". Nunca mais! Tortura Nunca Mais! Tortura é tam-
Nunca mais! Desobediência à Lei dos Precatóri- bém o desemprego, a fome, a miséria, o analfabetis-

os! Lei esta que manda cumprir a Ordem Judicial no mo, a insegurança, a instabilidade, a carência na Saú-
ano em curso do Orçamento. Em desobediência ao de e a falta de verbas para a Educação.
Poder ~udici,á~io,. o pagame~to 56 ocorre 3,~u 4 ~e- Excelentíssimo Senhor Presidente, voltando às
ses apos a ultima data prevista. Os Precatorros eXls- suas palavras:
tem porque o Governo descumpre cláusulas contratu- " . ., .
ais, levando o lesado a acioná-lo judicialmente. Como ~ Ylvemos .e~ ~ma ~ocled~d~ Injusta e os q~e
estas ações, por manobras protelatórias de parte dos sao vitimas da Injustiça tem o direito de ter voz e...
Advogados da União, duram de 7 a 8 anos, em algu- "Espero pelo menos, que o Presidente, em um
mas ocasiões até mais, razão pela qual incidem sobre instante de lucidez decida também declarar Tolerân-
o valor inicial juros e correção monetária. Portanto, cia Zero à miséria, à fome, aos problemas da saúde,
por falta de ação administrativa, e dentro da lei, ocor- da educação, da reforma agrária. Para utilizar suas
rem os Precatórios. É dado a entender à sociedade próprias palavras "Chegamos a um ponto em que a
que há má fé nas ações movidas contra o Estado e sociedade quer um basta". É isto mesmo Presidente."



Texto publicado no Jomal A Razão, de Santa Maria, RS., 26 de
m~i~9~~çQ. P~ll: L_ _ . ,

Observação 1:

Este trabalho foi elaborado por uma professora do 311 grau, apo
sentada, com curso de pós-graduação na Fundação Getúlio Var
gas/Rio de Janeiro, não militante em partido político.

Observação 2:

NASM (Núcleo de Aposentados de Santa Maria) está sediado e
vinculado à APUSM (Associação dos Professores UnIversitários
de Santa Maria) e tem como parceiro a ASMIR/Santa Maria 
RS., (Associação de Militares da Reserva, Reformados e Pensio
nistas das Forças Armadas) contando, em suas reuniões, com as
participações de diversos segmentos da sociedade como associ
ados da AGAFISP e SNDIFISP, Sociedade de Aposentados Fer
roviários e de Funcionários Técnico-Clentíflcos e Funcionários
Administrativos do Serviço Público Federal, aposentados.

O SR. PRESIDENTE (Caio Riela) - Tem V. Exa.
a palavra

O SR. SEVERINO CAVALCANTI (PPB - PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, leio estarrecido reporta
gem do jornal O Globo, do último dia 13 de junho,
dando conta de que um dos candidatos à Presidên
cia desta Casa já avisou que vai impedir que a
emenda que fixa um teto salarial para os servidores
públicos e para todos os membros dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário seja votada antes
das eleições para a Mesa da Câmara, a serem reali
zadas em fevereiro do próximo ano.

Entende-se tal preocupação. Não podendo o
candidato deixar de acatar todas as orientações e or
dens do Governo, ele teme desagradar a maioria dos
Deputados desta Casa, que há muito espera por uma
decisão sobre essa matéria.

É lamentável, Srs. Deputados, que um candida
to à Presidência desta Casa tenha um discurso tão
dúbio, deixando para se opor aos interesses da maio
ria dos Parlamentares somente depois de receber o
voto 9 alguns deles.
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(Jornal Zero Hora - Porto Alegre, 15 de maio de Todos temos consciência da situação de penú-
2000, pág. 2, assinado pelo leitor: ria em que vivem os funcionários públicos, há mais de

Eduardo B. de Oliveira - Funcionário Público). cinco anos sem aumento. Todos temos consciência
Parece que seus súditos estão seguindo o con- de que é vergonhoso para um País como o nosso ter

selho. um salário mínimo de apenas R$151 ,00.

O Povo espera "menos politiquice" e aguarda" E, com exceção de uns poucos privilegiados
Observação 1:mais ação". que ignoram os valores dos seus contracheques, a

O SR. SEVERINO CAVALCANTI - Sr. Presi- grande maioria desta Casa tem no seu subsídiowmo -
dente, peço a palavra pela ordem. Parlamentar a sua única fonte de renda. Precisamos

ter a coragem de assumir que as tão desgastantes
convocações extraordinárias não resolvem o proble
ma de quem só pode contar realmente com um salá
rio líquido mensal de pouco mais de A$4.700.

Mudar essa situação não interessa ao Governo,
que mantém esta Casa sob o seu jugo, com a inter
mediação dos Líderes dos partidos governistas, que
reinam absolutos, negociando os votos da grande
maioria de suas bancadas.

É preciso, sim, definir urgentemente o novo
teto salarial do serviço público e forçar uma revisão
dos salários em todos os níveis da administração
pública. Se o movimento das ruas e dos trabalhado
res brasileiros não logrou o êxito esperado na dis
cussão do salário mínimo, poderemos - com o pou
co do poder que nos resta - trazer os tecnocratas
do Governo para a planície, discutir a necessidade
de mudar o eixo dessa política econOmica que, em
nome de uma estabilidade hoje bastante questioná
vel, insiste em penalizar sobremaneira aqueles que
vivem de salário.

Não podemos ignorar que há mais de dois
anos se discute, nas esferas dos Legislativo, Judi
ciário e Executivo - e até mesmo em diferentes en
contros que reuniram representantes desses três
Poderes -, uma fórmula de fixar a maior remunera
ção do servidor público, o chamado teto salarial, e
superar o impasse criado com a reforma adminis
trativa de 1998. Por essa reforma, a remuneração e
o subsfdio dos ocupantes de cargos eletivos, inclu
sive os detentores de mandato eletivo, não poderão
exceder o subsídio mensal em espécie dos Minis
tros do Supremo Tribunal Federal. E a fixação dos
subsídios dos Ministros do STF seria uma iniciativa
conjunta dos Presidentes da República, da Câmara
dos Deputados, do Senado Federal e do STF, que
até hoje não se concretizou.

Cansados de esperar por uma solução conjun
ta, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, por in
termédio da Resolução nR 195, de ?OOO, assinada
pelo Presidente da Suprema Corte, Ministro Carlos
Velloso, decidiram, no dia 27 de fevereiro, fixar o teto
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salarial em 12 mil e 720 reais. E os Ministros do Su- eles são incomparavelmente menores do que a distni-
premo Tribunal Federal já estão recebendo esse teto. buição de dinheiro. A experiência desenvolvida em

Alguns candidatos à Presidência desta Casa di- Goiás entre 1995 e 1998, por meio do Programa de
zem que o teto não vai ser discutido nem votado aqui. Apoio às Famílias Carentes, o qual tive a honra de or-
Só querem discutir o assunto depois das eleições ganizar e gerir durante a gestão do ex-Governador e
para a Mesa da Câmara dos Deputados. É um abuso! atual Senador Maguito Vilela, comprovou a complexi-
Devemos mostrar que temos coragem. Não vamos dade de assegurar que os benefícios sociais efetiva-
enganar a população e dizer que estamos satisfeitos mente cumpram sua função.
com o salário de 4.700 reais. Precisamos Ter a cora- A distribuição de dinheiro, mesmo com todas as
gem e a dignidade de enfrentar esse problema, sem precauções para evitar a má utilização, consistirá
subterfúgios e de forma transparente, decidindo, com sempre em um risco, pois esses recursos podem ser
a máxima urgência, a questão do teto salarial para os apropriados pelos membros adultos das famílias e
três Poderes da República. acabar convertidos em produtos que não garantirão a

É a nossa posição. Não temo dizer que não aca- dieta básica das crianças. Excluídas e sem informa-
taremos a posição de alguns Líderes, que não que- çã~, essas famílias tornam-~e v~timas f~ceis do mar-
rem colocar em votação a matéria porque estão que- ketlng e acabam usando o dinheiro em alimentos pau-
rendo trair esta Casa. co nutritivos ou outros produtos.

O SR. EULER MORAIS - Sr. Presidente peço A complementação de renda, portanto, não
a palavra pela ordem. ' pode se tornar o apanágio das ações governamentais

O SR. PRESIDENTE (Caio Riela) _ Tem V. Exa. para a ár~a socia~. Os program~s do s:t~r público
I para redUZir as desIgualdades SOClOeconomlcas e ga~

a pa avra. rantir a cidadania efetiva não podem restringicse à
O SR. EULER MORAIS (SlocoIPMDS - GO. Pro- distribuição de dinheiro. As políticas sociais nas três

nuncia o seguinte discurso.~ - Sr. Pr~sidente, Sras. e esferas administrativas devem envolver um conjunto
Srs. Deputados, oc~~o hOJe e~ta tribuna ~ara con- de ações que vão desde a segurança alimentar até a
tra-argumentar as cntrc~s que vem send~ feitas a pro- geração de oportunidades de emprego, passando pOi'

gramas de segurança alimentar de~envolvldo~ pelo Go- iniciativas nas áreas de educação, saúde, meio ambi~
vemo Federal, Governos Estaduais e Prefeituras. Os ente, profissionalização e complementação de renda.
críticos d~ di~tribuição d: alimento~~êm fundamentado As críticas a iniciativas como as dos Governadoc
su~~ avalla~o~s em realidades UtOPI~S e modelos de res de São Paulo, Mário Covas, e do Distrito Federal,
pohtlca social Importados de outros palses. Joaquim Roriz, que envolvem programas de seguran-

A m~iori~ desc~nhe~e o quotidian? da~ famílias ça alimentar, representam, assim, desinformação so~
pobres e Imagina açoes mirabolantes e Idealistas, cu- bre o conjunto das ações desenvolvidas ou má-fé
jos resultados não contribuirão para solucionar efeti- com intuito eleitoral. Mais graves ainda são atitudes
vamente o combate à fome, especialmente entre as como as do Governador de Goiás Marconi Perillo,
crianças. Esses críticos defendem o resgate da cida- que, diante da incapacidade de g~rir um programa
dania por meio da simples implantação de programas que atendia aos 242 Municípios do Estado e a mais
de complementação de renda, como se a complexa de 600 mil pessoas, interrompe ações que já vinham
realid~de da exclusão social ~udesse ser resolvida sendo executadas desde 1995 para substituí-Ias por
repentinamente com uma medida legal. uma complementação de renda de R$30. O Unicef já

A complementação de renda é apenas um dos havia constatado que as ações desenvolvidas anteri-
instrumentos para o real resgate da cidadania de mi- ormente eram responsáveis pela transferência de
Ihões de famílias excluídas de todos os direitos bási- renda não-monetária de mais de R$100 mensais.
COSo A falta de informação, a desestruturação familiar, O argumento do paternalismo é falacioso. Os
o vício, os problemas de saúde, muitas vezes, impe- críticos que defendem a complementação de renda,'
dem a maioria dessas famílias de se apropriarem dos eu os desafio a integrarem a distribuição de dinheiro
benefícios da complementação de renda ou de opor- ao conjunto de ações necessárias para o efetivo res-
tunidades de trabalho. gate da cidadania das famílias excluídas. Seria mais

A distribuição do alimento constitui um meio honesto e mais justo ampliar os benefícios, ao invés
mais seguro de garantir as condições nutricionais das de reduzi-los, somente para enquadrar seus adversá-
crianças em famílias de baixa renda. Apesar dos ris- rios políticos em categorias sociológicas e angariar
cos de comercialização dos produtos distribuídos, dividendos eleitorais.
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Muito obrigado.
A SRA. JANDIRA FEGHALI- Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem. ,

O SR. PRESIDENTE (Caio Riela) - Tem V. Exa.
a palavra.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB 
RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, a violência na cidade
do Rio de Janeiro foi manchete no Brasil e no mundo
inteiro.

Geísa Firmo Gonçalves, grávida, trabalhadora,
com 20 anos de idade, foi vítima inocente de uma
ação desastrada, do pouco treinamento da polícia e
da dubiedade da política de segurança do Estado do
Rio de Janeiro.

A segurança pública naquele Estado é polêmi
ca. Todas as políticas de segurança postas em prática
foram de confronto, sem critérios, de pouco treina
mento de uma polícia mal paga.

A partir do momento em que Luiz Eduardo Soa
res foi afastado da Coordenação da Polícia Militar do
Estado, ficamos profundamente confusos, pois esta
política de segurança colocada em prática hoje é
igual à do Governo Marcello Alencar.

O confronto com relação às posições incorretas
do comando das polícias no Rio de Janeiro não con
seguiu se consumar. O que predominou foi uma ação
errada na própria corporação policial do Estado. E o
prímeíro erro já se observa - e não é preciso entender
de política de segurança para compreender isso - na
interceptação do próprio ônibus. Quando um ônibus é
assaltado, não se intervém no confronto direto com o
bandido, pois os reféns ali dentro correm risco de
vida. É o que indica a técnica.

Depois, em vários momentos do confronto, a po
lícia deixou de agir. Não houve uma ação ofensiva. E,
no final, já na quase rendição do seqüestrador - hou
ve intervenção da polícia, porque era um assaltante e
se transformou num seqüestrador -, a polícia, inad
vertidamente, numa posição absolutamente equivo
cada, intervém causando a morte de uma inocente,
com balas do revólver de um policial.

E uma quarta questão inaceitável: além de todo o
ódio produzido pela ação do seqüestrador, pela morte
de Geísa, com toda a tragédia representada naquela
ação policial com desfecho desastroso, lamentável,
que indigna qualquer cidadão que tem o mínimo de
amor à vida, ainda exterminaram o preso. No momento
do conflito, já rendido, desarmado e sob a proteção do
Estado, ele foi sumariamente executado.

São essas ações que nos fazem refletir sobre a p0

lítica de segurança pública no Estado do Rio de Janeiro.
O que dizer da responsabilidade do Secretário de

Segurança, que se omitiu no comando daquela opera
ção, passou informações indevidas, provocou opiniões
desastrosas do próprio Governador do Estado?

O Sr. Josias Quental, ligado ao DOI-Cedi e
omisso na operação de comando, foi mantido no car
go, embora tenha sido demitido o Comandante da Po
lícia Militar do Estado, Sérgio da Cruz. E o objetivo de
demiti-lo já era antigo. Ele foi apenas o bode expiató
rio do processo vivido na cidade do Rio de Janeiro.

E chama a nossa atenção também a omissão
do Prefeito. A Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro
não tem qualquer ação política com relação à segu
rança do cidadão carioca.

Deixo aqui meu repúdio, minha indignação, meu
protesto e a nossa visão de que o Secretário de Segu
rança do Estado deveria ser demitido. A política de se
gurança pública resultante do desastre da demissão
de Luiz Eduardo Soares tinha de ser revista.

Temos de instituir uma política de segurança efici
ente, dar treinamento técnico adequado à polícia, para
que possa proteger o cidadão e lhe dar segurança, e
não assassiná-lo, como ocorreu no Rio de Janeiro.

Deixo aqui o meu protesto e minha indignação,
reiterando o compromisso de manter pressão sobre o
Governo do Estado, para que esse processo se rever
ta, pois foi um fato muito grave para a cidade, o Esta
do e a sociedade, devido às repercussões internacio
nais, particularmente no que diz respeito à morte de
Geísa Firmo Gonçalves. Repito: uma menina de 20
anos, grávida, trabalhadora, que ia inocentemente
num ônibus receber uma conta pelo seu trabalho.

Muito obrigada.
O SR. NEUTON LIMA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Caio Riela) - Tem V. Exa.

a palavra.
O SR. NEUTON LIMA (PFL - SP. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou envi
ando requerimento ao Poder Executivo a respeito do
Programa de Incentivo ao Uso de Corretivos de Solo,
PROSOLO, para que o prazo do incentivo seja prorro
gado em todo o território nacional.

Da mesma forma, encaminho projeto de lei de
minha autoria que dispõe sobre a retirada do consu
midor da lista da Centralização de Serviços de Ban
cos S.A. - SERASA, por entidades financeiras, prin
cipalmente bancos. O projeto visa a regulamentar pe
nalidades às instituições financeiras, que, mesmo de-
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pois de os clientes regularizarem a sua situação, de- O Governo Federal lançou no ano passado um
moram meses para retirar seus nomes do Serasa. programa de recuperação das rodovias brasileiras.

O SR. WIGBERTO TARTUCE - Sr. Presidente, Falava em recuperar mais de 500 quilômetros. No en-
peço a palavra pela ordem...."., tanto, essa recuperação não chegou ao meu Estado.

, , I Acredito que não chegou à maioria dos Estados bra-
O SR. PRESIDENTE (Caio Rlela) - Tem V. Exa. sileiros, porque temos visto pela imprensa as P!3ssi-

a palavra. mas condições das rodovias brasileiras.
O SR. WI~E!.ERTO TARTUCE (PPB ,- DF. Pela Se a intenção é esvaziar o ONER ou não repas-

orde.m. Sem revlsao .do orador.) - Sr. Preslde~te, ,en- sar recursos para o Ministério dos Transportes, que
cam!nh~ à Mesa proJe!o q~,e pr:tende tornar !nafl,an- dispensem o Ministro ou extingam o ONER, mas não
ç~vel cnr~e referente ~ utlllzaça? ~as telec~munlca- penalizem os Estados dessa maneira.
çoes, praticado nas maiores CapitaIs do Brasil, provo- S P 'd t d t h t D'
cando a queda de aviões, a exemplo do que recente- r. resl en e, n~ a, en o, ~on ra o Ire-
mente aconteceu no Estado de São Paulo, bem como tor-Gera' do ONER, por sln~ , um ~edlco, que contro-
algumas outras dificuldades. ~a estradas e f~z engenhan~. Esta tudo err~do. Falo

• , ,. , _ ISSO com o maior desprendimento, na qualidade de
Esse e ur:n pl:lto das In~tltulçoes que operam engenheiro, conhecedor do setor rodoviário nacional.

com telecon:umcaçoes no Brasil, u~a vez que a Ana- Não sou contra a permanência do nosso ex-colega na
te!, responsav~l_que é pelo gerenciamento do se!or, direção desse importante órgão, cuja atuação na poli-
nao tem condlçoes, por falta de pessoal, de faze-lo tica rodoviária do País é que estou questionando.
em âmbito nacional. Apelo para que o Presidente da República tome

O SR. CESAR BANDEIRA - Sr. Presidente, as medidas cabíveis, a fim de que as rodovias que
peço a palavra pela ordem. não foram privatizadas sejam, pelo menos, conserva-

o SR. PRESIDENTE (Caio Riela) - Tem V.Exa. das, possibilitando o acesso a elas.
a palavra. Sr. Presidente, manifesto minha indignação con-

O SR. CESAR BANDEIRA (PFL - MA. Pela or- tra o descaso ao meu Estado, o Maranhão, no que diz
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e respeito à conservação das rodovias federais. Se o
Srs. Deputados, ocupo a tribuna nesta tarde para pro- Governo não quer destinar recursos para obras de re-
testar contra a maneira pela qual o meu Estado, o Ma- cuperação e conservação de rodovias, que as transfi-
ranhão, está sendo tratado pelo Ministério dos Trans- ra para o Estado, que ele as realizará. O Estado não
portes e, conseqüentemente, pelo ONER. pode recuperar estradas federais, a não ser que seja

As rodovias federais que cortam o Maranhão ~~~enciado pelo Ministério do Transporte e pel,
estão intransitáveis. E o pior: sem perspectiva nenhu- R. " __
ma de recuperação. Às vezes, não só a Governadora, AqUI ficam, portanto, os meus protestos.
mas também os Parlamentares, quando se dirigem O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES - Sr. Presiden-
àqueles órgãos, são informados de que faltam repas- te, peço a palavra pela ordem.
ses do Ministério do Planejamento para o dos Trans- O SR. PRESIDENTE (Caio Riela) - Tem V.Exa.
portes, conseqüentemente para o ONER. a palavra. -- - - ----

Nós não aceitamos mais esse engodo. Não é O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES (PT-MG. Pela or-
possível que se mantenha negligência dessa nature- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
za, prejudicando sensivelmente a economia mara- Srs. Deputados, há muito a Oposição, o PT e os naci-
nhense e a de outros Estados que mantêm comércio onalistas em geral vêm criticando o modelo de privati-
bilateral. Nós, da bancada do Maranhão, protesta- zação adotado pelo Governo Federal. Nos últimos
mos, e eu, em particular, lamento que o meu Estado tempos, de maneira mais intensa e constante, o mo-
seja tratado dessa maneira pelo Ministério dos Trans- dela de privatização proposto para o setor energético,
portes e pelo ONER. sobretudo as hidrelétricas situadas em Minas Gerais,

Grandes trechos das estradas mais importantes Estado que, por excelência, por suas condições topo-
do Maranhão - 70% a 80% delas -, a exemplo da São gráficas e recursos hídricos, mais abastece o País
Luísfreresina, estão intransitáveis. Algumas rodovias com a energia derivada das mesmas.
fundamentais para o desenvolvimento do Maranhão e Esse assunto tem sido debatido, e temos de-
para o escoamento da sua riqueza - BR-220, BR-222 e monstrado que se tratava de um verdadeiro crime de
BR-226 - estão em péssimo estado de conservação. lesa-pátria o que o Governo Federal propunha, isto é,
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O esquartejamento de Furnas, da CHESF e da siva de mobilização da população em defesa do nos-
Eletronorte, e depois a privatização dessas empre- so sistema hidrelétrico. Devemos lutar pela aplicação
sas. Isso seria não apenas um crime contra esse se- de um plebiscito para consultar a população sobre as
tor produtivo e estratégico do Brasil, mas também um privatizações, se quer ou não. É o momento da mobi-
atentado contra a utilização das águas. Afinal, a pri- Iização nacional, aproveitando as eleições, para criar
vatização das hidrelétricas significa, na prática, a pri- uma consciência de soberania, de defesa de setores
vatização dos rios, porque estes têm usos alternati- estratégicos, dos nossos rios, do nosso meio ambien-
vos, proporcionam investimentos ambientais, como a te, do recurso natural do século XXI: a água.
navegação, a irrigação e o turismo, e também a pro- Portanto, Sr. Presidente, o recuo do Governo é po_
dução de energia hidrelétrica. sitivo, mas insuficiente. Ele deve abrir as portas para a

O Governo Federal vinha defendendo determi- mobilização popular, para afastar de uma vez por todas
nado modelo de privatização, mas agora a opinião pú- todos esses modelos de privatização contraditórios e
blica está devidamente esclarecida, sabe que o con- nocivos ao País. E que esta Casa aprove a consulta pie-
junto desse modelo fracassou. Sabe também que era biscitária, para que, pela decisão de uma consulta po-
um engodo aquilo que o Governo anunciou como be- pular, enterremos de uma vez por todas esse modelo de
nefício para a população, isto é, que as empresas pri- privatização que tem levado ao desastre e à entrega da
vadas produziriam melhor e mais barato. Afinal, esta- soberania do País ao estrangeiro.
mos vendo cair a qualidade dos serviços prestados e Muito obrigado.
subirem as tarifas cobradas. Em nossas rodovias, por ,
exemplo, o somatório dos pedágios custa o mesmo O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. PreSidente,
que uma passagem aérea. Assistimos, portanto, ao peço a palavra pela ordem.
fracasso desse modelo. O SR. PRESIDENTE (Caio Riela) - Tem V.Exa.

Agora o Governo Federal recua no que se refere a palavra.
ao modelo que defendeu para o sistema hidrelétrico: O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT-RJ. Pela or-
admitiu não esquartejar, não dividir Furnas e fazer a demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou
privatização pulverizada das ações. Ora, louva-se o encaminhando à Mesa requerimento de informações
recuo! É bom que haja recuo, pois isso mostra que o dirigido ao Sr. Ministro de Minas e Energia sobre a
Governo não é invencível nem vai levar seu modelo aquisição de mais duas turbinas para a Usina de Itai-
de privatização ao final, custe o que custar. Mas, fran- pu, nQ" 19 e 20, como extensão do contrato anterior,
camente, é um recuo ainda muito longe daquilo de firmado há mais de quinze anos.
que o, País precisa" sobretudo agora que o Go~er~o, Aproveito a oportunidade para louvar o brilhante
tambem de maneira profundamente contradItória, pronunciamento que acaba de fazer o Deputado Vir-
continua insistindo na privatização da CHESF, ale- gílio Guimarães.
gando que utilizará os recursos arrecadados na trans- M 't b' d
posição de águas do São Francisco. UI o o nga O.

São modelos diferentes para situações seme- O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente,
Ihantes, uma confusão completa em que se meteu o peço a palavra pela ordem.
Governo. Afinal, o modelo que ele propõe para O SR. PRESIDENTE (Caio Riela) - Tem V.Exa.
Furnas é o correto para o sistema hidrelétrico? Ou é o a palavra.
modelo que ele propõe para a CHESF? Ele vem cal- O SR. POMPEO DE MATTOS (pOr - RS. Pela
çando sua proposta para a CHESF com a atração da ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
transposição de águas. e Srs. Parlamentares, tem-se discutido nos últimos

Ora, Sr. Presidente, o Governo já justificou ou- dias de forma intensa a questão da segurança pública
tras privatizações com o gasto dos recursos obtidos no País. Há pouco vimos notícias de uma adolescente
em versões de saúde, em versões de educação, o morta num fogo cruzado entre um assaltante e um po-
que nunca aconteceu. Tudo o que foi obtido - uma ni- Iicial assaltado no Estado de Goiás; notícias de um as-
nharia, diante do valor do nosso patrimônio - vazou salto com vítimas em São Paulo; notícias do assalto a
pelo ralo, foi para pagar taxa de juros, vazou para o um ônibus, filmado na minha Capital gaúcha, Porto
estrangeiro. Nada ficou para o Brasil. Alegre. Vimos também um lamentável episódio ocorri-

Então, devemos aproveitar esse recuo, o au- do no Rio de Janeiro, que mostrou a ousadia dos ban-
mento de tempo, após o Governo anunciar que a pri- didos e o despreparo do Estado, ocasionando o desfe-
vatização virá somente em 2001, e aumentar a ofen- cho de que todos tivemos conhecimento.



Junho de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 1S 31487

Tudo isso é norteado por uma coisa maluca que se Federação, em todo o solo brasileiro. Ele está do ou-
instalou neste País: a impunidade corre solta, em função tro lado, lá no Paraguai. Chama-se Fernandinho Bei-
dos crimes cometidos e não julgados, não investigados, ra-Mar.
não revelados, enfim, crimes que não são punidos. O que quero dizer com isso, Sr. Presidente? Ora,

A CPI do Narcotráfico, que temos a honra dein- se o Brasil prendeu aqui o Uno Oviedo, inimigo número
tegrar, sendo um dos Sub-Relatores, passou um ano um do Paraguai - ele está confinado e certamente va-
e três meses levantando dados, elementos, fatos e mos receber um pedido de extradição do Paraguai -,
provas relativamente ao crime organizado no País, à então que o Paraguai, no mínimo, faça o mesmo e
cara dele, ao tamanho dele, e para saber de onde prenda Fernandinho Beira-Mar, porque eles sabem
vêm seus integrantes, onde estão, para onde vão e onde ele está, quem é ele, onde mora, como opera,
quem são eles. E ofereceu, ainda, uma espécie de aonde vai, de onde vem, enfim, decretem a prisão do
contraponto, de antídoto, qual seja, a unidade de Fernandinho Beira-Mar. Aí, Sr. Presidente, com certe-
ação das forças públicas: Ministério Público, Poder za, o Paraguai estará dando uma demonstração efeti-
Judiciário, Polícias Civil, Militar e Federal, Governo va de colaboração com a Justiça brasileira.
Federal epolíticos como um todo; ou seja, unidos, d? Uno Oviedo é o inimigo número um deles; Fer-
Iado de ca, com certeza vencemos os do lado de la. d' h B' M ' "., d'
Tanto que onde a CPI atuou tivemos resultados práti- nan In o , e.lra- ar,e o Inimigo numero um a socle-

f t' dade brasileira. Se fizemos nossa parte, que o Para-
cos e e e IVOS. ,f t d I E' J' b '", , , Qual aça a par e e e. mais: que a ustlça rasl eira,

POIS bem, Sr. Presidente, recentemente, nos, ao apreciar o eventual pedido de extradição do Sr,
que estamos tentando arrumar a Casa eque estamos Uno Oviedo examine também sob essa ótica discor-
vendo, muit,os bandidos sa~rem d~ Pa~s e atravessar a ra sobre es~e aspecto, no sentido de ver que'colabo-
front:lra, fizemos ,uma aflr~~çao dizendo q~e, em ração o Paraguai tem dado ao Brasil, concretamente,
funçao de o~ bandl?os brasileiros ~~tarem abngados objetivando prender os traficantes brasileiros que lá
n~ ,Paraguai, transitando com faCIlidade, fazendo ? estão, em berço esplêndido. Quem sabe dessa forma
tra~co de drogas, o roubo d,e cargas, o ro~bo de caml- o Paraguai deixe de ser um país do mercotráfico e
nh?es: o contrabando, enfim, o ,d~s:amJnho, aquele verdadeiramente integre o MERCOSUL, nessa cola-
pais tinha que tomar ~~a def!nlçao e escolher o bora ão mútua. Nós vamos fazer a nossa parte.
Mercosul ou o Mercotraflco. HOJe, ele faz parte dos ç , ,
dois. Tinha que se decidir por um. Responqendo, o Era o que tinha a dizer.
Embaixador do Paraguai no Br~sil disse que lá exis- O SR. DR. ROSINHA - Sr. Presidente, peço a
tem bandidos, mas bandidos brasileiros que lá estão. palavra pela ordem.
Não perdi a deixa, Sr. Presidente, e fjz um contrapon- O SR. PRESIDENTE (Caio Riela) - Tem \f.Exa.
to dizendo que sim, são bandidos brasileiros que lá a palavra.
estão porque são corridos daqui e abrigados lá, que é
a casa da mãe Joana onde os bandidos se estabele- O SR. DR. ROSINHA (PT - PRo Pela ordem.
cem livres, leves e soitos. Pronuncia o seguinte discurs~.) - Sr. Presidente,

, " Sras. e Srs. Deputados, o PreSidente do Congresso
, ~o~s be~, o Paraguai andava atras daqu~le ~ue Nacional, Senador Antonio Carlos Magalhães, esteve

é ~ Inimigo n~mero um do Governo p~ragualo, Llno presente no Parlamento português em 16 de maio
OVledo, foragido, condenado, subversIVO, que era o , , . _

. , t b'l'd d d át' é passado, para partiCipar como conVidado na sessaoperigo, a ameaça a es a I I a e emocr Ica, se ,
que existe completamente a democracia no Paraguai. solene sobre os 500 anos do achamento do BraSil.
Ele foi preso lá em Foz do Iguaçu, no Paraná, numa Representando o Bloco de Esquerda, o Deputa-
ação importante e efetiva, de inteligência, de investi- do portu.guês Luís Fazenda proferiu a !ntervenç~o
gação da Polícia Federal brasileira, Uno Oviedo está que ao final se reproduz, e que peço seja transcnta
no Departámento de Polícia Federal aqui em Brasília; nos Anais desta Casa.
e com, certeza, o Brasil está dando a colaboração de Numa polêmica inédita em solenidades dessa
que o Paraguai precisa para enfrentar seu inimigo nú- natureza, o Senador ACM atacou violentamente o
mero um, que aqui está. Parlamentar português, alegando que o Governo bra-

Sr. Presidente, raciocino da seguinte forma: sileiro agiu contra os "desordeiros", ou seja, o movi-
também temos um inimigo número um no País, que mento dos sem-terra, as entidades de apoio, as co-
chefia o narcotráfico, de forma especial no Rio de Ja- munidades eclesiais de base, as nações indígenas e
neiro, mas que se ramificou por todos os Estados da até a própria FUNAI (organismo governamental de
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apoio aos índios), que contestaram as comemora- mundialização a fazer. Foram chegando o
ções oficiais dos 500 anos. planeta ao seu perímetro físico. Ficavam

No que se refere aos índios, é bom lembrar que para trás dogmas e segredos proféticos ab-
esses "desordeiros" prepararam longamente, desde surdos sobre o geoespaço. A razão e o ex-
suas aldeias, a Marcha ea Conferência Indígena. Mo- perimentalismo tinham novos cursores. A
bilizaram 3.600 pessoas, representando 140 povos centralidade do humano na sua relação com
indígenas de todas as regiões do Brasil. As caravanas a materialidade e as suas leis e-saber qmF
indígenas que saíram das fronteiras da Amazônia, braram escolásticas reveladas e lógicas
dos sertões do Nordeste, do Pantanal do Cen- subjectivas. As navegações abriram as au-
tro-Oeste, dos territórios do Sul e Sudeste, cruzaram to-estradas da informação da época. As na-
o País dialogando e debatendo com a sociedade bra- vegações globalizaram a troca e prenuncia-
sileira em todo o percurso, demonstrando organiza- ram o mercado global. Essa senda tem can-
ção e "ordem" poucas vezes vistas em manifestações tributo português. Esse progresso foi Iiberta-
dessa envergadura. A Conferência dos Povos eOrga- dor. De Espinosa a Marx houve a interpreta-
nizações Indígenas do Brasil, que durou entre os dias ção do ganhar de espaço para a ciência e
18 a 21 de abril, pretendia mostrar à sociedade brasi- para a evolução social. Mesmo que a ciên-
leira e ao mundo a situação dramática a que estão cia desencadeasse reacções inquisitoriais.
submetidos os povos conquistados. Mostrar também Mesmo que a evolução social gerasse ou-
ao Estado brasileiro suas exigências e propostas. tras opressões. Não fomos povo eleito, fo-
Eram chefes de nações entregando ao Chefe da Na- mos o produto de uma encruzilhada ibérica
ção brasileira suas reivindicações. O que se sucedeu, e européia. Dos impérios que se teceram
todos lembramos. Ainda estão em nossas mentes a não ficou o mito mas a superação histórica.
imagem do índio ajoelhado na frente do pelotão, im- A razão e o escrutínio dos factos e das suas
pedido de continuar a marcha. conexões levam-nos a olhar para o contradi-

No documento final da Conferência, que não tório. As navegações produziram avanços
pôde ser entregue às autoridades brasileiras e aos incalculáveis, produziram igualmente geno-
convidados estrangeiros, os índios relatam: cídios, tráficos de escravos, opressões de

. ignomínia. Ao perscrutar a história e as suas
Descobnmos que os t~balhadore~, ~s tensões não se pode das navegações extra-

negr~s, os ex?luídos da socIedade ~rasllelra ir o discurso de litania do pequeno povo re-
desejam, assIm como nós, construIr outro~ dentor que pela mestiçagem tocou o univer-
500. Percebemos que os poderosos, os rI- salismo. Esse discurso é tão falso e tão uni-
cos e o gov:mo federal tudo f~zem para lateral e tão estupidamente chauvinista, au-
que.a opressao e a ~uerra ~ontlnuem. (..:) to-desculpabilizante, auto-apologético que
AqUI, nesta, C,onferêncla, analisamos ~ SO~I- não tem sentido, nem eco universal. Mas
edade brasllelra~nestes 500 anos de hls!órl~ também é estúpido percorrer alguma im-
de sua C?nstruçao, so?re os nossos territórI- prensa europeia recente que descreve as
os. Confl.rmamos, mais do qu~ nu~ca, que navegações e ocupações portuguesas ape-
esta SOCiedade, fundada na ,"vasao e no nas como a bandeira dos mata-índios dos
extermí~io dos povo~ ~ue aqui viviam, !oi negreiros, dos saqueadores. A história foi
construlda na escravldao e na expl~raçao global e multilateral. A sua análise mostra o
d?s n~g.ros e dos setor~s ~p~la~es. E uma fio do progresso entrelaçado com a barbá-
hlstóna Infame, é uma hlstóna Indigna. rie. É o que é. Se pontuamos o progresso

E foi sobre essa ilJfâmia que o nobre Deputado pontuamos a barbárie. É por isso que se
português discursou etanto irritou o senadorbrasileiro. herda o passado. Herdamos universalmen-

Sr. Presidente, para que conste dos Anais da Câ- te. Os brasileiros de hoje estão tão perto do
mara dos Deputados, passo a fazer a leitura do pro- rei Manuel I, dito o venturoso, como os por-
nunciamento do Deputado português Luís Fazenda. tugueses contemporâneos.

. Não vale a pena especular com os c6-
, Os ~auta~ de há 500 anos acharam-se digos da época. Esses serão os códigos do-

a SI própnos. Tiveram do mundo as ccorde- minantes e não dos dominados. A informa-
nadas. Mapearam. Encontraram a tecnolo- ção electrónica globaliza barbáries. Não as
gia para aproximar a mundiaJização feita à
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denunciamos hoje? Mas queremos que a ci- Realismos que muitos perante os vári-
vilização do ciber-espaço produza outra civi- os achamentos de 500 anos não tiveram.
Iização de solidariedade. António Vieira e E esses são os nomes que estão to-
tantos outros 'não se cingiram aos códigos dos pelas antologias literárias, páginas com-
da época. Mas também não fazem uma pendiadas de história, nomes de ruas... Dos
desculpa nacional. Foram 'adventos de mo- que não tiveram esse realismo.
demidade sem fronteiras. Conhecemos na Os que ocupam terras no Brasil lutam
nossa geração manifestos dessa modemi- ainda pelo espaço e não têm porto seguro.
dade. Lemo-los e vivemo-los apesar de tan- Somos solidários com essa gesta. O que
to mar, tanto mar a nos separar. Bate- pode a nossa voz ao lado de Saramago e Se-
mo-nos, brasileiros e portugueses, contra di- bastião Salgado, referências mundiais. Os
taduras sinistras, proteções retrógradas de sem terra não precisam de astrolábio para
elites dominantes. Aproveitando os cursos essa expansão, precisam de direitos que não
da história no Brasil se exilaram portugue- estão escritos nos astros.
ses. Em Portugal pós 74 exilaram-se brasi- Senhor Presidente da Assembleia da
leiros até ao final da década de 70. Fomos República
embalados não apenas pelo fascínio do Senhor Presidente do Congresso do
chorinho, do forró, da corporização do ritmo, Brasil
nos ouvimos o diálogo do Chico Buarque "a Cortes de todas as épocas protegeram
coisa aqui está preta", vincou-nos a alma os iníquos.
quando Elis explicou qual a parte do latifún- Sempre ficaram para trás.
dio que cabia aos famintos do Sertão, lemos Olhando os meninos da rua, no Brasil
Graciliano, sabíamos do AI5 e do fisiologis- ou em Portugal - não vejo o horror econô-
mo, sabíamos tanto da anistia como da finta mico - vejo o infinitamente grande da Iiber-
do Pelé. E daquela poesia, Cecília... dade por conquistar.

Conseguimos rir com tantos que vie- Sr. Presidente, peço, ainda, que meu pronuncia-
ram da tortura dos cárceres policiais e mili- menta seja divulgado pelos meios de comunicação
tares brasileiros quando diziam que "para da Casa.
tudo se dá um jeito", né... O SR. PRESIDENTE (Caio Riela) - Pois não.

Conheci quem foi morrer no Araguaia. V.Exa. será atendido, nobre Deputado.
Conheci quem escapou de ondas de assassi- O SR. BISPO WANDERVAL - Sr. Presidente,
natos. Não esqueço Diógenes Arruda, depu- peço a p~!avra p!=!la ordem.
tado federal cassado 'do seu mandato, que O SR. PRESIDENTE (Caio Riela) - Tem V.Exa.
me abriu páginas do mundo do trabalho e da a palavra.
libertação social, que trouxe estórias de resis- O SR. BISPO .WANDE.RVA~ (Bloco/PL - SP.
tência e de heroicidade anônima. Que quase ~ela ordem. Pronuncia o seguinte diSCUrso.) -~Sr. Pre-
me explicou a ontologia do comunismo. sldente, 8ras. e Sr~. De~u~ado~, uma c~moçao geral

Lá ' d " át' tomou conta do PaIs no ultimo dIa 12de Junho, segun-
. como?a as emocr~clas ~'mp I- da-feira próxima passada.

c~s f!zera,~ recl~lage.ns .das elites. La como Esse Dia dos Namorados, para uma família que
ca ha,polltlcos sltuaclomstas de todo o tem- se iniciava, não poderá ser vivido, porque um dos
po. La como cá todos entendemos a ópera componentes do par faleceu por inépcia do sistema
do malandro, o raio x de poderes que fazem de segurança brasileiro.
países desiguais e injustos de sem direitos, Há um misto de revolta e angústia em todos os
de sem terra, de sem esperança. Lá como brasileiros que moram nas grandes cidades deste
cá paira o avatar de Vinicius p~ra saber da País, por conta do desmonte, que se tem visto nos úl- '
cidadania de todas as cores. timos anos, dos sistemas de segurança pública.

Políticos que dizem gov~rnar com o A guerrilha urbana já está instalada em todo o
chicote e o saco do dinheiro. País. As pequenas cidades do interior, anteriormente

Lá como cá os poderes ensaiam tru- invejadas por todos os que moravam em cidades
ques de perpetuação. ' grandes, hoje correm o mesmo risco de quem mora

E com requintes de crueldade diz-se 'no' Leblon, no Rio de Janeiro, ou na região dos Jar-
que é preciso realismo e gradualismo. 'dins, na Cidade de São Paulo.



Portanto, estamos diante de um cenário que
.pode armar o Brasil para uma relação de·maior com-
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Então, que vantagem há em viver em um país O SR. PRESIDENTE (Caio Riela) - Tem
entregue a gangues, quadrilhas, polfcias desprepa- V.Exa. a palavra.
radas e ineficientes, por conta de um projeto neoli- O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela
beral que, ressalto, não libera verbas para combate ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
à altura dessa verdadeira guerra urbana? Sras. e Srs. Deputados, esta Casa está prestes a

O Sr. Femando Henrique Cardoso talvez seja debater o padrão tecnológico que deve nortear a
parodiado, nos próximos dias, como Sr. "Chorando chamada geração avançada nas telecomunicações,
Henrique Cardoso". Em tom professoral se dirige à hoje conhecida como Banda C.
Nação para dizer que está estarrecido com o que Quero chamar a atenção dos Srs. Deputados,
viu pela TV. Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- bem como a do povo brasileiro, para o que isso sig-
tados, como entender que um Presidente que tanto nifica. O Brasil assistiu recentemente a um processo
viaja, que conhece tanto o mundo, se dê o luxo de ir crescente de privatizações e, agora, sente os efeitos
à TV para dizer-se estarrecido com o que aconteceu nefastos desse modelo, principalmente no que diz
no Rio de Janeiro, trazendo para si e seus seguido- respeito às relações de trabalho e ao domínio tecno-
res a idéia de que também é vítima no processo de lógico. Está em jogo neste momento muito mais do
violência que assola o País? que uma simples discussão sobre se teremos ou

Dois carros de sua propriedade roubados; um não uma determinada faixa de freqüência. Sei q~e
Govemador de Estado aviltado; um Ministro que leva se t~ta de debate com contorno ,cada vez mais
ovo no rosto. O que seria tudo isto, não fosse a revolta complicado, p~rque. p~~cos na ~ocledade compre-
silenciosa do povo contra o estado de coisas que aí endem o que ISSO Significa e mUitos até acham que
está? nosso espectro de freqüência é infinito e, portanto,

. não tem nenhum tipo de problema. Não é esse o
Não, prezados colegas, não é assim. Quero desenho que se apresenta no mundo hoje. Ele é fi-

crer que há uma luz no fim do túnel, e não é essa nito e, portanto, tem compUcadores e aspectos tun-
que se impõe no fragor das discussões. damentais que devem ser levados em consideração.

Os cortes promovidos recentemente pela equi- A decisão que deve ser tornada agora vai inter-
pe econômica no Orçamento Geral da União em ferir no futuro da Nação, porque vai definir com quem
momento algum privilegiaram a segurança pública vamos estar alinhados ou de quem seremos etema-
da população brasileira, mas sim a segurança de mente dependentes. Essa decisão pode tomar o Bra-
banqueiros internacionais em suas mansões na Eu- si! amarrado para decisões futuras da tão propalada
ropa, Estados Unidos etc. terceira geração, que o mundo todo discute. Como o

Como vem agora o Sr. Femando Henrique di- Brasil v~i adentrar esse novo cen~rio? Submeti?o a
zer que está pasmo com o que aconteceu? urna 1?9~ de ete,:"~, dependên,cla ~u com altlve~,

capacitaçao e POSSibilidade de discutir o desenvolvl-
Pasmo estou eu, Sr. Presidente, que tenho um mento do nosso parque industrial e de exigir aplica-

Presidente da República que toma conhecimento da ção de recursos para o desenvolvimento? A ciência e
violência que assola as cidades através de um apa- tecnologia é cantada e decantada nos discursos,
relho de TV. mas na hora de efetivamente dar prioridade a ela ve

mos uma distância muito grande entre a prática e o
discurso.

Precisamos debater a matéria, que vai envolver
10 bilhões de reais, ou mais, a depender dos contor
nos apresentados a partir de agora. A decisão não
pode ser tomada, como muitos querem, submetendo
o caso exclusivamente à lógica estabelecida por uma
agência reguladora: Essa é urna decisão em que o
Congresso. Nacional tem que estar à frente, levando
em consideração o próximo passo que deveremos
dar.

Pasmo estou eu ao ver que o Sr. Ministro da
Justiça, ao ir à TV, usa-a para contrapor-se à suges
tão do Presidente do Senado e nada oferece em tro
ca, a não ser uma idéia que não nasceu na e da so
ciedade.

Temos de repensar a segurança pública que
atualmente é oferecida à população brasileira e sair
deste estado de paralisia em que se encontra o
Pars.

Muito obrigado.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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petitividade, com um universo maior d~ fabricantes e competência. De parte das autoridades, por exem-
fomecedores. Esse debate pode nos criar um ambien- pio, anunciaram-se medidas, prometeram-se novas
te de relação com valores cobrados nos serviços pres- investidas, mais rigor na legislação. Disso, porém,
tados ou nos colocar na situaçãg.,de reféns de gran- das boas e remotas intenções não se passou. E o
des monopólios, ou até de oligopólios, tirando, portan- cigarro continuará matando, incapacitando para o
to, da sociedade brasileira a possibilidade de escolha. trabalho, agredindo, não apenas física, como etica-

Aliás, todo o debate feito aqui foi para que tivés- mente a sociedade.
semos um processo de abertura. E para que isso O que de fato se verifica é que poucos cida-
aconteça, é necessária a escolha da faixa de freqüên- dãos, fumantes ou não fumantes, encontram-se tão
cia que estará definindo o padrão tecnológico. De- esclarecidos, tão conscientes, a ponto de se deixar
ve-se levar em consideração esses aspectos para nos tocar pelas razões dessa luta, que na verdade deve-
armarmos para o enfrentamento futuro, possibilitando ria pertencer a todos.
ao Brasil adentrar a terceira geração com desenvolvi-
mento próprio~ com ampliação da nossa capacidade O consumo continuado do cigarro desencade-
de oferta de serviços. E quando falo em serviços, pen- ia, além do processo cancerígeno de pulmão, os de
so em toda a população, e não somente em uma par- colo de útero e esôfago, assim como tumores malig-
te dela. nos na boca, laringe, pâncreas, rins e bexiga.

Precisamos acabar com essa história de que Os jovens e as mulheres, não somente no Bla-
universalizar é simplesmente disponibilizar para a sil, mas em todo o mundo, formam a maior parte do
camada mais pobre da sociedade um orelhão a 800 contingente de recém-fumantes. Essa informação,
ou a 1.000 metros da sua casa. Universalizar é per- de fato, alarma. No caso dos jovens, porquanto é
mitir que todas as ferramentas do mundo tecnológi- sabido o nexo direto entre idade de aquisição do há-
co - todas, repito - possam ser disponibilizadas bito e dificuldade de abandoná-lo, isto é, quanto
para todos e quaisquer cidadãos. Precisamos remar mais cedo se começa a fumar, mais difícil será dei-
nessa direção, para criar uma sociedade na qual to- xar de fumar. Quanto às mulheres, o organismo fe-
dos tenham a possibilidade de acesso, e não uma minino, está comprovado, é mais suscetível às toxi-
sociedade com uma nova divisão de classes, que nas do cigarro, o que faz baixar sua proteção natu-
estariam divididas entre os que têm acesso e os que ral contra doenças cardiovasculares. Estudos fazem
não o têm. supor que, nos próximos trinta anos, as mortes entre

mulheres aumentarão mais do que o dobro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSUÉ BENGTSON _ Sr. Presidente, As evidências do malefício do cigarro são hoje

quantificáveis. O tabaco, pasmem os nobres cole-
peço a palavra pela ordem. gas, contém 4.720 substâncias tóxicas. A medicina

O SR. PRESIDENTE (Caio Riela) - Tem já registra nada menos que 25 doenças ligadas ao
V.Exa. a palavra. hábito tabagista. O risc~ câncer de pulmão entre

O SR. JOSUÉ BENGTSON (Bloco/PTB - PA. fumantes é 22 vezes maior que entre nãofomantes,
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- sendo que apenas 13% das vítimas estarão vivas
te, Sra. e Srs. Deputados, registro minha alegria em decorridos cinco anos de diagnóstico.
vê-lo hoje na presidência desta sessão. No mundo serão registrados dez milhões de

De início, as minhas ressalvas junto aos que, óbitos em decorrência do cigarro, até 2020. São 3,5
neste plenário, sintam-se constrangidos, atingidos, milhões de mortes ao ano, para um universo de 1,2
incomodados ou tolhidos, pois que não é, em abso- bilhão de pessoas que fumam.
luto, essa a intenção, mas, sobretudo, a de alertar. Tratando-se do Brasil, é de lamentar que as
Subo hoje à tribuna por conta de minha cruzada estatísticas não vão muito além do que todos já sa-
pessoal contra o cigarro, juntando-me às ainda pou- bemos., Bastante precárias, elas mais escondem do
cas vozes que o têm feito no País. que revelam. Tem-se notícia, contudo, de que os fu-

Comemorou-se no dia 31 de maio o Dia 'Mun- mantes chegam à casa dos trinta milhões. Cerca de
dial Sem Tabaco. No Brasil, a questão foi abordada oitenta mil morrem anualmente em decorrência do
de maneira anódina. Nem a mídia, nem o Governo hábito de fumar. Quarenta por cento dos fumantes
fiz~ram jus ao compromisso imanente de vigilância encontram-se na região Sudeste, justo a mais avan-
e informação, cada qual na respectiva esfera de çada do País, o que relaciona cigarro a poder aqui-



Outro aspecto importante é que a poupança
constitutiva do FUNRES é formada pela destinação de
parcela do Imposto de Renda devido por pessoas jurí
dicas (até 25% do total devido) domiciliadas no Espfri
to santo. Portanto, premido nos limites geográfi
cos-fiscais estaduais, os seus recursos dependem da
efetiva capacidade de resposta do empresariado capi
xaba, ao contrário dos demais fundos fiscais de inves
timentos, cujos recursos são provenientes de vários
estados.

Esses ,dados, nobres colegas, se, como disse,
não esclarecem, servem ao menos para mostrar o
quanto é terrível e ao mesmo tempo complexo o
problema. Não se tenha em mente, portanto, a pre
tensão de soluções rápidas. Mas que não nos afas
temos da certeza de que urge uma ação firme, seja
no âmbito do Ministério da Saúde, seja no de enti
dades de classe, seja nas escolas, seja ainda nos
ambientes de trabalho ou onde quer que haja o inte
resse superior da vida humana com qualidade.
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sitivo, mas não necessariamente a índices de esco- política e envolvimento coletivo. Contem sempre co-
laridade. migo os que se dispuserem a assim agir.

Sr. Presidente, peço que este pronunciamento
seja divulgado no programa A Voz do Brasil.

O SR. ALOfzlO SANTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Caio Riela) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ALOfzlO SANTOS (Bloco/PSDB - ES.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Fundo de Re
cuperação Econômica do Espírito Santo - FUNRES
é uma parte considerável da história do planejamen
to econômico estadual. Criado através do Decre
to-Lei nll 880/69, ele vem merecendo congratula
ções de todos aqueles que, ao longo desses anos,
têm buscado apoio desse incentivo fiscal para a im
plantação, expansão e modernização de sua estru
tura produtiva.

O FUNRES constitui marco fundamental da
experiência capixaba na formulação e implementa
ção de políticas públicas fundeadas em incentivos
fiscais. A bem da verdade, -o FUNRES foi criado
como uma resposta institucional à necessidade da
formação de uma poupança interna voltada para a
promoção do desenvolvimento regional.

Nessa visão, o surgimento do Grupo Executivo
para Recuperação Econômica do Espírito Santo 
GERES como um órgão colegiado, em.persoAalidade
jurídica e sem a estrutura formal técnica e administra
tiva para o desempenho de suas funções, a exemplo
das experiências da Sudene e da Sudam, deu no
FUNRES uma singularidade especial, caracterizando
o modelo capixaba de incentivos fiscais. Com isso,
ele reforçou o Banco de Desenvolvimento do Espfrito
Santo - BANDES, o seu banco operador, a quem
compete, mediante um convênio firmado, dar ao
GERES as condições necessárias ao seu papel de
administrar e disciplinar o uso de recursos do
FUNRES.

Porque a saúde do brasileiro não pode esperar
mais tempo, a verdade, Sr. Presidente, é esta:
tem-se muita, muita pressa. O tabaco é droga noci
va, à qual é preciso dar combate firme, com vontade

E aqui, Sr. Presidente, insisto no ponto exordi
ai desta fala. Exceto pela veiculação de campanhas
oficiais, que, a bem da verdade, são pagas e bem
pagas, a rnfdia, em especial a televisão, de moto
próprio, muito pouco, quase nada, mesmo, tem aju
dado, apertada que anda de seus compromissos so
ciais. Muito pelo contrário: sem lhe ser concedida a
chance de conhecer a verdade nua e crua acerca
das conseqüências do fumo, o telespectador vê-se
seduzido pelo glamour, pelas mensagens de poder,
de sucesso e até, ultimamente, de transgressão das
propagandas. Melhor será tirá-Ias do ar, conforme,
aliás, é objeto de várias propostas legislativas, que,
de resto, precisam seguir seu trâmite com a máxima
urgência.

O benefício da existência não representa algo
pagável, subordinado, pois, a cálculos pecuniários.
Mas, se assim é preciso, recorramos às cifras, para
excluir quaisquer dúvidas. Segundo fontes do Minis
tério da Saúde, os gastos do Governo para o trata
mento de males originários do tabaco rondam os
R$3,4 bilhões. O Governo arrecada com os impos
tos gerados pela indústria do cigarro R$2,2 bilhões.
O déficit constitui desse modo algo em tomo de
R$1 ,2 bilhão. Significa dizer que, apesar de todos
os custos que se precisem arcar, num primeiro mo
mento, no sentido de educar a população, ainda as
sim é melhor prevenir do que remediar, se é que se
deve reduzir a gravidade do assunto a uma conclu
são tão elementar. Sobretudo destinar dinheiro à
educação, por meio de campanhas, de palestras, do
trabalho de campo de agentes de saúde e demais
elementos que possam estar ligados à atividade, a
-mim me parece muito mais digno.



Com certeza tais medidas já trazem benefícios.
ao Município. O que esperamos é que sejam ainda
maiores os investimentos, pois comparado a outros
municípios da região metropolitana, Cariaqica fica, e
muito,'Í1o prejuízo, pois Vitória, que possui uma área
de 89km2 contra 285,9km2 de Cariacica, possui um
efetivo que corresponde a 45,44% do total, isso sem
levar em conta que Cariacica é o Município com a
maior -população não só da região metropolitana
mas de todo o Estado. .'

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, volto
mais uma vez a esta tribuna para prestigiar o Pro
grama de Planejamento de Ações de Segurança
Pública, Pró-PAS, implantado pelo Governador José
Ignácio Ferreira e Polícia Militar, que está trazendo
inúmeros benefícios a toda população, com um poli
ciamento mais constante e ostensivo. O Programa
de Planejamento de Ações de Segurança Pública,
como já mencionei anteriormente em pronunciamen
to desta tribuna, conseguiu diminuir bastante as
ocorrências de crime na Grande Vitória.

Agora em sua segunda etapa, o programa
dará maior ênfase à região metropolitana de Vitória,
aplicando um plano de policiamento que tem por ob
jetivo a criação de ilhas de policiamento, cuja finali
dade é aumentar a presença policial junto à popula
ção, utilizando-se para isso do policiamento ostensi
vo motorizado (viaturas). Essa modalidade de polici
amento garante ao militar estadual uma grande agili
dade móvel, que resulta na possibilidade de presen
ça em vários pontos num espaço de tempo menor,
aumentando a segurança, bem como oferecendo à
comunidade um atendimento mais rápido no caso
de ocorrências.

O Município de Cariacica, por pertencer à re
gião metropolitana, será também beneficiado com
mais ilhas de policiamento, como as já existentes no
trevo do terminal de Itacibá, Vasco da Gama e Cam
po Grande. As novas entrarão em funcionamento a
partir de amanhã, que são as ilhas do trevo de Porto
Velho para Porto Santana, trevo de Bela Vista e a
de Nova Rosa da Penha, todos com duas viaturas,
o que resultará em seis viaturas a mais para policia
mento. Serão ainda contemplados com mais duas
viaturas, com dois policiais cada, para fiscalização
24 horas: Bela Aurora, Porto Santana, Nova Rosa
da Penha 2, Cariacica Sede, Nova Brasília e Caste
lo Branco.
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Foi da especial atenção à contrapartida efetiva FUNRES. Afinal, são recursos que retornam à eco-
do Estado na formação dos recursos do FUNRES, nomia do Estado.
traduzida pela Lei Estadual nll 2.469/69, que permi
tiu a opção de uma parcela de 5% do ICMS devido
para complementar os" recursos do fundo. Portanto,
o seu caráter de fundo misto (IRPJ e ICMS adminis
trados em conjunto) diferencia-o dos demais fundos
fiscais de investimentos e viabiliza novas formas de
apoio financeiro. Se não, vejamos. Por ser constituí
do pelos dois tributos, o FUNRES pode subscrever
debêntures, como também operar linhas de crédito
e programas especiais de financiamento, ampliando
o leque de atividades econômicas apoiáveis, inclusi
ve até microempreendimentos e pessoas físicas (se
tor informal, contabilistas e pequenos produtores ru
rais).

No que diz respeito aos recursos provenientes
desse Fundo Fiscal de Investimento, lembramos
que a sua utilização se dá através das modalidades
de opção direta, subscrição de debênt[lres e opera
ções de crédito. Só para se ter uma idéia de sua
magnitude, os recursos orçamentários do FUNRES
para o ano 2000 contemplam cerca de R$120,0 mi
lhões.

Na modalidade de operações de crédito, de
1991 até o ano 2000 foram contratadas 3.301 ope
rações, propiciando a geração de 5.396 empregos
diretos e um aporte de recursos FUNRESIICMS de
US$54.547,O mil dólares.

Por outro lado, de 1970 até o ano 2000, na
modalidade de subscrição de debêntures (específi
ca para empresas constituídas sob'a forma de S.A.)
foram contratadas 429 operações, gerando 15.213
empregos diretos e perfazendo um investimento to-

.tal de US$651,4 milhões. Cabe lembrar que a parti
cipação de recursos FUNRES sob esta modalidade
está limitada a até 49% do investimento total do pro
jeto.

Finalmente, lembramos que a Campanha
FUNRES 2000 tem como tema "O FUNRES está in
vestindo em um novo Espírito Santo", em alusão ao
surto de crescimento que vem ocorrendo no Estado
e também ao esforço que vem sendo'empreendido
pelo Governo Estadual na implantação de grandes
empreendimentos produtivos que, seguramente,
permitirão alcançar o desenvolvimento ~ustentado.

E, no momento em que as pessoas jurídicas
devem apresentar a declaração de rendimentos rela
tiva ao ano de 1999 (o prazo final é o dia 30 de ju
nho), apelamos para os empresários e contadores
para a conveniência de fazerem a opção pelo



VI - Ordem do Dia

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

o Sr. Caio Riela, § 2 g do artigo 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Michel Te
mer, Presidente.
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Portanto, agradeço tudo o que já foi feito e apelo Por isso, Sr. Presidente, é preciso que a Mesa
ao Exmo. Sr. Governador José Ignácio Ferreira para Diretora coíba esse tipo de comportamento, até
que continue a apoiar o Pró-PAS, o 79 Batalhão de Po- para não nos desmoralizarmos. Ora, a lei foi feita
lícia Militar e seu comandante, o Tenente-Coronel aqui, e é preciso que ela se cumpra aqui.
Adilson Costa Barros, responsável pela circunscrição Então, a lei que vai restringir a propaganda enga-
de Cariacica, que vem realizando um excelente traba- nosa do tabaco no País sem dúvida alguma é uma vitória
lho em prol da segurança dos municípios pelos quais da sociedade. Diria mais, Sr. Presidente, que, de cada
é responsável. dez jovens que entram na casa de recuperação, seis vão

Era o que tinha a dizer. embora porque não conseguem deixar o cigarro. Vejam
. bem, não é porque não conseguem deixar a cocaína ou

O SR. MAGNO MALTA - Sr. Presidente, peço a maconha, mas não conseguem deixar a depenclência
a palavra pela ordem. física do cigarro, muito mais danosa e nociva.

O SR. PRESIDENTE (Caio Rie/a) - Tem V. . ...
ExI a palavra por até cinco minutos. Enc~rro dlzen?o que o episódio ?c?rn~o on-

, tem no RIO de Janeiro, que abalou o Pais inteiro, re-
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PTB - ES. Pela presenta a violência e a falta de segurança no País.

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, É isso que o nosso País vive hoje.
Sras. e Srs. Deputados, com muita alegria, vejo co- .
roada de glória a CPI do Narcotráfico. Estamos no Ii- A socled~de, quando pergunta~a so?!e ~s pro-
miar do dia em que se votará o relatório final. Entre- ble~as do PaiS, em todas as 'p~squ~sas Ja nao fal~
tanto, muito mais importante que os indiciamentos mais .em desemprego, em salano baiXO, mas em VI-
são as políticas públicas que a CPI vai propor ao olêncla e falta de segurança.
País, onde existem hoje aqueles que estão na mar- Assistimos todos, atônitos, desesperados, an-
ginalidade, por consumirem drogas ilegais, que não gustiados ao seqüestro do ônibus no Rio de Janeiro,
dispõem de lei que regulamente seu uso, como é o que causou sofrimento aos reféns e culminou com a
caso da cocaína, da maconha e de outras drogas. morte de uma professora de vinte anos de idade.

Vimos a luta travada pelo Dr. Elias Murad duran- Imagino que a grosseria e a imperícia daquele poli-
te anos, nesta Casa, na tentativa de sensibilizar a Câ- cial não foram um ato deliberado de um marginal,
mara dos Deputados a votar leis no sentido de coibir e mas de um cidadão que também estava sofrendo e
de criar dificuldades para que não prolifere neste País queria resolver o problema. Não quero fazer o papel
uma casta de fumantes, de pessoas doentes que dão de advogado do diabo, mas é preciso ponderar a si-
prejuízo ao Estado e fazem a fortuna de meia dúzia tuação emocional daquele policial naquele momento
de empresários, numa propaganda enganosa, como e também a do Governador, que tem investido na
é a questão do fumo, Sr. Presidente. Polícia do Rio de Janeiro.

. Caminhamos para o dia ?m ~ue votarem~s uma Infelizmente, as polícias, ao longo dos anos,
/el q~e. representará grande vltórra para a SOCiedade foram integradas por trogloditas sem qualquer for-
braSileira. mação de caráter ou espiritual. E essa formação de

Tenho duas casas de recuperação de droga- fato precisa ocorrer, a fim de prepará-los para tratar
dos no meu Estado, com mais de 100 drogados, com a sociedade. Coibir a violência deve ser, sem
desde meninos de 8 anos até senhores de 70 anos dúvida alguma, iniciativa não só do Governo, do
de idade. O grande drama dessas pessoas, quando Estado ou do Poder Legislativo, mas de toda a soei..
entram em um processo de recuperação, é deixar o edade, porque a responsabilidade é de todos.
fumo, por conta da dependência da nicotina e do al- Era o que tinha a dizer.
catrão.

Fico muito triste ao ver que a leí que proíbe fu
mar em lugares fechados, feita por esta Casa, infe
lizmente não é cumprida pelos próprios Deputados.
Somos obrigados a conviver com Deputados que fu
mam dentro deste plenário. É preciso que tal atitude
seja coibida duramente por aquele que preside a
Mesa. Ressalte-se que alguns fumam charuto, ou
tros fumam cachimbo, sem respeitar a citada lei e
sem respeitar aqueles que não fumam.
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Partido Bloco

RORAIMA

Airton Cascavel PPS

Almir Sá PPB

Luciano Castro PFL

Robério Araújo PL PUPSL

Salomão Cruz PPB

Presentes de Roraima :5
,

AMAPA

Antonio Feijão PST PMDB/PST/PTN

Dr. Benedito Dias PPB

Eduardo Seabra PTB PSDB/PTB

Jurandil Juarez PMDB PMDB/PST/PTN

Sérgio Barcellos PFL

Presentes de Amapá :5
,

PARA

Anivaldo Vale PSOB PSOB/PTB

Gerson Peres PPB

Jorge Costa PMDB PMDB/PST/PTN

Nicias Ribeiro PSOB PSOB/PTB

Nilson Pinto PSOB PSOB/PTB

Raimundo Santos PFL

Vic Pires Franco PFL

Zenaldo Coutinho PSOB PSOBJPTB

Presentes de Pará :8
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Partido Bloco

AMAZONAS

Francisco Garcia PFL
Luiz Fernando PPB
Paudemey Avelino PFL
Sitas Câmara PTB PSDB/PTB
Vanessa Grazziotin PCdoS PSB/PCDOB
Presentes de Amazonas : 5

RONDONIA

Confúcio Moura PMDB PMDB/PST/PTN
Eurrpedes Miranda POT

Pretlentes de Rondonia : 2

ACRE

IIdefonço Cordeiro PFL

João Tota PPB
José Aleksandro PSL PUPSL
Nilson Mourão PT

Sérgio Barros PSDB PSDB/PTB
Pl"888ntes de Acre : 5

TOCANTINS

Osvaldo Reis PMDB PMDB/PST/PTN
Paulo Mourão PSDB PSDBIPTB
ReineI Barbosa PMDB PMOB/PST/PTN

Presentes de Tocantins : 3

MARANHÃO

Antonio Joaquim Araújo PPB
Cesar Bandeira- PFL

Costa Ferreira PFL

Gastão Vieira PMDB PMOB/PST/PTN

João Castelo PSDB PSDBIPTB

Neiva Moreira POT

Nice Lobêo PFL

Pedro Fernandes PFL

Pedro Novais PMOB PMDBIPSTIPTN

Remi Trinta PST PMDBiPST/PTN

Sebastião Madeira PSOB PSOB/PTB

Pl'8Il8ntes de Maranhlo : 11
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Partido Bloco

CEARÁ

Anibal Gomes PMDB PMDBJPSTJPTN
Antonio Cambraia PSOB PSOB/PTB
Eunrcio Oliveira PMDB PMOB/PST/PTN
José Linhares PPB

Léo Alcântara PSOB PSDBIPTB
Manoel Salviano PSOB PSOBIPTB
Moroni Torgan PFL

Pinheiro Landim PMOB PMDB/PSTJPTN,

Raimundo Gomes de Matos PSOB PSOB/PTB
Sérgio Novais PSB PSBJPCDOB
Ubiratan Aguiar PSOB PSOB/PTB

Vicente Arruda PSOB PSDB/PTB

Presentes de Ceará : 12

PlAul
Átila Lira PSOB PSDB/PTB

Gessivaldo Isaias PMDB PMDBJPST/PTN

Heráclito Fortes PFL

João Henrique PMDB PMOB/PST/PTN

Paes Landim PFL

Wellington Dias PT

Presentes de Piaui : 6

RIO GRANDE 00 NORTE

Betinho Rosado PFL

Henrique Eduardo Alves PMOB PMOB/PST/PTN

Laire Rosado PMDB PMDB/PST/PTN

Ney Lopes PFL

Presentes de Rio Grande do Norte : 4

PARAfBA

Adauto Pereira PFL

Armando Abilio PMDB PMDB/PSTJPTN

AvenzoarArruda PT

Carlos Dunga PMDB PMDB/PST/PTN

Efraim Morais PFL

Inaldo Leitão PSDB PSDB/PTB

Ricardo Rique PSOB PSDB/PTB

Presentes de Paraiba : 7
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PERNAMBUCO
AntOnio Geraldo

Clementino Coelho

Fernando Ferro

Joao Colaço

Joaquim Francisco

José Chaves

Luiz Piauhylino

Ricardo Fiuza

P.....nto. de Pernambuco : 8

ALAGOAS
Albérico Cordeiro

Helenildo Ribeiro

José Thomaz NonO

Luiz Dantas

R~gis Cavalcante

PretlGnt8s de Alagoas : 5

SERGIPE
Augusto Franco

Marcelo Déda

Pedro Valadares

P.....ntes de Sergipe : 3

BAHIA

Coriolano Sales

Eujécio Simões

Félix Mendonça

Geraldo Simões

Gerson Gabrlelll

Haroldo Lima

JalroAzi

Jaques Wagner

João Almeida

Jonival Lucas Junior

Jorge Khoury

José Carlos Aleluia

José Rocha

Jutahy Junior

Luiz Moreira

MArio Negromonte

Paulo Magalhães

Reginaldo Germano

Ursicino Queiroz

Walter Pinheiro

P .....ntes de Bahia : 20
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Partido

PFL

PPS

PT

PMOB

PFL

PMDB

PSOB

PFL

PTB

PSOB

PFL

PST

PPS

PSOB

PT

PSB

Partido

PMOB

PL

PTB

PT

PFL

pedoB

PFL

PT

PSOB

PFL

PFL

PFL

PFL

PSOS

S.Part.

PSDS

PFL

PFL

PFL

PT

Junho de 2000

Bloco

PMDB/PST/PTN

PMDB/PST/PTN

PSOB/PTB

PSDB/PTS

PSDB/PTS

PMDBIPST/PTN

PSDB/PTB

PSB/PCDOB

Bloco

PMOB/PST/PTN

PL/PSL

PSOB/PTB

PSB/PCDOB

PSOB/PTB

PSDB/PTB

PSDBIPTB
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Partido Bloco

MINAS GERAIS

Ademir Lucas PSDB PSOB/PTB
Antônio do Valle PMDB PMDB/PST/PTN
Aracely de Paula PFL

Bonifácio de Andrada PSOB PSDB/PTB
Custódio Mattos PSDB PSDB/PTB
Danilo de Castro PSOB PSDB/PTB
Edmar Moreira PPB

Eduardo Barbosa PSDB PSDB/PTB
Fernando Diniz PMOB PMDB/PST/PTN
Gilmar Machado PT

Glycon Terra Pinto PMDB PMDB/PST/PTN

Hélio Costa PMOB PMDB/PST/PTN

Ibrahim Abi-Ackel PPB

Jaime Martins PFL

João Fassarella PT

João Magno PT

José Milita0 PSOB PSDB/PTB

Lael Varella PFL

Lincoln Portela PSL PUPSL

Maria do Carmo Lara PT

Maria Elvira PMDB PMOB/PST/PTN

Mário de Oliveira PMOB PMDBIPST/PTN

Odelmo Leão PPB

Olimpio Pires PDT

Osmãnio Pereira PMOB PMDB/PST/PTN

Philemon Rodrigues PL PUPSL

Roberto Brant PFL

Romel Anizio PPB

Silas Brasileiro PMOB PMDB/PST/PTN

Virgílio Guimarães PT

Zaire Rezende PMOB PMDB/PSTIPTN

Zezé Perrella PFl

Presentes de Minas Gerais : 32
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Bloco

E8P(RlTO 8ANTO

A1olzio Santos

Feu Rosa

João Coser

José Carlos Elias

Magno Malta

Marcus Vicente

Nilton Baiano

Ricardo Ferraço

P....ntea de Espirito Santo : 8

RIO DE JANEIRO

A1dir Cabral

A1merinda de Carvalho

Ayrton Xerêz

Celso Jacob

Coronel Garcia

Dlno Fernandes

Dr. Heleno

EberSllva

Eduardo Paes

Eurico Miranda

Fernando Gonçalves

lédlo Rosa

Jair BoIsonaro

Jandira Feghall

Joao Mendes

JoAo Sampaio

Jorge Blttar

Laura Carneiro

Luiz Ribeiro

Luiz Sérgio

Minam Reid

Miro Teixeira

Pastor Valdeci Paiva

Paulo Feljó

Rodrigo Mala

Rubem Medina

Simão Sesslm

Vivaldo Barbosa

Wanderley Martins

P.....n..de RIo de Janeiro : 29

PSOB

PSOB

PT

PTB

PTB

PSOB

PPB

PSOB

PSOB

PFL

PPS

PDT

PSDB

PSOB

PSOB

POT

PTB

PPB

PTB

PMOB

PPB

pedoS

PMOB

PDT

PT

PFL

PSOB

PT

POT

PDT

PSL

PSOB

PTB

PFL

PPB

POT

PDT

PSDB/PTB

PSOB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSOB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSDB/PTB

PSOB/PTB

PMDB/PSTIPTN

PSB/PCDOB

PMDB/PST/PTN

PSDB/PTB

PUPSL

PSDB/PTB

PSDBIPTB
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Partido Bloco

SÃO PAULO

André Benassi PSDB PSDB/PTB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB PSDB/PTB
Arnaldo Faria de Sá PPB

Bispo Wanderval PL PUPSL
Celso Gigllo PTB PSDB/PTB
Celso Russomanno PPB

Corauci Sobrinho PFL

Delfim Netto PPB

Duilio Pisaneschi PTB PSDB/PTB
Edinho Araújo PPS

Eduardo Jorge PT

Emerson Kapaz PPS

Femando Zuppo PDT

João Paulo PT

José de Abreu PTN PMDBIPSTIPTN
José Dirceu PT

José Genorno PT

Julio Semeghini PSOB PSOBIPTB

Luiza Erundina PSB PSB/PCOOB
Maluly Netto PFL

Marcos Cintra PL PUPSL

Medeiros PFL

Michel Temer PMDB PMDB/PST/PTN
Milton Monti PMDB PMOB/PSTlPTN
Nelson Marquezelli PTB PSOB/PTB

Neuton Lima PFl

Paulo Kobayashi PSDB PSOB/PTB

Professor Luizinho PT

Ricardo Izar PMOB PMOB/PSTIPTN

Robson Tuma PFL

Rubens Furlan PPS

Salvador Zimbaldi PSOB PSOBIPTB

Silvio Torres PSDB PSDB/PTB

VadãoGomes PPB

Wagner Salustiano PPB

Zulaiê Cobra PSOB PSOB/PTB

P....ntes de Sio Paulo : 38
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Partido Bloco

MATO GROSSO

Murilo Domingos PTS PSOB/PTB
Ricarte de Freitas PSDB PSOBIPTB
Teté Bezerra PMOB PMOB/PSTIPTN
Presentes de Mato Grosso : 3

DISTRITO FEDERAL

Geraldo Magela PT

Jorge Pinheiro PMDB PMOB/PSTIPTN

Maria Abadia PSOB PSOB/PTB

Pedro Celso PT

Wigberto Tartuce PPB

Presentes de Distrito Federal : 5

GOlÃs

Barbosa Neto PMOB PMOBIPST/PTN

Euler Morais PMOB PMDBIPST/PTN

Geovan Freitas PMOB PMOB/PST/PTN

Juquinha PSOB PSOB/PTB

Lidia Quinan PSDB PSDB/PTB

L(fcia Vênia PSDB PSOB/PTB

Luiz Bittencourt PMDB PMDB/PST/PTN

Nair Xavier Lobo PMOB PMOB/PST/PTN

Norberto Teixeira PMOB PMOB/PSTIPTN

Pedro Chaves PMDB PMOB/PST/PTN

Pedro Wilson PT

Ronaldo Caiado PFL

Vilmar Rocha PFL

Presentes de Goiás: 13

MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT

Marçal Filho PMOB PMOB/PST/PTN

Nelson Trad PTB PSDB/PTB

Pedro Pedrossian PFL

Presentes de Mato Grosso do SUl : 4
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Partido Bloco

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL

Affonso Camargo PFL

AJex Canziani PSDB PSDB/PTB

Chico da Princesa PSOB PSOB/PTB
Dilceu Sperafico PPB

FlávioArns PSDB PSDB/PTB

Gustavo Fruet PMDB t-'NlDB/PST/PTN

Iris Simões PTB PSOB/PTB

José Borba PMDB PMDBlPST/PTN

Luciano Pizzatto PFL

Luiz Carlos Hauly PSDB PSOB/PTB

Moacir Micheletto PMDB PMDB/PST/PTN

Nelson Meurer PPB

Odflio Balbinotti PSDB PsOB/PTB

Osmar Serraglio PMDB PMDBIPST/PTN

Padre Roque PT

Rafael Greca PFL

Renato Silva PsDB PSDBIPTB

Ricardo Barros PPB

Rubens Bueno PPS

Santos Filho PFL

Werner Wanderer PFL

Preeentes de P.anã : 22

SANTA CATARINA

AntOnio Carlos Konder Reis PFL

Edlnho Bez PMOB PMOB/PSTIPTN

Edison Andrino PMOB PMOB/PST/PTN

Eni Voltolini PPB

Fernando Coruja POT

Hugo Biehl PPB

João Matos PMOB PMOB/PST/PTN

João Pizzolatti PPB

Pedro Bittencourt PFL

Renato Vianna PMOB PMOB/PST/PTN

Serafim Venzon POT

Vicente Caropreso PSOB PSDB/PTB

Presentes de Santa catarina : 12
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RIO GRANDE DO SUL

Airton Dipp

Alceu Collares

Augusto Nardes

Calo Riela

Darclsio Perondi

Enio Bacci

Esther Grossi

Fernando Marroni

Fetter Júnior

Henrique Fontana

Luis Carlos Heinze

Mendes Ribeiro Filho

Nelson Marchezan

Osvaldo Biolchi

Paulo Paim

Pompeo de Mattos

Synval Guazzelli

Valdeci Oliveira

Waldir Schmidt

Veda Crusius

P.....ntes de Rio Grande do Sul : 20

POT

PDT

PPB

PTB

PMOB

PDT

PT

PT

PPB

PT

PPB

PMDB

PSOB

PMOB

PT

POT

PMOB

PT

PMOB

PSOB

PSDB/PTB

PMOB/PST/PTN

PMOB/PST/PTN

PSOB/PTB

PMOB/PST/PTN

PMOBIPST/PTN

PMOB/PST/PTN

PSDB/PTB

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista de
presença registra o comparecimento de 293 Srs.
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) - Há sobre
amesa mensagem que retira a urgência constitucio
nal, baseada no § 1ºdo art. 64 da Constituição Fede
ral, para o Projeto de Lei nSl 2.905, de 2000, assinada
pelo Exmll Sr. Presidente da República.

Vai à publicação.

MENSAGEM N2 822

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Dirijo-me a Vossas Excelências a fim de solicitar

seja considerada sem efeito, e, portanto, cancelada, a
urgência pedida com apoio no parágrafo 1li do artigo
64 da Constituição Federal para o Projeto de Lei nll

2.905, de 2000, que "Altera dispositivos das Leis nll

3.890-A, de 25 de abril de 1961, nll 5.655, de 20 de
maio de 1971, nl:! 5.899, de 5 de julho de 1973, nll

9.074, de 7 de julho de 1995, nQ 9.427, de 26 de de
zembro de 1996, e nl:! 9.648, de 27 de maio de 1998, e

dá outras providências", enviado ao Congresso Naci
onal com a Mensagem nl:! 520, de 2000.

Brasília, 14 de junho de 2000. - Fernanado
Henrique Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Desse
modo, retirada a urgência constitucional, podemos
prosseguir na pauta.

Em primeiro lugar, já que es_tá-ªlJl regime de ur
gência urgentíssima, o Projeto de Lei nQ 4.155-8, de
1998.

-1-
PROJETO DE LEI N1l4.155-B DE 1998

(Do Sr. Ivan Valente)

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Lei n2 4.155, de 1998, que aprova
o Plano Nacional de Educação; tendo pa
recer da Comissão de Educação, Cultura
e Desporto, pela aprovação, com substi
tutivo, do Projeto de Lei n2 4.173/98,
apensado, e as emendas a este apresen
tadas de nSls 1,2,4, 5,6, 7, 8, 10, 14, 15,
18,20,24,25,26,27,28,30,31,32,33,35,
de 1998 e 4, 5, 6, de 1999 e as emenda.
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apresentadas ao substitutivo de n2s 1, 2, cussão da sociedade civil, debateu em dois congres-
4,5, 12, 15, 16, 19; 21, 24,27,29,30,31, sos, de forma aprofundada, articulada e organizada,
36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 53, 54, o projeto de um plano nacional de educação para a
56,59,61,68,69,70,76,77,78,80,81,82, sociedade brasileira. Em todos os cantos do nosso
85,86,91,93,95,97,98,99,101,102,104,., País se estava fazendo uma discussão de maneira.
107,110,112,113,114,117,118,121,122, aprofundada.
125,126,127,128,129,134,136,137,139, Então, chegou-se a um projeto que, a partir da
140, 144, 146 e 155, de 1999, e rejeitou o realidade educacional no País, busca superar o cons-
Projeto de Lei n!! 4.155/98, e as emendas tatado déficit educacional no setor e dispor sobre a
apresentada ao Projeto de Lei n2 maneira de tratarmos a questão do ponto de vista da
4.173/98, apensado, de n!2s 3, 9, 11, 12, realidade existente, para evoluirmos e darmos garan-
13, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 29, 34, 36 e 37, tia de desenvolvimento objetivo e claro para a educa-
de 1998 e 1, 2, 3, 7, e 8 de 1999, e as ção brasileira.
emendas apresentadas ao substitutivo Nesse sentido, como o plano tem muitos pontos,
de n2s 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11,13, 14, 17, 18, só vamos poder aqui destacar alguns deles. Em pri-
20, 22, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 37, 41, meiro lugar, a questão da educação, que foi debatida
43,47,50,51,52,55,57,58,60,62,63,64, pela sociedade brasileira, por todas as entidades de
65,66,67,71,72,73,74,75,79,83,84,87, educadores e alunos, de pesquisadores e cientistas.
88, 89, 90, 92, 94, 96, 100, 103, 105, 106, Os envolvidos com o processo educacional brasileiro
108, 109, 111, 115, 116, 119, 120, 123, 124, envidaram todos os esforços para a defesa da educa-
132,133,135,138,141,142,143,145,147, ção pública e gratuita em nosso País. Apontaram
148,149,150,151,152,153,154,156,157, como parâmetro para o início da superação do déficit
158, 159, e 160, de 1999, contra os votos erradicar o analfabetismo em nosso País, a fim de su-
dos Deputados Pedro Wilson, Fernando perarmos esse cancro que há em nossa sociedade:
Marroni, Esther Grossi e Evandro Milho- os analfabetos totais ou funcionais. Os números vari-
men, nos termos do parecer reformulado am e são astronômicos: de 40 a 60 milhões de brasire~
do Relator (Relator: Sr. Nelson Marche- iras e brasileiros que, a sua época, não puderam estar
zan). Os Deputados Gilmar Machado, num banco escolar.
Profe~sor Luizinho, Pedr~ Wilson, Esthe~ Dever-se-ia fazer um esforço organizado da so-
Grossl, Fernando Marronl e Iara Bernardi ciedade, dos Estados, dos Municípios e da União,
apresentaram voto· em sepa~ad~. Pen- para que fossem aplicados 10% do Produto Interno
d~nte de par~ceres_das Comlsso~s: ~e Bruto brasileiro. Com esse índice, com esse percentu-
FJnan~as e TrJbutaça.?; e de Constltulçao ai, poderíamos começar a dar conta de suprir o déficit
e Justiça e de Redaçao. educacional. Com qualquer outro percentual que não

Tendo apensado o PL 4.173/98. este, vamos cuidar apenas da questão atual e não va-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Passa-se mos reduzir, em nenhum momento, o déficit educaci-

à discussão. onal brasileiro.
Para falar contrariamente à matéria, concedo a Parece-nos fundamental encampar no Plano

palavra ao Sr. Deputado Professor Luizinho. Nacional de Educação a concepção de como fazer o
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem financiamento superando o déficit, adequando-o e

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- qualificando-o no presente, a fim de preparar o futuro
tados, estamos dando início à discussão do Plano do País para novas décadas de autonomia, sobera-
Nacional de Educação, que há vários anos tramita nia, recuperação e qualificação, o que não foi acatado
nesta Casa e já deveria ter tido um encaminhamento.. no projeto do Relator.

• Destacamo~ que só conseguimos ter uma rea- A outra questão fundamental que apresenta-
ção por parte do Ministério da Educação quando a mos, além deste problema do financiamento, é que)
bancada do Partido dos Trabalhadores, por meio dos conseguimos organizar, mesmo tendo sido alterada
seus membros da Comissão de Educação - à época pelo Senador Darcy Ribeiro, mas com uma discussão
os Deputados Ivan Valente, Pedro Wilson e Padre Ro- profunda da sociedade brasileira envolvida com a
que e a Deputada Esther Grossi, aqui ainda não esta- educação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação.·
vam os Deputados Gilmar Machado e Fernando Mar- Brasileira, a organização de nosso sistema educacio-
roni, eu e a Deputada Iara Bernardi -, acatando a dis- nal em educação básica, que compreende a educa-



31506 Quinta-feira 15 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

ção infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. que, a partir da montagem do FUNDEF, houve uma
Essa é a concepção de organização da base mínima diminuição brusca, por parte das Prefeituras, da ofer·
necessária para que o Brasil não mais seja, vergo- ta de ensino para crianças de 4 a 6 anos, e não temos
nhosamente, um dos países do mundo onde o tempo hoje capacidade de atendimento a crianças e cre·
de permanência na escola é um dos mais baixos exis- ches. Acima de tudo, o ensino médio hoje está sem
tentes: 4,7 anos por cada habitante. Isso é inadmissí· fonte de financiamento concreto, e os Estados não
vel. Na América Latina, países como o Chile e a conseguirão atender os adolescentes na faixa etária
Argentina nos superam com quase o dobro de tempo dos 15 aos 17 anos.
de permanência na escola, com oito ou nove anos. O diagnóstico apresentado pelo Deputado Nel·

Compreendemos que não se pode manter a ló- son Marchezan é correto, mas temos discordâncias.
gica do FUNDEF, mas a lógica do FUNDEB, para po- Monta-se um diagnóstico correto, mas se apresenta a
dermos organizar, com dinheiro novo, com financia- solução, no nosso modo de ver, equivocada para en-
mento objetivo da União, a complementação neces- frentar esse diagnóstico, esse processo. E aí vem a
sária, com o dinheiro dos Estados e Municípios, para nossa divergência. É por isso que estamos defenden-
a aplicação e o desenvolvimento do Fundo, da do aqui o projeto apresentado e discutido pelas enti-
pré-escola, fase compreendida de Oa 6 anos, da edu- dades. Em primeiro lugar, precisamos ampliar os re-
cação fundamental como obrigação e dever dos pais cursos para a educação. Caso contrário, não vamos
e do Estado e da extensão, que é a universalização conseguir resolver o problema.
do ensino médio. O Deputado Nelson Marchezan apresenta uma

Portanto, atacamos esses pontos. Há vários ou- proposta de acréscimo, chegando em 7%. Entende-
tros, mas o financiamento para a superação do déficit mos que é necessário, no mínimo, 10% nos próximos
e uma alternativa de organização para superar a pro- dez anos, para que possamos, de fato, enfrentar os
funda crise que vive a educação brasileira são pontos problemas graves por que passa a educação no Brasil.
centrais. Em segundo lugar, vem a nossa discordância

Então, propomos a preferência pelo nosso pro- com relação à manutenção do FUNDEF. O Deputado
jeto. Pediremos verificação de votação. Solicitamos às Nelson Marchezan até reconhece que é preciso re-
Sras. e aos Srs. Deputados que apóiem em Plenário o cursos para financiar o ensino médio, mas não conse-
que a sociedade brasileira discutiu e aprovou no 22 gue avançar para a proposta que entendemos ser
Congresso, que foi o projeto da sociedade brasileira, melhor, que é a do FUNDES, que abrange a educa-
o Plano Nacional de Educação. ção básica da criança de zero a 6 anos até a educa-

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- ção média. S.Exa. deixa de fora praticamente o ensi-
do a palavra ao nobre Deputado Gilmar Machado, no médio. Se mantivermos só a visão do FUNDEF, va-
para discutir a matéria. mos continuar prejudicando Estados e Municípios.

O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Sem re- Em terceiro lugar, discordamos do Deputado
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- Nelson Marchezan quando S.Exa. mantém no ensino
dos, para nós, da educação, é extremamente impor- profissionalizante a visão atrasada do MEC, que é uma
tante o debate que estamos iniciando agora. A educa- visão taylorista e fordista, já superada, da década de
ção não pode ser apenas um discurso. 40, ou seja, que o aluno vai à escola, no ensino profis-

Nós, da Comissão de Educação, Cultura e Des- sionalizante, para aprender habilidades com o fim de
porto, ficamos mais de um ano debatendo este plano, apenas se preparar para o mercado de trabalho.
porque entendemos que um Plano Nacional de Educa- Entendemos a educação como um processo de
ção precisa levar em consideração todos os aspectos formação completa do cidadão. Ela deve estar vincu-
que dizem respeito à formação da nossa criança, do lada a um processo global e não apenas ao adestra-
nosso jovem e, acima de tudo, daqueles que não tive- mento da criança e do adolescente para o mercado
ram a oportunidade de estudar na faixa etária correta. de trabalho. Essa é outra divergência que temos.

Quanto ao Plano Nacional de Educação, que Em quarto lugar, refiro-me ao ensino superior.
estamos a discutir, concordamos com a linha de raei- Hoje, um dos graves problemas de nossa juventude é
ocínio e o diagnóstico montado pelo Relator, Deputa- que, à medida que aumenta o número de alunos ma-
do Nelson Marchezan. Entendemos que S. Exa. mon- triculados no ensino fundamental, aumenta conse-
tou um diagnóstico correto, que problemas temos na qüentemente no ensino médio e, por conseguinte, no
área da educação. S.Exa. também apontou correta- ensino superior, onde não há ampliação de vaga.
mente que é preciso ampliar a educação infantil, por- Hoje, há praticamente uma estagnação de 950 mil a 1



Quero lembrá-los de que tenho um compromis
so inarredável com o povo do São Francisco, do Mé
dio São Francisco, das cidades de Juazeiro e Petroli-

Um piloto da proposta já está sendo Implantado
de forma pioneira e audaciosa pela Universidade Fe
deral de Pernambuco, comandade pelo Magnífico
Reitor Mozart Neves. A partir de agosto, os estudan
tes dos cursos da área de saúde da universidade vão
participar do piloto do projeto da Universidade Fede
ral de Pernambuco para Todos, atuando junto às co
munidades carentes, em parcería com a Secretaria
de Saúde de Pernambuco.

Acredito também que e$te programa se consti
tui em importante instrumento na luta pela interioriza
ção do ensino superior. De um lado, fomentará o inter
câmbio do litoral com o interior, estimulando a troca
de experiência entre regiões com diferentes deman:..
das econômicas e sociais; por outro, representará um
estímulo aos estudantes do interior para que pressio
nem os Governos-no sentido de descentralizar a pro
dução de conhecimentos.

Aliás, aproveito a oportunidade para, mais uma
vez, cobrar das autoridades educacionais uma mu
dança de orientação quanto à política de criação de
universidades públicas. Não podemos aceitar que o
acesso à educação seja privilégio de poucos e que
esta esteja confinada às áreas litorâneas dos poucos
que moram nos grandes centros urbanos, quase
sempre no litoral, como é o caso de Pernambuco.

Se não desbravarmos o interior com o ensino
superior como bandeira do País, não combateremos
as desigualdades regionais e intra-regionais. Se não
desconcentrarmos a produção de conhecimento, es
taremos condenando regiões promissoras, a exemplo
do Vale do São Francisco, de Petrolina e Juazeiro, de
Parnaíba, no Piaúí, de Crato e Juazeiro do Norte, no
Ceará, a chegarem atrasadas na acirrada disputa
pelo mercado competitivo da economia globalizada.

No século que se avizinha, o conhecimento e a
informação tecnológica serão o passaporte para o de
senvolvimento e a superação das desigualdades so
ciais.
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milhão de alunos na rede pública de ensino superior. por meio de parcerias com associações comunitárias,
Precisamos dar um salto. E para dar esse salto é pre- conselhos, escolas, ONGs, entre outras entidades.
ciso ampliar a oferta de vagas, é pre~is~ discutir con- A orientação é induzir, apoiar e fortalecerAJro-
cretamente a abertura de vagas, pnnclpalmente no gramas e projetos que visem ao enfrentamento' dos
ensino n~tu~~o, para que po~samos atender ~ u~a problemas sociais e das condições atuais de desi-
parcela slgmflcatlva da nossa Juventude que hOJe nao gualdade e exclusão, principalmente nas áreas relaci-
~heg~ nas universidades p,?rque o núme~o de vagas onadas a sa4de, educação, habitação, produção de
e mUIto pequeno, po:q~e nao consegue disputar com alimentos, geração e ampliação de renda, entre ou-
o filho de classe media alta, que estuda em escola tras.
particular.

E aí o Governo vem com esse negócio de crédi
to educativo, que, na verdade, é um financiamento, e
não resolve o problema da nossa juventude, ou, se
criamos a oferta lá dentro, depois, não damos conta
de manter aquele aluno porque não há uma política
de manutenção do estudante no ensino superior.

Portanto, Sr. Presidente, concordamos com o di
agnóstico, mas discordamos do medicamento que
está sendo apresentado para solucionar isso.

Por isso, votaremos no projeto apresentado pe
Jas entidades da sociedade civil através dos congres
sos dos CONED e contra o substitutivo apresentado
pejo Deputado Nelson Marchezan.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa
lar a favor, concedo a palavra ao Sr. Deputado Cle
mentino Coelho.

O SR. CLEMENTINO COELHO (PPS - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, no momento em que estamos discutindo
o plano decenal para a educação nesta Casa, quero
manifestar o meu apoio à criação do Programa de
Desenvolvimento da Extensão Universitária, também
chamada de Universidade para Todos, que está sen
do proposto em forma de emenda aditiva ao Plano
Nacional de Educação.

Entendo que esse programa, fundamentalmen
te, amplia a função social da universidade pública e o
seu compromisso com a sociedade. Além de contri
buir para a formação acadêmica dos alunos e a difu
são e democratização do conhecimento, o programa
institucionaliza a participação dos alunos dos cursos
de graduação das universidades públicas em ações
extensionistas voltadas para o atendimento das de
mandas sociais. É uma espécie de serviço civil em
paralelo com o serviço militar.

Com a Universidade para Todos, o mínimo de
10% do total de créditos exigidos para graduação no
ensino superior serão reservados para a atuação dos
alunos em ações de extensão. Ou seja, os alunos es
tarão sendo estimulados a interagir com a sociedade
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na: lutar para tomar possível a criação da Universida- Muito obrigado.
de Federal do São Francisco. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa-

No momento, a nossa trincheira de luta é a Co- lar contra, concedo a palavra a Sra. Deputada Esther
missão de Educação. Lá tramita projeto que poderá Grossi.
ser o embrião da Universidade Federal do São Fran- , A SRA. ESTHER GROSSI (PT - RS. Sem revi-
cisco. Para isso, precisamos permitir que a Universi- são da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dade Descentralizada de Ensino, a UNED, seja ane- dos, conscientes das dificuldades, para não dizer da
xada à Universidade Federal de Pernambuco, ou quase impossibilidade, de influir politicamente nos
seja, constituída no centro universitário, constituin- destinos da educação que se configuram agora no
do-se, assim, no embrião de uma instituição superior PNE, impõe-se-nos ao menos denunciar e alertar,
de ensino naquela promissora região. pela via desta tribuna, a origem viciada deste Plano

Com esta parceria - Universidade Federal de Nacional da Educação.
Pernambuco, Universidade Rural de Pernambuco e Como se diz no Rio Grande, não está morto
UNED - iniciaremos um processo de formação de quem peleia. E peJearemos muito, isto é, batalharemos
pessoal para a futura Universidade do Vale do São sem cessar, responsavelmente, em primeiro lugar,
Francisco. para alertar V.Exas., nossos pares nesta Casa, mas

Conto com o apoio dos meus colegas Paria- também para ampliar o âmbito da reflexão e, conse-
mentares para este projeto. qüentemente, da possibilidade de modificação do qua-

Por fim Sr. Presidente declaro novamente meu dro ca?tico em que se encontra o nosso ensino.
apoio à em~nda que cria ~ Programa Universidade E relativamente fácil anestesiar a sociedade so-
para todos. bre males reais quando se usam recursos de marke-

Não tenho dúvida, ademais, de que, quando a ting. Mais difícil, de~ois, é saná-los, sobretudo em se
Universidade do Vale do São Francisco estiver im- tratando de educaçao.
plantada em Petrolina e Juazeiro, este programa será . Co~e.mor~m~s onte~, n7sta Cas~, o Cent.e~á-
fundamental para que possamos disseminar conheci- no de Ams:o Telxel~, o pnmelro est~dlsta braSIleiro
mento por todo o interior do semi-árido nordestino - ~m educaç~o. E~tad~sta, por dua_s razoes: porque s~-
Pernambuco, Bahia e Piauí -, ensinando e aprenden- rramente aho.u CiênCia e educaçao e porque encam~-
do com o sábio povo nordestino. nhou essa aliança em programas concretos nas ván-

Sr. Presidente, quero declarar meu apoio ao as vez~s. que ~c~pou espaço~ públ~cos de poder. São
Plano Nacional de Educação a esse plano decena!. de Amslo Telxelr~ duas aflrmaç~es contrastantes

. , _' . com o Plano NaCional de Educaçao que votaremos
, Apesar das fmperfelçoe~, de preClsarm~s ~e hoje: "S6 existirá no Brasil democracia no dia em que

mais recursos" reconheç? que e um_passo na dlreçao se montar a máquina que faz a democracia. Esta má-
certa. ~ acre.dlto que a Incorporaçao desta ~me~d~ quina é a escola pública". A sua segunda afirmação é:
em mUito ennquece? plano e~ batalha para Intenon- "A educação é cara, porque caros são os seus objeti-
zar sobretudo o ensino s~penor,. co~ o qual h~ve~~- vos". Objetivos caros, isto é, de grande valor e estima,
mos de agregar as comumdades Int~rroranas e nbeln- pois eles visam tão-somente produzir democracia.
nhas a este grande progresso que Virá no século XXI. I rt t' . ál' •. mpo an Isslmo na an Ise que propomos e

O SR. PRESIDENTE (MIchel Temer) - Para fa- desfazer equívocos a respeito das relações entre
lar contra, ~oncedo a palavra ao Sr. Deputado Fer- educação e economia. Em nenhum país do mundo se
nando CoruJa. constata relação de causa e efeito entre educação e

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem re- economia. Gastar, ou melhor, investir em educação,
visão do orador.) - Sr. Presidente, serei breve, até porque pensando que no curto ou médio prazo haverá refie-
o nosso partido, em função das discussões internas, de- xos sobre a economia, é ledo engano.
cidiu por aprovar o Plano Nacional de Educação, Investimentos na área de educação têm, sim,

Sr. Presidente, em função de algumas pondera- correlação positiva com distribuição de renda, mas
ções feitas pelo eminente Relator Nelson Marchezan não com aumento do PIB ou imediata ativação do
e da compreensão do PDT de que foi privilegiada a mercado. Lembremos pesquisas da Fundação Getú-
questão da escola integral do eminente educador Iio Vargas em que se demonstra cristalinamente que
Darcy Ribeiro, um dos maiores que o mundo já viu, s6 há aumento de salário associado ao grau de instru-
informamos que o nosso posicionamento passa de ção a partir do 22 grau, ou seja, do ensino médio. Os
contra para a favor. nossos alunos da Câmara dos Deputados - 120 fun-
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cionários terceirizados que participam do programa posto não preveja sequer o acesso de todos os brasi-
Volta aos Estudos, organizado pela Subcomissão de leiros pelo menos ao ensino básico.
Educação de Jovens e Adultos - sabem disso muito Que o escândalo do analfabetismo adulto não
bem e chegam à expressá-lo, inclusive em entrevista tenha previsão de enfrentamento vigoroso, como per-
à imprensa. Eles querem aprenderaler e escrever - e mitem nossos achados da ciência sobre o aprender.
muitos deles após apenas um mês de aula já estão Porém, que não nos percamos em contemporiza-
em vias de consegui-lo - para crescer como pessoas. ções. Este PNE tem a cara do modelo político do atual
O depoimento de uma aluna analfabeta é explícito - Governo - para quem educação universal é apenas
ela não tem ilusões de que vai obter melhor salário discurso -, e é absolutamente coerente com suas
sendo alfabetizada, ao apontar as três razões que a premissas e seus objetivos. Ele já nasce com defeito
levaram, aos 60 anos, a voltar aos estudos: ela quer de origem, e, por isso, melhor para a Nação é que o
poder ler romances, fazer melhores comidas, através rejeitemos e tenhamos a largueza de mudar as bases
da leitura de repeitas, e cantar salmos. e motivações do arcabouço político que o sustenta.

A sabedoria profunda desses representantes da Muito obrigada pela paciência, Sr. Presidente.
maioria do povo brasileiro aponta para a ausência de O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa-
correlação positiva entre educação e melhores condi- lar a favor, concedo a palavra ao nobre Deputado
ções materiais de existência. Eles sabem muito bem Osvaldo Biolchi.
que o que vale para quem se enriquece com o domí- O SR. OSVALDO BIOLCHI (Bloco/PMDB - RS.
nio do código escrito é poder curtir melhor a vida. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Ora, num projeto político como o do atual Gover- Deputados, venho a est~ tribuna para, primeiramente,
no, que tem sua base no econômico, no mercado, na enaltecer o trabalho do Ilustre Relator, Deputado Nel-
saúde das empresas, o Plano Nacional de Educação son Marchezan..Trata-se de proposta altamente mo-
não assegura recursos necessários para os quatro ní- dema, que aqUi chega no ~omento em que esta
veis de escolaridade asaber: escola infantil ensino fun- Casa se volta para a educaçao.
damental, ensino médio e ensino universitário. Como membro da Comissão de Educação, Cul-

tura e Desporto, e especialmente como Coordenador
,E~pressamente, no PNE s~ apela por r~c~rsos da Frente Parlamentar do Crédito Educativo, não me

poss~vels, s~bendo-se qu: pos~lv~1 e necessano, ou vou ater à educação infantil, ao ensino fundamental
posslvel ~ Imp~rta~te, nao c?lncldem ~s~ontane~- ou ao ensino médio, até porque esta Casa, na Legis-
~ente. Ha que, Intehg~nte, deliberada, cnatlva e, ~oh- latura passada, aprovou a Lei de Diretrizes e Bases
tl~amente comprometidos, b~scar~o~ o necessano,e da Educação Nacional, pois tenho a certeza de que
o Imp?~ante, porque o p~s~lvel nao e uma categona as propostas acolhidas inseridas no plano que ora
met~flslca, um da?,o a pnon, m~s fruto da nossa ,ca- discutimos são altamente procedentes e cabíveis.
pacldad~ de ampl~a-Io, com mu~to engenho, n~ tnl~a Sr. Presidente, falarei dos itens relativos ao en-
de des~J~s ambiCIOSOS: os quals,em Pedagogia ~ao sino superior, justamente os dois últimos. No penúlti-
ess~n~lal~, conforme diz Sara Paim: em Pedagogia a mo item, está proposta a ampliação do programa de
amblçao e um dever. crédito educativo, de modo a atender pelo menos a

Ora, o que encontramos no PNE é a acomoda~ 30% da população matriculada em estabelecimentos
ção, sem ambições, de quem se adapta ao possível. E particulares. Indubitavelmente, é um grande avanço,
importantíssimo, hoje, alertar a Nação brasileira para o até porque neste momento temos mais de 1,5 milhão
fato de que sem a garra que caracteriza os professo- de estudantes matriculados nasJacutdades Rarticula-
res, categoria particularmente engajada e comprome- res, mas não temos, Sras. eSrs. Deputados, sequer
tida com seu trabalho, as esperanças são pequenas de 100 mil estudantes beneficiados com o crédito educa-
que se melhore a educação em qualquer dos graus de tivo. Com essa proposta, nos próximos anos avança-
ensino. Os recursos são insuficientes, tanto financeiros ríamos muito, e praticamente 500 mil jovens universi-
como humanos, não sendo, estes, prognósticos de tários teriam acesso a esse crédito.
pessimista inveterada. Ao contrário, falo a V.Exas. com Além disso, faço uma reflexão sobre o último
a juventude, o entusiasmo e a disposição de quem se ponto da proposta, que estabelece que as instituições
fo~ou na experiência de muitas décadas como pesqui- de ensino superior serão estimuladas a identificar, na
sadora, formadora e professora que ajudou a descobrir educação básica, estudantes com altas habilidades
que todos podem aprender e, por isso mesmo, vê intelectuais pertencentes aos extratos de renda mais
como absurdo o fato de que o Plano Nacional hoje pro- baixa. Aqui também é uma grande inovação que esta-
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mos inserindo no ensino superior, ao abrir as portas ção infantil, a educação indígena, enfim, a educação
das universidades para jovens moradores de vilas, e para todos os brasileiros.
bairros, cujas famílias têm renda mais baixa. Isso é Sabemos da importância de um planejamento.
muito importante para democratizarmos o ensino su- Que ele nos remeta à construção de uma educação Ii-
perior no País. O ilustre Sr. Relator propõe que sejam bertadora, que faça de cada homem e de cada mulher
oferecidas a esses jovens bolsas de estudo e apoio. sujeitos da história, como profissionais habilitados,
Essas instituições receberão também estímulos ao qualificados, como homens e mulheres conscientes e
adotarem programas de assistência estudantil, como capazes de contribuir para o desenvolvimento econô-
a bolsa de estudo, ponto importantíssimo da proposta mico e social do Brasil. Um plano nacional que real-
que iremos votar. mente promova o resgate de um Orçamento concreto,

Sras. e Srs. Deputados, os nossos jovens não substantivo, um Orçamento que possibilite à União,
querem nada de graça, mas, sim, a bolsa-trabalho, aos Estados e aos Municípios praticar efetivamente
que estabeleceria a prestação de serviços, posterior- uma política na qual a educação não seja apenas
mente à sua formação, a fim de pagarem suas dívidas uma teoria na época eleitoral, mas que sejam progra-
junto à universidade. mas concretos para dar acesso universal a todos os

Portanto, esta Casa está de parabéns, também brasile~ros, princip~lmente a toda.a juventude.
o nosso Deputado Nelson Marchezan e a Comissão . E nesse sentido que. o PartId? .dos Trabal~ad~-
de Educação, que, através de estudos, emendas e res, Juntam~nte ~om a sO~ledade CIVil, q.u~r .aqul hOJe
propostas, participou desse grande mutirão do PNE. resgatar a figura Impar, a figura extraordlnana do pro-

_ fessor e ex-Deputado Florestan Fernandes. Desde a
Sras. e S;s. Deputados, ch~ma~os a ate~ça? Constituição de 1988, S.Exa. estabeleceu como meta

p~ra que tambem o Poder Executivo de sua contnbUl- fundamental a aprovação de uma Lei de Diretrizes e
çao, executando o que esta Casa realmente aprova. Bases e a realização e aprovação de um Plano Nacio-

Hoje a situação do ensino superior é simples- nal de Educação que pudesse nortear a política social
mente preocupante. Em 1999, o Tesouro Nacional ar- brasileira.
recadou 280 milhões de reais através das loterias es- É nesse sentido que nós aqui resgatamos a pro.
portivas. Este ano foram mais 110 milhões de reais. E posta feita pela comunidade de educadores de todo o
desses 390 milhões de reais sequer pagou 120 mi- Brasil que realizaram, em Belo Horizonte, memorável
Ihões. O dinheiro está no cofre. congresso, com a participação de toda a sociedade. E

É inútil perdermos nosso tempo elaborando le- é esse projeto que o Partido dos Trabalhadores e todos
gislação moderna, criando instrumentos para demo- os educadores devem aprovar, que é a contribuição da
cratizar o ensino no País, se o Poder Executivo não sociedade para o debate na Comissão de Educação,
cumpre a lei. Cultura e Desporto, com diferentes exposições ideoló-

Faço apelo a todos os Parlamentares para que gicas e pedagógicas, m.as resgatando a importância
se debrucem sobre esta proposta do Deputado Nel- de uma proposta da SOCiedade em que este ~ongres-
son Marchezan e cobrem do Governo financiamento so, s~n~o representante d~ povo, pos~a efe~~vamente
para o ensino superior. contn~Ulr para o desenvolvimento nacional.

. .. E por isso que nós aqui fazemos a reflexão da
Sr. Presidente, mUito obngado. importância do desenvolvimento, do crescimento
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa- quantitativo e qualitativo da educação superior no

lar contra, concedo a palavra ao Deputado Pedro WiI- Brasil, da educação pública, da educação gratuita, de
sono gestão democrática e de qualidade.

O SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Sem revisão Nós resgatamos aqui a possibilidade de ser am-
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta- pliada não só a educação fundamental no Fundef,
res, ilustre Relator, Deputado Nelson Marchezan, mas a educação básica, a educação infantil, funda-
nosso Líder nessa questão, Deputado Professor Lui- mental e média de jovens e adultos para que possa
zinho, hoje estamos vivendo um dia importante para ser contemplada com orçamentos concretos e reali-
esta Casa. Vamos aprovar Plano Nacional de Educa- zados.
ção que possa ultrapassar governos e ser uma pro- É o apelo que fazemos a todos os Deputados e
posta para o Estado, para a sociedade brasileira, uma Deputadas, principalmente àqueles que passaram ou
proposta que resgate o ensino superior, o ensino mé- estão na vida docente, que têm filhos nas escolas,
dio, o ensino técnico, o ensino fundamental, a educa- que têm eleitores na educação ou necessitando da
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educação: VOlé,J fi c d....,,"~.iqua apresentado pelo Parti- entre eles, a forma de elaboração. No momento, esta-
do dos Trabalhadores resgatando o projeto da socie- mos confrontando dois planos: um elaborado com
dade, a utopia, o sonho de que este Congresso possa ampla participação democrática da sociedade civil e
oferecer uma peça fundamental à construção de uma que, infelizmente, foi praticamente relegado ao olvi-
educação libertadora e de qualidade para todo o povo do, muito pouco aproveitado; outro, por tecnocratas
brasileiro, uma educação para todos. do MEC e setores ligados ao poder instituído.

A emenda que elaboramos é no sentido de es- Lamentavelmente, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
tender um plano nacional para a volta à universidade, Deputados, o vício de origem é profundamente letal
programa esse voltado a toda a população. ao Plano, que será, mais uma vez, empurrado verti-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, o calmente de cima para baixo pela goela de todos os
Partido dos Trabalhadores contribuiu e quer continuar educadores, que não se identificam com ele.
contribuindo para que esse plano seja cada vez mais
aceito pela sociedade. Daí o nosso veemente apelo Em segundo lugar,entendemos que a educa-
no sentido de que todos votem a preferência do proje- ção é a principal responsável pela diminuição do abis-
to da sociedade, vote o que é melhor para a educação mo social entre as diversas camadas sociais. Temos
brasileira. convicção de que o Plano Nacional de Educação que

Queremos resgatar a educação nacional, olhar ora estamos debatendo para votar não cumpre esse
para o povo brasileiro e dizer, aqui da Câmara dos De- pré-requisito e não vai diminuir o fosso existente entre
putados, que foi ouvida a voz de milhares e milhares a camada que nada tem e a que tudo tem.
de educadores brasileiros. Para exemplificar, há poucos minutos, assistia a

É nesse sentimento que apelamos a todos para uma palestra do ex-Deputado Elias Murad sobre dro-
que dêem o seu voto, pois, assim, poderemos cons- ga no País, um apelo de duas camadas excludentes:
truir um Plano Nacional da Educação que tenha 10% a que tudo tem, para a qual nada falta, e, por isso
do PIB. É preciso que falemos a linguagem da teoria e mesmo, viciada em tudo, também vai viciar-se em
da prática para que a educação seja efetivamente co- droga, e a excluída socialmente. São as classes que
locada como objetivo e meta de desenvolvimento dos mais buscam a droga, sendo as responsáveis por tan-
Municípios, dos Estados e da União. tos crimes que tanto lamentamos.

Sr. Presidente, nesta noite manifestamos o nos- Dizia mais Elias Murad: 38% dos usuários no
so agradecimento a milhares de educadores que par-
ticiparam na Comissão de Educação, Cultura e Des- Brasil, conforme pesquisa, são pessoas que nunca tra-
porto, direta ou indiretamente, nos movimentos socia- balharam e nunca estudaram. Por que nunca trabalha-
is, como CONED, ANDES, ANDIFES, CRUB, UBES, ram? Normalmente, porque nunca estudaram. Por
UNE, FASUBRA, SINASEFE, enfim, a todos os edu- isso, nosso segundo argumento é muito importante:
cadores do Fórum Nacional da Educação Pública que eduquemos a juventude brasileira para que possam
contribuíram, ao longo desse tempo, para a constru- amanhã participar das benesses da sociedade.
ção de um Plano Nacional de Educação voltado para Finalmente, uma última coisa que me chama a
os interesses do povo brasileiro. atenção no Plano, que ora discutimos, é o viés privati-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo zante da educação, que não foge a sua atual propos-
a palavra ao Sr. Deputado Padre Roque, para falar ta. Infelizmente todos os recursos serão alocados
contra. principalmente para o ensino particular, que hoje, las-

O SR. PADRE ROQUE (PT - PRo Sem revisão timavelmente, se constitui numa das minas de ouro
do orador.) - Sr. Rresidente, Sras. e Srs. Deputados, dos verdadeiros achados da entrada do novo milênio.
assim como é inevitável que todas as águas dos rios Qualquer pessoa que quer ganhar dinheiro trafica
corram a algum mar, também é inevitável que esta drogas ou abre uma escola superior. Esse viés privati-
Casa aprove mais um projeto que - reconheço publi- zante atinge totalmente os projetos do MEC e o PNE.
camente - não é dos piores, mas poderia ser bem
melhor. Deixo manifesta aqui a minha voz e opinião É por isso que não podemos deixar de registrar
fortes de que este Congresso poderia fazer coisa bem neste instante nossa inconformidade com mais algo
melhor. que sabemos ser necessário e impreterível, mas que

Por isso, mesmo não querendo atrasar a história gostaríamos que fosse bem diferente do que o que
ou invertê-Ia, o Plano Nacional de Educação, que acaba sendo votado nesta Casa.
hoje vamos aprovar, tem diversos vícios inaceitáveis, Obrigado, Sr. Presidente.
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EMENDA SUBSTITUTIVA (NSl 2 PLENÁRIO)
Substitua-se no Substitutivo do Relator ao PL nQ

4.173/98, o texto contido no item 7.1 - Diagnóstico, do
anexo, pela seguinte redação:

Educação Tecnológica e Formação Profissi
onal

7.1 Diagnóstico
"Em relação ao ensino profissional, o poder exe

cutivo apresentou o projeto de lei de nQ 1.603/96. Este
projeto, na comissão de educação, recebeu mais de
300 emendas, provocou verdadeiro trauma na comu
nidade acadêmica, por seu conteúdo, como pode ser
verificado pelo depoimento de especialistas durante
as audiências públicas realizadas pela comissão, não
apenas nesta Casa, na legislatura anterior, como
também em diferentes localidades do país.

O PL 1.603, não chegou a ser apreciado na C0
missão de Educação, uma vez que antes da apresenta
ção do relatório, deu-se sua transferência, a pedido, e
acatada pela mesa, para a comissão de trabalho, onde
recebeu um adicional de emendas. Após a aprovação
da LDB, o poder executivo retirou o projeto de lei e a títu
lo de regulamentar a Lei de Diretrizes e Bases da Edu
cação Nacional, emite o decreto nQ 2.208197 com teor
praticamente idêntico ao projeto de lei retirado, impedin
do a discussão e a nova formulação que necessária e
democmticamente, receberia nesta Casa.

O decreto em questão reflete a forma subordi
nada e irresponsável como está sendo conduzida
nossa inserção no mundo globalizado. Considerada a
globalização da economia, é preciso ter-se claro
como se dará a inserção do país neste processo, de
forma a evitar que ela ocorra de modo subordinado.
Um projeto para o país, implica, entre outras coisas,
na definição de uma politica industrial e uma politica
agrícola e com estas definições determinar o perfil do
profissional que responderá às necessidades decor
rentes de tal planejamento.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO
DE LEI N51 4.155, DE 1998

Aprova o Plano Nacional de Educação.

EMENDA ADITIVA NSl 1 (Plenário)

Acrescente-se, após a meta nº 22, da Seção B.
"Educação Superior", item 4.3 "Objetivos e Metas", do
Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.173, de 1998, a se
guinte meta nQ 23:

"23. Implantar o Programa de De
senvolvimento da Extensão Universitária
em todas as Instituições Federais de
Ensino Superior no quadriênio 2001-2004 e
assegurar que, no mínimo, 10% do total
de créditos exigidos para a graduação no
ensino superior no País será reservado
para a atuação dos alunos em ações ex
tensionistas."
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não ha- uperior - IFES envolvidos em ações de extensão
vendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a junto à comunidade.
discussão. O Programa está enquadrado nas diretrizes es-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre tratégicas incluídas pelo Executivo no PPA 2000 e
a Mesa as seguintes Emendas de Plenário: terá um impacto profundo nas áreas social, econômi

ca e educacional. Os segmentos mais carentes da co
munidade serão diretamente beneficiados e os uni
versitários vão ampliar suas oportunidades de inser
ção na realidade do mercado de trabalho, ao mesmo
tempo contribuindo para a formação da cidadania e
aplicando, de fato, o princípio da indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão.

Sala da Comissão, 14 de junho de 2000. 
Deputado Pedro Wilson, PT - Bispo Rodrigues, Vi
ce-Líder do Bloco Parlamentar PUPSL - Professor
Luizinho, Vice-Líder do PT - José Antonio Almei
da, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB 
Ayrton Xerêz, Vice-Líder do PPS - Dr. Hélio, Vi·
ce-Líder do PDT.

Justificação

O objetivo da emenda aditiva proposta é garantir
que todos os alunos da graduação das instituições Fe
derais de Ensino Superior participem de projetos e ati
vidades de extensão e tenham os respectivos créditos
incorporados à estrutura curricular dos seus cursos.

Atualmente, muitos universitários já participam
de ações de extensão, como voluntários, mas não
têm essas atividades incluídas (e reconhecida) na es
trutura curricular dos seus cursos. Com a consolida
ção do Programa de Desenvolvimento da Extensão
Universitária, pelo menos 10% do total de créditos
exigidos para a graduação, no ensino superior nas
Instituições Federais de Ensino Superior no País,
será reservado para a atuação dos alunos em ações
extensionistas.

Na etapa final de implantação do Programa, em
2004, isso representará um exército de, no mínimo,
400 mil alunos das Instituições Federais de Ensino
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Este decreto para o ensino profissional está 40 nando-se que tal formulação seja mais adequada
anos atrasado, na medida em que se estrutura na para acompanhar o avanço tecnológico.
perspectiva do modelo tayloristalfordista, que diante A visão que sustenta tal proposição aceita a in-
da modernização do processo produtivo, é absoluta- serção subordinada do país no processo da cha~ada
mente ultrapassado. globalização da economia, uma vez que só é possível

A superação da concepção tayloristalfordista da desenvolver tecnologia, assim como sustentar tal de-
organização do trabalho mar:ufatureiro leva à mudan- senvolvimento com trabalhadores que tenham uma
ça de concepção de tarefa que deixa de requerer um sólida e ampla base de conhecimentos científicos e
aprendizado por assimilação de operações, às vezes tecnológicos, assim como, uma formação humanísti-
repetitivas, e de acrescentamento de qualificação, ca que lhes permita uma compreensão de mundo, So-
para requerer formas mais abrangentes e organiza- mente um currícuio integrado possibilita a formação
das de aprendizagem, onde o ato de pensar preside o de trabalhadores cidadãos com tais qualificações. Um
ato de fazer. currículo de caráter apenas complementar, paralelo e

Assim, a nova forma de organização exigirá do fracionado, como prevê o decreto nº 2,2~8/~~, se~e
trabalhador qualidades de natureza tanto operacio- ap~na~ par~ adestramento, pode produzir sudltos, Ja-
nal, quanto conceitual. A necessidade de aquisição mais cl~adaos • . . . .
destas habilidades possa a ser o ponto crucial da dis- Ha, sem dUVida, ~ necessidade de requafJf~car
cussão entre educação e trabalho. tr~balhad~re,s, na m~dlda ~~ que, cada vez mais a

, Não.~e pod~ admit~r métodos de aprendizagem :~~~e~~r~~~~u;ã~,I~'::~:~~~~~~7amd~:r~~0~~~;~
a~slstematl?os e Improvlsad~s, o traba\.hador neces- tecnológicas. No entanto, não é através da fragmenta.
sita conhecimentos de conteudos !ormaIS, aprend~r.a ção do ensino profissional, tentando atender apenas
pens~r e ap!e!1der a aprender. ~ao_se pode ,admitir, a treinamento específico que se poderá formar traba-
tambem, a vlsao que norteou a cnaçao do ensmo pro- Ih d al'f' ad s
f" I b'l 'd I a ores qu I IC o.ISSlona no rasl que consl erava que a gumas pes- ,_ ,
soas (os filhos das elites) estavam aptas para a for- Cabe à escola preparar 0_cldadao para a vld~ e
mação propedêutica, para estudar e dominar o co- parao mundo do trabalho, ela nao pode s:r c~nf~ndlda
nhecimento acumulado produzido pela humanidade. como se fos_se o es~~ço para ~ formaçao tecmca de
Outras pessoas, (os filhos de trabalhadores) não sen- uma operaçao e~peclflca, este ~.o esp~ço da empresa
do suficientemente dotados de inteligência deveriam que deve assumir tal responsablfJdade Junto a seus tra-
ser adestrados para o trabalho. ' balhadores, até por necessidade dela mesma.

É . I b f - f' I Obviamente, dadas as terríveis condições da edu-
precIso em rar 9ue ~ ,ormaçao pro ISSlona cação no país e a conseqüente baixa escolaridade da

depe~de de uma educaç..?o baslca de quahdade, deve população trabalhadora além da existência de contin-
estar Integrada a ela e nao pode ser pensada separa- t d ' ' d t b Ih d dd t gen es, ca a vez maiores e ra a a ores esempre-
amen e. gados, não qualificados ou semi-qualificados, a escola

O decr:to em questã~ pr~ma pela intenção de regular de ensino profissional não pode ficar alheia a
adestrar e nao de formar cldadaos para o mundo do este problema, devendo responder com cursos especi-
trabal~o, e:ta afirmação p<:de ser comprov~da lo~o ais, de curta ou média duração, em convênio com em-
no artigo 2 em que se propoe que a educaçao profls- presas e com projetos de geração de emprego.
sional será de~e~volvida "em articulação" com o e~si- Ao invés de estabelecer-se uma política para a
n~ regular e nao Integrada n~le. ~ovamen~e, n~a~lgo ampliação das escolas técnicas, estabelecer um de-
~-, quando se trata a organ~zaçao, d~ ensino t~cmco, bate nacional para definir as mudanças que devam
Jnd~pendentemente do ~nslno medlo~. qu~ serra ofe- ser feitas nestes cursos para que respondam melhor
recldo de forma concomitante ou sequenclal a este, às demandas de hoje e do futuro, pensadas em fun-

Quando se propõe que o ensino técnico deva ção de um projeto nacional de desenvolvimento sobe-
ser oferecido independente do ensino médio, despre- rano, impõem-se através de decreto, de forma autori-
za-se o fato de que o conjunto de conhecimentos que tária, mudanças profundas que podem atrasar em
rege uma atividade produtiva deve ser trabalhado de anos o ensino profissional no Brasil.
forma integrada com os conhecimentos gerais do sa- O tema é extremamente polêmico, cabendo di-
ber humano de modo orgânico e articulado. ferentes visões teóricas e políticas a seu respeito, exi-

O decreto prevê cursos de curta duração e em gindo portando um processo aberto e democrático de
módulos para conferir flexibilidade ao ensino imagi- debates, como corretamente vinha sendo conduzido
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EMENDA SUBSTUTIVA NS! 3 (PLENÁRIO)

Justificação

O Plano Nacional de Educação deve abarcar
com realidade a situação vivida pela educação brasi
leira. O diagnóstico sobre a educação tecnológica e
formação profissional no relatório do Sr. Relator não
abrange toda a gama de problemas concernentes à
esta modalidade de ensino, particularmente no que
se refere as conseqüências da aplicação do Decreto
nº 22.808/97.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2.000 - Assi
nam: Pedro Wilson, PT - Professor Luizinho, Vi
ce-Líder do PT - José Antonio Almeida, Vice-Líder
do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB - Dr. Hélio, Vi
ce-Líder do PDT- Ayrton Xerêz, Vice-Líder do PPS.

Substitua-se o texto contido no documento ane
xo do súbstitutivo do relator ao PL nS! 4.173/98, anexo,
sub-item 11.1, Diagnóstico, referente ao item V - Fi
nanciamento e Gestão, pelo seguinte texto:

V - Financiamento e Gestão
11.1 Diagnóstico
"A Emenda Constitucional nQ 14 criou o Fundo de

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valori
zação do Magistério, por Estado, seqüestrando 60%
dos recursos vinculados à educação do estado e dos
respectivos municípios. O estado, assim como cada
município, receberá dinheiro de volta na exata propor
ção da oferta de matrículas no ensino fundamental,
multiplicado pelo custo aluno a ser calculado anualmen
te, de acordo com o disposto na Lei nll 9.424196 que re
gulamenta o fundo. Quando o custo-aluno não atingir
um valorminimo, exigido em lei, a União complementa o
fundo até que tal valor seja atingido.

Como ocálculo do custo-aluno se faz dividindo-se
o total dos recursos que compõe o fundo pelo número
de matrículas no ensino fundamental regular existentes
no estado e se retoma o dinheiro ao estado e aos muni
cípios de acordo com o número de matrículas multipli
cadas pelo custo-aluno, que e uma média, alguns mum
cípios poderão ser prejudicados se a média for inferior
ao custo-aluno já praticado pelo município.

Há que se acrescentar ainda, que muitos muni
cípic vinham se dedicando à educação infantil e ao
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por esta casa. Com a edição do decreto n!l2.208/97 o ensino fundamental para aqueles que se encontram
debate foi interrompido com sérios prejuízos para a fora da faixa etária. Estes municípios chegaram a per-
educação e em particular, para o ensino profissional der 60% de seus recursos para a educação, pois é
neste pais. É urgente, a, revogação do Decreto nl! verdadeiramente impossível transformar suas matrí-
2.208/97 e a retomada da discussão deste tema.· cuias de educação infantil em ensino fundamental de

um ano para outro, além de ser política, social e peda
gogicamente indesejável

Um dos grandes avanços conquistados no pro
cesso constituinte refere-se à educação infantil que
abrange as crianças de zero a seis anos de idade em
creches e pré-escolas. Ao contrário da visão pura
mente assistencialista relativamente à esta atividade,
tem-se a compreensão da importância da educação
nesta faixa etária que permite um maior desenvolvi
mento da criança, em todos os aspectos, particular
mente na formação do futuro cidadão. Seguramente,
os investimentos neste nível de ensino prepararão a
criança para um melhor desempenho no ensino fun
damentai, evitando a evasão escolar e a repetência,
assim como mantendo as crianças fora das ruas,
como também oferecendo um espaço adequado para
elas enquanto seus pais trabalham.

Não obstante, caiba apenas ao município a ofer
ta da educação infantil prevista constitucionalmente,
a legislação não prevê fonte específica para o financi
amento desta atividade.

A oferta do ensino fundamental é obrigatória, in
clusive para aqueles que estejam fora da faixa etária
correspondente. No entanto, as matrículas existentes
nesta atividade educacional não podem ser contadas
para recebimento de verbas oríundas do fundo, por
conta de veto presidencial.

O valor mínimo para o custo aluno foi estabeleci
do por Decreto em R$315,00 para o ano de 1998, em
flagrante desrespeito à Lei nQ9.424/96, cujos critérios
se obedeiCidos levariam a um valor de R$437,OO. Pro
jeto de Decreto Legislativo apresentado pelo PT para
anular os efeitos do decreto presidencial foi facilmen
te derrotado pela base governista. Para 1999 já foi de
finido em novo decreto presidencial, o mesmo valor.

Embora o MEC tenha tornado pública uma
análise ufanista sobre os resultados da aplicação
do FUNDEF, esta não é a mesma opinião daqueles
que estão diretamente envolvidos com a prática
educacional.

Conforme estudos realizados pela CNTE - Con
federação Nacional dos Trabalhadores em Educação
- dos 32,4 milhões de alunos matriculados no ensino
fundamental, apenas 10,9 milhões foram beneficia
dos. Estes alunos se encontram em 2,703 municípios
que tiveram algum aumento em suas receitas educa
cionais e 21,5 milhões de alunos, não foram benefici-



Junho de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 15 31515

ados por nenhum acréscimo de receita educacional, É interessante chamar a atenção para a queda
ao contrário, sofreram redução de recursos. do "custo-aluno" de R$437 para R$400 resultante do

Os salários da imensa maioria dos profissionais aumento do número de matrículas, sem o necessário
da educação éontinuam aviltad~, embora o governo aumento de recursos. . .
federal faça alarde de um aumento médio de 12,9% No ano pa~sado, a partir de maio os Estad,?s de
nas remunerações. Alagoas e Paralba perderam a complementaçao da

A média de reajuste foi de 18,4% nas redes mu- União, ~~ funç~o de terem atin~ido o valor .~o "cus-
nicipais e de 7,7% nas estaduais, sendo que a maior to-aluno, reduzmdo os compromissos da U~lao. ~o~

parte dos reajustes foram concedidos sob a forma de o congela~ento, pa~a o ano de 1999, a ~stlm~tlv~ e
abono, porque as administrações evitaram a constitu- que um I~umero mal~r de e~tados. conslg~ atingir?
ição de um piso salarial profissional. v~lor ~o custo.-~Iuno, reduzindo, ainda maIS, a partl-

, di' ,. t clpaçao da Unrao.
No mesmo peno o, mu tlp Icaram-se as con ra- A U d' t'd d t' .

• . , . n Ime, en I a e que congrega os secre anos
taçoes.precárras e t:mporanas. , . municipais de educação, é enfática ao afirmar os pre-

Ficaram excl~ldos de .qualque~. beneficIO d? juízos para a educação infantil trazidos pelo Fundef. A
F.undef.as merendeiras, portelro~, aux~hares de adml- retirada acelerada da participação dos estados, feita,
mstraçao escolar e de manutençao da Infra-estrutura. na maioria das vezes, sem negociação, aliada à perda

Aprovada a Emenda nQ 14, um acordo foi firmado de capacidade dos municípios em garantir o atendi-
em plenário sobre pontos ainda pendentes, tais como a mento levou à redução da oferta, calculada em 4,5%.
garantia da contabilização das matrículas na educação Como ocorreu na educação infantil, a educação
de jovens e adultos para efeito de recebi:nen~~ de ~inhei- de jovens e adultos sofreu o impacto da falta de ver-
ro do Fundef. <;>~ros pont~s, como a nao utlhzaça.? das bas, particularmente em decorrência do veto presi-
verbas do salano edu~çao pa~ complementa~o ?O dencial ao dispositivo da Lei nº 9.424/96, que permiti-
fundo por parte da Unrao, garantindo que este dInheiro ria o cômputo do número das matriculas nos cursos
fosse utilizado como verba adicional, conforme prevê a presenciais para jovens e adultos para recebimento
Constituição, corno, também, a repartição de 70% da de recursos do Fundef.
quota e~d~~1 do salário-edu~ção entre os ~stados e Os prejuízos sofridos por estes dois segmentos da
seu~ munlclplos, conforme o numero de matnculas no educação básica não são triviais. A educação infantil é
ensino fundamental. reconhecidamente uma etapa decisiva na formação das

Lamentavelmente, o acordo foi desrespeitado e crianças. Permite que elas comecem um processo de so-
estes pontos foram vetados pelo Presidente da Repú- cialização e de aprendizado, extremamente úteis para a
blica. continuidade de sua escolarização, particularmente para

O Governo FHC, com a publicação do Decreto as crianças de famílias mais carentes.
nº 2.440/97, mostra total desrespeito à Lei nº A educação de jovens e adultos é uma exigência
9.424196, que ele mesmo fez aprovar. Em conformi- da cidadania, para uma participação efetiva da vida
dade com esta lei deveriam ser suplementados os econômica, política e social do País. No caso do Brasil,
municípios que não atingissem o "custo-aluno" no va- trata-se de resgatar parte de uma dívida social que
lor de R$437,00. O decreto presidencial, no entanto, cresce a cada dia e mais rapidamente, quanto menos
estabelece apenas R$315,00 para o ano de 1998, be- se investe em educação. O Fundef é, em parte, respon-
neficiando apenas os fundos de nove Estados (Alago- sável pelo adiamento do resgate desta dívida social.
as, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Tem sido generalizada a grita por parte de esta-
Pará, Pernambuco e Piauí), com um total de dos e municípios por uma distribuição de recursos
R$543.348.500,OO. mais adequada, de tal forma a cobrir as necessidades

Se fosse aplicada a lei, seriam beneficiados ainda de atendimento da educação infantil, de jovens e
os seguintes estados da Federação: Minas Gerais, Para- adultos e do ensino médio.
ná, Rio Grande do Norte, Rondônia, Sergipe e Tocantins, Considerando a importância da educação infan-
exigindo recursos da ordem de R$2.214.068.767,OO. til na formação e desenvolvimento da criança, possi-

Para 1999 o Governo FHC estabeleceu os bilitando um melhor aproveitamento do ensino funda-I _ A

mesmos R$315,00, novamente em flagrante desres- mental e seguramente evitando a evasao e ? repe~en-

peito à lei. De acordo com os dados disponibilizados cia, nossa proposta prevê a progressiva umversalJza-
pela Secretaria do Tesouro Nacional, o custo-aluno ção deste nível da educação básica, em especial da
para 1999 deveria ser da ordem de R$400,00. educação pré-escolar.



Aprova o Plano Nacional de Educa
ção e dá outras providências.

PROJETO DE LEI N!l4.155-A, DE 1998

EMENDA ADITIVA Nl! 4 (Plenário)

Acrescente-se, onde couber, a expressão:

"Todos os recursos públicos que
forem investidos no sistema de educa
ção deverão ser destinados ao sistema
público de educação".

Justificação

Na Constituição Federal de 1988 foram resguar
dados os direitos das escolas públicas no que diz res
peito ao repasse de recursos públicos, não podendo
com isso, abrir-se entrelinhas no projeto que visem
contemplar, com recursos oriundos do Poder Público,
as escolas que na prática funcionam como empresas
privadas.

A razão da apresentação da presente emenda
e da salvaguarda os direitos constitucionais de todos
os cidadãos brasileiros, bem como garantir que as
verbas públicas sejam inteiramente destinadas à
melhoria do ensino público e seu aprimoramento,
não sendo, pois, concebível que as escassas verbas
para a educação pública concorram para apoiar es
colas particulares que já contam com o aporte de re
cursos extraordinários oriundos de pesadas mensa
lidades.

Sala das Sessões, em 14 de junho de 2000. 
Deputado Bispo Rodrigues, Vice-líder do Bloco
PUPSL - Deputado Ayrton Xerêz, Vice-Lfder do
PPS - Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do PFL 
Deputado Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT - Sér
gio Miranda, Lfder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB - Deputado Alexandre Cardoso, Vi
ce-Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB - Miro
Teixeira, Líder do PDT - Deputado Lincoln Portela,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PUSPL.

A substituição é necessária para retratar com fi
delidade a situação crítica em que a Educação Básica
se encontra em função da aprovação da emenda nº
14 com suas conseqüências para a educação infantil
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Para evitar a dispersão de esforços e garantir o e a de jovens e adultos, assim como para o ensino
fortalecimento do sistema educacional brasileiro, o médio. A proposta de superação do Fundef por uni
sistema de ensino deve estar organizado de forma so- fundo para toda a educação básica é necessária para
Iidária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e a superação das condições descritas nesta proposta.
os Municípios, de tal forma, que contemple as diversi- E não contidas no texto do relator.
dades regionais e ao mesmo tempo garanta a integra- Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. - Assi-
lidade de um projeto nacional para a educação brasi- nam: Pedro Wilson - PT - Professor Luizinho - Vi-
leira. ce-Líder do PT- José Antonio Almeida - Vice-Líder

Esta proposta deve prever, também, a ampli- do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB - Dr. Hélio - Vi-
ação dos recursos federais para a educação, além ce-Líder do PDT - Ayrton Xerêz - Vice-Líder do
de propiciar uma justa distribuição de recursos en- PPS
tre estados e municípios, com gestão compartida
entre estes entes da Federação, de tal modo a
atender as necessidades de toda a educação bási
ca. Assim, toma-se possível o planejamento em
função da realidade regional permitindo atender
as diferentes necessidades existentes e eliminar
as desigualdades presentes nos estados, além de
evitar a competição entre os estados e seus muni
cípios na disputa por recursos, traduzidos na ofer
ta de matrículas.

A União ficará responsável pela suplementação
financeira do Fundeb para garantir a equalização dos
custos-aluno-qualidade de modo a garantir o padrão
mínimo de qualidade.

Com a criação do Fundef, ficaram excluídos os
professores de educação infantil, do ensino especial
e médio e da educação de jovens e adultos, além da
total exclusão dos servidores não docentes da área
da educação, uma vez que tal fundo s6 prevê recur
sos para pagamento dos professores do ensino fun
damentai. Esta proposta pretende resgatar a valoriza
ção de todos os professores da educação básica e
dos profissionais não docentes, entendendo que sua
exclusão é prejudicial à educação.

Finalmente, a criação dos Fundos de Desen
volvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação vem resgatar o
princípio constitucional da educação que visa ao
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho.

Esta questão somente pode ser tratada em
Emenda Constitucional. Este relatório propõe que
Emenda Constitucional contemplando estas ques
tões seja objeto de apreciação desta Casa."

Justificação
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PROJETO DE LEI,NR 4.155-AlDE 1998

EMENDA MODIFICATIVA NR 05

Dê-se ao item 13 do Financiamento contido no
Capítulo 11.3 Objetivos e Metas do Plano Nacional da
Educação, a seguinte redação:

11.3 .
11.3.1 .

13. Garantir recursos do Tesouro Na
cional para o pagamento de aposentados e
pensionistas do ensino público na esfera
federal.

Justificação

O PNE não pode alterar a LDB, a LDB traz em
seu art. 70 o que é despesa de manutenção de de
senvolvimento de ensino e no art. 71 o que não é
MDE. Ao dizer no PNE que se deve .excluir estes
gastos das despesas consideradas como manu
tenção de desenvolvimento do ensino, está-se
concluindo que despesas com nativos são MDE e
não são. Desde a aprovação da LDB que os recur
sos para os inativos são retirados de fontes diver
sas.

Assim para não restarem dúvidas sobre a clas
sificação dessa despesa, o ideal é manter apenas a
primeira parte do dispositivo. Definição sobre se a
de"spesa com inativos é MDE ou não, deve ser feita no
corpo da LDB.

Sala das Sessões, em de junho de 2000. 
Deputado Sílvio Torres, PSDB/SP.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO AO

PROJETO DE LEI N° 4.17311998

Aprova o Plano Nacional de Educa
ção e dá outras providências.

EMENDANR6

Dê-se à Meta nSl 13, do item 11.3.1 (financia
mento), a seguinte redação:

"11.3.1 .

13. Subtrair o montante das contribui
ções previdenciárias dos servidores do ensi
no público federal do gasto com seus apo
sentados e pensionistas, para fins de conta
bilização nas despesas de manutenção e
desenvolvimento do ensino."

Justificação

A redação proposta é sugestão da Associação
dos Professores Aposentados do Magistério Público
do Estado de São Paulo - APMPESP.

A exclusão dos aposentados das despesas de
manutenção e desenvolvimento do ensino, com o ob
jetivo de obter mais recursos para a educação, não se
justifica, pois causará contínua redução de seus pro
ventos, porque:

1 - Criará para o Tesouro uma nova despesa
sem fonte adicional de recursos;

2 - Tal despesa é indesejável para o Tesouro,
pois será um gasto com aposentados, considerado
peso morto pelo Governo, e sem defesa eficaz, como
a greve, contra o achatamento crescente de seus pro
ventos; e

3 - A exclusão questionada deixará esses inati
vos em despesa do Tesouro, com dotação orçamen
tária sem percentual vinculado na Constituição e que,
portanto, pode ser reduzida de ano para ano, segun
do as conveniências do Executivo.

Essa redução pode ser feita com a imposição de
crescente disparidade salarial entre ativos e inativos
por meio da criação de gratificações que não se incor
poram (como as de produtividade e de desempenho),
logo não passam ao inativo, ou pelo aumento do valor
das gratificações que, já hoje, se incorporam apenas
parcialmente, como as atuais GED - Gratificação de
Estímulo à Docência, para docentes universitários fe
derais e GID - Gratificação de Incentivo à Docência,
para docentes do ensino médio e de escolas técnicas
federais, cuja extensão aos inativos é de apenas 60%
(sessenta por cento) do respectivo valor, apesar do
art. 40 § 82 da Constituição, que estabelece a parida
de salarial ativo-inativo. Essa paridade acabará valen
do apenas para o vencimento básico (ou salá
rio-base), como acontece com a isonomia salarial en
tre os três poderes.

Tecnicamente, os inativos da educação devem
continuar incluídos nas despesas de manutenção e
desenvolvimento do ensino porque ao aposentado se
paga pelo que ele fez e não pelo que ele faz.

Além disso, a Lei n2 7.348/85 tem dispositivo
não revogado pela LDB (Lei de Diretrizes e Bases),
que inclui expressamente os gastos com aposenta
dos nas despesas de manutenção e desenvolvimento
do ensino.

E portanto de inteira justiça que os inativos do
ensino público continuem incluídos nas despesas
com a educação na forma desta emenda, porque a
exclusão acarretará uma aposentadoria ainda mais



"11.3.1 .
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vil para os educadores, acentuando a queda da quali- "Dê-se à Meta nl! 13, do item 11.3.1 (financia-
dade da escola pública, pela fuga dos mais capazes mento), a seguinte redação:
das carreiras do Magistério Público.

Sala das Sessões, 2 de maio de 2000. - Arnal
do Faria de Sá, Deputado Federal - SP.

Assinaturas de apoiamento à Emenda Modifica
tiva ao Projeto de Lei nll 4.173/1998, que "aprova o
Plano Nacional de Educação e dá outras providênci
as", do Sr. Deputado Arnaldo Faria de Sá.
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EMENDA ADITIVA NR 7 (Plenário)

Aprova o Plano Nacional de Educa
ção tt dá outras providências.

Acrescente-se, onde couber, a expressão no
item 6:

"Só será permitida a celebração de
contratos onerosos para a retransmissão
de programa de educa9áo à distância
com redes de televisão e de rádio quan
do não houver cobertura da Televisão e
de Rádio Educativa, bem como a elabora
ção dos programas será realizada pelas
Secretarias Estaduais, Municipais ou
pelo Ministério da Educa9ão."
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PROJETO DE LEI NR 4.155-A, DE 1998 A sociedade brasileira foi ouvida pelo MEC,
quando apresentou seu projeto, pelo 2º Cooed, que
se reuniu em Belo Horizonte e apresentou nesta
Casa, por intermédio do ex-Deputado Ivan Valente, o
projeto que encabeça esta votação, e pela Comissão
de Educação, Cultura e Desporto, em mais de vinte
audiências públicas, durante um longo ano, discutin
do com mais de cem autoridades, desde especialis
tas, professores, entidades de classes, enfim, todos
aqueles que poderiam colaborar de alguma forma
para que, depois da votação de hoje, entregássemos
este plano à sociedade brasileira.

Devo dizer também, Sr. Presidente, que aceita
mos quase a metade das emendas apresentadas ao
relatório, em dois amplos debates na Comissão. Por
tanto, ele é fruto de ouvir a sociedade, é um resultado
democrático.

Sr. Presidente, vou emitir rapidamente parecer
sobre as emendas apresentadas.

Com profundo pesar, manifesto- nossa posição
contrária às Emendas nº" 6 e 7, de autoria dos nobres
Deputados Arnaldo Faria de Sá e Silvio Torres. Pelo
apreço que tenho a S. Exis, gostaria imensamente de
apresentar parecer favorável. Elas trazem o apoia
mento a uma reivindicação de simpática equerida en
tidade de São Paulo, a Apampesp, cujos r~presentan

tes estiveram em meu gabii'-efé éxpôn<:Íó a preocupa
ção de que o texto da emenda pode prejudicar seus
interesses futuros de aposentadoria. Tenho absoluta
certeza de que não. A equivalência da aposentadoria
com o serviço ativo está assegurada por lei. O texto
do relatório tem em vista ampliar os recursos da edu
cação quando estabelece que os aposentaaos da es
fera federal deverão ter recursos garantidos pelo Te
souro excluídos das despesas consideradas como
manutenção e desenvolvimento do ensino.

Eu me explico. O que desejamos é que os apo
sentados da esfera federal passem a receber pelo Te
souro e não contem no mínimo a ser aplicado para a
educação. Os professores do Estado de São Paulo
têm a preocupação, mas o Plano permite, Deputado
Silvio Torres - e V. Ex!! e o Deputado Arnaldo Faria de
Sá me têm cobrado tantas vezes -, que o plano de
São Paulo, do Rio de Janeiro ou do Rio Grande do
Sul, se desejar ter uma opinião em contrário, estabe
leça aquilo que V. ExBs defendem.

Mas, no caso, atendo à unanimidade das universi
dades federais, das entidades de classe e ao consenso
das lideranças polí~icas que não me permitem mudar o
que incluí como reivindicações. Portanto, com pesar,
opino contrariamente, seguro de que não estou prejudi
cando a educação e muito menos os aposentados.

Justificação

Na Constituição Federal de 1988 foram resguar
dados os direitos das escolas públicas no que diz res
peito ao repasse de recursos públicos, não podendo,
com isso, abrir-se entrelinhas no projeto que visem
contemplar, com recursos oriundos do Poder Público,
as entidades privadas ql"l" na prática, funcionam
como empresas privadas.

A razão da apresentação da presente emenda é
da salvaguarda dos direitos constitucionais de todos
os cidadãos brasileiros, bem como garantir que as
verbas públicas sejam inteiramente destinadas à me
lhoria do ensino público à distância e seu aprimora
mento, não sendo, pois, concebível que as escassas
verbas para a educação pública concorram para apoi
.ar escolas particulares que já contam com oaporte de
recursos extraordinários oriundos de pesadas men
salidades.

Sala das Sessões, 14 de junho de 2000. - Pro-
Jessor Luizinho, Vice-Líder do PT - Bispo Rodri
gues, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PUPSL 
Djalma Paes, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PSBIPCdoB - Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder do
Bloco Parlamentar PMDB/PS'r/PTN.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao Deputado Nelson Marchezan para emitir
parecer às Emendas de Plenário, em substituição à
Comissão de Educação, Cultura e Desporto.

O SR. NELSON MARCHEZAN (Bloco/PSDB 
RS. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.

- Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao emitir parecer
sobre estas emendas, gostaria de dizer desde logo
que este projeto é um amplo trabalho.
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O nosso parecer é fa,vorável à Emenda nl! 1, de Sr. Presidente, concluo dizendo que este proje-
autoria do nobre Deputado Pedro Wilson e assinada to, fruto do trabalho de um ano e meio da Comissão,
por muitos Líderes, que estabelece o programa de ex- tem três grandes eixos: considera a educação um di-
tensão universitária. Entendo que isso já está inclufdo reito da pessoa humana, independentemente de
no projeto, mas não há por que não explicitar. O meu onde ela se encontre, de onde venha ou para aonde
parecer é favorável à Emenda nl! 1. vá. A pessoa tem direito à educação para melhor po-

A Emenda nll 2, de autoria do Deputado Profes- der se realizar. A educação é necess~r!a para qu~ a
sor Luizinho e outros, muda as sugestões no que diz pessoa usufrua da natur~za, do conVIVIO e da so~le-

respeito à formação profissional. Tenho firme convic- ?ade, para que po.s~a ennquecer, portanto, é um dire-
ção de que a concepção do relatório é melhor. Então, ItO que a Constltulçao garante.
minha opinião é em sentido contrário à Emenda nl!2. Meu segundo ponto de vista é que a educação é

A Emenda nll 3, assinada pelo Deputado Profes- o instrumento que propicia o desenvolvimento e o
sor Luizinho, modifica o diagnóstico, as perspectivas, progresso d~s parses. .
o rumo do financiamento e gestão do ensino. Não há O ~ercelro ponto e eixo fu~dame~tal deste plano,
por que admiti-Ia, Sr. Presidente. Sr. Presidente, é que a educaçao é o Instrumento que

O relatório é amplamente favorável. No caso da permite a redução da p~breza, das di.stãncias, e a
gestão, as Emendas nll' 2 e 3 não foram nem objeto constru~o de uma SOCiedade ~om Igualdade de
do voto em separado da Oposição. Por isso, lamento oportumdad~. . . .
ter que dar parecer contrário a essa emenda. O terceiro eixo visa co~vocar toda a SOCiedade

11 •• para que possamos constrUir, através da educação,
A. Emenda n 7, do Deputado ~ISPO R~ngues, uma sociedade que permita a inclusão social, por

determlna.q~~os programas de televisão, feit~ ta~o meio dos diversos programas sugeridos nos vários
pelos MU",:lplos e pelos~Estad~s como pelo Mlmsténo nfveis de educação. Desde a pré-escola até o ensino
da E~uca~o, só poderao ser:'lr-s~ de p~g!8mas de universitário, todo o projeto prevê a inclusão social.
tel9VIsão pnvada desde que nao haja televlsao educa- ._
tiva. Está no rumo da Constituição, e não tenho por que O projeto n~o se contenta e~ estabelecer ape-
não admiti-Ia, embora acrescente que está inserido em nas um plano n~c.lonal d~ educaçao, requer u~ plano
todo o processo, em princfpio, mas é a explicitação e, estadual e mU~lclpal, a fim d.e que todt a SOCiedade
portanto o parecer é favorável à Emenda nl! 7. se deb~ce, discuta e plan~J~ o seu ~turo na área

, educaCional. Temos de mobilizar a SOCiedade em to-
. Vou.dar pare~ercontrário à E~enda nll 4·, ~o De- dos os nfveis, para que a educação seja o grande ins-

putado BISpo R~~lgues, porque nao te~ s~~ldo co- trumento que propicie igualdade de oportunidade, de
locar o texto re~tntl~. O !i~' 213 da Constlt~lçaoesta- construção de uma sociedade mais justa e com me-
belece que o ~Inhelro publico ~erá determinado, mas nos diferenças sociais.
estabelece ?tl~ de cooperaçao q~a.ndo se entende Sr. Presidente, este projeto é desta Casa e da
que deva atingir Interesses da coletiVidade. sociedade brasileira. é isso que queremos, que seja

Portanto, acho que ele vai além da Constituição muito mais do que um projeto do Governo. Estou con-
e, no meu entender, não se coaduna com o Plano. Por vencido de que os Deputados, ao votarem a favor
isso, o meu parecer é contrário. deste projeto, estarão votando a favor da sociedade.

Sr. Presidente, creio ter dado parecer a todas as Quero, por fim, Sr. Presidente, apresentar ape-
emendas. Já dei parecer contrário às Emendas nll' 5 e nas um esclarecimento. Uma das crfticas, e, se não
6, que são as emendas do Deputado Silvio Torres e do me falha a memória, é a única crítica substancial do
Deputado Arnaldo Faria de Sá. Aliás, quero dizer mais voto em separado de alguns Deputados, é em relação
urna vez o seguinte: essa disposição do Plano atinge ao montante que deve ser aplicado em educação. O
apenas os professores federais e deixa liberdade para' Governa aplica hoje ao redor de 5% em matéria de
que oS planas estaduais determinem. Se aceitasse 9&-' educação. A OposIção, ou o 21! Coned, propunha 10%
sas emendas, eu estaria restringindo a possibilidade de do PIB.
aumentar recursos quando o objetivo é ampliar. Sr. Presidente, ·8ras. e Srs. Deputados, 10% se-

Sr. Presidente, estão me pedindo que eu sinteti- ria o ideal,· mas seria um sonho. Nenhum pafs do
ze. Então, Emenda nl! 1, favorável; 2, contrário; 3, oon~ mundo - e tehho no telatório a enunciação - aplica
trário; 4, contrário; 5, contrário; 6, contrário.e 7,' a fa~ 7%. E estamos propondo 7%. Vamos imaginar que o
vor. Portanto, a favor: Emendas nll' 1 e 7, contrário: nosso PIB atual fosse de 1 trilhão de reais. Nós terfa-
Emendas nll' 2, 3, 4, 5 e 6. mos aplicados hoje 50 bilhões. Pelo projeto, vamos
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atingir 70 bilhões em educação. Seria um avanço de tados, somos favoráveis ao projeto apresentado pe-
cerca de 40%, mais,20 bilhões para a educação. Ias entidades e contrários ao substitutivo exposto

Ora, Sr. Presidente, se conseguirmos esse pa- pelo Deputado Nelson Marchezan.
tamar, através desse projeto e da emenda constituci- São cinco os pontos principais que nos levam a
onal que já tem as assinaturas suficientes para erguer votar contra o substitutivo e a favor do projeto das en-
na Constituição de 18 para 22 aqui e de 25 para 30 tidades.
nos Estados e Municípios, teremos dado um salto e Em primeiro lugar, a questão do Fundef. Se con-
poderemos recuperar todo o atraso que eventualmen- tinuarmos destinando recursos apenas para a área
te a educação brasileira tenha ficado devendo aos ci- do Fundef, de 1ll a 811 séries, estaremos discriminando
dadãos deste País, eliminando o analfabetismo, colo- e deixando de fora as crianças de 6 meses a 3 anos
cando toda a criança na escola, ampliando o ensino de idade nas creches. As Prefeituras não têm como
universitário, melhorando todos os níveis da educa- atender as crianças de 4 a 6 anos de idade na
ção e, sobretudo, do magistério. pré-escola. Quem conhece a realidade dos Municípi-

Portanto, considero os 7% o máximo que pode- os sabe que hoje eles não conseguem assegurar a
mos sonhar. Além disso, seria ir para o idealismo, educação infantil sem aumento de recursos.
para a impossibilidade. Por isso, achamos mais correto ser aplicado o

Muito obrigado, Sr. Presidente. dinheiro na educação básica através do Fundef.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo Segundo, os Estados sozinhos não conseguem

a palavra ao Sr. Pauderney Avelino, para oferecer pa- atender ao ensino médio. Temos que dar a ele trata-
recer ao projeto e às Emendas de Plenário, em subs- mento diferenciado.
tituição à Comissão de Finanças e Tributação. À medida que aumenta a demanda, o número

O SR. PAUDERNEY AVEUNO (PFL - AM. Para de matrícula do ensino fundamental é elevado e mais
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, alunos se formam. Hoje, temos já matriculados em
como Relator da Comissão de Finanças e Tributação, torno de 6 milhões de alunos no ensino médio, vão se
sou favorável à adequação financeira e orçamentária. formar mais de 3 ou 4 milhões.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare- Portanto, os Estados não conseguirão atender
cer é favorável à adequação financeira e orçamentá- às demandas no ensino médio. É importante a apro-
ria do projeto e das emendas. vação de um fundo não apenas para o ensino funda-

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo mental, mas também para a educação básica.
a palavra à nobre Deputada Zulaiê Cobra, para ofere- Em terceiro lugar, quanto ao ensino profissiona-
cer parecer ao projeto e às Emendas de Plenário, em lizante, não o podemos tratar como ensino de ades-
substituição à Comissão de Constituição e Justiça e tramento de mão-de-obra. Hoje precisamos trabalhar
de Redação. a formação do estudante de forma completa, preparar

A SRA. ZULAI! COBRA (BlocoIPSDB - SP. o indivíduo para a cidadania, para que ele se desen-
Para emitir parecer. Sem revisão da oradora.) - Sr. volva, tanto numa fábrica ou num comércio como em
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao projeto e às outra atividade.
emendas a Comissão de Constituição e Justiça e de Não podemos continuar com a visão fordista e
Redação dá parecer favorável, pela constitucionalida- taylorista da década de 40. É necessário que supere-
de, juridicidade e técnica legislativa. mos isso.

Era o que tinha a informar. Em quarto lugar, precisamos ser mais ousados
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare- na formação dos professores. Temos hoje mais de

cer é pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 115 mil professores leigos no Brasil. E ficamos assus-
legislativa. , tados com nossos alunos que não conseguem ler

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Passa-se nem escrever depois da 41 série primária. Se somos
à votação da matéria. tímidos na hora de votar, não enfrentando o proble-

O SR. PRESIDENTE (Michel Tem~r) -:- Concedo a ma, a quem depois vamos querer culpar?
palavra ao Sr. Deputado Gilmar Machado,para encami- O projeto, em relação à formação dos professores,
nhar contra. S. ExD disporá de cinco minutos. Deputado, também é tímido. O que foi apresentado pelas entidades
peÇo a V. Ex' a gentileza de observar o-prazo. é muito mais ambicioso e garante, de fato, a sua qualifi-

O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Sem re~ cação e evita que tenhamos professores formados por
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e S~. Depu- cursinhos, como estamos vendo através do Fundef.
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A Subcomissão do Fundef daqui a pouco irá à administrados pela Universidade Federal de Goiás,
Bahia; domingo iremos ao Acre, porque há irregulari- mas os professores são pagos pelo Estado de Goiás.
dades e soubemos que muita gente está montando Mesmo que tardiamente, o Governo envia o projeto
cursinho, dizendo estar qualificando professor. Na para a criação da Universidade Federal do Tocantins.
verdade, isso não está ocorrendo, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nossa proposta é destinar 10% do

Queremos que os nossos professores tenham Produto Interno Bruto brasileiro ao Plano Nacional de
qualificação e melhor remuneração. Educação, para contribuir de maneira substantiva, per-

E, por último, a questão do ensino superior. Fe· manente e continuada para a melhoria do setor. Nesse -
Iizmente, vai ser implantada universidade pública no sentido, cone/amamos todos os presentes a apoiar o re-
Estado do Tocantins. Precisamos avançar no ensino querimento de preferência do Partido cios Trabalhadores.
superior público. Hoje, no ensino privado, temos aber- Só assim resgataremos a consciência cívica de milhares
tura indiscriminada, muitas vagas. No ensino público, e milhares de educadores brasileiros, que esperam
não temos atendimento adequado porque o mesmo tão-somente deste Congresso Nacional a aprovação de
número de vagas de que dispúnhamos no início da proposta educacional que leve em conta o acesso uni-
década é destinado ao ensino superior. versa! à educação, a democratização e a qualidade, para

Por essas razões, conclamo os Srs. Deputados que a juventude, presente e futuro do Brasil, espelhe a
a votarem, primeiro, o projeto das entidades. Posteri- sua grandeza nesse novo milênio que se inicia.
ormente, discutiríamos o substitutivo do Deputado Não podemos perder a oportunidade, Sr. Presi-
Nelson Marchezan. Repito: vamos votar a favor do dente, de aprovar um plano nacional, não do Governo,
projeto das entidades para que tenhamos uma edu- mas da sociedade, e mostrar que o Brasil quer efetiva-
cação de qualidade. mente investir na educação universal, capaz de qualifi-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para en- car a juventude brasileira, que o tome Nação soberana
caminhar contra, concedo a palavra ao Sr. Deputado e desenvoMda em termos de ensino, pesquisa, exten-
Pedro Wilson. são, ciência e tecnologia. Nenhum país do mundo se

O SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Sem revisão desenvolveu sem investimentos maciços em educação.
do orador.) - Sr. Presidente, mais uma vez ocupamos a Por isso, fazemos esta proposta: 10% do PIB
tribuna para resgatar o projeto da sociedade brasileira. para a educação. Daqui a cinco ou dez anos olhare-

Sr. Presidente, o povo sabe o que quer, tem pro- mos para o passado e verificaremos a grandeza des-
posta, quer melhorar a educação. te Congresso Nacional, que decidiu pelo Brasil do

Milhares de educadores reuniram-se em Belo presente e do futuro.
Horizonte, depois em Porto Alegre, em todas as par- E reitero o apelo: votem a favor do requerimento
tes do Brasil, estiveram presentes às nossas audiên- de preferência apresentado pelo Partido dos Traba-
cias públicas, conclamando os Deputados e Senado- Ihadores, que é de toda a sociedade brasileira, dos
res a aprovarem proposta para a educação nacional educadores do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul, do
capaz de dar substância ao desenvolvimento econô- Norte, que querem contribuir em todas as oportunida-
mico e social. des. A educação precisa de recursos, para valorizar o

Queremos mais verbas para a educação infantil, professor, os estudantes, a família, principalmente a
para a educação fundamental. Queremos mais ver- Nação e sua cultura de mais de quinhentos anos.
bas para a educação de jovens e adultos. Este País não se exonera da obrigação de cons-

O Brasil tem mais de 20 milhões de analfabetos truir, junto com o povo, seu destino, nova história de
maiores de 14 anos de idade. Queremos mais verbas desenvolvimento, participação, justiça e fraternidade.
para o ensino médio e técnico, mais verbas para a edu- Isso pressupõe, Sr. Presidente, investimentos em edu.
cação superior, principalmente para a educação pública. cação, projetos que resgatem a herança cultural deste

Há trinta anos, o Brasil tinha 70% dos estudan- País, projetando-a para o presente e para o futuro.
tes universitários nas universidades públicas; hoje, Sr. Presidente, encaminhamos o voto a favor do
apenas 30%. O que significa que crescemos como projeto da sociedade, oriundo da Lei de Diretrizes e
população. Temos de 5 a 7 milhões de jovens conclu- Bases, que contou com a contribuição de Florestan
indo o 211 grau. Para onde irão esses jovens? Fernandes e de tantos outros educadores, para cons-

Hoje um grupo de alunos da cidade de Jataí con- truirmos um país mais justo e mais fraterno. Apelo ve-
clamava a Câmara dos Deputados e o Congresso Naci- ementemente aos Deputados e Deputadas: cerrem fi-
anal a regularizarem a situação dos campos avançados leiras, votem a favor do requerimento de preferência,
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dando demonstração de que a educação está acima ção sobre o requerimento de preferência, teremos a
de cada um e no coração de todos. oportunidade de votar em plenário a proposta apresen-°Partido dos Trabalhadores renova o seu com- tada a esta Casa, fruto de debate que durou mais de
promisso com a educação nacional e apela para que dois anos e que culminou num congresso da educação
todos votem "sim" ao projeto da sociedade e "não" ao brasileira, em Belo Horizonte, do qual participaram mais
relatório apresentado pelo ilustre Deputado Nelson de 2 mil pessoas. Na ocasião, a sociedade civil propôs o
Marchezan. Plano Nacional de Educação, apoiado por pesquisado-

Muito obrigado Sr. Presidente. res, cientistas, educadores, alunos, enfim, todos os en-
O SR. PRESI~ENTE (Michel Temer) _ Há SOM volvidos no processo,educacional público. e.gratui~o.

bre a mesa os seguintes requerimentos Essa proposta e para o Estado brasIleiro, a fim de
S h P 'd t que reflita sobre o déficit educacional existente e bus-

en or resl en e, , ., que fórmulas que garantam a melhoria do sistema
Requeremos" nos termos dos ar~gos 117, rncl- educacional, a universalização, a qualidade da forma-

so X e 193, do.Reglmento Intern~ da Camara dos De- ção dos nossos educadores, a extensão necessária e
p~tados, o a~lamento d? v~taçao por 2 (duas) ses- urgente da educação infantil, na faixa etária de O e 6
~oes, do Projeto d~ Lei n 4.155-~, "de 1998, que anos, para que nenhuma criança permaneça nos "Ii-
aprova o Plano Naclona! da Educaçao , constante da xões", mas nas escolas; a universalização e a qualida-

pauta da presente Sessao. de do ensino médio' a autonomia financeira universitá-
Sala das Sessões, - Deputado Pedro Wilson - ria, tendo o ensino ~édio como base da formação pro-

PT/GO, Deputado Walter Pinheiro - Vice-Líder do fissional, ao contrário desse decreto que dissociou a
PT, Professor Luizinho - Vice-Líder do PT. educação média do ensino técnico profissionalizante.

REQUERIMENTO DE PREFERÊNCIA Sras. e Srs. Deputados, esperamos que a Casa
Senhor Presidente, pense numa proposta definitiva, que não vigore ape-
Requeremos, nos termos regimentais, preferên- nas durante .u~ governo, d: quatr~ ~no~ ou mais, se

cia para a votação do Projeto de Lei n'4.155, de 1998, hO,uver re:lelçao. A educaçao brasileira e fruto do co-
de autoria do ex-deputado Ivan Valente, sobre o subs- le!lvo e ~ao do Governo, eng:s~a?o na s~~ ~o~cep-
titutivo da Comissão de Educação, Cultura e Despor- çao particular, que a submete a loglca do deflclt fiscal.
to apresentado ao referido Projeto de Lei. Sras. e Srs. Deputados, solicitamos a V. EXªs que

Sala das Sessões, Deputado Pedro Wilson _ apóiem o p~ojeto encabeçado pelo ex-Deputado Ivan
PT, Professor Luizinho - Vice-Líder do PT, Deputa- V~lente, apOiado pelo~ Deput8:d?S Padre Roque, Pedro
do Walter Pinheiro _ Vice-Líder do PT. Wilson e Est~erGrossl e por vanos educadores da ban-

. cada do Partido dos Trabalhadores, do PCdoB, do PSB,
C? SR. PRESIDENTE (Michel ;emer) - C~nsulto do PPS, do PDT, enfim, dos partidos que compõem a

o Part,ldo dos Trabalha~ores. Mantem o r,:quenmento Comissão de Educação e que debateram esse proces-
de adiamento da votaçao por duas sessoes? so nas várias audiências públicas lá realizadas.

, _0-5R. PROFESSOR L~IZINHO (PT - ~P. Sem Lembro a V. Ex!!s que transformamos sessão
revlsa~ do orador.) ~ Sr. PreSIdente, estou retIrando o plenária em Comissão Geral, à qual compareceram a
requenmento de adiamento. Vamos manter o de pre- CNTE a UBES a UNE e muitas outras entidades
ferência. que, ~uma únic~ voz, solicitaram a esta Casa qu~

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Então, apoiasse, debatesse e aprovasse o projeto enviado a
mantém-se o requerimento de preferência para a vo- esta Casa, confeccionado no 11 Congresso de Educa.
tação do projeto de lei do ex-Deputado Ivan Valente ção, em Belo Horizonte. Portanto, encaminhamos
sobre o substitutivo da Comissão de Educação, Cul- essa preferência, para votarmos o projeto original. Só
tura e Desporto, assinado pelos Deputados Pedro depois de o projeto da sociedade civil ter sido enviado
Wilson, Professor Luizinho e Walter Pinheiro. a esta Casa é que o Sr. Ministro da Educação rapida-

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden- mente pensou em uma proposta, a partir da sua con-
te, peço a palavra para encaminhar a votação. cepção momentânea de governo, e não do Estado

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. brasileiro. Por isso, apoiamos o projeto original e pedi-
Ex!! a palavra. mos o voto de todos para que possamos aprová-lo.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem Era o que tinha a dizer.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito a atenção O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
dos Srs. Deputados, pois neste momento de delibera- peço a palavra para encaminhar a votação.



22. Prover, nas escolas de tempo inte
grai, preferencialmente para as crianças das
famílias de menor renda, no mínimo duas
refeições, apoio às tarefas escolares, à prá
tica de esportes e atividades artísticas, nos
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. gerais que temos em comum, toda a compreensão da
ExI a palavra. vida política do País que temos em comum e em es-

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem pecial por idéias em comum em matéria de educação.
revisã~ do orado!.) - S,r. Presidente, ouvi atentament~ Tenho também um impulso natural de encaminhar
a. bela Intervençao do Ilustre Deputado Professor LUI- e votar favoravelmente a um projeto elaborado com a
z~nho. Re~lmente, S. E~ se preocupa com ~ educ~- colaboração das entidades e pessoas mais expressivas
çao do Pais, e nós tar:nb~m. Tudo o que S. Ex mencl- em matéria de educação no País No entanto o p . t
onou consta do substitutivo do Deputado NelsonMar-, . _ 'A ro!e o
chezan e muito mais. O Governo ouviu todos os seg- encaminhado pe~a bancada d? PT na~Afaz, refer?ncla à
mentos da sociedade. Ouviu o Conselho Nacional de escola de tempo Integral, que e a expenencla mais revo-
Secretários de Educação e a União dos Representan- lucionária em educação já praticada no Brasil.
tes de Educação dos Municípios brasileiros. Foi reali- Ontem esta Casa homenageou os cem anos de
zada uma audiência pública nesta Casa, em que fo- ~ascimento de Anísio Teixeira. E a escola de tempo
ram ouvidas as universidades. Integral é a execução do ideal de Anísio Teixeira. Tal

O Projeto nº 4.173/98 é mais consentâneo com ideal tem como exemplo especial os CIEP - Centros
a realidade do País. Por que, meu caro Professor Lui- Integrad~s de Educ~ção Pública, que foram implanta-
zinho? Porque, como fez no plano decenal anterior dos no RIO de Janeiro. Esta Casa, que ontem prestou
fixa a duração de dez anos e cria uma Comissão Na~ homenagem à celebração dos cem anos de Anísio
cional de A~aliação.lsso é fundamental para que pos- Teixeira!.. não po~e aprovar um ~I~mo Nac!onal de
samos avaliar como irão se conduzir as metas criadas Educaçao que nao contemple a Vlsao, o projeto e os
nesse Plano Nacional de Educação. Além do mais, o ideais da.esc?la de tempo integral.
Plano visa ao que todos nós queremos, ou seja, uni- . Por IrOnia, concordamos exatamente com o pro-
versalizar o ensino em nosso País, aumentar a quan- Jeto elaborado pelo Deputado Nelson Marchezan,
tidade de alunos da rede básica, melhorar o ensino. que não tem a nossa trajetória política nem a visãõ
Queremos diminuir as desigualdades regionais no comum do PT e do PDT a respeito dos problemas do
campo da educação. Queremos, enfim, fazer com que Brasil. Além disso, o referido Deputado também não
o País possa, dentro de poucos anos, ter na educa- compartilha de nosso entendimento comum sobre os
ção o fundamento, a base, a consistência de todo o problemas da educação nacional. No entanto, o proje-
programa de desenvolvimento nacional. to do Deputado Nelson Marchezan sobre o novo Pla-

Por isso, Sr. Presidente, votaremos com o subs- no Nacional de Educação contempla a escola de tem-
titutivo do Deputado Nelson Marchezan, baseado na po integral, e de maneira muito positiva.
Lei nll 4.173/98, e não no projeto do Deputado Ivan Sem dúvida alguma, em homenagem à memó-
Valente, cuja preocupação louvamos em regulamen- ria de Anísio Teixeira, de Darcy Ribeiro, em homena-
tar o art. 214 da Constituição. Baseou-se também na gem à prática e execução do projeto extraordinário e
Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional, no revolucionário da escola de tempo integral, o projeto
art. 911, bem como no Fundo de Desenvolvimento do do Deputado Nelson Marchezan, embora de toda tra-
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. jetória diferente, de concepções diferentes, merece

Portanto, o projeto do Plano Nacional de Educa- neste momento o meu apoio e o meu voto.
ção baseou-se nessas três premissas. Com esse Chamo a atenção, Sr. Presidente, para o item
sentimento é que o PFL vota "não" ao pedido de pre- 21, na página 258 do avulso. O projeto do Deputado
ferência para o projeto do Deputado Ivan Valente. Nelson Marchezan, na forma aprovada pela Comis-

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente, s~o, determina c~mo objetivos e metas do Plano Na-
peço a palavra para encaminhar a votação. clonal de Educaçao:

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. 21. Ampliar progressivamente a joma-
ExI a palavra. da escolar, visando a expandir a escola de

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Sem re- tempo integral, que abranja um período de
visão do orador.) - Sr. Presidente, creio que tenho o di- pelo menos sete horas diárias, com previ-
reito regimental de encaminhar contra o posiciona- são de professores e funcionários em núme-
mento do Deputado Professor Luizinho e o requeri- ro suficiente.
mento de preferência, porque compreendo que o De- E no item 22 acrescenta ainda como objetivos e
putado Inocêncio falou como Líder. metas:

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não,
tem V. Exl a palavra para encaminhar contra.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,
tenho o impulso natural de acompanhar a bancada do
PT, que encaminha este projeto, por todas as idéias
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moldes do Programa de Renda Mínima O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
Associado a ações sócio-educativas. revisão do orador~ - ~r. President~, o ~V v:ota "não"

Sr. Presidente, esses dois objetivos e metas pelo fat? de que nao fOI exposta aqUI a dIferença ent.!e
contemplam a essência do projeto de escola de tem- um projeto e outro, exceto que u~ vem da popul~çao
po integral, tal como executado no Rio de Janeiro, nos e_o o~tro vem d? C?ngresso Nacional. Acho que ISSO
c, , h t - h d "b ' nao e um valor Intnnseco.

leps, que cartn osamen e sao c ama os nzo- O SR PRESIDENTE (M' h lli ) _ P' -
lões".lsso contempla a experiência mais revolucioná- O PV' t " _ " IC e emer OIS nao.
ria e mais inovadora em matéria de educação no Sra- vo a nao. ?

sil, que este Congresso Nacional lembrou ontem em Como vo!a o PSDB,
homenagem aos cem anos de Anísio Teixeira. . _O SR. AECIO NEVES (!3loco/P~DB :- t\l!G: Sem

. revlsao do orador.) - Sr. PreSidente, nao ha duvida de
O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Preslden- que o substitutivo foi o que nasceu da discussão mais

te, peço a palavra pela ordem. aprofundada na Casa. Ele certamente é uma evolu-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ção em relação ao projeto. As discussões foram enor-

Ex!! a palavra. mes, o Deputado Nelson Marchezan sintetizou o sen-
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela time~o da sociedade com audiências públicas e com

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que- reumoe~ com Parl~mentares. , . ,
ro prestar uma informação. Para consolidarmos perío- Nao tenh~ duvIdas ~e que votar ~ subStitutiVO e
do integral, os dois projetos tratam do assunto. O Lí- a:ender ao sentimento mals,p:r~,1 do Pais nessa ques-
der do POT assina o projeto da sociedade civil. É só tao. Portanto, o PSDB vota ,na?_, º~ra qu~ possamos

, votar, urgentemente, o substitutivo, Sr. Pr~sldente.
para Informar o Deputado que. me antecedeu. O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB _ DF.

O ~~; PRESI~ENTE ~MI~hel T~mer) - De~uta- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Par-
do, V. Ex ja encaminhou. Nao e posslvel encammhar lamentar PSB/PCdoB vota "sim", porque não esta-
de novo. mos votando um projeto de educação do Governo

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota- Fernando Henrique Cardoso. Esse substitutivo é tími-
ção o requerimento. do e não atende ao interesse estratégico de desen-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Quem vol~imento do,nosso País. Por:tanto, te~os de votar o
estiver de acordo permaneça como se acha. (Pausa.) projeto d~ SOCiedade, qu~ atende aos Interesses fun-

, . damentals da nossa Patna.
Rejeitado. O Bloco Parlamentar PSB/PCdoB vota "sim".
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não

revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço verificação vota "sim". '
de votação. Como vota o PL?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Verifica- O SR. BISPO RODRIGUES (B1ooolPL - RJ. Sem
ção. revisã!? do orador.) - O PL vota "sim", Sr. Presidente.

Vamos verificar. (Pausa.) O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos vota o PDT?

ouvir os Srs. Líderes, para constar no painel. O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do
Como vota o PFL? orador.) - O PDT encaminha o voto "sim", por consi-
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL _ PE. Sem derar que esse projeto de lei do ex-Deputado Ivan Va

lente reflete o pensamento da maioria daqueles que
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota "não". lutam pela educação brasileira. Ali estavam presentes

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como todos os representantes do setor. Dessa forma o PDT
vota o PMDB? encaminha o voto "sim", por um projeto que nasce

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB - nesta Casa, de iniciativa de um Deputado Federal.
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vota "não". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como vota o PT?
vota o PSDB? (Pausa.) O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem

Como vota o PPB? revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT é favorável à
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- inversão.

são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "não". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPB Como vota o PPS?

vota "não". O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Sem
Como vota o PV? revisão do orador.) - O PPS, Sr. Presidente, entende
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que o substitutivo aprovado na Comissão de Educa
ção complementa toda a 'discussão que já f~i feita
nesta Casa sobre esse plano. Portanto encaminha o
voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - COfJ1o
vota o Governo?

O SR. DUILlO PISANESCHI (Bloco/PTB - SP.
Sem revisão do orador.) - O Governo encaminha o
voto "não", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Partido Humanista? (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
. dência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Exi a palavra.
O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de elucidar
a minha posição. Eu me pronunciei contra o projeto e
vou votar de acordo com a exposição que fiz. No en
tanto a bancada do PDT encaminhou voto favorável
ao pr~jeto, e por isso eu quero, de público, esclarecer
que não posso seguir a orientação da bancada do
PDT em função da referência e exigência de tempo
integral na escola pública.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação. Todos votaram?

O SR. JOSÉ L1NHARES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. JOSÉ L1NHARES (PPB - CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, estou presente, mas,
infelizmente, não estou conseguindo votar. O meu
voto é "não".

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Ex!!

vota "não".
O SR. PEDRO WILSON - Sr. Presidente, peço a.

palavRi pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

ExA a palavra.
O SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, mesmo sa
bendo que estamos em período de votação, peço per
missão a V. ExA para registrar o falp~imento, hoje, em
Goiânia, do Dr. Osvaldo Alencar R( .::ha, baiano de Xi
que-Xique, advogado das lutas dos trabalhadores

sem terra no Maranhão, Tocantins, Goiás, enfim, no
Centro-Oeste e em todo o Brasil.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, traze
mos a essa tribuna, a nossa imensa dor, solidarieda
de e irrestrita admiração pelo advogado e professor
Osvaldo Alencar, que faleceu hoje, dia 14 de junho.
Senhoras e Senhores, ocasiões como esta nos emo
cionam muito, poucas palavras servem para serem
pronunciadas, fica um vazio muito grande nas pala
vras ditas, mais oportuno é o silêncio. A perda de pes
soas como Osvaldo Alencar marca profundamente o
tempo em que vivemos, sobretudo porque se trata de
um homem que soube como poucos alentar as gran
des causas do nosso tempo. O que nos consola, feliz
mente, é a vasta obra, testemunho e exemplo de vida
deixado por este homem, presente em Goiânia, Cer
rados, Araguaia, Bico do Papagaio, Tocantins, Mara
nhão, UCG, Brasília, Brasil que soube sempre amar e
engrandecer.

Osvaldo de Alencar Rocha, casado com a advo
gada Adma, deixa um filho: Autran, também advogado.
Baiano de naturalidade, nasceu no Município de Xi
que-Xique, mas foi um cidadão que não limitou a sua
atuação por espaço geográfico; onde passou deixou a
marca indestrutível do sonho, da utopia de construir
uma sociedade justa e igualitária. Lutou bravamente
desde 96 contra um câncer que o levou à morte no dia
de hoje. Osvaldo Alencar era professor de Direito Agrá
rio na UCG. Foi um dos Fundadores da CPT, inclusive
sendo o advogado da CPT por muito tempo.

Dedicou grande parte da sua vida à luta pela re
forma agrária. Com esse espírito, ajudou a fundar o
Sindicato dos Trabalhadores Rurais em diversos mu
nicípios de Goiás e Tocantins. Foi um bravo defensor
dos posseiros, em especial no Bico do Papagaio, uma
área predominantemente marcada por conflitos de
terra, atual estado do Tocantins. Amigo e companhei
ro de luta de Padre Josimo - morto por defender a
partilha da terra _, Osvaldo Alencar foi seu advogado
na ocasião em que esteve preso por perseguição.

Sobre Osvaldo Alencar, Dom Celso Pereira, bis
po de Porto Nacional, comentou num relatório dirigido
em 3-1-83, que transcrevemos:

A pedagogia do Dr. Osvaldo com as c0

munidades de lavradores envoMdos nos con
flitos de terra se revelou muito boa, mostrando
sempre aos lavradores que seu papel de ad
vogado é muito limitado, secundário, que só
pode ser uma ajuda às lutas deles; que nunca,
no sistema político atual do Brasil, os conflitos
de terra entre latifundiários e pequenos lavra
dores poderão ser solucionados na Justiça em



Votaram:

Sim : 100
Não : 287
Abstenções : 00
Total :387

É rejeitado o requerimento de preferência para
votação do Projeto de Lei Nº 4.155/98.

Ser grande é compartir o choro largo
do mundo;

Agindo de tal forma,
A deixar para o fraco uma lei e uma

norma,
E um beijo doce em cada lábio amargo.

Com carinho e saudade, o nosso até logo a este
que estará sempre em nosso corações. Descansa em
paz! Apesar de tudo, de tantos obstáculos e molésti·
as, a missão foi cumprida.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está en
cerrada a votação.

Anuncio o resultado:
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favor dos pequenos; que a solução depende Tombou sob as balas dos capangas...
só da união, da organização e da resistência E a justiça que é cega, e quando manda,
deles. São eles mesmos que devem assumir é mais mulher de Putifar e nada salo-
suas lutas, e o advogado pode só ajudá-los a mônica,
se organizar e se defender. A ação do Dr. continua a intimá-lo a prestar contas
Osvaldo foi valiosa; ele conseguiu através de no tribunal onde moram a empáfia, a
ações judiciais de manutenção de posse, de indiferença
contestação, de mandato de segurança, rever- e para julgar os atos do Domingos,
ter as decisões dos tribunais coniventes com já não tem nenhuma competência.
os grandes fazendeiros contra as comunida- Assim, sendo, do Domingos o manda-
des, pelo menos em dez casos. Todas essas to renuncio.
comunidades ficaram ou voltaram às terras, E já não precisa mais notificá-lo
continuando a trabalhar e se organizar. Pois estando perante outro juízo,

Osvaldo Alencar é um dos fundadores do Parti- V. Exª não pode condená-lo.
do dos Trabalhadores. Em 1982 foi candidato a Go- Quando à empresa autora, requerente,
vernador pelo Estado do Maranhão. Em 1986 foi can- grileira
didato a deputado estadual pelo Estado de Goiás e foi E malfeitora, como seu advogado mer-
candidato também a Governador pelo Partido dos cenário,
Trabalhadores, em 1990; e foi Procurador Jurídico do Que mataram Domingos e seu cavalo,
Município de Goiânia, na gestão petista de 1992. Que vivam no inferno eternamente!...

Falar d~ Osvaldo Alencar é versar. sobre a ori· Por tudo que Osvaldo de Alencar Rocha repre-
gem do Partido dos Trabalhadores em diversos esta· sentou, pela comunhão de sonhos e utopias que parti-
dos, como Maranhão, Goiás e posteriormente Tocan· Ihamos e que orgulhamo-nos de ostentar; pela dignida-
tin~. É inquestion~vel a su~ contribuiçã? p~ra o forta· de, compromisso e coragem que assumiu a causa do
leclmento do partld~ em diversos M~nrclplo~ : Esta· pequeno, do excluído e marginalizado, pela intransi-
dos. C0"2 certeza, flc~ ~~a lacuna Insubstltulvel na gente defesa dos direitos políticos, pela dedicação a
construçao e luta partldana. causa da liberdade, por tudo e pelo muito que não

Escreveu vários livros, entre eles "Cana Brava mencionamos, despedimo-nos com muita saudade do
do Gonçalo", um livro de memória e de muita sensibi- fratemal amigo e companheiro, com os versos de Mário
lidade no trato com a palavra e com os pensamentos, de Andrade:
além de outras contribuições na área do direito.

Um fato deu muita notoriedade a Osvaldo Alen
car: um requerimento redigido em versos a um Juiz
pela reintegração de posse contra Domingos Ligeiro,
morto por capangas de um latifundiário. O texto do re
querimento foi este:

Meritíssimo Doutor Juiz,
com referência aos autos epigrafados,
onde Domingos da Cruz do Espírito

Santo,
o Domingos lavrador que já não lavra,
figura como réu requerido e intransi-

gente
por não aceitar o jugo do mais forte,
brocou na terra sua pobre roça
e dormiu para sempre no canto do ro

çado.
Domingos que não sendo único e che

ga a ser plural,
Viveu e morreu sob o signo da Cruz e

do Espírito Santo.
Hoje é mártir da terra a conquistar,
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Listagem de Votação

Propoalçlo: PL N° 4155198 - REQUERIMENTO DE
PREFERêNCIA

Inicio Votaçio : 14106/200O 18:51
Fbn Votaçio: 1410612000 19:04

Resultado da VotacAo
Sim 100
Nlo 286
Abstençlo O
Total da Votaçlo 386

Art.17 1

Total Quorum 387

Obstruçlo O

P....ldlram aVDtaçlo: Michel Tem. ·17:12

Orlentaçio
PSDBlPTB • NIo
PMOBIPSTIPTN • NIo
PFL·Nio
fT·Sim
PPB·NIo
PDT·SIm
PS8JPCDOB • Sim
PUPSL·SIm
pps. NIo
PV·NIo
GOV.·NIo

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Não
A1ceste Almeida PMDB PMDBlPST/PTN Não
Almir Sã PPB Não
Salomão Cruz PPB Não

Total Roraima: 4

AMAPÁ
Antonio Feijão PST PMOBIPSTIPTN Não
Dr. Benedito Dias PPB Não
Eduardo Seabra PTB PSDBlPTB Não
Evandro Milhomen PSB PSBlPCOOB Sim
Jurandil Juarez PMDB PMDBlPSTIPTN Não
Sérgio Barcellos PFL Não

10181 Amapá: 6
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Plrtldo Bloco Voto
PARÁ
Elcione Barbalho PMDB PMDB/PST/PTN Não
Gerson Peres PPB Não
Giovanni Queiroz POT Sim
Jorge Costa PMDB PMOBIPST/PTN Não
José Prlante PMDB PMDBlPSTIPTN Não
Josué Bengtson PTB PSDBIPTB Não
Nlcias Ribeiro PSDB PSDBlPTB Não
Nilson Pinto PSDB PSDBlPTB Não
Raimundo Santos PFL Não
Renildo Leal PTB PSDB/PTB Não
Vic Pires Franco PFL Não
Zenaldo Coutinho PSDB PSDB/PTB Não
Total P..á: 12

I

AMAZONAS
Atila Lins PFL Não
Euler Ribeiro PFL Não
Francisco Garcia PFL Não
Paudemey Avelino PFL Não
SilasCâmara PTB PSOB/PTB Não
Vanessa Grazzlotin PCdoS PSS/PCDOB Sim
TotalAmazonas:6

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Não
Eurlpedes Miranda POT Sim
Expedito Júnior PFL Não
Marinha Raupp PSDB PSDB/PTB Não
Nllton Capixaba PTB PSDB/PTB Não
Sérgio Carvalho PSDB PSDB/PTB Não
Total RondonJa : 6

ACRE
IIdefonça Cordeiro PFL Não
JoGoTota PPB Não
José A1eksandro PSL PL/PSL Sim
Mârclo Bittar PPS Não
Nilson Mouti!o PT Sim

Total Acre: 5

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB PSDBIPTB Não
KatiaAbreu PFL Não
NilmarRuiz PFL Não
Osvaldo Reis PMDB PMOB/PST/PTN Não
Paulo Mourêo PSDB PSDBIPTB Não
Ralnel Barbosa PMDB PMOBlPST/PTN Não

Total Tocantins: 6

MARANHAo
Antonio Joaquim Araújo PPB Não
Cesar Bandeira PFL Não
Costa Ferreira PFL Não
João Castelo PSDB PSOB/PTB Não
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PartIdo Bloco Voto
MARANHÃO
José Antonio Almeida PSB PSBlPCDOB Sim
Neiva Moreira PDT Sim
NrceLoblo PFL Nao
Pedro Fernandes PFL NAo
Pedro Novais PMOB PM08IPSTIPTN Nêo
sebastião Madeira PSOB PSOBIPTB Nao

Total Maranhlo : 10

cEARÁ
Adolfo Marinho PSOB PSOBIPTB NAo
Almeida de Jesus PL PUPSL Sim
Anlbal Gomes PMOB PM08IPSTIPTN Não
AfItonlo cambraia PSOB PSOBIPTB NAo
Amon Bezerra PSOB PSOBIPTB Não
Chiquinho Feitosa PSOB PSOBIPTB Não
Inácio Arruda PCdoB PSBlPCDOB Sim
José Pimentel PT Sim
Léo A1cAntara PSOB PSDBlPTB NAo
Manoel Salviano PSOB PSOBIPTB NAo
Mauro Benevides PMOB PMOBIPST/PTN Nilo
Moroni Torgan PFL Não
Nelson Otoch PSOB PSOBIPTB Não
Pinheiro Landim PMOB PM08IPSTIPTN NAo
Raimundo Gomes de Matos PSOB PSDBIPTB NAo
Sérgio Novais PSB PSBlPCOOB Sim
Ubiratan Aguiar PSDB PSDBIPTB NAo
Vicente Arruda PSDB PSOBIPTB Nêo
Total Ce8ri: 18

PIAUr
AtilaUra PSOB PSDBlPTB NAo
Ciro Nogueira PFL Não
Gessivaldo Isalas PMDB PMOBIPSTIPTN NAo
Heráclito Fortes PFL NAo
JoAo Henrique PMDB PMOBIPSTIPTN NAo
MussaOemes PFL- NAo
Paes Landim PFL NAo
Wellington Dias PT Sim

Total Plaui : 8

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMOB PMDB/PSTIPTN Não
Belinho Rosado PFL NAo
Henrique Eduardo Alves PMOB PMOBIPSTIPTN NAo
Laire Rosado PMDB PMDB/PSTIPTN mo
Lavoisier Maia PFL Nao
MúcioSê PMOB PMOBIPSTIPTN Nao
Ney Lopes PFL . NAo

Total RIo Grande do Nora: 7

PARAfBA
Adauto Pereira PFL NAo
Armando Abllio PMDB PMDBlPSTIPTN Não
Avenzoar Arruda PT Sim
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Partido Bloco Voto
PARAfBA
Carlos Dunga PMDB PMDBIPSTIPTN Não
Damião Fellciano PMOB PMDBIPST/PTN Não
'EfraIm Morais PFL Não
Inaldo Leitao PSDB PSDBIPTB Não
Ricardo Rique PSDB PSDB/PTB Não
Total p;rafba: 8

PERNAMBUCO
AntOnio Geraldo PFL Não
Armando Monteiro PMDB PMDB/PSTIPTN Não
Carlos Batàta PSOB PSDBIPTB Não
Djalma Paes PSB PSBIPCDOB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Inocêncio Oliveira PFL Na«>
JoãoColaço PMOB PMDB/PST/PTN Não
Joaquim Francisco PFL Não
JoeI De Hollanda PFL Não
José Chaves PMDB PMDBIPST/PTN Não
José Mendonça Bezerra PFL l'lao
José MOelo Monteiro PFL Não
Luiz Plauhylino PSDB PSOB/PTB Não
Marcos de Jesus PSDB PSOB/PTB Não
Pedro Eugênio PPS Não
Salatiel Carvalho PMOB PMDBIPST/PTN Não
Sérgio Guerra PSDB PSOBIPTB Não
Severino Cavalcanti PPB Não
Total Pernambuco: 18

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB PSDB/PTB Não
Augusto Farias PPB Não
Helenildo Ribeiro PSOB PSOB/PTB Não
José Thomaz NonO PFL Não
Luiz Dantas PST PMDBIPST/PTN Não
Regis Cavalcante PPS Não
Total Alagoas: 6

SERGIPE
Augusto Franco PSDB PSDB/PTB Não
Jorge Alberto PMDB PMOB/PST/PTN Não
Marcelo Déda PT Sim
Pedro Valadares PSB PSB/PCOOB SIm
Total Sergipe: 4

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Não
Coriolano Sales PMOB PMOB/PSTIPTN Não
Félix Mendonça PTB PSDB/PTB Não
FranclstOnio Pinto PMOB PMDB/PSTIPTN Não
Geddel VieIra Lima PMOB PMDB/PSTIPTN Não
Geraldo Simoes PT Sim
Gerson Gabrielli PFL Não
Haroldo Lima PCdoB . PSB/PCOOB Sim
Jairo Azl PFL Não
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Partido Bloco Voto
BAHIA
Jairo carneiro PFL Não
Jaques Wagner PT Sim
Joio Almeida PSDB PSDBlPTB NAo
Jonival Lucas Junior PFL Nlo
Jorge Khoury PFL NAo
José carlos Aleluia PFL Não
José Rocha PFL Não
Jutahy Junior PSDB PSDBlPTB Não
Leur LomBnto PFL Não
Luiz Moreira S.Part. Não
Manoel Castro PFL Nilo
MtIrIo Negromonte PSDB PSDBlPTB Nilo
Nel80n Pellegrlno PT Sim
Nilo Coelho PSDB PSDBlPTB Não
Paulo Braga PFL Não
Paulo Magalhães PFL Não
Reglnaldo Germano PFL Nlo
Urslcino Queiroz PFL NAo
Waldir Pires PT Sim
WsItB Pinheiro PT Sim
Yvonilton Gonçalves PPB NAo
Total 8IIh1a: 30

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB PSDBlPTB Não
AécIo Neves PSDB PSDBlPTB NAo
AntOnio do Valle PMDB PMDBlPST/PTN Não
CaboJCllio PL PL/PSL Sim
Cleuber Carneiro PFL Nlo
Custódio Mattos PSDB PSDBlPTB NAo
Danilo de Castro PSDB PSDBlPTB Nlo
Edmar Moreira PPB Nlo
Eduardo Barbosa PSDB PSDBlPTB Não
EJiseu Resende PFL Nilo
Fernando Dlniz PMDB PMDBlPST/PTN Não
GUmar Machado PT Sim
GIycon Terra Pinto PMDB PMDBlPST/PTN Não
Hélio Costa PMDB PMDBlPST/PTN Sim
Ibrahim Abi-Ackel PPB Nlo
Jaime Martins PFL Não
Joio Fa88arella PT Sim
Joio MagaJhAes PMDB PMDBlPSTIPTN Não
Joio Magno PT Sim
José Milita0 PSDB PSDBlPTB Nilo
Lael Varella PFL Nlo
Lincoln Portela f:lSL PUPSL Sim
Márcio Reinaldo Moreira PPB Nlo
Marcos Lima PMDB PMDBlPST/PTN Sim
Maria do Carmo Lera PT Sim
MárIo Assad JOnlor PFL Nao
MárIo de Oliveira PMDB PMDBlPST/PTN NAo
Nilmárlo Miranda PT Sim
Odelmo Leio PPB Não
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
Olímpio Pires PDT Sim
Osmênio Pereira PMOB PMDBIPST/PTN Não
Philemon Rodrigues PL PUPSL Sim
Rafael Guerra PSDB PSDB/PTB Não
Roberto Brant PFL Não
Romel Anizio PPB Não
Romeu Queiroz PSOB PSOB/PTB Não
Ronaldo Vasconcellos PFL Não
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCOOB Sim
Silas Brasileiro PMOB PMOB/PST/PTN Não
Virgfllo Guimarães PT Sim
Vittorio Medioli PSDB PSOB/PTB Não
Walfrido Mares Guia PTB PSOB/PTB Não
Zaire Rezende PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Zezé Perrella PFL Não
Total Minas Gerais: 44

EspfRITO SANTO
João Coser PT Sim
José Carlos Elias PTB PSOB/PTB Nl!Io
Magno Malta PTB PSDB/PTB Não
Max Mauro PTB PSOB/PTB Sim
Ricardo Ferraço PSDB PSOB/PTB Não

Total Espfrito Sinto: 5

RIO DE JANEIRO
A1dir Cabral PSOB PSOB/PTB Não
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCOOB Sim
Alexandre Santos PSOB PSOB/PTB Nao
A1merinda de Carvalho PFL Nao
Arolde de Oliveira PFL Não
Ayrton Xerêz PPS Não
Bispo Rodrigues PL PLlPSL Sim
Carlos Santana PT Sim
Coronel Garcia PSOB PSOB/PTB Não
Dino Fernandes PSOB PSOBIPTB Não
Or. Helena PSOB PSOBIPTB Não
EberSilva POT Sim
Eduardo Paes PTB PSDBlPTB Não
Eurico Miranda PPB Não
Fernando Gabeira PV Não
Fernando Gonçalves PTB PSDBIPTB Não
lédlo Rosa PMDB PMDB/PST/PTN Não
Jair Bolsonaro PPB Não
Jandira Feghali PCdoB PSBIPCDOB Sim
João Mendes PMOB PMOB/PST/PTN Não
João Sampaio POT Sim
Jorge Slttar PT Sim
Jorge Wilson PMOB PMOB/PST/PTN Não
José Carlos Coutinho PFL Não
Laura Carneiro PFL Não
Luis Eduardo PDT Sim
Luiz Ribeiro PSOB PSOS/PTB Não
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Luiz Sérgio PT Sim
Mattos Nascimento PST PMDBlPSTIPTN Não
Mlriam Reid POT Sim
Miro Teixeira POT Sim
Pastor Valdeci Paiva PSL PLlPSL Sim
Paulo Baltazar PSB PSBlPCOOB Sim
Paulo Feij6 PSDB PSOBJPTB Não
Roberto Jefferson PTB PSDBJPTB Não
Rodrigo Maia PTB PSOBIPTB Não
Ronaldo Cezar Coelho PSDB PSOBIPTB Não
Rubem Medina PFL Não
Simão Sessim PPB Não
Wanderley Martins PDT Sim
Total Rio de Janeiro: 40

SAOPAULO
A1oizio Mercadante PT Sim
André Benassi PSDB PSOBIPTB Não
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Palocci PT Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Madeira PSOS PSDBIPTB Não
k'jKara PPB Não
Bispo Wanderval PL PLlPSL Sim
C8lsoGiglio PTB PSDBIPTB Não
Celso Russomanno PPB Não
De Velasco PSL PLlPSL Sim
Dr. Evilásio PSB PSBJPCDOB Sim
Dr. Hélio POT Sim
Ouilio Plsaneschi PTB PSDBIPTB Não
Edlnho Araújo PPS Não
Eduardo Jorge PT Sim
Emerson Kapaz PPS Não
Femando Zuppo POT Sim
Gilberto Kassab PFL Sim
Iara Bernardi PT Sim
João Herrmann Neto PPS Não
João Paulo PT Sim
Jorge Tadeu Mudalen PMDB PMDBJPSTIPTN Não
José de Abreu PTN PMD6/PSTIPTN Não
José Dirceu PT Sim
José Genofno PT Sim
José (ndio PMDB PMDBlPSTIPTN Não
José Machado PT Sim
José Roberto Batochio POT Sim
Julio Semeghini PSDB PSOSIPTB Não
Luiz Antonio Fleury PTB PSOBIPTB Não
Luiza Erundina PSB PSBlPCOOB Sim
Maluly Netto PFL Não
Marcos Cintra PL PLlPSL Sim
Medeiros PFL Não
Michel Temer PMOB PMOBJPSTIPTN Art. 17
Milton Monti PMOB PMDBlPST/PTN Não
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Partido Bloco Voto
SAOPAULO
Nelson MarQuezelll PTB PSDBIPTB Não
Nauton Lima PFL Não
Paulo Lima PMDB PMDB/PST/PTN Não
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim
Ricardo Izar PMDB PMDB/PST/PTN Não
Rubens Furtan PPS Não
Salvador Zimbaldi PSDB PSDB/PTB Não
Sampaio Dória PSDB PSDB/PTB Não
Silvio Torres PSDB PSD8/PTB Não
Teima de Souza PT Sim
VadAoGomes PPB Não
Valdemar Costa Neto PL PUPSL Sim

I

Wagner Salustiano PPB Não
Xico Graziano PSDB PSD8/PTB Não
Zulaiê Cobra PSD8 PSDB/PTB Não

Total Sia Paulo: 53

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Não
Murilo Domingos PTB PSDB/PTB Não
Pedro Henry PSD8 PSDB/PTB Não
Ricarte de Freitas PSDB PSDB/PTB Não
Teté Bezerra PMDB PMDB/PST/PTN Não
Wilson Santos PMDB PMDBIPST/PTN Não

Total Mato Grosso : 8

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Sim
Alberto Fraga PMDB PMDB/PST/PTN Não
Geraldo Magela PT Sim
Jorge Pinheiro PMDB PMD8/PST/PTN Não
Maria Abadia PSD8 PSDB/PT8 Não
Paulo Octávio PFL Não
Pedro Celso PT Sim
Wigberto Tartuce PPB Não

Total Distrito Federal: 8

GOIÁS
Barbosa Neto PMDB PMD8/PST/PTN Não
Geovan Freitas PMDB PMDB/PST/PTN Não
Lidia Quinan PSD8 PSDB/PTB Não
Luiz Blttencourt PMDB PMD8/PST/PTN Não
Norberto Teixeira PMDB PMD8/PSTIPTN Não
Pedro Wilson PT Sim
Ronaldo Caiado PFL Não
VilmarRocha PFL Não
Zé Gomes da Rocha PMDB PMDB/PST/PTN Não

Total Goiis : 9

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Sim
Flávio Derzi PMDB PMDB/PST/PTN Não
João Grandão PT Sim
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Partido Bloco Voto

MATO GROSSO DO SUL
Marcai Filho PMDB PMDBlPSTIPTN NAo
Nelson Trad PTB PSDBlPTB NIo
Pedro Pedrossian PFL NIo
Waldemir Moka PMOB PMOBIPSTIPTN NAo

Total Maio Groao do SUl : 7

PARANÁ
Affonso Camargo PFL Nlo
Airton Roveda PSDB PSOBIPTB NIo
AJex Canziani PSOB PSOBIPTB NIo
Chico da Princesa PSOB PSOBIPTB NIo
OHceu Speraflco PPB NIo
Or. ROIBlnha PT Sim
FlêvloArns PSOB PSOBIPTB NIo
Gustavo Fruet PMOB PMOBIPSTIPTN Nlo
Hermes Parcianello PMDB PMOBIPSTIPTN NIo
José Carlos Martinez PTB PSOBIPTB Nao
Luciano Plzzatto PFL NIo
Luiz Carlos Hauly PSOB PSOBIPTB NIo
Mêrcio Matos PT Sim
Max Rosenmann PSOB PSOBIPTB NIo
Moacir MlcheIetto PMOB PMOBIPSTIPTN NIo
Nelson Meurer PP8 NIo
Odllio Balbinotti PSOB PSOBIPTB Nlo
Osmar Serragllo PMDB PMOBIPSTIPTN NAo
Padre Roque PT Sim
Rafael Greca PFL NIo
Renato Silva PSOB PSOBIPTB NAo
Ricardo Barros PPB NIo
Rubens Bueno PPS NIo
Werner Wanderer PFL NIo

Total P....., : 24

SANTA CATARINA
AntOnio Carlos Konder Reis PFL NAo
Carlito Meras PT Sim
Edinho Bez PMOB PMOBIPSTIPTN NIo
Edison Andrino PMOB PMOBIPSTIPTN NIo
Enl VoItollnl PPB Nlo
Fernando Coruja PDT Sim
GeNésio Silva PFL NIo
JoaoMatos PMDB PMOBIPSTIPTN NIo
Joao Pizzolatti PPB NIo
José Carlos Vieira PFL NIo
Serafim Venzon por Sim
Vicente Caropreso PSOB PSOBIPTB Nlo

Total SIIIt. e.t.in. : 12

RIO GRANDE DO SUL
Airton Dipp POT Sim
Alceu Collares POT Sim
Augusto Nardes PPB NIo
Calo Riela PTB PSOBIPTB Nlo
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Partido Bloco Voto
RIO GRANDE DO SUL
Darcísio Perondi PMDB PMDB/PST/PTN Não
Enio Bacci POT Sim
Esther Grossi PT Sim
Fernando Marroni PT Sim
Fetter Júnior PPB Não
Henrique Fontana PT Sim
Júlio Redecker PPB Não
Luis Cartos Heinze PPB Não
Luiz Mainardi PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMDB PMOB/PST/PTN Não
Nelson Marchezan .PSDB PSDBIPTB Não
Nelson Proença PMOB PMOB/PST/PTN Não
Osvaldo Biolchi PMDB PMDB/PST/PTN Não
Paulo José Gouvêa PL PLlPSL Sim
~aulo Paim PT Sim
Pompeo de Mattos POT Sim
Synval Guazzelli PMDB PMDB/PSTJPTN Não
Telmo Kirst PPB Não
Valdeci Oliveira PT Sim
Waldir Schrnidt PMDB PMOB/PST/PTN Não
Veda Crusius PSDB PSDB/PTB Não

Total Rio Grande do Sul: 25



REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada do PT)

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, inciso 11

e § 29, do Regimento Interno, destaque para a vota
ção da Emenda nQ 2 apresentada em Plenário, ao
substitutivo ao PL. 4.155/98 (de Plenário).

Sala das Sessões, - Aloizio Mercadante, lí
der do PT - Professor Luizinho, PT/SP.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada do PT)

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, inciso 11

e § 2!2, do Regimento Interno, destaque para a vota
ção da Emenda n2 3, apresentada em plenário, ao
Substitutivo ao PL n24.155/98 (de Plenário).

Sala das Sessões, - Aloizio Mercadante, lí
der do PT - Professor Luizinho, PT/SP.

PROJETO DE LEI N2 4.155-A, DE 1998
(Bancada)

Requer destaque para votação em
separado da Emenda n2 4 ao PL nQ

4.155-A, de 1998 que aprova o Plano Na
cional de Educação e dá outras providên
cias.

Sr. Presidente,
Requeremos a V. EXª, nos termos do art. 101, in

siso 11, alínea b, nQ 4; combinado com o art. 161, inciso
11 e art. 162 do Regimento Interno da Câmara dos De
putados, destaque para votação da Emenda nQ 4 ao
Projeto de Lei n!2 4.155-A, de 1998 (de Plenário).

Sala das Sessões, de 2000. - Deputado Bispo
Rodrigues, Vice-Líder do Bloco PUPSL.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada do PT)

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161 , inciso " e

§ 2!2, do Regimento Interno, destaque para a votação
da Emenda nQ 14/99, apresentada na CECD, ao
Substitutivo ao PL n!2 4.173/98.

Sala das Sessões, - Aloizio Mercadante, lí
der do PT - Professor Luizlnho, PT/SP.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota
ção o Substitutivo adotado pela Comissão de Educa
ção, Cultura e Desporto, ressalvados os destaques:

Incluir, a partir da aprovação do Plano
Nacional de Educação, a Educação. de Jo
vens e Adultos nas formas de financiamento
da Educação Básica.

PROJETO DE LEI N2 4.155, DE 1998
~

DESTAQUE DA BANCADA DO BLOCO PSB/PCdoB
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O SR. PRESIDENTE ,(Michel Temer) - Há so- Poder Público, tomando realidade o preceito constitu-
bre a Mesa os seguintes Requerimentos de Desta- cional.
ques:

Requeremos, nos termos do § 22 do
art. 161 do Regimento Interno, destaque
para votação em separado da expressão:
li••• Incluir, a partir da aprovação do Plano
Nacional de Educação, a Educação de
Jovens e Adultos nas formas de financia
mento da Educação Básica", constante
da Emenda n2 56199, apresentada ao PL
n24.173/98, cujo texto passará a compor
o Capítulo nQ 5 - Educação de Jovens e
Adultos, item 5.3 Objetivos e Metas.

Sala das Sessões, 14 de junho de 2000. - Depu
tado Sérgio Miranda, Líder do Bloco PSB/PCdoB.

Texto da Emenda:
Acrescente-se ao Capítulo n!2 5 - Educação de

Jovens e Adultos, item 5.3 Objetivos e Metas, os se
guintes itens, com a seguinte redação:

"5.3 Objetivos e Metas

Justificação

Há hoje cerca de 30 milhões de analfabetos no
País. A situação do analfabetismo exige a tomada de
consciência quanto ao que significa, para um ser hu
mano, chegar a um novo século, onde ciência e tec
nologia organizam novas linguagens, novas formas
de relações sociais e de participação no mundo, em
condição de cidadania restrita, ainda que produtores
de bens culturais e·materiais.

Portanto, um verdadeiro esforço nacional para.
superação desse déficit educacional, mais que isso,
para o resgate dessa imensa dívida social deverá ser
iniciado imediatamente, envolvendo todos os seg
mentos da sociedade cMI, além de instituições escolares
e universitárias, Organizações Não-Govemamentais 
ONG, sindicatos, associações profissionais, movimentos
organizados etc, deverão ser chamados, garantin
do-se, no entanto, o financiamento das ações pelo
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1- 1l'lTRODUçAO

I. Hls:J'ÓRlCO
A_lado da Republiea no BI'MiI 'o ....II~da. pnme"lI idé,u d. um

,&.o que - ria ocIlaçIo JI'R IOdo o lariJDna lIICICIIII1 :u:ontCCCl'lllll

IIIIIIII--., Á lIlIdIda que o IJIIIdnIIllClII. polllico •~ do inlCl<I deste

léI:ldo se '*-'bavL a~ CCIIlItÇIft a.1IIlpOI' _ c:ooadiçIo I\md.......w pora o

~ do PaIs. H ~ CllIIlI -..çIo. _ ..... divenos

aaveis e 'll"dnlid ..... NII prImeiaa cIéarIaL • "'"- raÍllmlll educacJonail,

ajllÃlnlll DO lIIIIlIunciaICI ria~ ClIIMM da ....., como l1l1I prolIIann
acioIIaI,

Em 1932. \lllllIfIIIIO ria cdllClliola, ~ hDmcIIIellllllbcra da ,I", mtelcclual

\nSIleua. la1çou IIRI muui_ ao povo • no 10- que f~ conbecido ~omo

"Mlnlfcato doa P_ da EdIlCllÇIo", Proplllllllm a reconstnlÇio educlC:lonal. "d,

Jf1IDde alcanco ,de VUlII pnIflllrÇOU". Uni plaao com lIIIIIICIo IIIIIlIna o de baI..

ClCllÚIicas.•••• O dacumalta teve ....... l'1Ipllrl:IIIIi • moúWlll ama campuha que

raulUl\l na mcllllào de llIl1 anlRO apccIlico na COtIIlIIIIlÇkl Brullcua de 16 da julho de

1934. O -n.ISO dc:c:!arava ... COIlIpIIIsIaIa da Uniio "fUla' • p1_ lIICÍcIMI de~,

COIIlIllftllSlVO do _ de IOdos OI JrIlI&1_.CllIII\ItlI:••ializadol: e~

c fllCllizar a SUl CXIlCUÇIo, Clll todo 11 lmIt6rIo dll PaII". AtziblIia. CIlI lIClI an.152,

campet&lc.. precípua 10 ClH1ICÜIll NKlClIIII di 1!dul:I9m. orpnIado Il& Axma da lei. a

dJborar o pIanD para _ aprovlda pelo Padtr ~vo. ........ 10 CIovImD .,

medidas qllll iu....-.riaa ... & rneIhDr toIIIÇID Ilol prablemM ".aolo.lia lleIn

.-• díalribuiçIa adequada ele Ibndaa apec:IaiI".

TDdaa li COIIIlIIUIÇ6cs paIlCriora. _ ~ da CIrI& ria 37.~

imopliCl"ou~ a ídCiada lIIIt PIono NlllioIIaIdll!4lIcIçIo, Havla,Mj--.

o _ de qllC o pIIIIo dcYIa __ rlllldo por lei. 11. icUia prlIIp.mI • lIIIlICI mala fbl

•nte:mlmente lIbandonoda.

o prrrnara P!InD NICIOIII1 de EducIçio surpII em 1962. lItborIdD ji na
v'léncla da )lInMlrI Lcn de D..an_ , B_ da EiNee;la NlICMlIIII. L8i ri' 4,024. de

1961. Elo nIo Iicri pr1IpllIlo na fornade um pIUJelO de lei. _ ....__ illlcllIlva.
do MimSlêno ria Educaçlo c Cullllnl.. mlCÍllÍYll _ aproveda pelo CIIIIo coMílba f_li!

de Educaçio. 'Era..... .VI. \ll1I 0lq\l1lIll de 1IlCII91p111llll11Í'1a c qlllli\lliVK • _

~ lIIIm pr-. de 111111 -. Em 1965. lCIltIu ~ tcVisIo. q1IIIIdo fonm

lIIIIDCIUZldIs aac.-~.alimuIatIons ela dtbonçio ele pI-. allIlIuIis.
EID 1966,__IIVIIIo,quce~PIaa CompIcra BI.de EducaçJa, inInIduzill

lIlIpCIIUIIIIG &I111'aÇ6cl na dilUibuiçia doa r-.- fcclenis. bâw:liclllldo • ímplamaçio

da IÍIJÍSIG".,~,... o IrIbaIba c o~ de ltIIÍICíÍiJcloc~-... da d&l

A idàia de IlZIIIIei 1ZIlIIa'p! .... 1961.__propoolI pelo MiaiJcóna da

EdIlCllÇIa c C\Í\IUn • dieI:alida CIIt qu.uo EncamrcJsN~ li: PlaiJj1!l11 m. _ ....
aiail:iabvad1e.-. fé_iDr.

CDIII a C-.wM;Ia feclcnl de 1988, Clllq6all& lIIOI npc;. •~ laIlIlM

alicial.l'OSIlII'JIu a idéia de lIIlI plano nacion2l de IonIO pr9ZD. cem,tIxça de lei. ClIpIZ de

I:OIIfcnr CSIIIxIirladc is imciaIiVII pn_s 111 irca de educaçIo. O 111. 214

cona:mpla ali obnpllXled.ldc.

Por 0lIIfD lodo. • Lei ri' 9394, da 1996, que"CIlIbelece .. Dimnza C

Bala ria J;clucllÇio NlCIClfIal", delcnn'lll. nos -BO" IJ" e 17. r""l"'C1'v-, que cabe

• UIIiIa•• eIabaraçiG do rIMo• ..., eolabanelo com 00 E-'a ~1O F........ e OI

MllnlCipillL e 1_llU; a Decada da Edueado. EoJabelece ...nda, que I UniIo _anhe a

Plano &O CDIlIfCSlO NICÍlltIII. um llIO IIpOII pubbcmçJo da CI\II1a IIJ. CGlIl~ c

met.. pMa OI d&l 9IlOl poIleriora. em Ilmania com a DcclaraçIo MIIIIdiaI lObrc

Eàeaçio pua TadoI,

Ea\ 10 da f_ da 1996. o \)qnlIIda IVIII VaIcn\c IlXIICII10IlIlll~

da Cimaa dos 0qMacIM a I'ro:lm de lo Il" 4.155. de 1991 que "Ip\'OVI o P~

NICIOII&I de EduclIçIa". A ctlnllIUÇIo cra.c I'Iaao~ _ ""'üplOI_~

,pelo Fórum NlClOnal em,Der... ria Escola Pública. donde suapan~ _.~s

da AuanblCil Nac:lOlIal COIIltllUlRle" cDlllOhdou Q5 trobalh~ do 1 e cIII U Cancreua

NoclOlllI de Educacla • CONED e SIItems1.%OU concnbuiç6el< adv" de d.femltes

lqtlIeIIlDt =aoc1cdadc clvd. Na Jus\lfic..~. dCS\lCa o AUlór a, ittrpClllàDl:ll deac

doe\unenIc..raf~1&q "contempla climcns6eS e problcmll """'". c:u\IlIniu.l'ClIillcol
• educ:acIOCW' brasile" embuado nu IllI:sS • PfDII'l~~...I.. qu. clefcndeJn lInla

lIICIedadoe ....J..... o ,paloIiria"•.

Em 1I de fcvcrcuo de 1998. o Poder Executivo enviou 1/0'CoaF- 1'1-.1

I Mawpm 18G'9I. rdIl1':l 10 ptl)Je\() de Iet qllC ".tui o PIMo HICÍoIlIl de

Ed\lClol;Ia". Iniciou sua tramllaçio na Cimm ~I DepIlIIdon .;,..; PI1Ijm de Lei ri'

4.173, de 1998, apctIIIdo ao PL n' 4.155>96,,,,,, 13 demlll'ÇO clt 1993, N. Expon!ç)D ele

MOllVOl deoIac:s o Minulro da EducaçJa a C1JIIC:qlÇio do Plano, que teve como eiXOl

noneadores, cIII poI1Ul de V'lI1a Icpi. li ClJIlSlINIÇ.W,Federal de 1981. a Lei de DirllnZes c

Bala da EducaçIo NacIOnal. de 1996. e a E1rIIIIcla CClGIllIIICIOnaI ri' 14. de 1995, que

ÍMIIIIIIIl Q FlIIIdo de M-.açia e DacnWllv1mallo do EIIIino F""";"" o •

VaIoriDçIo da Mqiaério, CoDoidemu llIlda ralizaç6cs 1rIIeriora,.priacipIImcme O

PIaDa Doccnai de Edac:açIo para Todon. prcptndo de lCClnIo COlII ..~aç6e&da

~ DIJMlWda pela l.lNESCo e Ra1Jz.acla CII\ lamuen, 111 Tailindia, CIlI 1993, AIán

dosIe. os cIocunJaMoc raak-.. de """,Ia mobdlZlÇlo I'CJÍOOII e lllICJOIIII que fàTam

lpreICIIladot pelo S....lnu confcrincw IIIlJ'NESCO COIIIItIIúram lIIIbsldloa ípaInleme

illlpOnarls para • JlRPII'IÇIa da~. Vior'... ClIlÍdades foram~ pela

MEC. cIiIIIICaIlic>- o Couclba NIC:IOIlIi ele Sccminas de Educ:açIo • CONSED ••

UniIDN~ dos Diri1llll11S MlllllCÍpass de EdIlClÇia • UNDiME,

Oc \lI'Dlclol foram dillnlNidas às ComiSS6cs de Educa;Joo. Cultura e Deopono:
ele FiIlI9IÇII e Trib\llaçlo; e de COIIlt1tUIç50. JusbÇa e da RedaçIo. Na primlira. é Rclalor•
o Deputado Nabon M.-.:baan.

2. OlJiTIVOS E PRIORIDADES

Em liDIne. o Plana lCm COlIID ab;eu\'OS: .;,

, & clftllÇlo lIcbeI 110 nivel de escolandade ria JlOIIU\açIo:

, allldllaria.........do _ an lIldoaos lIÍvcis;

• a NdJIçIo _ tliIfauk\ldc:s sociais e rqioaoia no llIc:IaU 1'0 _ e 1

PII-.Iacia. cam _ ....echIaIçiD pllIIic:a e
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~_ da l;"":':""> d<l ~ilSll\O público. nos estabelecimentos OliCIlIII.

obedecendO aol pnllClpulSda panlclpaçAa dos profilSlonlls da educação na e1aboraçoo do

ptlIleto pedagolllco da eseola ~ fJ. plntcrplÇiO das comllllldadel el:colar e local em

COIIICÜIOI escol:ares OILcqUI'alellleI.

COIlIlCIaInlIo qIIe' "'I lCCUlIOI fln_' slo limitldos c que I c:lplcllllule

1** fCIIIDftlIct-, - dcsal~ <!c.oietee= uma c<1ucsçlo, compatível. 11"::. ex,lensio " na

quaücIId&;' cIoI.JlCMS,dnettvoIvldoapr=a Ier'c:onnnuda -c:onSllJlte liprogn:alvamcnre.
ala ~atabelecJdu pnoridades: neste plano. segundo o de,'er consu~ ~ os

DllCCIIIldada IOCI&IL

\. GIl'UQlt~ _Iacr, C.ae-Iltt obnpt4rio de 0110 "OI a 104iI1 II

criUçlII de- T .. 1+ 1_IIIeI.rodo D SeIl lacmso, e permaniacia aa ncoll e I

ceMhasIo d_ ftSiIle. Essa. pnondadc 11IC1Ul. o nccesuno esforço dos slstemM de

_~quetDdaobtcnhanrl formaçiD.mínuna para o exen:1ClO da cidadania e para o

IIIlIIruIaclo. pammànlo cu\mral. da SOCiedade moderna O procCSIO pedagógico devCl':l ser

~ ia. ncceaW...... doi. aJ~ c com:sponder a um ClJIIl\O socialmente

sipDfieattvo. Prionclade ~ tompo Inlqrl\ para as crlllle:tS dns camadu SOCIaiS mais

---..
- G'anaIla: ...... r..lIa_tIll'" Iodos OI quIO a ele llto tiveram

.... ..WIlk prepria: "'"qu 11Io o. coaclainsa.. A erndlcaçiO do IftIifàbeusmo iaz

pll'titllallt~~.lIfabetlzaçiode Jovcnl e adulto. como ponto de

JllIrIidll: e)lC1ll _ dcue nlvel, dtt 10_. A alfabellzaçio dessa popullÇio é

CI1leIIdId& ID.lICIllIôlI;ampID. de: domuua do& IDllr1IlDe1IloJ bbJços da cullUl'l: lelllldJ. das

~ lI1I\CIIIIlÍCaI elemenllrl!S. da. evoluç"". hlllónca da socIedade humana. da

~'dlI.~ flMcr.e lIG!Il\IcCr.lIUlItdtal.c dLCOtlltltUl$ da..sOCledade brasileira.

EawIY'c;.1lIIIdi<1 cClIlIlÍCIcrdaCldadlo.responsavel econsciente de.seusdireitOl ~dev=.

J. ,,~ 40_~ 1101. demais IÚvels de ellRao - il cdUtlÇão

inllIlaI;. o. tlllÍlIl"'lIêdio:'c .. cdllCllÇlo'SUDCnOr. Estt. pl'CVlllla a.cxlCtlJio da escolaridade
lltJIipIóriaperaCIUIIÇII: dcldldc: q1lCl'na cducaçlD Infanul. quer no ensIno

fie! n I Mil, e a paduaI. cxlClllio. der lICCIIO 10 CllIlJ1C1 médiO' p... todos OI JOVIOllS que

~ o.IIIm_• COllIllIIl11bém-paa os.)ovIoIlI: e ~dultol qI1C'nIo cursaram os

IU_ de. CIlI\11lI.IIII'.lClada lIfOIlI'IaI: Pn as demlll' senes e 11m o. OUIlOS IIIVClI. 510

defilttdainiClll"deampll. cIo.Ipen:enro:.sdelllencilmemo da RSpeCllva faixa elana. A

:III1pltII;III:do~. _1'111III. S1l1l1fiCIt mIlor:K:CUO. ou SC)a..gannuI ctcscente

dl:VIpII; S1lIl1I~_.oponwudade-de:fonnaçiD.qUC'corrcsponda U IICCCUldadcs

lIM:~faIxa.__ como. nos-nlveis mlls IOlevado<l. às IIe.:CSlulades da

soaac\IcIt; no qUC'1C rei"éft..a hderlllçU,etenlílieu lO tecnológtcas. ammcu C' eultul'2ls.

poli\1CU; e mtel_L empraanall e sllIehC&lL alént das demandas do mcn:ado de

lrlIbII\IÓ. F'a.....deaa"pnondade: .. pranul.dl:'oponunldadcs de edueaçio 1IlOtisstallll

clllllPlfn'm_ _ educ8çIo bálcr.. que- conduu. "" pem1IDC01C desenvolVImento dei
"-11&"*'&~.pIlX\uItva..lIllélladl:as dlfcmues, (onnas-deeducaçio. aa ttabalho. ~

ciWa li á &tCboio1ia-
4. V.......prolIiItolI_ d., edtIaçJo;. Panlcular IIlcnçio devera scr

dada à fOlll1lÇlo ílllCW e. CCI1I1lIUaI\ao. em espectal dOi pro(m<>rcs. Fu pllte dessa

V.lomaçiI:rilpnJll't.aascotldtçOet;~ de. tnblllto. entte'cllSO \Cl1l\IO I'ua eSludo

e~du'ouIu.uünltdipct. cDID'ptso:salanlle CI1TCU2 deDlagtStcno.

_S• .............. .....' ,lIel~o li de avallttçllJ.elll.tDdol'Os

..,.,.....d....* 1DCIIIIlYe'~pt'Ofiasionai.contCllltJiaDda wnbem

lJ, ..IIieCltl ..1ft a c\QIl'~ de: coletlt e chfildo doi dado&. como IDIIIOII1COIOS

idrU"';VpbapiItIõ'dolálcllindW*iéillalC mdbonadaCllIIIIO.

ascliretrue.e_panr~mvele modaIldlde ele ensino e

li dtreIriza:e meta: para; I. (omtIÇIa e vllonzIçio do mqtllcnO e dc:m...

..........IIiIeIçio;_pmimM'det_.

Tratando-IC de metas glOllll para o con)\llUo di Naçlo. será preciso. como

desdobramento. adeqlllÇio as especificidades locais c definiçllo de CIIlatégiu adequadas.

a cada cin:ullStilll:ll. ~Iabon~ de pl:mOl estadWlÍI c: murncipals.

II-NÍYEIS DE ENSINO'
.4 - EDUCAÇJO'BÁSICA.
I. EDUCAÇÃO INFANTIL.

1.1 DlapOlItCo

A educ:açja da cnll1ÇU,de zero • serl ltIOS em eJtabelecimcalos CJllCÇÍficOl

de.ed\ICIÇm mfanul vem cte1CC1Ido.lIO·mllllllo II\\et1'O e de. fonna bll1llllc.aulaada. SC)a

em dec:omnci• .c\a nccClJldade-da timílll de COtll:ll' com WDlll1IlÍlUlçio qlle.,. cncarregtlc

do eutdado c da, cdu.caç~ de scus filhos pequenos. pnnetp.lmeml: qtJIDdo os pois

traballtam. fora dc eau.. leja. pelOl argumcnu. advlodos das ci!nCl" que:. 1l\VCSIIllJI'2I11 o

processo de d""",,votVlmcmo da _nança. S ..a lRlcligtncla.. fomut a pa=do I\IIÇlm=

e se hJ. "janela de. opomnu~' na. mfaru:ta qUlndo wn delC1'111Ul1do caimulo ou

cXpcnênCla. exerce matOr inflUénCla. sobre a 'nlebgõllcla do que- em qualquer CUtrl cpoca

da VIda. descuidu d'asse pc:riodo silllUlica.dCSJIcrdiç:u: um Imenso poIe\IC1aI. blsmano. Ao

comririo. :uendé·ta com profiaiOlWS cspc:aali~ ClIpIZCS dt faZCI" a medJaçJo entre o

qulO ~ cnança ja conhece lO o que' pode conhocet Slllllfica lnvaar ao daeIIYolvlln_

humano de' forma. iD\QItada. Hojecse ubc que hÍ;~odos C11lC1Ila. no desenvolVImentO.

durante. os qUlÍI o ambiertle: JIOl\e-lnllUertCllf I manein como o cêrebro e. auvado paII

eXCll:Cf fWlÇ6eI em tIrcu como 11 matemlltica. 3 linguagem. a música. Se eaa

oponuntdades forem pcnIu\II, seri mWlO l11lI$ dlficil obIer OI mcamcrs raullldol mais

llUdc.

À mc:dida. que CA_ eíàK:1a.. da criançil .... dCll1OC1'll1%&..a. cdIIcaçllo infaaal

pn\Il pre:sllaio e intertaadol em mvesiinela..

NIo do Ipcnu I\1UJIlCIItol eeonQnuCOI que l!m levado SOVernlll.socicdade e

farrnhu a InvC$l1tlOll1 ml1caçlo U cnlllÇU pequlOl1U. NI base dcsu qUClllD ala o dncilO

ao cwdado e à cducaçio _ pmlr do nucuncnto. A lOIIucaçIo •-e~ CllI1Il1MIVO da

pcaool e. porunto..dc:ve estar pn:lC1IllI desde o momallO em que cll nucc, como mew e

comilem de tOrmaçlo. desenvolVImento. lRlegn.çiiD. SOCIal e rc:aitzaçlo JICIIOII. Alcm do

dllClto da cnllllÇ1l. a COllsuouelO. Fedelll1 esllbcleee o direito dos lI'Iballtaclolet. pail e

respollSllvels: o edllCilÇlo de seus filhos e depenclellles de zem a sca anos. Mu o

olrgumcn.O lIOCIal é o quc mlll tem pcudo na c:xptCS11O da demanda fi no seu atendimento

por panedo Podcr Público. Ele deriva das condIç6es Iimllat1u:. das. flllllTlII tnbaIItal1oras.

lI1Ol1OJ*"IllllJ, nacJean:a. das de renda flll1lhar 'DlufICÍCIlfe p..-1XOVCZ' os mCI~
o1dcquados para. o cuidado.c cdl>caçio. de seu. fi!hos,pcquo:nos e da,1mpoatbilidadc de n

ntI1llt\il dos pa.,. adqUlmlOll1 0$ ClllÚ1cCUDClllOS oobre o proc:CSIO de ~vuncntoda

cnança, que- a pcdalOgia ofen:ce. Col1llderaDdo. que. esses fatores:-c:_ pracIJIQ. e

:ue 1111II agudol ncncs. anos ree= e de-!~ supor que a cdueao;lo UlÍIl1D1 COnÍUltwil

COnqulJ1l1ldo-espaço IIC>CIllino cdUCllClllIIIl, bru,lcuo como uma JlC<:l:IIIdJde1IOC1al. /510••

em pane. dClemlln&ra Lpnondlde que. as enm;as das família d~ baixa n::IlIla \Crio na

poli~ de expanaio. da. cdllClÇio Infaalll. No _10. é plIOCllO CVltar uma edocaçJo

polxe para. cnançu pobres e a tedllçJo da qualidade à medula que IC rIemDcrIma o

llCCSIO.

No Bruil. a eclIICIÇio das.criaaçu,l1\Cl1DRS;de 1 _ teIII _ biMona de

Ccntll (I CIIIq1leaIIl.anos. Scu.creacimcmo-. _=-o:.. dCll-1C,~a.~ doe

_10 deste- $CCU1o e fOI nws aulendo até- 1993. Em 1091. estava prCIlIIlIe em 5.320

MutllCÍpiO. que CIlftCIII01'dCllt I %.6% do lotai. A mobIliuo;Io de orpmaçlleI da

socredade'cív.l. decta6c:l polillea (I propanu IOventamaIIIllI tàn lido-_efica= de

CX'pIlIIIll das llta1nQl1as e de: lI1l1IClItlJ da C01lIC1bI:I& aocll1 JObn: o d1m1o. a ilft\lU\ilu:iac._dadcdacduclCiO 'nnnul.

E p=iso analisar sepandllrnente-u fai~u ermu.de O.. 3 lO de. 4 • 6 lIIllI.

porque. fOrmt~ 11I1lldoa dt(cn:ntememc. quer nos obJClIvos. qaer por Insutuiçaes que.

_ nes$e campo. se/.I1I\ públicas ou pnvadas. A pnmesra faixa esteve
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15. l!xllatuir u ctwa 11I 1I&IMlIa;ID lllCOl\lClllllda ieedi_ ..

criIIlca-....ftIIdIia.aI......lIIIIbiIIJ. JlII1IIC\eIlÍVlllodM...cr-..dl7_II!'..... .._ W'. iI6I*,

16. 11lI\l....~. • _ ~ di .-~.i._ di

=111 F·c'ntllacoIIr.IclCIII ....... dollalc llOdII .......~

inr.u1 e no IllIiquecIlMIIIO dIIllpCImIIIldada educan\'u cdoIlUUIIOI pedll6licOfo

I'. EI1IbIIIccr... o Iinel di cMcadI. em tadoI .. MIIIlic:IIIlOI • _ •

catIIIonçIo cloa ..... NI\IlIIIiVN................ DIFI~dI
I •Oi'" ;'1111III IIltrT ,a ,', ,.... de........~ 101 JIlIÍI- .

...oe J -.ofira:eado.lIICllIIaw.1IIIIIincsa.o-ra.juridlc&. di~Io

----~poIInu.~......n.IlI'8PCIDt.i..._'o

I'. AdolIr _o...a-cm lfIlIPlI.iIIleIIII .....cn...
de- O ',3 -. pr IL ., ......... CIIlII t.iJiII...- ou ' d

.......OlI~_~A_IDIldD_..............
'cn.o.. di •• 6 _ cInn tMlllilr _ qITlTIIo _,.._ "'" FIU.'.....fan._ CIiIllçam-_ .......

19. e...-. Jlldlptawdl qFIIWedI-lIoI aem."~m...u.
_ ~ ..... ..,.mdo. o.t-*.I' lIVIItncID. I _ ..ia .......

..dlllIlIdidIIdllIIIIIlaria_~"

20. Pnlcnovtt canra aviI .... tdimlodDí. t d •••

...... pIlUlta. _ 'lhoI 1 ' _CftICIlcII~ ,.,llTllclCIl> no

aR. 7'.lCXV. da cocluIiçIo FtIIIraI. o..e........ C.....~ pnllClO clt

Iti "'......I_......~II..,.vo.o

~t. AaIpnr qu. em llIdoI .. MlIIIIClllIllI: ~IÍIII di ollllSll _
~ OI 10% da. __ • .11 cio I d-w- cio enaino •

YIIClI\IIklIto FUNDEF.,.ipIicadar.pnonlalilmcale.lIlI cducaçio IlIf_Lo..

u. AIII\IIiIr o Pro.-. de GInNla de RInda MInima __ I lCkI
*icHdI -' - .. ..-nos _ .......... 5O'i"

~.0.6 _ qIIt 1IlII"_*sellClolla cllcnllla•• lOO'llo aIj
0'__.0'

u c.- t_ _ .......
........._w_. lIlIaIIlN....-r r .
11 'I , lG-

o'

:Z4.~.oIina.- ..lilmII;Io.........cducaçIo InfalliJ
.1Ilwal -.~ l'U'ftcoI."'M" ·~.....,... o&Nllcia
da~ _ n CIIIbtiIcIda..LDIl dicadI ela
ccllIcaçIo.o.

2$, ExIRClC a leio. supIeliva da. lJ/IIlo e do ~o JlIIlto _ MUIlÍCipio que

... - .....0. l.dTII.......~-ICZ!lJOI JO.Vle211.
,j'r;cli:O""ll ILn'dJ.IIi\~

26. 0bIarvar U lIIIlII eIIIbelecuIu nos demais ClIllllulol. tef'CIl:lIICl ã
cducIçIo IllIIMIL

ZOI..... iTlk.

Df--eam I C_lUlCIo 8nIIIein. o __ fundamcnLII. c.GbrigllOrio e

...... O 1ft, 2. JI'ICQOIlza I- ..... de 1'&& oC.na. itlCl....ve para "*- .. que a ele

doli-._11I idade \II'OtlriL EbIalco 11& ÍOIIIIFÇIQ • cidldlo. poli de acordo com

.. Lti de~ • 8Ma da !dacIçIo Nll:lon&I. em seu 1ft. 32. o lllcao cIomimo da

........na..MáIclIIo --.n1lllioT pua o dcsenvôlvimClllO da capacidade de

...... e 11I:. raIICioaIt: .. e poIllico. Ê priondadc oter=-Io I loda

.........1InTIIIiTa.

o lTt. 201. t I·. da e-t1Uiçlo FcdaaI Iruma: "O _ ," I!IIIino

....... li ...... diNIIO pIi\IIico IUbjllivo". e lCIl nIo-ofCl'CCitDalt4 pelo Poder

l'tIIIIcoOIl_oIIna imÍplIrÉlllplica raponnbilidadcÀllUlOndadc~

CxiIIe IIoje.IIO l_L 1.1II anplo _ sobre lLSlIUIÇi(t e a-pmblcmas do

IIIIÍIID fi, 1 .111

AI lIIIIIICUIu do _ fundamental brmlciro superam I eMa dos 35

millllla.lIÚIIl8nI .... 10 de cnTnÇM de 7 • 14 11IOI rcpresemando 116% dcua Caru

ednL1SlGIiIlllIlca.. \Ia _cn"lIlIUICIIiadu Do~ flllldlmcnlall:OllÍ idade
, ' \ . .

-- 1+-I!a'·t_·~~....811llJ1ll1iit-de:~_"'.Sl~
m.III\).

, A exclullo dI:.~1&de críançp na idade propna.~a por~I-do PodeI'

PlllIIic:o, .. por ..... da fIarilia e da toe:iedade. ê a~ forma llWI' peneru e

1~ • .-MIo sacul.pola...o-dinlilO eltmalW c\c CJdadaIIia. rcprodIIzindo

o CÍICII\O da poInD • da IIWIUllbdadc e lIicn1Ddo mi\hllcs de brwlcD de qualquer

panpeclÍft lIc fullao.

A COIICItlIcia dali (alO e a mobilizaçto- SOC:llII qUI dell dccom: Iam
JlIOIIIIIWiD lIfoIçot~ das. dlCcmucs illlliDc.u do Poder Público que

-unm _ woIucIo lIlIIIlD poTIllva. cio .... ele. enIIIIO .limdIIllClIlaJ. como um

lOdo. - ... '- ..~ QlI&IllI de elict.... Os dadaa CVOIUUVOT.

= ' dDl ..TIIJtla2,~~_qllll1lo.
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o m.na.~clt~ supmocdem~--efi't'T oom um roÜj~5~dlv::L:ill~rl"jrli:

~ 'quaaIISIdam I cIitcremeI ciemlDduc fiml;ats. Seu D.\lil<" GiffiltJj~[J Im d~ cer

~.pàaa. UIli'lalidades. que exen:_ u t\mç6es que llle fu~ ~m\;ci~cJ pia

CoaalllaiçIo: ensiDo. puquiA " a-.lo. Em: nücleo eatráhgico lCil ~M1> mi~o

c:cllIIriIIIiirl*'&o,~m-o cIlI Pala.e .. m1uçIo dos d=qlÚlitriã31'e>;bn:b, ilfiS

l'IIII'eCIÍ- da um. prIIJtÍo liIClCIlIIl. Por _ 1IIlll111D. estU ir.:nllU!l)6;5 dGJ= lei' OCu.:'!l&.

lIUCUiIçIocoai"~ _Cl-.a eleClIlIlollta- COIOO i1i'-o t;Ü ".:li;,;::ib iiJ LO!!l
(~I6J..No 1lIUIldo.~ u.ríIpidatraI1Slionna;~d",,~ às. Uill'J;;md.d;;$j

o dIa1io ci~._'em.~.attviclIdes de emmo. Pc&qU.u. e extellsia, 00', reqWIl1:lS de.

...... indumdo.a Iupcaçio. das dellauatdades. !OCUllS e regtoncis. qIl>iU:!lld", c

ell'lnCIo~ No lmivrrsidalla. consll~ 11 psnr. da refh;;;->.io c m.
peaqaIIII. o jIlÍIIClpIll_ de lTIIlSIIIISSio •.la cXJlea~;< ClI1l1rê<i\ e C""illiie..

-'ada pcII hlllllllÜdalle. N~ Instituições apropnl·se o ~mmni\1ilo- dI) ('.'lh...

huallDaqw:devesetaplleado ao conltecimemo e desenvolvimenlO 00 Pais e da GC3iõiide

1lIUi1ctnõ.A.1IIIWeISIdade c..simuI1aIIeIIIIeIIIe. depor.liril c cn1oldoti1 da eoll1laJil""'''03.

~ms,_JIIlIÍ1D.a fucr. no amj\llllO MS CSfOtÇll~ll~~lí"~~jl:'.i'D eO!3lõ~'"

PalI. • a11111a: dai ellÍllIaclM e daafiOl do Séc. XXi. en~uil=1!J n c'li!':.)2J ~"'--a cc:;

prablemas-1IUIIfõ em llJdoa. M~ da VIda e da l1IIvlóWQ hBill= e ~b'llil11J mil

hori:IIaalcpara. um. rutum melhor: l'I'L&~ lm::lleira. rcd=ti.10 ~ <bJ:lgt!Uldalrs.

A oferta: de. educaçIo'biIIca.de qualidade para !tidos ema ll"mllfilWl" II'.:J mie. d.~

~ DI medida que-.I eluCOIIlJlI:l.t pnmonllllmente a fOrllillç.i1J dtlJ jiroti5::lOnms

do. lftIIIIÚIlD; .. filnDIçIo doi qUldrol pro6mClllllS. clel'lufic&. e Gl!J:Illiwl; de nivcl

npenor; a pnJdUÇIO.wpaqlllll-CIIlOVIÇii:I. a busadesoluçio p:lfii c. IIrnbl...-_ ~llIilS

do l\mçOeI que cIeIIICIIII a IIIllVlllidada DO objetivo de proj~lU a füiedulc. bfuiiõi.~
_ tiIíuIo1III!lbor.

A imponlncia que neste fllmo.:a deve .m ~ ii'lliilrr:';3'D !b ík:.D S~f:;jÜ'~

(IES), lIIlII1IIeIlIa illftivalldade .. IM _ de ~tj\lk"!,erir;:;·o ~[;~J o G::,::::0:~ ""'

que a plllduçlo de coabecimemo. hoje maiJ Co que il!lOOl e 2C.:2i3 1':;:;)S o [;y C:':±J '002

~ • a.blll:clo:cIncnvolvimcmacu:milico c teeoológiClla-q1!CJ e;;!e <: "118 G0!:J ~Cl!lD"

.~dalllCiedadea Il1IIlL.

Vcritlca·sc, porlIIIIlO qw: o per=mual de recllIIOI dcsunIdoI .. m.."CftÇiIO e.
iaveaâmenIo, nu IFES clecrefce DI mesma. ptOIIOfÇio em que _ OI pIIOI c:om

illllivos" pelII1llIliIta.

T...IZ.·In:s:-Ràaçle...lft ca.A~d.....eCll•. ,
0IIlnl!C ~ClqIIIat

T_ 1l..IFES-PI~dIl'DapulltCl.A,-.lIdoriae , .......
TecatdtDttpesueo.'....te-Eal:lllot:SCidIlI.

NIir. cabe: ao 'p1mn NICIODII. •. Educaçio tomK plllido __ diIpuIL

~qWla~ ICId!mica procure:cntCnoi~_ ele 1IYIIiaçIIt,

Euln:aDlo.nct q..se rd'ere i q.-ID. doIl.IJIII1VIJI<. ClIlClIIIol"IC que dIYl:lIl _~

~t1Ili1ll:'_ detlijlldoc do 0fÇIIIlleIII0 du;IniIliIUlÇ6l*:Fcdalaele EaIiacr Supenar.

lFES.

o Tritn-t. de- ConlU da. lJniIo; reaalta· qllC. aléIIt de: S1p1ÜiCa11VOi o

pc;n:eIIIUIt relaUvo u.lpOSCfttadonu liClClCente" 10 IonSO do. penado .. qw: o vCIIdIcIeiIo

Ilpallcido<1IeIIa dclpeal6oDIIII: \llWCCIiIiYdqUllldtr~ eom:olllr8:clelpau-du .

lFES'_"&UUl&COIlrOU-C_I'éCaPllal-occ:.,.queeJlillOc:óIíí'o~

doI!~'..~cequlY8lcàlll'a/i. -.lIilIe:ju&O _lOdu:..âilIIIal&- ," /'
dls;1FES:-q\lll.'lIIotlll'~.,~íncluIodA1t~cmFllki-.
In~finaDcarg, C\C. (Tabela 12)

., ...... • ~~ ~~::~.. l~
.. , ._..... ~

1'- S59.6Of.496 49.0' 149.5!lZ.914 51.0
1996- 1.470.679",381 50,! 1.45%.937:403 49.7
Im- lM9'AI9.16S 51,3: 1.421-472:930 41.1
19!1lt '" , 1.5'71':411'.03% 53'." , ust.27Un 46:%'_. __u__...... _ ...:_

é' imporunle observar. ameia o componamallo du dapeau. COlll

lIIVCÍúaIelIlDIe-lnvema 1inIDceiru.(Tabela 13).

A dirctnz· bUsca para o bom dC8elllpeMO dui. S.gn<fllil é a aUWii"ffil2.

IlllÍvcai-' exacada' nu dIntcas4es prevtstas na Cana Ma~ di:lii:tcm-eiemllica,

~VI" de aeatIO financClta epauimomal.

DeII& tllrma. 110 c:omdno ducII:speas toWl du lfl!S. q.... lIIIÓI-1IllDem

1996; , (IWmm,," apnICIIIIr reIab"., eslIbtlIdacIe. .. ddpau COlIt iImIamaIIo

....-declInio...
Como cstntqiI" de divenlflClÇiO•. hi que " ~ na~~ pás

~ 1110 C. na 1imnaçIct. de quabfiC8r;lo em íreu. lécmcaI " profilllonlil; A

pnípIis lIICIllu1açIcJ do lIIIIIIIO' UllI~ COIl1 diplolU llIIa'ftlIlliir COlIlIr> roi
CIlIbIlKido na. Fraaça, paIlIlW umulqllllliO~ do~_1lIIIIil,
iDIliaIíçOercindll.clçlltlllpalor.'__ IIIiIicIonal..-vo.

A COIISIillllçlo Federal p=tua que o d",lo; G@ &~ CUolill D. cd'~~~,~~

cfetiTa....medimte a pranna de. cmrc outros. ue;;;:ô W)I iiivc-b mUI$ 81 WQ!3J r20 ~"1dnr:;.

da.~ e da. criaçlct~ squndcra CIl'ICIdú~de =Ia =-
A preaIo pelo aumllllO de vagas M e~ S1l~"'~i; qoo dS1:im cJ9

__ lCelciado: do lIIlmm> de egressos da educaç10 medua. Já ""t:l '.,;;mn,,,,oillln e

!eDdelàaCfCllCCl'; Deveo.-p\-:JaraexpamiD cmn qlll11dad.. ""'lE1ltt""iJ@ib.1 ellüliilh3

da mauilicaçlo. Éi~lCDIllnbulçio do etorpnvaLIo. qeeJá ofen:~ lliillI10lrjlarte

...YafU na eclucaçIl>suponor e tem um relevonte porpol a CtJmj}flf. dosde q'"e r"5j1aiudCll

OI~dequalidadeestabdecldoajllllnsli'temudeensilw.

Ri neceaidade da. cxpIIlIID das umvc:mdadu pi!l1lii"'J f>= er("j~, il

deIIIIIIdI; CI'mCCIllll'cIaI a1\11101, sobn:mdo. OI ClRRlCS, bUlI COillD :;a d~:iiv(;lvÍlti~;1O dIR

peaqtlilallClCClÁril-lIO' PaIs. que dependcdem5lnstilUlçi5I:S.I"'''~ vaz qu ~iIDnm:llii

de.9O% ela paquisa edi pcis-arIduIçIo 1\IÇÍ0lliiI· em Slllllitib com <l f''fid oolilli,jdwllll1

I eIM raavadO<..

,Q'Ô1retrizes.

\ NiInbIm pai&; pode- aspirar I ..dela\voIVIdIJ. e Il!depIQdtllfl _;m.. foIt*.
___edlicIçlIO IIUPCIIGI'.NumIIIIIIIIID:curque CtCOllMci_1Obn!pl\JaM.'-'

.-í1if'Cor.,~_cleIeawívm-.,~..~.edacIçIIt_lU(ItIioe'e

.wlliía:~ to CId&: vez' maicr. ~. QUt. __ poIIIIIt dr_lIl111l1lnUl, lIIitIIo'

.--.L 1__1..lOCUII.o lpllia'pIibIiclr6 dIciIiw.

DeYe-u ....,.ww, ponmtO, que o et5l' públioo ii~Q pm~b:2i~ tG:JZJ uma

~de;VlplIII que. no mátimer. m&IIlmltaumaprojffi~ ill.u.~ mfGiü< a 40," dn:

10l&l.

Pa JX1IlIIOWI' I mtIMIÇIo do eamntl ",11\=Itil·'J 1N3.."l!C'"õ/, ~ I'ro;;1é"!•

lIlIIbéIIt reforIlluIIr Orilldo IiSleIIIIlIllll1 de CClllnlleJ bllío01Í1i~fjs. A efliti~"'l!ti\GI~l'ilia

dulllllVllrlllild..~ daomaraem de libmliiiltdu lü.l1'<II':Ü<:i ~~il,ó7DlÕrI!S

e a~ avaliaçlo dos ClllllCUlos Cl)llJlI_ m.ili~ lUn r.~;:;;ciri::;:) <j'j1>nlô
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21. a.-ir. 1\aI. illltÍlIIiç/leI, de educlIçIo 1IIpIrior. a oferta. de MIlli dé;.

~~aImder u nec_d,,*, cla.1:lIucllçIo' cootmuada de adlIlIDI. com ou: iUil,

rOlllllÇio 1\IPaiOr. 11& peIIPICIiva de illlqrll' o necenínOa~ lIICI06Il d4 reifiiiC dll

divida lOCI&1 ocdnclCionaJ.

22. GàanUr. a criaçID de:ClI1l&!IIlM com a.pllticlJlllÇio, da; COb1IIIlIdIiIc e IW

enlidldes: da, sociedade civil.~. para ICIl'ftll'II'b"lJl"tlto e- C01llI'OI~. so;ia1 das

aIlVÍdIdIII"UII1v_liriaI<conro1lbjlllivockaaeprara_iaociedlcle-douelllltldol,

daipaqw-. do: CIIIÍIIOW extellllo.
/

404 • Fltne!a.....CtstIIJalàCllÇlOSaperior

23'/Aaapnr; !li moa- feclaal. atlIYá de" lqillaçlo, a criaçIo do FuMól d;-

MaD1IlcDçIO c DaeDYolvimclllo da EiI\IcaçIo, Superior. cOOllituido. (onta.

por. pelo lIIClIl» 75%doI_da UniIa vinc:uJadol.àmmlllellÇlltcdelmvol\lilllell/O

do _ cIcIlmados' maIIIIfCIIÇIlte erpansIadarede de msulU1ç/lea fedents..

24. Esubelecct um lIItCIIIa. de finmciaml:lltO pm. o SCIOr llUb!ito. que

cDllllcIcre; 11&dtlln~ de 'lCClIrIOS pza cadalllltilUiçla. além dapctq\lISL o IIlÍl1\m de

~ 1ICIlIIido..~aquabdaDdelKo(-'··

25. AmpIiIr" o pnIJ1'11l111 de, crCdilO educallvo.~ li>I"~ de

avaliaçio dai Illllituiç6cl pnvadu e 19ICpIllio comnbuiçOa fcderlu e emdum. e, fL,<O

4I*l1O, pllIIIveJi, dai pníprIII UIIU\lIIÇ6eI beneficilldu, de- modo a lIeIldcr .. no riIÍJIÜlIll"

3W..da popu\i;çio 1IIIlI'ICIIIad&'no .-PIrIlcubr. com pnondade- parJ OI lIllIdInles de

_mIlla."

26.0ferec=II'OIOcmcemiw~para_JIIJlituíç6w_"'iu

_fiMIIICl'IllVOI; preflmIcillmCllleaque!ulllWldaa em ,1ocalldadcs1llo.1Ialdidu pcIo

Poder: PUblico. lCVlllllo em~ • avaJiaçlo do CIIIlO • a qualldalk do erIIIIlII

o!a't:ulo.

21. êIlimIIlIr. coar __pliblicos fecleml' o eI!IllIWJ, u 1í.IÚ\l1i~;;J. dll

ccIucIçID superI«' I COIIIIItuIn:m plOlfIIIIII' CI)ItI:IIiIc de I\IU1Il;Io o~ de

doccIlIa. daaDvolvendo e .~lidllula a posopaduaçil>no PliIs.··

28'. Ampllu: O tinmciam=to pUbhco, a pesqwu. cicnnfiCl ~. '=1~1iI.~

'lrIVCI daqàle'afocleraile.~emduaísdeampllOà pesqw..e ~collboTaçio,

com; a~ pUblicu e pnvadu.. de fonna. • Ir!l'licar. em dez -. os m:unos
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Doa5.S07M~bnaIcinlsrS!1,l% DIa orenc.u-ediaçID CIPC'CiaI CID

1991t. A"-difcmJçu n:gIollllulD lJ'IDl\Cf, No·Nordale. alUlàJcia.~1IllIdIIidIde

, lICOItteCC'CIIt 78.3% a M1IIIICÍJIIO',demc'~ Rio <inDcle-do~ClIIII.ap.- 9,6%.

doi 1CU5 MUDicípKt aptaelIIIDdo, dIdoa. de' lIelIdmIcmo. Na. feIIIo' Sal. Srol'" doe

M1IIlICípto OmcillDl eduçaçIo CIJlCQIl,IaIlIo o PInDa o de IIIIÜ aIlo ptIII:CIIIIIaI (13,2%).

No Ccnuo-Oesic, Mito Grano do SuLlinha arcndunmro CIII 76,6% __Munidpio.

Espinto Sinto é o Estado com o nWs alto paccmual de MlIIIlcipio queofenlccm ccIIIc:IçJo

espcclal (8J.I%).

Entn:. as csferu~V~ 4a,2% doi, ealllHIe iDK'IIlGlI de cducaçio

cspecflll em: 1998= estadlll1l;26,8%, mw:ucipllÍ&;.14,8%, pamwwcno'w...CccIInia.

Como 05 esIlIbelcclDlClllOS .10 de. difen:ma lIDilIIlIIoI. asmatricula.-aI.
vanaçJo _ dis1n~: 53.1% 110 da inJciInva~ 31.3%.. CIlMIIaiI;. 15,2%,

mUDIclpa1s c O,3'Y.. federmo NDINC'.~ o lICIIdimemo. pIItICu!Ir, n* incIuldo o

oferecido por enndades:fi11l11JÓp1C01. é rcspoIIItvel-por qu.-melIIIe de lOCka ecIDcIçIo

CIpCClU no PIÚII Dadas u disclqliIIcia~n IIIIIfIQI1icIaIa atalIÇIo fcdcal,.1JA
1lCCQlldade'de.umaalUIÇIO__\'Irda l1nIID-.lIR:&.

ScguDdo dadOl de 199&, 1pCDU, 14% 'd_~~

i~ swtiria 1'11"1 liunos com ~dades. especiaJl, quc.1IetIdiD. • 31% cIaa

mmiçuJu. A ICJÍIO Ncnc é • 1Oma_ sCMda. mac panmdar. poJII o pcRGIlIIII doi

cmbcICCIIIlI:IIIOI com aquele- rcquJIlto: baixa, pll"l 6%.. OI' d..sa..Dio inbIIIam lObre

o_fiIcIIidadc& como.nmpu e. commIoI._ A eJimmIçIo cIaa lImI:uv~

nasClCOlaé\llll&COIllbl;IoIl1lpClllllllle~a~__~aa_nplar,

CO\lItIlU1ndo. uma:mel& nec:eulnua década da edJaçIo. Oulm-....IinWDanb~h

m&ICI'Ial. dlcW1co-pcdagQgico adequado. confilnnc as N'ttUIdade&~_~

!ncxllllÕllCl&, iD5uficl!ncia, inadcquaçãa e pn:canedadcs podem lerCOI.-ad8I -1II1I11DI\
centros deatendImento a essa clicnte111.

Em rclaçio a qualifíCIÇia do_ profiJslOlWl' de" mapléno, a IIm.ç1o é

bll$t.Wt boa: lltJClIIS 3,2% doI' llIllf_(melbor dita. das liIIIçOs docaIla), CID 1991,

poaulun, o ,CIlS1llD timdamClll&1, complOUl OI1IIlC0111pIclo. como. folllllÇio mMimL Eram

fo~, em. IUvcL rncdlO 51% c, em nivcl.lIlpCIIDr. 45,W.. Os:~ de en&iDo

cOIt\U11llm, ofc:n:cd" CWlIOI. de pn:p~ para, OI prof_ que. __ em. ac:01M

espccllUS, por 1550 7:J% deles íizcnm CIUIa especifico. Ma, COIlIIderancIo, • diRlriz ela

101cflRÇIO, ou seja, de que, Icmprc qut Jllllllvelo .. cnazçu; JOvenr e aduIlaI apcaIIil

Sejam atClldldol em =lJsregulm&; lin_dade de. pRpmÇIlJ do corpo doccDIc, I do

corpo ICClIICO e admítuItmlVD das. cscolu alllllCllUo CIlOI1III:IIIC:, Em pnaclpio,~ ...

profes.o,~deveriam ter conhecunenlO di cduClÇio de alunas cspecwJ.

, Observando: 85 moclalidadclrdc alClIdimc:macduC&Clona!, seg'llllllaoa cIadosde

1997. predommam 85 "cl_ especIaIS", nu qU&l5 mjo 38% da 1\lIt1lU'.1ICIIdidaI.

13.7% dcl.u ClIIio em "saiu de=-" c 12,2", em "o&iDu pcdqóp:aa".~ 5%

dul'~~m.~"cstio- em- "c!uses COntIIIIS:c:onr apoie pcdqóJll>C6" e 6% .... de:'"cducaçIo

precoce" . Em,"owaalllClllalidldal" sIo'atesIdida&15% "~ etpGCI&I.

CCllnpInIldo o aleSldimalto pUbliClJcome~, venlicMequc_dl~.

cducaçio prccocc, a oficiDK pcdasÔPCU c • _ SIIOIIaIidoda nIo ClIP"CIIieadaI 110

ln1ixnIe,.CItll;U&IIIICI'aquekdl.pnondadeu cl_apec:ia& e cllBas_'com &pIlICI

pcdagósIco. M mfoft'Daç6eI'de1mCItIIlelecem0_el_finçIo,=-*.. &leDÇIo

que 67.% da alCDdlmamo 1qI1lr1da CItá locabtalb em ClCOiaI' ~1IIlDdaI; o qtIlI

,:cllc=.net=llll-.lc dC.W1l c:ompromIUO mltOC: da acoIa comUIIN:om-a _ ......... do

aluno ClpCClaI.

o ateDdimcnto por nlvel, de. CIIIIlIO" em 1998. apraau o aopiaIa. qudnI:

87.607 cnJIIÇQ na cduCllÇia mfanlll;. 132.685, 110 _,ti1JMlenlarUlõ 1.705~ 1IlJ....

AI~_doa__deCllliDo""a~:

·~ do 11_ com nc=aidIdat e&lJ!Ci~1IO&ittr.3l11 fCIIl!u
de:_ _ SIlo lbr)lOlliwl CIII f\mçIo!!ll ~t:trt!l~~2" di......" G

"_h CID'cJaMre aeolatapeculizldlr,

· lIIIIIIoria da~ tklllfI~=Ó l"'....Ji~ rC"'''T=.!~ 1\'3"
~

• ClqIIIIIIcr. da oferta. doa ~, ée ~u1t!l"<:1l';!~~ II ,'O"
1IIIWIIIidIdeI.acoIIIlIlII1II&iJ.

A\lGAI" cio ctac:imeulo dai lIIIIric:uIIII. odéficit t llIII1ttta-do tic~ um
deaIio i-.o para OI ÀIICIDa de CIIÀDIl, poia divaru aç6e& davem _ sea/mdM ao

~ leIIIpO'. EIIInI ... dal&Ca1HC •~ doi dc:oá aluma ti da

..auillcle GIIS ...para • intfIaryIo, ... &IhpIlIçan G1IIrictIbn:a,. a~ doa

~llII1I o MmdI"",nlo, repIa= I a~ ck!s~

pila o -laIII"g _ _ __ GIpCQIiI, )II'O!IUçIo de !imI e lD!ilIi::ia

pcdII6Ii-1IlkqaadCII paraISdlténnta~.aciIlpIaçIo das e&cola 11ft. qtm OI

m-apeciaia~1IIIlu~,ofl:nadc lrII1Il'Olle e=br~,I!I!C,

Mal' o pIIIde 1lV&DÇO. qwt • d!c:rllJ ela edIQçl\o l!~mn pwIuzir- ~~Ú li

CGBIIIIIÇIcrdcmnaacoJaíDehlliYatqWJ~o-!~·~l"'=!:t!Ii!.~!!íNJ:_~~~..=2::=':~

A cducaçIo apec:ial ~ daIiDa ia pc:AOM, com nccmidada t'fJIlmllÜ no

ClIIIIpO" ela apn:udizqan, on~ qua' de deflCitncia. fíJiI:a, sCMllml. lI!~1 !lU

1oúllipla, qucrdc canctQbticas _ aItuIulbJlidad=.IUp~cu nknlM.

A, inlcpçIo dcaaa penou 00 ÀIICIII& de. _ ~ 6 uma dL"C!nZ

c~(1It. 2OI,.Dl). ea-doparlll da pol1tIC&lI"V'CIIIIIItCIIt!l M ptl10 lIIC!lOe uma

dada. Ma,....-dcM~ 1aDp'jlCriodo, W climriz.~'1lIo~ a
mudlDça lla:CllÍllllual1l&lidlü'__o M._qllC.todas-aa~ jowaa-tlll!ulIoI.
com; DCCCP3dadn .....,ma. lIlJ&III &lI:IIIIidlw em 0ICt!Ju. n:pIano&. lICIItlR q\IC for

i ..Na iodo pela~ dc'_ COIIdi9Ga pcaMSI. Uma poIllka expIiáIa eV1~oa

de_.DducIçIa, de~ da 1J'IliIo, doi Emdos c Di~19 fedQ3! C lias

M8>clpioa. • uma CCIIlIiçID1*&'qae ia p__apcciai_ &<;j1Dl~""" diseilOl

hdllcaçlo.. Tal po1llicac amnp: o 1ÜIÚ1itD-.J. M~ du crimçg,jovl'llS

C~ III*'Í-_eidadIoa ade_ climro de=mm~Ol!na~ o
....~ pDIIIvtl; e o 6IIlbiu1 ##Narn0llQ/., tlntn. DOI nr~~~OI

(~doapIÇO_~ dc'..oqllÍp&llll!D1M o-mli:lf.~~c-"ll}, 'Fl!!tt!IlII

qaaHftcaçl!> a pnIlilRorcIc-danJIUJlItIfíaioaaiuuvomdo&. C L~~J!l' como

UID IOdo dcrc RI' _lliIIZadO pIr&. I11III pmi:its~, Fl!ll'!~'1C t!ID8 ~'"

lJIIIIIIIdon; incI8sM, aberta-. diveraidado doi IIUllDI, no qlU' •~ ela

cmnj.... ~ fIlor eIICJICiaL QIaIJIo u etCOIu eapccsmt, a I!l:ll~ ~] txllJ!Jl:D U

r--. .,..plS&ftIII &l'OÍO - pl'IIIl1IDlWdc'~.

A. c:dIaaçIlt ,.,ciaIo _ SIIlI!laIiàdtl' d~~ -ter; !ri qui !!CI'

~ 11 11 'C'" _ ~ niYcia de -mo. A~ d!I' vapp !l9

cnai1IO....pIII.m-.,...bplllIde~f6uma"'cili!'~~

~_CIIlIQCrfalica& delA JIOÜli", do mJr.it::l'.r!' a fL~illdl1~ e a

di~ qau JIOlIIlIlI o apecIZll'daI'~'~e::r.;:Ji-~~ 61'±::::-, '1'é:?FJ "J!!J~ .

ra1idIcIIIa 110 '-diYmJlfc!lI!u~ li'l'j;);
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DIIda a _ fedl:nliw da EIIIdo brIIiIeiIv. I CoaIIitI. daftaÁI l1li

divlIIcrde rapllllllbilidadeaP,IIR G1l/11i1o, &radGI , Muail:fpiw.1SlIb111l1 Ã ... a
~'doI,~ dc,__ lqIIII8;dc~AI: T__21 • 22

~~_ ....c:orn~~i!IIlIIflodat'.cIlG...dllliaMmi,...

TaIMIltZI\-G......_~.... A....' 15..........-1".,
, _, _ v ~ " "" ,

• OCIIII& obriPlOricdadc ela~ de plmol de c:am:inr com llXiPnclI

clt bablIiblÇlo, deflaarou_ um prIICCIIO de protiBionalJzaçJo ela cmcira;

• com alllbviDculaçio 10 pIIlIIDClIlO dos prot'mores mcl!ulnrIm~ ulárioIl 11

!lima__ llIrIldoI fIEI a cam:ira-pro~ que oeupavom 0_~ 110

lllIICIdode 1rIbalba;

429 317

- a liU\'IO de um cmáio ob.Jouvo do 0= de malrieulu e a lllI11lIe%:l

CllIIIilril da tIIIIdo pemuIlram colocw OI n:c1II1OO onde estio 0$ alunoo eeliminar pn\Ilcac

cl~iMN;

- dimiIIdII CIlIlIiclIawIme o lllÍIIIem de cllllCl'de l!fIbelu:açIo c de aIuIlos

llIIIÍOIWdI.711101 naJri:ea:oIa, lendo InZiclol para o CIISIIID fundomcmaL

T"Z4·11e11i11 JIuIreaIrM" FllNDEF. &01 M••idpio COIII em- lballlO do
\'IllIr....( RS 315,00). 1991

Em 21 dai 26 EIlados. vcn1icou-se uma tnnsferenCl& liquida de _ da

Illd-. MIdItaia fIEI li rmmicípaia. É ilJePvcl o efetto redtstributivo do FVNDEF.
salnIudo 110 NoIdcsIc -onde liRdes l\IIIIIÍl:ÍlI'Q .... 1CspOII..veis por__50% das

---Caataaa úrdica. Tabela 24, dos 5.506 MIJIIicipio bruüeiJoI, CCl'CIl da 39%

(2.159) COIlI&\'IIII com UIII \'IIor par alUllDlaoo abaixo do "alar lIlÍIIÍIllO lIICiaaal de 315
naia.

...._.- -", •• __ •• # ,
:,'''.:7i~~~~:7;~~-s·~ ?.... -~. ,

.. ,

....'~ '~"I'i"":"""'! ..~~:"'\ .• b~'
; \ I J\ - I (n'~Ji: I I:"~~~)

,', TO ..... 1

I' ' , ,; ".r:: ;' ;~~J~~

a. I••••• 613 11,1 2.19%JJ1 17.5 IZU 335,4 49,1 211~ 17Da.1»._ 474 1,6 2.ODU45 16,1 171;4 437.0 SIB,II 251,6 145
a.__

371 "7 1.1nec2 9,7 225,7 319,3 "',I 16J,s na.2S0dlS 3M 7.1 1.125,m· 9,l) 211,3 oCOS.7' I~O 124,3 44......' 2.1B :w.z 1.257"" 66,4 153,7 nu 1.74U 2II,s 129
0.......... 3.347 60,' 4.17f.H3 33••
1lIlIl' 5J06. IOD,I. 12.435J21 lco.o.... - _ ....11"_

D.I,
47.1
2U,

...... -
---, 7T;X - Ti"r,r. •. li ._-',

!liri99S._cIa~dlEmmdrCi:mllilllclouhl"t4,~

pa'l'tS diIlllrçOaI.~CltflllPlo, 110'M....uo. IlaoI'lltllDcla fIlk: lIlIdaaI, o .........

pclr'üa»_da-341"1O"-ll8'1\II:1'IIdIa~I~""'"
dwllllllllcalw o VllIor IIpIlade IIID:~ de I1I8Ü, No _ opoIlO, em SID,

1'lIIIct,0IMIe:oelllldo_flCII!lallllior,...deI·~' __~o

.-COII'IIIpOIIdiaa 336 màI, a.-o _1IldeI~.......... l.l1551111Ô1'. O

~_MI1IIicIpiD do:Mallllttado;AIqllIa'--~~"lII'fGI'"

aIdcIIIIt'........IIIDJaÇO'cIoI_ AIIia,daiI~dI_..
•__IIiwt..CIIIino .-lIIIIdoeclllllJnMabIcIIlIIaIwrIldi.-.

.-,....... 2.411Of7.152 2,9'3.201,731 91",1$,241' Ull2$oI,la
AIiilIIlIIàiC'
~

0-....... 2.430.273'.641 3-06TMU41 3.IIUiJ,s13 '.IltAIJMI_.
~ 601.fJ4.191 9It.22f.l64 717.osto14 2.2J7.t1,.12lI
,,'~ IS2MUI2: 12.132J74 Z'-, 157,77U12

a.-o....' '.m,sOJ.lI4- 1~13 11".474.01' 4O.I51.2DoSI2
'_'~---",!,

Au._praDI'Ia:.~ OoFlJND!P l'ot o. m.a-__ poIlIca

flII'iDdaIl1Inn.CIIlIIIII~:

Pn COIIiIir' cD SIllIlÇJo fili COIII:Ibidlt o FlIIllkI cIll MIIl*JÇID e
~ da EIIIÍIIo~ c dltVaIorizaçIo da MIpIt:no'. lI.lI8"~l,
SlIl'Cllltiíciélo_fUN!?EF.I!tIll*-*por-_d&_~a

, 15'lS}lIt.lIllllfll'lIIIpOIIllI" da eudo ( FPl;. ICMS; _ da IPr·Exp-,) Co dGI. MlIIIiI:lpicI

(FPM;.COl&da'ICMS.~do IPI·BlqI) • aUm:ela COIIlpCllIIÇW lCf,,-uJllld-COIII:a
~WaporlllÇ4ali~daLCl CompIelrlcmllcIl·I7I96.

01' .... da~ do-l'TJNDIll!' do: o .lIllllr 0 __ ..

m/almopa__a_~"""'(1iDdo_315_penrGl_*I.
..1~, I rdalnbuIçIo cIoI _ .,1Ilrldo. .... o ...... a I

.,' Jw;.ÍPdl6O%__v_pamo:,...-,M~ do 1IIIIIiI*lO""

ot!ÍIivD:~ SI' o fiIrldo. lICt Imbilll: de'~ l&IIldo nIo llIiqir. o vaIet
IIIÍlIiIIIO,.I: UJdcrefela.,a eompillalalhrçio~ Ent 1!l9t est&,foicqlllVÚ:ll/4a__435

lIIlIblIea:(TabeIa"23J, Para o CXen:>clO da' 19!1lI a pm'1do. de quu compJealllçlo ela

UlliÍGlOjldtçm:ad&610nulbGe$( POmnan' 286M-MF).

Paraauperar_difinldldc, Nesrr pracmou GItt~a\lIdo estlmarOll

.-~dispcmívei.. I pllttlr'W vincul.ç~.O plOblCl11ltdclml mbD<lo"

qaecapcamIIlto bem O que se deve gu13r; ml1JJ nfto O quanto õC g:w. - dado que SÓ pede

_ aferido' após I _hdaçlo' elosb~ de' lodos Estado\:, MUIIldpiO$ li Ik Umo.

"'."1''''1 ...~dcl'alqlDa&on&nicaapbcacla-IPBAcalcuIl1llem4,1%oc

.... pültIicoa CID aducaçIo para o Il1O de 1995. Ncgrt bavia chegado, pIIIlllq1ldc

cxiIáclct, IO'IIlÍIIICIll ela 4,53%clt__diopoaiveiI.

ComIt lpOCIIOlI BIljac Netri (l'"IIlalJCWnCllIO da~ no Bmil"

MIlCIINEP:I997), "!li111M pmdc comrovél$u. sob", o qU3n1O se gJ3llI rom ~<;ii~ no

BmaL A pomr de 1!lS6 imClOll-lC a diaiCllllllllo;Jo de "'fotm2l';ÕCI '1"" collllIlh:mr B'=

eno. mctodol6!'CO. OU seja, loc1uu1dc-.". um.. dupla contagem de gastos, l\QTl .. cW.i<!"

dedlaçlo du lrIIISf'cItDo1a 'IlDI&OVCl11&1tlC1lU11 dcsunadas a ,*=çto. do gOl'ml<r (c:rl""J

para ai aovcmos eolIduai. e IIlUIIÕeIpIiI c doi go"emos e.lIduaia JlII1l OS~. br'.'

podI.Umdo~ICIlimabVI do percCllll1l1 do pm.1IÚ1IeiOI1IIIdl OS did~

dlUNJlSCa'(de 1919._que~a1ncladeAnlllrio EstatlJli,c,o de 1995)••_

A panir delta Rdisrribuiçio. O FUNDEI' C<llIIlituiu·sc em iJuttumcnlo

~ pua aIeIIIÇIr .. mCl& pnonúria ela \IDlV~. De 1997 p.... 1998.'

hlJIm \IlI.__ IllpIaRvo de 6% IIU lJWricuIII, que.~ de 30.535.072. :.J
1m. JIIIa32.380.024, CIII' 1998. -:r

ECCIIO que a11\1D1 IJIISleS c apcrf'ciÇOll1lr:lllla sIo nec:c=lnm:, como e:tá

prmIIO .. pnípria~. DcstaellllNC U qu~ cla.como glllllllir o financiamema

ela~ de)OYCltl I aduIllII, cd1lcoç.Io lDfmo1 e CDIiDD medio. De lOda aonc, qualquer

poIIbcade6r.:I. lIIIlO !lidepaa1itdoFVNDEI'.lIlI:llIIive I eveowal criaçIo, 110 famra,

da -.6IlIdo llaiI» \lIA..a~ báica- que nIo pode ler feilO I1/) ..bito dcsle

pl-, lIIIIIl YeZ que ~aIlaIIÇIo DI Emmd&ConatItDçjona1 D° 14.

1 , I
I,SI'.058'
8.759.096
237..

. 314.003
12.717:461,

434.119
13.222.210

m,
Ic:::MS;

m.Jlxlt.
LCI7196
SlIlIIolat

CÍlIIIf'" 1"·&to;loela UDiIo
Tocai

- CllD • c:riaçIo ., _ 1laicaI· c aplII:IficaI. lt dGI. ,-ar. de

• i h II1II8 .. CllIIlIlIllt lOCial da, FUNDI!! __múa........t.--. A
1IIIiIr~__ poaibilltau iacl8Maidelltl&ll;lD_darriaI;

QlIcml.II~ cmbon.lI'IbIIb8 com • exCCllÇlO o lP1!A CIIIIIiIIIn OI ..

da> l\rIlçIlJ educlIçIo OCIIl_ 1IIpCmIIIllItId, pmlIIIID OI gullH apmu _ ~.
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eqIIJdIdc rct'm'1C lIiO IÓ IOf lÚtCIDU, lIlIII 101 alunos em çada escola. Assim. de nada

adíllilll mcller dor lWldos edlICacIolíUI um valor por .tIlIIll> c prau- gulDl qw

pnvi1t«ttm. tlBlJl!lll'~ elIl de\riJnoouo; dá& =1..- dos bairros pobres:. A !.DB

JlfKfl1lUa q1Je- "''" MunieíplO' cabe e:J(erecr li fUllÇlo rcdmributiv. com rclai;lo • suas

arolM.

~. eqllidlM,. o dtJa1io e obter • IdcqUlÇiO da~ I um

(IlIIII'h. _!-<de' quIldlIIW (an; 211,§ I", CF c 8It tí{l.§ 4",~ dofinido.. em

~~~LDB:(Ilt;4'. IX) como ". vmedadcf c-qllllDlldade: lIJÍIIÍIIIUo. por aJlIIIC7,

MÍ1II\IIIlOS~vri.-Iltdelc:nwlvimenlu daproc_ellslllOoaplwlJzllall'. AqUl o

conccna chave:,titio"6-mais o: de valor 1IIÍlliIIIC)" ma'o de:el\ltlHl••ll-I{uIIdIde. Este
deft ttr"~pa.a políbca "f_amemo da EdocIçio. Para~ em
n«:dIl~ OI I_,d.. ...mo dllVemlJ.-.r lI1lII.COII~ limlllCclrP'a _

padrIO dtlctada. e pltllCUlmnemI:' Umllt cabe: fonaJcccr sua fiIJlçio auplenva. lUtaV" o
do lIUIDmll>dos_ dol&tiDIdM àcompl_1IÇio dO-FUNDEF,

!I.C~ Fedenl prc:mQIL qllC'" UJÚiO. eompete ClI:ertc:J' as tiJIIr;ôcs

redillnlmlJva e SllJ'JC!mI de modo • pruIIIr' I eqlI~o de- o..--idadc.

eàClIClaIIliF (Irl.. 211, § I"). Tnta.. de dar as Cl1lIJlliU realll"UibilJdadct de _ c

pIlrIIItIláItia..aco\a.!li CjlW se comlJaw.'. em primeiro'I., as~Pano_ CllIIl

lIluelB diriJIda ao COIIINla do: tnbl!llcr lofmlll. li fiJndlmclltal fortalecer I ed~..

como um doI·aIicc=cs darcde de PRltCÇiO.lOÇJaI. Aed~ deve .... COJIIIlicradaW'Ql'.

priondlde:~1'- um. plIlJC\O.' IIaCIOIIIl~ deacI!volVUllClllllc qlIe. flYcmça I

1UpCIIÇIo, dai' delipaldlda; na dillnbliiçla. de. rasda. c • emdicaçio, da pobrezI:.. As.

polIlteB- q.... auedaIII • reII'Ja~" ed1IeaçJ" adolldat' em .,... i!ado$ c

~parlllll:lllivaprópri&OUCOIltIpOlO daUDilO, I pmurda Lei. 11" 9533197, ou,

aiIIdI;. diRwIIemepela' l.hIiIa emmas emque'u éJ1IIJÇa IC'__ e.m l1lUIIÇIo de

riIco, tbHc: m'elIdo ÜIIIrUIDIlIIlOI oü_ de mcI/Ioria da qualidadl: de CIIJUlO,

reduzII1do.a~ c·.. evado .. onvolYallia _a famili& com &.edueaçic> de SC1lJ

1i1boll-.nll"di_índiJpcrqivelpan;o: _CIM:OhIr. PortClratlnJlIt~

deUlll'prIlpalll&'educacJonII, madelllll PI1lBl.IIlUOew dc:amploa1~ COIII enlmos

cducIM:lClllli-.. cle.ve<.Cl" fllWfClldo' com l't:C1Qof: orilllldor de outras' romu·qw nIo as
deIImIdu-à edw:açIo acollrem _ CSlllIo, 01llervC'se. propcmIoqWl. Educ»ÇÍlJ I:

UIIIIlnapoaabrl1llldedo BaladcI e da aoctedlldcc nio apelIU do um orpo. EVideruemmrc.

o,MiaiIlálo: (ou. SecrcIaria,. aoeníveis.~ e mwucipal) da "-há."" la' o papcI

-.J 110 qlII'n:ftfer8 à ~C8CQIar.~!à'lIIlIbà!tq1le'SOartU:lllJr com~

IIIÜIiIlIiriOI«O!I'IIlCI'IlIIriIs),aoaiIIlJo~ICJa:CI'II'~ de apDIltléc:mco ou
_~Clll __de IllIaçIIJcomtmr;

o MEC hà de ter uma..aIUÇio conjuIlIacomo Mirlisáic>dll.TnbI\llIs, .....a

quaIiJIcIu;Ia, ronDlÇicl e~ de trIbaIIIadoRI,. lIllI quais dcnm ICI' aplicaàol,

incluaIl'e;~do'fundDde. AmpanllQ.TtallIIhIdor - FAT. OmOlllllHIClocímo vale

~_.~.~ Cl P" • Saúde;.ua que: se- n:ltu." edacaçIcJ 1llÚIIlI1: JlIII'i "
AuiIIIbclaSOCial.ao qaeeolll:tmdemdie.açJoda poIInza; lJIrI'o MhuItàio da IIltllÇa

CI'II rcIaçIo:. Cliul:açIo dc;JOVCIII'O adullW p&rll pn:IllI'O cgIaIOI. COIlWIdo c:om_
doFIIIIdct i'eIIItcncIírioFtJ:Nl'EN : para ct~~~ 110 que se teCere
__pa •~. qus~ _ dilpClllÍbitiudo' cm;.~

~pa.~pàIllica;....OI~daCullun;~eTlIIIIIIIO;

ClfMia'ftT~••UJimJlOl:'diIIJte; ÀEd\IcIÇIo' pio I: unw Pft'llCUlIIÇIo ClllIIiDIda
emJl!flOdc:umt~ Elnolve todo o IOVIlfIIlI'Cl deve. pcrmtIt' lOdu__ IÇÕCI.

Pam q\lU;estIO aejL c&ienm'h* que: se pllIIllOVet'o autentico fcden.hsmo

em lIIIUria. educactonat. a puàr da divido de rcapoIIIIbil~prevmu na Cana

Mapa;. À~ é um lOIla inteanda, de lOrta ClUll oqueocomI DIIIIlclclel:tniudo alvel
1'IlpIl'CIlI8_~ _naque.rer__aspccIoI' QIIIIIIIIIlIVOI'COIlMJqlllhllll-.

Ht~c:oac;WIema, c:omo to euo do _tilllC\ame!!lll, provido por l!slIdoI

e~ AmU que~ u~ de lICDIlIrk COII1 a YOIIIIdo poUtica c

~c\b'~de; eMa- mte',.~~ clc\'tall.asvoIww~ co

,,1!!llÍ~ ~J!!~Í1fJ>c~~~lmu!wlar.~.~dlIclllllll '.IUÍlbear

d.e:tinilb. como acdUClÇIo infannl, que éde fCIIlOIIIabilidale dOI~alo pod8_

ncgllPJld' a fiulçio suph:tlva dos êtIados (1It. 30.VI,CF) e da UaiIo (1It. 30. VI, CF e
art. 2I1.§ I" • 0'). Ponanro, uma ditctnz impo_ é o.~_. -ua. .,
+ de collboraçlo. EtIlC deve dar-se. nio só .... UDiIo. EstadDt. e MIlIIiclpklI,.

também:. SCIIIpl:C que PD!S1VcJ, CII1Je emes da l!ICIII1I ",Im fedcrlliva, medíazIla de...

fónmre pllllCJlIJICIII'O~ Rg1I>llII&C lIIterImIIlICIp

QuIlII4à~" pItoo doi __~~IliMb.da

maior imponincIa li tnIJUpa1&da, AIIIm SClldo,. dewm ter tixfaIecidIII. iDIdaclII de.

CC1IUOIcl imcnIa c extemo, 6tgIoa'de gestla DOS~de ClIIÍIIO._OI e-Ibaade

EdIlCaçlO e os órpoa de CDnInlle socW, COI!IO OI ConIoIhoa de Accnpon~e

Conlnllc: SOCIal do FUNDEi. cuja compet=cia deve ser ampboda. de f_ • aIcaIIçar

rodol O~n:clImlS deItJnados'. EducaçJo Bisi....

Para que seja pomvel ri planejamemo~ é~ ........

s1rmDu de' Iafo....çto, com o: apI\JIIlll'IIII da base do dadOI ecIacacJaaaia do

~ doi PIOCC$SOI do coleta o _10 de dadOI c:aIIidriw o
CIllIIiJlicas'.o~" cdueaçio: 1lICIOIIIl. Desta lIIIIICttI, poder'-ae4 COIIIOlidlIr II1II ..... '

dUftIia4;lo • j1lllllllellúveltllll'vCl1fical:'a:~daspolltiCII\llllltlea_MIIlI.litde

educaçIo. A adoçio do ambos os lisrema reqllCl'. fonnaç.Io de _ ~

q~, e li lIÚO:IDllIIIZaçIo doi urviçoc, inicialme:nle IIU>~ II1II _ O

ob]Ctivo de conCCIá:·lu erri rede com_ ....,las li com o: MEC.

neve-promovc:raefetlvadelb~e~",,,,,

nu dimCllll1cs' pc:dagógJea,~va c de leaIIo finInceúa. dewado • lJIIÍlWeI

escol__ com tepIAC dimo de ec:uaos pa dacnvol_ o~ de _

pnlllOIlI pedasolgica e para cIcapcsu de leu colidimo.

F'lIIIImc:IIrc. no CXc:l'ClClO de sua lUlOIlllIIIia, &ado ÀIlllIIII de ClIIIiIIO bI. ..

1llll'1aaw: IlCSlk cIeaoocrátiell. Emnível de.-de ciatema 11& f_ ele CoateI\soe cIe

Edw:açID que. rCUIWD ~mpetCncl& ~CI o repmmllltVidsdc doa cn- lIIone

educaclOlW'~ ém. nível <lu \1Il1lladQ escolares, par meio • ÍOftIIIçtD .. oc..
escolJreS; de que PIlt1CIpC a comumdadc edUcaclOIIIl e formII da lItoIIII til dirIçIo

escolar que lS5OC1em li gltllUia da eo~ ao t:OlIqlnIlIliao - • J!IIlPOIII
pedasop:a. t:mSJlIds, doi c:onseIbot. ncoJ_ c n repn:semaávilfade;. lúfllrID9I ..
g~e.:oI-.

11.3 OIIjttWcwe Metull

1. E1evaçt,o, na àIlc8àa, luavés doe afcrço~ da UJliIo, l!aIIdoe, IliaIIIlo

Fedcrol " MlIIIJ$os •do pcreemual de ..... púbbcoa em reIaçIo ao PIIt, apIiIIlIlIW l1li

edIIcIçJo, par&-1IIIIItt o míDimo do 7'ÁPI!a _, OI ICQIIIOI dmIII~~:'

........... à razio de. 0;3% do PIB, IlOl qualIll \llÜIIClÍl'llI1JIOI do...de 0A16 CIlI

qllIlIIO Il1O••

2.!IItpJemcn1at mCCllliamol do fiaca\izaç-'o e COlIIIlI1e qui ....... o
riaomoo~ do m. 217. di. e-iw.il;lo Flllksal CIl.__ tIp!laIIjIo ..

pcl'CelIlIIIIl \1lÍnlI!IOI~à mllllllCllÇlo odctamllvimallo doellliDO.· &1IZe..
mcc:allUlllOt Cllará o dCllllllllU'llMl.· de pIIIOII ellbondcJ pàlI- poderei~ e

apR'CI8do peIi:II. lepilttVoa' com o: auxlIlo 11M- lJIlItmIII do COIIllII lIIIpllCIi1w.

dlIm\mbIaDdoos~~. cada l1IIlIdu a1llIeaa dllan.10daLDB.

3. CrilrlllllClllllllll que viabiIlzcDt. illIodilllllllllllC. o• ..11....do f 5" d!l
&no 69 da Lei da DireUlur li Bales. quc ISRI\D' o npMIG' 1IIlIlaIIfdca· doi l'CICmll8'

villCllladol' '1IIaISlIICDÇIO e deIeIIVolvlmomo do CIIIiDo \lO o~ JIIIlllIIIiNI,..-
selOr: Ealre' _1lleClIIIi1llllll dfiCl. _ •~ I11III1 peb da dIliYII

a1l1_Idicid.doI~
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EMENDA ADITIVA NQ 1
(Plenário)

Acrescente-se, após a meta nº 22, da Seção S.
"Educação Superior", item 4.3 "Objetivos e Metas", do

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem
estiver de acordo permaneça como se acha. (Pausa.)

Aprovado.

Ficam prejudicados a proposição inicial (Projeto
de Lei nQ 4.155/98); o Projeto de Lei nQ 4.173/98,
apensado, e as emendas a eJe apresentadas, ressal
vados os destaques.

O SR. ALOíZIO SANTOS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) ~ Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. ALOíZIO SANTOS (Bloco/PSDB - ES.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei de acordo com o partido.

O SR. MARCONDES GADELHA (PFL - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com o partido.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, não obstante a mi
nha manifestação, meu nome não apareceu no painel
da votação anterior, porque creio não ter apertado o
"confirme o voto". Solicito que se registre o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Constará
da Ata, Deputado.

O SR. JUQUINHA (Bloco/PSDB - GO. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota
ção as Emendas de Plenário nº' 1 e 7, com parecer fa
vorável.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como O SR. AGNELO QUEIROZ (Blúco/PCdúB - DF.
votam os Srs. Líderes? Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco

Como vota o PV? PSB/PCdoB entende que essa votação é muito im-
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. S13m p'0~t~nte para o futuro d? ~aís : encan;inha ,o voto

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "sim". .nao .: porqu~ esse SUbstlt~tlvO nao preve a unlversa-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Como hzaç~o da pre-escola.e mUito meno~ os recursos para

t PDT? erradicar o analfabetismo no Brasil. Trata-se de um
vo a o '. . N projeto tímido, acanhado que não atende às necessi-

O SR. DR. H~L10 (PDT - SP. Sem. revlsao do dades do País. Votamos "não" porque, na verdade,
~r~d,?r.) - Sr. Presidente, o POT encaminha o voto esse projeto é apenas um plano de Governo do Presi-
sim. dente Fernando Henrique Cardoso, que só atende ao

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como sistema financeiro e não à Educação.

vota PPB? O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL vota

são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "sim" ao "sim".
substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PT?

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o P.T vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PFL?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, trata-se da vota·
ção de substitutivo devidamente discutido. Justifican
do a preferência, encaminhei contrário ao projeto e fa
vorável ao substitutivo do Deputado Nelson Marche
zan, baseado no Projeto de Lei nº 4.173/98. Já apre
sentamos todos os argumentos. O Plano Nacional de
Educação é importante para' estabelecermos nas di
ferentes regiões do País uma educação fundamental,
básica. Um plano que possa ser avaliado dez anos
depois e, mais do que isso, um Programa Nacional de
Avaliação.

Já justifiquei tudo naquele encaminhamento.
Por isso o Líder do PFL não vai encaminhar mais, vai
dizer que vota "sim" ao substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PMDB?

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (Bloco/PMDB 
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "sim", acompanhando o substitutivo da Comis
são.

O SR. F'RESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PSDB?

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB - MG. Sem
revisão do orador.) • Sr. Presidente, o PSDB com
enorme satisfação encaminha favoravelmente ao
substitutivo do Deputado Nelson Marchezan.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem
estiver de acordo com as emendas e com o parecer
favorável permaneça como se acha. (Pausa.)

Aprovadas.
O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS)

Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Exª a palavra.
O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei anteri
ormente conforme o Partido dos Trabalhadores.

PSDB?
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB - MG. Sem

revisão do orador.) - O PSDB vota "sim", Sr. Presider.
te.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - O PPB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPB
vota "sim".

PMDB?
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB

- RS. Sem revisão do orador.) - O PMDB vota "sim",
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"sim".
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Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.173, de 1998, a se- O SR. MIRO TEIXEIRA - Então votamos-'-'simª,
guinte meta nº 23: Sr. Presidente.

"23. Implantar o Programa de De- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
senvolvimento da Extensão Universitária O POT vota "sim".
em todas as Instituições Federais de O SR. FEU ROSA - Sr. Presidente, peço a pala-
Ensino Superior no quadriênio 2001-2004 vra pela ordem.
e assegurar que, no mínimo, 10% do total O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
de créditos exigidos para a graduação no EXª a palavra.
ensino superior no País será reservado O SR. FEU ROSA (Bloco/PSDB - ES. Sem revi-
para a atuação dos alunos em ações ex- são do orador.) - Sr.Presidente, na votação anterior
tensionistas." votei com o partido, o PSDB.

EMENDA ADITIVA N!! 7 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
(Plenário) vota o PT?

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
Acrescente-se, aonde couber, a expressão no revisão do orador.) - Sr. Presidente, nessas emendas

item 6: que têm o parecer favorável o PT vota "sim"
"Só será permitida a celebração de O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota

contratos onerosos para a retransmissão "sim".
de programa de Educação à distância Como vota o PFL?
com redes de televisão e de rádio quan- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
do não houver cobertura da Televisão e revisão do orador.) - Vota "sim", Sr. Presidente. Tra-
de Rádio Educativa, bem como a elabora- ta-se de todas as emendas com parecer favorável do
ção dos programas será realizado pelas ilustre Relator. O PFL vota llsim".
Secretarias Estaduais, Municipais ou O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
pelo Ministério da Educação." "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. Líderes?

Como vota o PV?
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "sim",
pelo parecer.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPS? (Pausa.)

Como vota o Bloco Parlamentar PUPSL?
O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?
O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - DF.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Par
lamentar PSB/PCdoB vota llsim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PDT?

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, V. Exª está colocando em
votação as aglutinativas?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Agora
são as emendas de Plenário. Devo dizer a V. Exª que
a emenda aglutinativa apresentada por V. Exª está
sendo examinada pela Mesa.



EMENDA SUBSTITUTIVA N2 2
(Plenário)

Substitua-se no Substítutívo do Relator ao Pl nº
4.173/98, o texto contido no item 7.1 - Diagnóstico, do
anexo, pela seguinte redação:

Educação Tecnológica e Formação Profissional

7.1 Diagnóstico
"Em relação ao ensino profissional, o poder exe

cutivo apresentou o projeto de lei de nº 1.603/96. Este
projeto, na comissão de educação, recebeu mais de
300 emendas, provocou verdadeiro trauma na comu
nidade acadêmica, por seu conteúdo, como pode ser
verificado pelo depoimento de especialistas durante
as audiências públicas realizadas pela comissão, não
apenas nesta Casa, na legislatura anterior, como
também em diferentes localidades do país.

O PL nQ 1.603, não chegou a ser apreciado na
Comissão de Educação, uma vez que antes da apre
sentação do relatório, deu-se sua transferência, a pe
dido, e acatada pela mesa, para a comissão de traba
lho, onde recebeu um adicional de emendas. Após a
aprovação da LDB, o poder executivo retirou o projeto
de lei e a título de regulamentar a lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, emite o decreto nº
2.208/97 com teor praticamente idêntico ao projeto de
lei retirado, impedindo a discussão e a nova formula
ção que necessária e democraticamente, receberia
nesta Casa.

O decreto em questao reflete a forma subordi
nada e irresponsável como está sendo conduzida
nossa inserção no mundo globalizado. Considerada a
globalização da economia, é preciso ter-se claro
como se dará a inserção do país neste processo, de
for' ·la a evitar que ela ocorra de modo subordinado.
Ur projeto para o país, implica, entre outras coisas,
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O SR. B. SÁ (Bloco/PSDB - PI. Sem revisão do na definição de uma política industrial e uma política
orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei agrícola e com estas definições determinar o perfil do
com o PSOB. profissional que responderá às necessidades decor-

O SR. MOREIRA FERREIRA (PFL - SP. Sem rentes de tal planejamento.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante- Este decreto para o ensino profissional está 40
rior, votei "sim", com o partido. anos atrasado, na medida em que se estrutura na

O SR. LUIZ FERNANDO (PPB - AM. Sem revi- perspectiva do modelo taylorista/fordista, que diante
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, da modernização do processo produtivo, é absoluta-
votei de acordo com o partido. mente ultrapassado.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA (Blo- A superação da concepção taylorista/fordista da
co/PSOB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- organização do trabalho manufatureiro leva à mudan-
dente, na votação anterior, votei com meu partido. ça de concepção de tarefa que deixa de requerer um

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota- aprendizado por assimilação de operações, às vezes
ção as Emendas de Plenário nQ" 2, 3, 4, 5 e 6, com pa- repetitivas, e de acrescentamento de qualificação,
recer contrário, ressalvados os destaques. para requerer formas mais abrangentes e organiza

das de aprendizagem, onde o ato de pensar preside o
ato de fazer.

Assim, a nova forma de organização exigirá do
trabalhador qualidades de natureza tanto operacio
nal, quanto conceitual. A necessidade de aquisição
destas habilidades passa a ser o ponto crucial da dis·
cussão entre educação e trabalho.

Não se pode admitir métodos de aprendizagem
assistemáticos e improvisados, o trabalhador neces
sita conhecimentos de conteúdos formais, aprender a
pensar e aprender a aprender. Não se pode admitir,
também, a visão que norteou a criação do ensino pro
fissional no brasil que considerava que algumas pes
soas (os filhos das elites) estavam aptas para a for
mação propedêutica, para estudar e dominar o co
nhecimento acumulado produzido pela humanidade.
Outras pessoas, (os filhos de trabalhadores) não sen
do suficientemente dotados de inteligência, deveriam
ser adestrados para o trabalho.

É preciso lembrar que a formação profissional
depende de uma educação básica de qualidade, deve
estar integrada a ela e não pode ser pensada separa
damente.

O decreto em questão prima pela intenção de
adestrar e não de formar cidadãos para o mundo do
trabalho, esta afirmação pode ser comprovada logo
no artigo 2º em que se propõe que a educação profis
sional será desenvolvida "em articulação" com o ensi
no regular e não integrada nele. Novamente, no artigo
6º, quando se trata a organização do ensino técnico,
independentemente do ensino médio, que seria ofe
recido de forma concomitante ou seqüencial a este.

Quando se propõe que o ensino técnico deva
ser oferecido independente do ensino médio, despre
za-se o fato de que o conjunto de conhecimentos que
rege uma atividade produtiva deve ser trabalhado de



Substitua-se o texto contido no documento ane
xo do Substitutivo do relator ao PL nº 4.173/98, anexo,
sub-item 11.1, Diagnóstico, referente ao item V - Fi
nanciamento e Gestão, pelo seguinte texto:

V - Financiamento e Gestão

11.1 Diagnóstico

"A Emenda Constitucional nº 14 criou o Fundo
de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Va
lorização do Magistério, por estado, seqüestrando
60% dos recursos vinculados à educação do estado e
dos respectivos municípios. O estado, assim como
cada município, receberá dinheiro de volta na exata
proporção da oferta de matrículas no ensino funda
mentai, multiplicado pelo custo-aluno a ser calculado
anualmente, de acordo com o disposto na Lei nº
9.424/96, que regulamenta o fundo. Quando o cus
to-aluno não atingir um valor mínimo, exigido em lei, a
União complementa o fundo até que tal valor seja
atingido.

Como o cálculo do custo-aluno se faz dividin
do-se C>-tetal dos recursos que compõe o fundo pelo
número de matriculas no ensino fundamental regulai'
existentes no estado e se retorma o dinheiro ao esta
do e aos municípios de acordo com o número de ma
trículas multiplicadas pelo custo-aluno, que é um8l
média, alguns municípios poderão ser prejudicados
se a média for inferior ao custo-aluno já praticado pelo
município.

Há que se acrescentar ainda, que muitos muni
cípios vinham se dedicando à educação infantil e ao
ensino fundamental para aqueles que se encontram
fora da faixa etária. Estes municípios chegaram a peú'
der 60% de seus recursos para a educação, pois é
verdadeiramente impossível transformar suas matrí
culas de educação infantil em ensino fundamental de
um ano para outro, além de ser política, social e peda
gogicamente indesejável.
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forma integrada com os conhecimentos gerais do sa· tária, mudanças profundas que podem atrasar em
ber humano de modo orgânico e articulado. anos o ensino profissional no Brasil.

O decreto prevê cursos de curta duração e em O tema é extremamente polêmico, cabendo di-
módulos para conferir flexi~i1idade ao ensino imagi- ferentes visões teóricas e políticas a seu respeito, exi-
nando-se que tal formulação seja mais adequaçla gindo portando um processo aberto e democrático de
para acompanhar o avanço tecnológico. debates, como corretamente vinha sendo conduzido

A visão que sustenta tal proposição aceita a in- por esta c~~a. Com ~ edição do,d,ecreto ~~2.208/97 o
serção subordinada do país no processo da chamada debate !Ol mterromp,ldo com senos p~eJUlzos. p~ra a
globalização da economia, uma vez que só é possível educaça~ e ~m partIcular, para o :nslno proflsslona!
desenvolver tecnologia, assim como sustentar tal de- neste pais. E urgente, a r~vogaç:o do Decret~ n-
senvolvimento com trabalhadores que tenham uma 2.208/97 e a retomada da dlscussao deste tema.

sólida e ampla base de conhecimentos científicos e EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 3
tecnológicos, assim como, uma formação humanísti- (Plenário)
ca que lhes permita uma compreensão de mundo. So
mente um currículo integrado possibilita a formação
de trabalhadores cidadãos com tais qualificações. Um
currículo de caráter apenas complementar, paralelo e
fracionado, como prevê o decreto nº 2.208/97, serve
apenas para adestramento, pode produzir súditos, ja
mais cidadãos

Há, sem dúvida, a necessidade de requalificar
trabalhadores, na medida em que, cada vez mais a
microeletrônica e a informática fazem parte do pro
cesso de produção, em decorrência das inovações
tecnológicas. No entanto, não é através da fragmenta
ção do ensino profissional, tentando atender apenas
a treinamento específico que se poderá formar traba
lhadores qualificados.

Cabe a escola preparar o cidadão para a vida e
para o mundo do trabalho, ela não pode ser confundi
da como se fosse o espaço para a formação técnica
de uma operação específica, este é o espaço da em
presa que deve assumir tal responsabilidade junto a
seus trabalhadores, até por necessidade dela mesma.

Obviamente, dadas as terríveis condições da
educação no país e a conseqüente baixa escolarida
de da população trabalhadora, além da existência de
contingentes, cada vez maiores de trabalhadores de
sempregados, não qualificados ou semi-qualificados,
a escola regular de ensino profissional não pode ficar
alheia a este problema, devendo responder com cur
sos especiais, de curta ou média duração, em convê
nio com empresas e com projetos de geração de em
prego.

Ao invés de estabelecer-se uma política para a
ampliação das 'escolas técnicas, estabelecer um de
bate nacional para definir as mudanças que devam
ser feitas nestes cursos para que respondam melhor
às demandas de hoje e do futuro, pensadas em fun
ção d~ um projeto nacional de desenvolvimento sobe
rano, impõem-se através de decreto, de forma autori-
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Um dos grandes avanços conquistados no pro- A média de ret;ijuste foi de 18,4% nas redes mu-
cesso constituinte refere-se à educação infantil que nicipais e de 7,7% nas estaduais, sendo que a maior
abrange as crianças de zero a seis anos de idade em parte dos reajustes foram concedidos sob a forma de
creches e pré-escolas. Ao contrário da visão pura- abono, porque as administrações evitaram a constitu-
mente assistencialista relativamente à esta atividade, ição de um piso salarial profissional.
tem-se a compreensão da importância da educação No mesmo período, multiplicaram-se as contra-
nesta faixa etária que permite um maior desenvolvi- tações precárias e temporárias.
menta da criança: em todos o~ as~ectos, particular- Ficaram excluídos de qualquer benefício do
me~te n~ formaçao do fu!uro cldada.o. Segurame..nte, Fundef as merendeiras, porteiros, auxiliares de admi-
os Investimentos neste nrvel de ensrno prepararao a nistração escolar e de manutenção da infra-estrutura.
criança para um melhor desempenho no ensino fun- o' .

damental, evitando a evasão escolar e a repetência, Aprova,d~ a Emenda n- 14,. um acordo fOI flrm~-
assim como mantendo as crianças fora das ruas, do em plenan? sobre pon~~s a!.nda pende~tes, tais
como também oferecendo um espaço adequado para como a_garan~la da contablhzaçao da~ ~atnculas n~
elas en uanto seus pais trabalham. educaçao ~e Jo~ens e adultos para e Mo de recebl-

~ . . , . menta de dlOhelro do Fundef. Outros pontos, como a
Nao obs!an.te, ca~ba ap~nas ao ~unr~'plo a ofer- não utilização das verbas do salário-educação para

ta d~ edu~aç~o IOfan!11 prevista cO,~stltuclonal~ent~, complementação do fundo por parte da União, garan-
a leglslaçao nao 'p~eve fonte especifica para o flOancl- tindo que este dinheiro fosse utilizado como verba
amento desta atIvidade. adicional, conforme prevê a Constituição, como, tam-

A oferta do ensino fundamental é obrigatória, in- bém, a repartição de 70% da quota estadual do salá-
cfusive para aqueles que estejam fora da faixa etária rio-educação entre os estados e seus municípios,
correspondente. No entanto, as matriculas existentes conforme o número de matrículas no ensino funda-
nesta atividade educacional não podem ser contadas mental.
para recebimento de verbas oriundas do fundo, por Lamentavelmente, o acordo foi desrespeitado e
conta de veto presidencial. estes pontos foram vetados pelo Presidente da Repú-

O valor mínimo para o custo-aluno foi estabele- blica.
cido por decreto em R$315,00 para o ano de 1998, O Governo FHC, com a publicação do Decreto
em flagrante desrespeito à Lei nQ 9.424/96, cujos cri- nQ 2.440/97, mostra total desrespeito à Lei nº
térios se obedecidos levariam a um valor de 9.424/96, que ele mesmo fez aprovar. Em conformi-
R$437,OO. Projeto de Decreto Legislativo apresenta- dade com esta lei deveriam ser suplementados os
do pelo PT para anular os efeitos do decreto presiden- municípios que não atingissem o "custo-aluno" no va-
cial foi facilmente derrotado pela base governista. lar de R$437,00. O decreto presidencial, no entanto,
Para 1999 já foi definido em novo decreto presidenci- estabelece apenas R$315,00 para o ano de 1998, be-
ai, o mesmo valor. neficiando apenas os fundos de nove Estados (Alago-

Embora o MEC tenha tornado pública uma aná- as, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sal,
lise ufanista sobre os resultados da aplicação do Fun- Pará, Pernambuco e Piauí), com um total de
def, esta não é a mesma opinião daqueles que estão R$543.348.500,OO.
diretamente envolvidos com a prática educacional. Se fosse aplicada a lei, seriam beneficiados ain-

Conforme estudos realizados pela CNTE - Con- da os seguintes estados da Eederação: Minas.Gerais,.
federação Nacional dos Trabalhadores em Educação Paraná, Rio Grande do Norte, Rondônia, Sergipe e
- dos 32,4 milhões de alunos matriculados no ensino Tocantins, exigindo recursos da ordem de
fundamental, apenas 10,9 milhões foram beneficia- R$2.214.068.767,OO.
dos. Estes alunos se encontram em 2,703 municípios Para 1999, o Governo FHC estabeleceu os
que tiveram algum aumento em suas receitas educa- mesmos R$315,OO, novamente em flagrante desres-
cionais e 21 ,5 milhões de alunos, não foram benefici- peito à lei. De acordo com os dados disponibilizados
ados por nenhum acréscimo de receita educacional, pela Secretaria do Tesouro Nacional, o custo-aluno
ao contrário, sofreram redução de recursos. para 1999 deveria ser da ordem de R$400,00.

Os salários da imensa maioria dos profissionais É interessante chamar a atenção para a queda
da educação continuam aviltados, embora o Governo do "custo-aluno" de R$437 para R$400 resultante do
Federal faça alarde de um aumento médio de 12,9% aumento do número de matrículas, sem o necessário
nas remunerações. aumento de recursos.



Acrescente-se, onde couber, a expressão:

"Todos os recursos públicos que
forem' investidos no sistema de educa
ção deverão ser destinados ao sistema
público de educação."
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No ano passado, a partir de maio os Estados de Para evitar a dispersão de esforços e garantir o
Alagoas e Paraíba perderam a complementação da fortalecimento do sistema educacional brasileiro, o
União, em função de terem atingido o valor do "cus- sistema de ensino deve estar organizado de forma so-
to-aluno", reduzindo os compromissos da União. Com lidária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e
o congelamento, para o ano de 1999, a estimativa é os Municípios, de tal forma, que contemple as diversi-
que um número maior de estados consiga atingir o dades regionais e, ao mesmo tempo, garanta a inte-
valor do "custo-aluno", reduzindo, ainda mais, a parti- gralidade de um projeto nacional para a educação
cipação da União. brasileira.

A Undime, entidade que congrega os secretári- Esta proposta deve prever, também, a amplia-
os municipais de educação, é enfática ao afirmar os ção dos recursos federais para a educação, além de
prejuízos para a educação infantil trazidos pelo Fun- propiciar uma justa distribuição de recursos entre es-
def. A retirada acelerada da participação dos estados, tados e municípios, com gestão compartida entre es-
feita, na maioria das vezes, sem negociação, aliada à tes entes da Federação, de tal modo a atender as ne-
perda de capacidade dos municípios em garantir o cessidades de toda a educação básica. Assim, tor-
atendimento levou à redução da oferta, calculada em na-se possível o planejamento em função da realida-
4,5%. de regional permitindo atender as diferentes necessi-

C d -, f t" d - dades existentes e eliminar as desigualdades presen-orno ocorreu na e ucaçao In an I , a e ucaçao ,.,_
de jovens e adultos sofreu o impacto da falta de ver- tes nos estados, ale~ ~e, eVitar a ?ompetlçao entre os

b rt· I t dA' d t ' estados e seus mUnlClplOS na disputa por recursos,as, pa ICU armen e em ecorrencla o ve o presl-. ,
d 'J d' 't' d L' o 9 424/96 't' traduzidos na oferta de matriculas.encla ao ISpOSI IVO a el n- . que perml ,- ,_ '" _
ria o cômputo do número das matrículas nos cursos , A .Umao ficara r,esponsavel ~ela supl~me~taçao
presenciais para jovens e adultos para recebimento financeIra do Fun~eb para garantir a equal.lzaçao d?s
de recursos do FundeI. cU,s~os-aluno-q~alldade de modo a garantir o padrao

, " , mlnlmo de qual/dade.
Os pr:Julz?~ sofr~dospor ~~t~s dOIS segm:nt~s Com a criação do Fundef, ficaram excluídos os

da ~d~caçao ba~lca nao sao triViaiS. A e~~caçao In- professores de educação infantil, do ensino especial
fantll_e reconh.ecldamente ~ma etapa decIsiva na for- e médio e da educação de jovens e adultos, além da
maçao das crianças. Permite que elas comecem um total exclusão dos servidores não docentes.._da área
process,o ~e socializaçã~ e ?e aprendizado, extre~a- da educação, uma vez que tal fundo só prevê recur-
~ente Ut~IS para a continuIdade ,de sua escolar,'7a- sos para pagamento dos professores do ensino fun-
ça~, particularmente para as crianças de famll/as damental. Esta proposta pretende resgatar a valoriza-
mais carentes. ção de todos os professores da educação básica e

A educação de jovens e adultos é uma exigência dos profissionais não docentes, entendendo que sua
da cidadania, para uma participação efetiva da vida exclusão é prejudicial à educação.
econômica, política e social do país. No caso do Sra- Finalmente, a criação dos Fundos-cte Desenvol-
sil, trata-se de resgatar parte de uma dívida social vimento da Educação Básica e de Valorização dos
que cresce a cada dia e mais rapidamente, quanto Profissionais da Educação vem resgatar o princípio
menos se investe em educação. O Fundef é, em par- constitucional da educação que visa ao pleno desen-
te, responsável pelo adiamento do resgate desta dívi- volvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da social. da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Tem sido generalizada a grita por parte de esta- Esta questão somente pode ser tratada em
dos e municípios por uma distribuição de recursos Emenda Constitucional. Este relatório propõe que
mais adequada, de tal forma a cobrir as necessidades Emenda Constitucional contemplando estas ques-
de atendimento da educação infantil, de jovens e tões seja objeto de apreciação desta Casa."

adultos e do ensino médio. EMENDA ADITIVA N!! 4
Considerando a importância da educação infan- (Plenário)

til na formação e desenvolvimento da criança, possi
bilitando um melhor aproveitamento do ensino funda
mentai e seguramente evitando a evasão e arepetên
cia, nossa proposta prevê a progressiva universaliza
ção deste nível da educação básica, em especial ·da
educação pré-escolar.
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Requeremos, nos termos do § 2° do
art. 161 do Regimento Interno, destaque
para votação em separado da expressão:
" ...Incluir, a partir da aprovação do Plano
Nacional de Educação, a Educação de
Jovens e Adultos nas formas de financia
mento da Educação Básica.", constante
da Emenda nO 56/99, apresentada ao PL
nO 4.173/98, cujo texto passará a compor
o Capitulo 5 - Educação de Jovens e
Adultos, item 5.3 Objetivos e Metas.

Sala das Sessões, 14 de junho de 2000. - De-
putado Sérgio Miranda, Uder do Bloco
PSB/PCdoB.

13. Garantir recursos do Tesouro Naci
onal para o pagamento de aposentados e
pensionistas do ensino público na esfera fe
deral.

13. Subtrair o montante dás contribui
ções previdenciárias dos servidores do ensi
no público federal do gasto com seus apo
sentados e pensionistas, para fins de conta
bilização nas despesas de manutenção e
desenvolvimento do ensino."

EMENDA N°S

Dê-se à Meta n° 13, do item 11.3.1 (financia
mento), a seguinte redação:

"11.3.1 ..

PROJETO DE L'71 N°4.155-A; DE 1998 PL?
, O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.

EMENDA MODIFICATIVA N° 5 Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, o PL vota
Dê-se ao item 13 do Financiamento contido no "sim".

Capftulo 11.3 Objetivos e Metas do Plano Nacional da OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota "sim".
Educação, a seguinte redação: O PMDB como vota?

11.3 .. O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (Bloco/PMDB -
11.3.1. BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o

PMDB vota "nao".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - "Não".
O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - DF.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Par
lamentar PSB/PCdoB vota "não".

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota "nao".
O SR. AGNELO QUEIROZ - Vota "sim" às

emendas.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota

"sim" às emendas.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem

quiser aprovar as emendas permaneça como se
acha. Quem quiser rejeitar, levante o braço. (Pausa).

Rejeitadas.
OSR. MARCIO FORTES - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Exa a palavra.
O SR. MARCIO FORTES (Bloco/PSDB - RJ.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na primeira
votação, votei com o partido.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a

mesa requerimento de destaque da bancada do Blo
co Parlamentar PSB/PCdoB, no seguinte teor:

DESTAQUE DA BANCADA DO BLOCO
PSB/PCDOB

o SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da
Frente Liberal vota "não", desde quando o Relator
deu parecer contrário a essas emendas

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota

"sím".

"não".
Os Srs. lideres como votam?
O PSDB como vota?
O SR. MARCIO FORTES (Bloco/PSD8 - RJ.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - "Não".
PPB?
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. ,Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - "Não".
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim"
às emendas.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota



O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, pela ordem.

O PL vota a favor do destaque e, por isso, enca
minha o voto "não".

Como vota o Bloco Parlamentar PUPSL?
O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL n - RJ.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Par
lamentar PUPSL vai encaminhar a votação, mas que
ro dizer a V.Exa. que estamos esperando o destaque
e não o recebemos aqui no plenário. Não houve a dis
tribuição. Precisamos ter o destaque nas mãos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou ler
para V.Exa. novamente o que quer o destaque:

Destaque para votação em separado da expres
são "incluir, a partir da aprovação do Plano Nacional
da Educação, a educação de jovens e adultos nas for
mas de financiamento da educação básica", constan
te da Emenda n9 56/99 apresentada ao projeto de lei
ora em exame.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?

O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - DF.
Sem revisão do orador.) - Vota "sim", Sr. Presidente.
É importante a votação dessa emenda.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB - AL.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de
acordo com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Sr. Re
lator quer dar uma explicação.

Tem a palavra o Deputado Marchezan.
O SR. NELSON MARCHEZAN (Blo-

co/PSDB-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te;-·o meu parecer é favorável à emenda e o voto é
"sflÍ'i" ao destaque que ora é submetido. O parecer é
favorável ao destaque. .

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare
cer'âo Relator é para incluir a expressão. Vota V.Exa.
a-fávor do destaque, da emenda?

O SR. NELSON MARCHEZAN - A favor do
destaque, para incluir a expressão que está destaca
dá nesse requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Votá
"sim" V.Exa.

da.
O SR. MOREIRA FERREIRA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V.Exa a palavra.
O SR. MOREIRA FERREIRA (PFL - SP. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei com o partido.

O SR. FRANCISCÇ) RODRIGUES - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa a palavra.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (PFL - RR.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota
ção a expressão destacada.
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O SR. AGNELO QUEIROZ - Sr. Presidente, Quem estiver a favor da emenda deverá votar
peço a palavra pela ordem. "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa a palavra.

O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de
esclarecer que esse destaque é muito importante. O
Relator o acolheu parcialmente. Faço o destaque para
que, apartir da criação do Plano Nacional de Educação,
a educação de jovens e adultos tenha as mesmas for
mas de financiamento da educação básica. Por quê?
Porque a educação de jovens eadultos e o combate ao
analfabetismo não podem ser feitos de forma empírica,
amadora e por pessoas despreparadas. Essa educação
tem de ser feita por professores.

A Comissão de Educação e a Subcomissão de
Alfabetização têm experiência nesta Casa, com pro
fissionais qualificados e alcançou sucesso absoluto.
Toda experiência na formação de jovens e adultos
tem de ser acompanhada por professores. Por isso
tem de existir financiamento. Não é apenas com o
programa Comunidade Solidária que irá se resolver o
problema. Temos 30 milhões de analfabetos neste
País. Colocar fonte de financiamento para dar susten
tação à proposta do Plano é fundamental.

Peço acolhimento, inclusive ao Relator, porque
está em consonância com a viabilidade do Plano. Do
contrário, não haverá financiamento. A educação de
jovens e adultos será feita com leigos. Isso não valerá
nada. Será para inglês ver. Não podemos mais com
pactuar com isso. Temos de garantir a fonte de recur
sos, que deverá ser a mesma do ensino básico.

O PSB/PCdoB pede a aprovação dessa emen-
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Estão to- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
dos de acordo? Como votam os Srs. Líderes? O PFL a palavra ao Sr. Deputado Avenzoar Arruda para en-
vota como? caminhar contra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Sem re-
revisão do orador.) - O Partido da Frente Liberal é a visão do orador.) - Sr. Presidente, desejo demonstrar
favor de incluir no Plano Nacional de Educação o fi- e solicitar aos Deputados e às Deputadas presentes
nanciamento da educação básica. que é absolutamente necessário que no Plano Nacio-

É fundamental que isso aconteça para facilitar a nal de Educação tenha um balanço do que aconteceü
educação dessa categoria tão importante. Por isso o com o Decreto nº 2.208, que foi implantado no País
PFL vota "sim". com a intenção de melhorar o ensino tecnológico.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs. Qual foi o resultado prático? As escolas técnicas que
Deputados que a aprovam permaneçam como se en- implantaram como projeto-piloto esse decreto obtive-
contram. (Pausa.) ram um resultado desastroso.

Aprovada. Primeiro, porque se criou o tal de ensino
O SR. RUBENS BUENO ~ Sr. Presidente, peço pós-médio, que, em síntese, deveria contemplar

a palavra pela ordem. aqueles estudantes que haviam concluído o ensino
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. médio, mas que não ingressariam na universidade, e

Ex!! a palavra. o resultado é que não funcionou. A Escola Técnica
O SR. RUBENS BUENO (PPS - PRo Sem revi- Federal da Paraíba é um exemplo. Implantou o projeto

são do orador.) - Sr. Presidente, o PPS também enca- de acordo com a orientação do Ministério - aliás, sub-
minhou "sim". sidiada pelo PROEP - e o resultado foi que as turmas

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não. abertas em função do Decreto nº 2.208 tiveram que
O SR. CELSO JACOB (PDT - RJ. Sem revisão ser fechadas.

do orador.) - Sr. Presidente, pela ordem. Na votação Tentou-se, mais uma vez, ministrar o ensino se-
anterior votei com o PDT. parado, portanto, sem levar em consideração a ne-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não. cessidade do ensino integrado, sem levar em consi-
O SR. CLEMENTINO COELHO (PPS - PE. deração que o ensino tecnológico deve estar integra-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação do ao sistema nacional de ensino, e o resultado foi
anterior, acompanhei o PPS. efetivamente uma tragédia. Hoje o que está aconte-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não. cendo é que todas as turmas abertas com essa orien~

O SR. PEDRO CHAVES (Bloco/PMDB _ GO. tação estão sendo fechadas porque, na verdade, não
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação funciona o ensino técnico-tecnológico de forma sepa~
anterior, segui a orientação do partido. rada, da maneira que o Governo quer que funcione.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a Nesse sentido, acho absolutamente necessário
mesa requerimento de destaque da bancada do PT, que seja aprovado este destaque que estamos fazen-
de seguinte teor: do para que haja uma substituição e, portanto, se per-

Senhor Presidente, mita uma compreensão do ensino técni-
Requeremos, nos termos do artigo 161, inciso II co-tecnológico de forma integrada, fazendo parte dó

e § 2º, do Regimento Interno, destaque para a vota- sistema de ensino como um todo e não de forma se-
ção da Emenda nQ 2 apresentada em Plenário, ao parada, porque já vimos que não acontecerá nunca o
Substitutivo ao PL nº 4.155/98 (de Plenário) ensino de qualidade de forma separada, confundin-

Sala das Sessões, _ Aloizio Mercadante do-se ensino profissionalizante com educação tecno-
_ Professor Luizinho. lógica, que são coisas distintas. .

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden- O ensino profissionalizante e a educação tecno-
te, pela ordem. lógica devem estar integrados no sistema nacional de

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem V. educação, e não separados, como quer o Governo.
Exa. a palavra. O SR. PEDRO BITTENCOURT - Sr. Presiden-

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT .- SP. Sem te, peço a palavra pela ordem.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, há encaminha- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
menta nosso. Exa. a palavra.



EMENDA Nl! 2, DESTACADA:

Substitua-se no Substitutivo do Relator ao PL nº
4.173/98 o texto contido no item 7.1 - Diagnóstico, do
anexo, pela seguinte redação:

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E
FORMAÇÃO PROFISSIONAL

7.1 Diagnóstico
"Em relação ao ensino profissional, o poder exe

cutivo apresentou o Projeto de Lei nQ 1.603/96. Este
projeto, na comissão de educação, recebeu mais de
300 emendas, provocou verdadeiro trauma na comu
nidade acadêmica, por seu conteúdo, como pode ser
verificado pelo depoimento de especialistas durante
as audiências públicas realizadas pela comissão, não
apenas nesta Casa, na legislatura anterior, como
também em diferentes localidades do País.

O PL nQ1.603, não chegou a serapreciado na Co
missão de Educação, uma vez que antes da apresenta
ção do relatório, deu-se sua transferência, a pedido, e
acatada pela mesa, para a comissão de trabalho, onde
recebeu um adicional de emendas. Após a aprovação
da LDB, o poder executivo retirou o projeto de lei ea títu
lo de regulamentar a Lei de Diretrizes e Bases da Edu
cação Nacional, emite o Decreto nQ 2208/97 com teor
praticamente idêntico ao projeto de lei retirado, impedin
do a discussão e a nova formulação que necessária e
democraticamente, receberia nesta Casa.

O decreto em questão reflete a forma subordinada
e irresponsável como está sendo conduzida nossa inser
ção no mundo globalizado. Considerada a globalização
da economia, é preciso ter-se claro como se dará a inser
ção do País neste processo, de forma a evitar que ela
ocorra de modo subordinado. Um projeto para o País, im
plica, entre outras coisas, na definição de uma política in
dustrial e uma política agrícola e com estas definições
determinar o perfil do profissional que responderá às ne
cessidades decorrentes de tal planejamento.

Este decreto para o ensino profissional está 40
anos atrasado, na medida em que se estrutura na
perspectiva do modelo tayloristalfordista, que diante
da modernização do processo produtivo, é absoluta
mente ultrapassàdo.
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O SR. PEDRO BITTENCOURT (PFL - SC. Sem A superação da concepção tayloristalfordista da
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante- organização do trabalho manufatureiro leva à mudan-
rior votei de acordo com a orientação do partido. ça de concepção de tarefa que deixa de requerer um

O SR. WELINTON FAGUNDES (Bloco/PSDB - aprendizado por assimilação de operações, às vezes
MT. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota- repetitivas, e de acrescentamento, de qualificação,
ção anterior votei com o partido. para requerer formas mais abrangentes e organiza-

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em ple- das de aprendizagem, onde o ato de pensar preside o
nário foi oferecida e vou submetera votos a seguinte: ato de fazer.

Assim, a nova forma de organização exigirá do
trabalhador qualidades de natureza tanto operacio
nal, quanto conceitual. A necessidade de aquisição
destas habilidades passa a ser o ponto crucial da dis
cussão entre educação e trabalho.

Não se pode admitir métodos de aprendizagem
assistemáticos e improvisados, o trabalhador neces
sita conhecimentos de conteúdos formais, aprender a
pensar e aprender a aprender. Não se pode admitir,
também, a visão que norteou a criação do ensino pro
fissional no Brasil que considerava que algumas pes
soas (os filhos das elites) estavam aptas para a for
mação propedêutica, para estudar e dominar o co
nhecimento acumulado produzido pela humanidade.
Outras pessoas, (os filhos de trabalhadores) não sen
do suficientemente dotados de inteligência, deveriam
ser adestrados para o trabalho.

É preciso lembrar que a formação profissional
depende de uma educação básica de qualidade, deve
estar integrada a ela e não pode ser pensada separa
damente.

O decreto em questão prima pela intenção de
adestrar e não de formar cidadãos para o mundo do
trabalho. esta afirmação pode ser comprovada logo
no artigo 2 em que se propõe que a educação profis
sional será desenvolvida "em articulação" com o ensi
no regular e não iRtegraEla nele. Novamente,--no-artigo
50, quando se trata a organização do ensino técnico,
independentemente do ensino médio, que seria ofe
recido de forma concomitante ou seqüencial a este.

Quando se propõe que o ensino técnico deva
ser oferecido independente do ensino médio, despre
za-se o fato de que o conjunto de conhecimentos que
rege uma atividade produtiva deve ser trabalhado de
forma integrada com os conhecimentos gerais do sa
ber humano de modo orgânico e articulado.

O decreto prevê cursos de curta duração e em
módulos para conferir flexibilidade ao ensino imagi
nando-se que tal formulação seja mais adequada
para acompanhar o avanço tecnológico.

A visão que sustenta tal proposição aceita a in
serção subordinada do País no processo da chamada
globalização da economia, uma vez que só é possível
desenvolver tecnologia, assim como sustentar tal de-



O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PSB/PCdoB vota "sim".

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT encaminha o voto
"sim".

o SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "não".

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota com o
Relator, que deu parecer contrário à emenda.

Portanto, o PFL vota "não".
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB

- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PMDB vota "não".

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB - MG Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PSDB/PTB vota "não", acompanhando o Relator.

a SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
Deputados que a aprovam permaneçam como se en
contram. (Pausa.)

Rejeitada.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri

mento assinado pelo Deputado Bispo Rodrigues, de
destaque para votação em separado da Emenda nº 4
ao Projeto de Lei nº 4.155-A.

Sr. Presidente,
Requeremos a V. EXª, nos termos doaTt. 101 J in:-_

ciso 11, alínea b, nº 4; combinado com o art. 161 , inciso
11 e art. 162 do Regimento Interno da Câmara dos De
putados, destaque para votação da Emenda nº 4 ao
Projeto de Lei nº 4.155-A, de 1998 (de Plenário).

Sala das Sessões, de 2000. - Deputado Bispo
Rodrigues, Vice·Líder do Bloco PUPSL.

O SR. JOSÉ LUIZ CLEROT - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. JOSÉ LUIZ CLEROT (Bloco/PMDB - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior votei "não".
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senvolvimento com trabalhadores que tenham uma O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
sólida e ampla base de conhecimentos científicos e votam os Srs. Líderes?
tecnológicos, assim como, uma formação humanísti- O SR. RUBENS BUENO (PPS - PRo Sem revi-
ca que lhes permita uma compreensão de mundo. são do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "não".
S,?mente um currículo i~tegr~do 'possibil!ta a fo~~a- O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
çao de trabalhadores cldadaos com tais quallflca- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente o PL vota
ções. Um currículo de caráter apenas complementar, "sim". '
paralelo e fracionado, como prevê o Decreto nº
2.208/97, serve apenas para adestramento, pode
produzir súditos, jamais cidadãos.

Há, sem dúvida, a necessidade de requalificar
trabalhadores, na medida em que, cada vez mais a
microeletrônica e a informática fazem parte do pro
cesso de produção, em decorrência das inovações
tecnológicas. No entanto, não é por meio da fragmen
tação do ensino profissional, tentando atender ape
nas a treinamento específico que se poderá formar
trabalhadores qualificados.

Cabe à escola preparar o cidadão para a vida e
para o mundo do trabalho, ela não pode ser confundida
como se fosse o espaço para a formação técnica de
uma operação específica, este é o espaço da empresa
que deve assumir tal responsabilidade junto a seus tra
balhadores, até por necessidade dela mesma.

Obviamente, dadas as terríveis condições da
educação no País e a conseqüente baixa escolarida
de da população trabalhadora, além da existência de
contingentes, cada vez maiores de trabalhadores de
sempregados, não qualificados ou semi-qualificados,
a escola regular de ensino profissional não pode ficar
alheia a este problema, devendo responder com cur
sos especiais, de curta ou média duração, em convê
nio com empresas e com projetos de geração de em
prego.

Ao invés de estabelecer-se uma política para a
ampliação das escolas técnicas, estabelecer um de
bate nacional para definir as mudanças que devam
ser feitas nestes cursos para que respondam melhor
às demandas de hoje e do futuro, pensadas em fun
ção de um projeto nacional de desenvolvimento sobe
rano, impõem-se através de decreto, de forma autori
tária, mudanças profundas que podem atrasar em
anos o ensino profissional no Brasil.

O tema é extremamente polêmico, cabendo di
ferentes visões teóricas e políticas a seu respeito, exi
gindo portando um processo aberto e democrático de
debates, como corretamente vinha sendo conduzido
por esta casa. Com a edição do Decreto nº 2.208/97 o
debate foi interrompido com sérios prejuízos para a
educação e em particular, para o ensino profissional
neste País. É urgente, a revogação do Decreto nº
2.208/97 e a retomada da discussão deste tema."



EMENDA N2 4, DESTACADA:

Acrescente-se, aonde couber, a expressão:

Estimular com recursos públicos fede
rais e estaduais as instituições de educação
superior 51 constituir programas especiais de
titulação e capacitação de docentes, desen
volvendo e consolidando a pós-graduação
no País.
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O SR. BISPO RODRIGUES - Sr. Presidente, Quero dizer a V. Exªs que tenho dois filhos que
peço a palavra pela ordem. estudam em faculdades. Estão se formando como ad-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. vogados e pagam mensalidades caríssimas. Por que
Exª a palavrà. vamos colocar o dinheiro que deveria ser investido

O SR. BISPO RODRIGUES - Sr. Presidente, nas escolas públicas, que estão falidas, dos municípi-
V. Exª permitiria que fizéssemos uma exposição de os, ~as escolas estaduai~ e f~d~rais, nos colégios
motivos daquela tribuna? particulares, nas escolas fllantroplcas?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sim no- Quero dizer que as escolas filantrópicas têm
bre Deputado. ' toda uma isenção de impostos - Imposto de Renda,

O SR. NILTON BAIANO _ Sr. Presidente peço a (PTU, ITBI. Existe toda uma legislação favorável às
palavra pela ordem. 'entid~des rel~giosas, filantrópicas e associações des-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem V. te Pais.
Exª a palavra. Portanto, peço aos Srs. Deputados que votem a

O SR. NILTON BAIANO (PPB _ ES. Sem revi- favor do ~inhei~o público para a escola pública. ,
são do orador.) - Sr. Presidente, na última votação vo- MUito obngado e que Deus abençoe o Brasil!
tei de acordo com a orientação do meu partido. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo

O SR. MARCUS VICENTE (Bloco/PSDB _ ES. a palavra ao Sr. Relator.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação O SR. NELSON MARCHEZAN (Bloco/PSDB-
anterior votei com o PSDB. RS, Sem revisão do orador.) - S"."r:- Presidente, em

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem a que ~ese a boa, intenção e o zel,o d? nobre Deputa-
palavra o Sr. Deputado Bispo Rodrigues, para enca- do BISpO, Rod~lg~e:, S.Exa. vai alem do que est~-
minhar a votação. belece a ConstltUlçao, que, no seu art. 213, determl-

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL _ RJ. na que os, r~cursos públicos ser.ã? .destinados às
Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, Sras. e Srs. escola~ ?~bhcas, pod.end? ser ~Ingl~o~ a esco!a~
Deputados, apresento esta emenda aditiva estabele- comUnlta~las, conf~ss,l?na~s ou fllantroplcas, deflnl-
cendo que todos os recursos públicos que for.em in- das em lei. O ~ue significa Iss~1-~~-adotarmosesse
vestidos no sistema de educação deverão ser desti- texto, contranare~os a Constlt~l?aO Feder~1. E vou
nados ao . t 'br d d - dar um exemplo simples: o credito educativo para

Sl~ ema pu ICO e e ucaçao. ", os estudantes das escolas privadas do País não po-
O projeto que estamos votando hOJe e mUito deria existir.

bom, foi bem elaborado, só que ele permite que o di- , ~" ,
nheiro público esteja indo para entidades privadas. I ~obrtl,anto, hta duma pre!etrencla notona para a es-

, co a pu Ica em o o o proJe o.
Vou ler um dos artigos para os nobres deputa- 'T. t' 750/ d b I 'ddos: lan o e que /0 os recursos esta e SCI os na

Constituição Federal, no art. 212, são destinados à
escola pública federal, às universidades públicas,
mas se permite, Sr. Presidente, atender àquela parte
da população que eventualmente estude numa esco
la filantrópica e que mereça o crédito educativo. O di
nheiro vai para a pessoa, e não para a escola.

É apenas isso que a Constituição Federal per
mite, e o projeto não avança ,em nada.

Aceitar esta proposta, Sr. Presidente, significa,
no meu entender, prejudicar largos segmentos da po
pulação carente que, infelizmente, ainda não têm
acesso à ~scola pública.

Portanto, o parecer é contrário.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em Ple

nário foi oferecida e vou submeter a votos a seguinte:

Em nenhum momento, quando se fala em desti
nar dinheiro público, se diz no projeto que é para enti-
dade pública. ,

O projeto tem várias janelas que permitem que
o dinheiro da educação, dinheiro público, dinheiro de
imposto, em vez de ir para a escola muniCipal, a es
cola estadual, as universidades federais, vá para as

_escolas filantrópicas particulares. Ele permite que
vinte e cinco por cento daquilo que é destimido à edu
cação pública seja investido nas escolas filantrópicas
particulares.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
Deputados que a aprovam permaneçam como se en
contram. (Pausa.)

Rejeitada.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a

mesa requerimento de destaque da bancada do PT,
de seguinte teor:

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, inciso 11

e § 21, do Regimento Interno, destaque para a vota
ção da Emenda nº 3 apresentada em Plenário, ao
Substitutivo ao PL nº 4.155/98 (de Plenário)

Sala das Sessões, Aloisio Mercadante - Pro
fessor Luizinho.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para en
caminhar, tem a palavra a Deputada Maria do Carmo
Lara.

A SRA. MARIA DO CARMO LARA (PT - MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a Emenda nQ 3 trata do Fundef, e nós
estamos propondo uma emenda substitutiva. Qual é a
diferença? Estamos propondo que também sejam in
cluídos no FUNDEF a educação infantil, o ensino mé
dio e a alfabetização de jovens e adultos.

Todos nós sabemos que nos nossos Municípios
a educação infantil sofreu muito ao ser retirada do
Fundef. Vários lugares não mais estão financiando a
educação infantil, porque ela está fora do Fundef, e
sabemos que a educação infantil é base para o ensi
no fundamental, que a criança precisa da educação
infantil, para chegar ao ensino fundamental com me
lhores condições.

Num país em que há 50% de analfabetos - em
outros há até mais -, retirar do Fundef a alfabetização
de jovens e adultos não contribui para avançarmos
em educação. O ensino médio também foi retirado do
Fundef.

Estamos propondo, na nossa emenda substituti
va, que sejam inseridos no Fundef a educação infantil,
o ensino médio e a alfabetização de jovens e adultos.

Essa é a proposta da emenda apresentada pelo
Partido dos Trabalhadores, assinada pelo Deputado
Aloizio Mercadante.

"Todos os recursos públicos que O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB - MG. Sem
forem investidos no sistema de educa- revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB, da mes-
ção deverão ser destinados ao sistema ma forma, compreende as boas intenções do Deputa-
público de educação". do Bispo Rodrigues, mas nós votaremos contraria

mente a essa proposta, seguindo a orientação do Re
lator, Deputado Nelson Marchezan.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"não".

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. Líderes?

O SR. RUBENS BUENO (PPS - PRo Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPS fica com o Re
lator e, portanto, é contrário ao destaque.

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
'Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PL,
logicamente, vota com a minha emenda, mesmo por
que a Constituição até permite investir eventualmente
em escola filantrópica, mas nunca privada.

O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PSB/PCdoB vota "sim" porque é muito importante
essa emenda.

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "sim".

O SR. EURICO MIRANDA (PPB - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "não".

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, mesmo compre
endo que é inconstitucional, a emenda mantém a
chama da luta de verba pública só para a escola públi
ca.

. Devido a essa simbologia, o PT vota "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, com todo o respei
to ao Deputado Bispo Rodrigues, que tem feito um
bom trabalho nesta Casa, gostaria de dizer que esse
assunto foi discutido no Colégio de Líderes.Mas o ilus
tre Relator, Deputado Nelson Marchezan, explicou por
que não poderia dar parecer a favor dessa emenda:
destinando-se os recursos públicos só a entidades pú
blicas, se extinguiria o crédito educativo, Sr. Presiden
te, que mantém milhares de estudantes pobres nas en
tidades filantrópicas e privadas deste País.

Portanto, o PFL, na sua linha social liberal de
dar oportunidade a todos, recomenda o voto "não"..

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".
V.Exa. tinha anunciado "não". Obrigado.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, assis
te razão ao Relator quando diz que a Constituição
não permite, e nós temos de votar aqui de acordo com

, a Constituição.

Por isso, o PMDB vota "não".



EMENDA Nº 3, DESTACADA:

Substitua-se o texto contido no documento ane
xo do do relator ao PL nº 4173/98, anexo, sub-item
11 .1, Diagnóstico, referente ao item V - Financiamen
to e Gestão, pelo seguinte texto:

V - Financiamento e Gestão
11.1 Diagnóstico
"A Emenda Constitucional nº 14 criou o Fundo

de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de va
lorização do Magistério, por Estado, seqüestrando
60% dos recursos vinculados á educação do estado e
dos respectivos municípios. O Estado, assim como
cada município, receberá dinheiro de volta na exata
proporção da oferta de matriculas no ensino funda
mentai, multiplicado pelo custo aluno a ser calculado
anualmente, de acordo com o disposto na Lei nº
9424/96 que regulamenta o fundo. Quando o cus
to-aluno não atingir um valor mínimo, exigido em lei, a
União complementa o fundo até que tal valor seja
atingido.

Como o calculo do custo~aluno se faz dividin
do-se o total dos recursos que compõe o fundo pelo
número de matrículas no ensino fundamental regular
existentes no Estado e se retoma o dinheiro ao Esta
do e aos municípios de acordo com o número de ma
trículas multiplicadas pelo custo-aluno, que é uma
média, alguns municípios poderão ser prejudicados
se a média for inferior ao custo-aluno já praticado pelo
município.

Há que se acrescentar ainda, que muitos muni
cípios vinham se dedicando á educação infantil e ao
ensino fundamental para aqueles que se encontram
fora da faixa etária. Estes municípios chegaram a per
der 60% de seus recursos para a educação, pois é
verdadeiramente impossível transformar suas matrí
culas de educação infantil em ensino fundamental de
um ano para outro, além de ser política, social e peda
gogicamente indesejável.

Um dos grandes avanços conquistados no pro
cesso constituinte refe~e-se á educação infantil que
abrange as crianças de zero a seis anos de idade em
creches e pré-escolas. Ao contrário da visão pura
mente assistencialista relativamente a esta atividade,
tem-se a compreensão da importância da educação
nesta faixa etária que permite um maior desenvolvi
mento da criança, em todos os aspectos, particular
mente na formação do futuro cidadão. Seguramente,
os investimentos neste nível de ensino prepararão a
criança para um melhor desempenho no ensino fun-
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em Ple- damental, evitando a evasão escolar e a repetência,
nário foi oferecida e vou submeter a votos a seguinte: assim como mantendo as crianças fora das ruas,

como também oferecendo um espaço adequado para
elas enquanto seus pais trabalham.

Não obstante, caiba apenas ao município a ofer
ta da educação infantil prevista constitucionalmente,
a legislação não prevê fonte específica para o financi
amento desta atividade.

A oferta do ensino fundamental é obrigatória, in
clusive para aqueles que estejam fora da faixa etária
correspondente. No entanto, as matrículas existentes
nesta atividade educacional não podem ser contadas
para recebimento de verbas oriundas do fundo, por
conta de veto presidencial.

O valor mínimo, o para o custo aluno foi estabe
lecido por Decreto em R$315,00 para o ano de 1998,
em flagrante desrespeito á Lei nº 9424/96, cujos crité
rios se obedecidos levariam a um valor de R$437,00.
Projeto de Decreto Legislativo apresentado pelo PT
para anular os efeitos do decreto presidencial foi facil
mente derrotado pela base governista. Para 1999 já
foi definido em novo decreto presidencial, o mesmo
valor.

Embora o MEC tenha tornado pública uma aná
lise ufanista sobre os resultados da aplicação do Fun
def, esta não é a mesma opinião daqueles que estão
diretamente envolvidos com a prática educacional.

Conforme estudos realizados pela CNTE Confe
deração Nacional dos Trabalhadores em Educação 
dos 32,4 milhões de alunos matriculados no ensino
fundamental, apenas 10,9 milhões foram beneficia
dos. Estes alunos se encontram em 2,703 municípios
que tiveram algum aumento em suas receitas educa
cionais e 21 ,5 milhões de alunos, não foram benefici
ados por nenhum acréscimo de receita educacional,
ao contrário, sofreram redução de recursos.

Os salários da imensa maioria dos profissionais
da educação continuam aviltados, embora o governo
federal faça alarde de um aumento médio de 12,9%
nas remunerações.

A média de reajuste foi de 18,4% nas redes mu
nicipais e de 7,7% nas estaduais, sendo que a maior
parte dos reajustes foram concedidos sob a forma de
abono, porque as administrações evitaram a constitu
ição de um piso salarial profissional.

No mesmo período, multiplicaram-se as contra
tações precárias e temporárias.

Ficaram excluídos de qualquer .benefício do
Fundef as merendeiras, porteiros, auxiliares de admi
nistração escolar e de manutenção da infra-estrutura.
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Aprovada a emenda 14, um acordo foi firmado dos, feita, na maioria das vezes, sem negociação, ali-
em plenário sobre pontos ainda pendentes, tais como ada à perda de capacidade dos municípios em garan-
a garantia da contabilização das matriculas na educa- tir o atendimento levou à redução da oferta, calculada
ção de jovens e adultos para efeito de recebimento de em 4,5%.
dinheiro do Fundef. Outros pontos, como a não utiliza- Como ocorreu na educação infantil, a educação
ção das verbas do salário educação para comple- de jovens e adultos sofreu o impacto da falta de ver-
mentação do fundo por parte da União, garantindo bas, particularmente em decorrência do veto presi-

- que este dinheiro fosse utilizado como verba adicio- dencial ao dispositivo da Lei nº 9424/96 que permitiria -
nal, conforme prevê a Constituição, como, também, a o cômputo do número das matrículas nos cursos pre-
repartição de 70% da quota estadual do salário edu- senciais para jovens e adultos para recebimento de
cação entre os Estados e seus municípios, conforme recursos do FUNDEF.
o número de matrículas no ensino fundamental. Os prejuízos sofridos por estes dois segmentos

Lamentavelmente, o acordo foi desrespeitado e da educação básica não são triviais. A educação in-
estes pontos foram vetados pelo Presidente da Repú- fantil é reconhecidamente uma etapa decisiva na for-
blica. mação das crianças. Permite que elas comecem um

O governo FHC, com a publicação do Decreto nS! processo de socialização e de aprendizado, extrema-
2440/97, mostra total desrespeito à Lei nQ 9424/96 mente úteis para a continuidade de sua escolariza-
que ele mesmo fez aprovar. Em conformidade com ção, particularmente para as crianças de famflias
esta lei deveriam ser suplementados os municípios mais carentes.
que não atingissem o "custo-aluno" no valor de A educação de jovens e adultos é uma exigência
R$437,00. O decreto presidencial, no entanto estabe- da cidadania, para uma participação efetiva da vida
Ieee apenas R$315,00 para o ano de 1998, benefici- econômica, política e social do País. No caso do Bra-
ando apenas os fundos de nove Estados (Alagoas, sil, trata-se de resgatar parte de uma dívida social
Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, que cresce a cada dia e mais rapidamente, quanto
Pernambuco e Piau~, com um total de menos se investe em educação. O Fundef é, em par-
R$543.348.500,OO. te, responsável pelo adiamento do resgate desta dívi-

Se fosse aplicada a lei, seriam beneficiados ain- da social.
da os seguintes Estados da federação: Minas Gerais, Tem sido generalizada a grita por parte de esta-
Paraná, Rio Grande do Norte, Rondônia, Sergipe e dos e municípios por uma distribuição de recursos
Tocantins, exigindo recursos da ordem de mais adequada, de tal forma a cobrir as necessidades
R$2.214.068.767,00. de atendimento da educação infantil, de jovens e

Para 1999, o governo FHC estabeleceu os mes- adultos e do ensino médio.
mos R$315,OO, novamente em flagrante desrespeito Considerando a importância da educação infan-
a lei. De acordo com os dados disponibilizados pela til na formação e desenvolvimento da criança, possi-
Secretaria do Tesouro Nacional, o custo aluno para bilitando um melhor aproveitamento do ensino funda-
1999 deveria ser da ordem de R$400,OO. mental e seguramente evitando a evasão e a repetên-

É interessante chamar a atenção para a queda cia, nossa proposta prevê a progressiva universaliza-
do "custo-aluno de R$437 para R$400 resultante do ção deste nível da educação básica, em especial da
aumento do número de matrículas, sem o necessário educação pré-escolar.
aumento de recursos. Para evitar a dispersão de esforços e garantir o

No ano passado, a partir de maio os Estados de fortalecimento do sistema educacional brasileiro, o
Alagoas e Paraíba perderam a complementação da sistema de ensino deve estarorganizado de forma so-
União, em função de terem atingido o valor do "cus- lidária entre a União, os Estados, o Distrito Fede,ral e
to-aluno", reduzindo os compromissos da União. Com os Municípios, de tal forma, que contemple as diversi-
o congelamento, para o ano de 1999, a estimativa é dades regionais e ao mesmo tempo garanta a integra-
que um número maior de Estados consiga atingir o lidade de um projeto nacional para a educação brasi-
valor do "custo-aluno", reduzindo, ainda mais, a parti- leira.
cipação da União. Esta proposta deve prever, também, a amplia-

A UNDIME, entidade que congrega os secretári- ção dos recursos federais para a educação, além de
os municipais de educação é enfática ao afirmar os propiciar uma justa distribuição de recursos entre es-
prejuízos para a educação infantil trazidos pelo FUN- tados e municípios, com gestão compartida entre es-
DEF. A retirada acelerada da participação dos Esta- tes entes da federação, de tal modo a atender as ne-
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cessidades de toda a educação básica. Assim, tor- O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
na-se possível o planejamento em função da realida- revisão do orador.) - Sr. Presidente, de acordo com o
de regional permitindo atender as diferentes necessi- encaminhamento da nossa Deputada Maria do Car-
dades existentes e eliminar as desigualdades presen- mo Lara, votamos "sim".
tes nos Estados, além de evitar a competição entre os O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
Estados e seus municípios na disputa por recursos, - RS. Sem revisão do orador.) - O PMDB vota "não",
traduzidos na oferta de matrículas. Sr. Presidente.

A União ficará responsável pela suplementação O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB - MG. Sem
financeira do Fundef para garantir a equalização dos revisão do orador.) - O Bloco Parlamentar PSDB/PTB
custos-aluno-qualidade de modo a garantir o padrão vota "não", Sr. Presidente.
mínimo de qualidade. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem

Com a criação do Fundef, ficaram excluídos os revisão do orador.) - O PFL vota "não", Sr. Presidente.
prof~s~ores de educ~ção i~fantil, do ensino es~ecial O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem
e medIa e da educaçao de Jovens e adultos, alem da estiver de acordo permaneça como se acha. (Pausa.)
total exclusão dos servidores não docentes da área Rejeitada
da educação, uma vez que tal fundo só prevê recur· . .
sos para pagamento dos professores do ensino fun- A SRA. RITA CAMATA - Sr. Presidente, peço a
damental. Esta proposta pretende resgatar a valoriza- palavra pela ordem. .
ção de todos os professores da educação básica e O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
dos profissionais não docentes, entendendo que sua V.Exa. a palavra.
exclusão é prejudicial á educação. A SRA. RITA CAMATA (Bloco/PMDB - ES. Sem

Finalmente, a criação dos Fundos de Desenvol- re~isão d~ oradora.) -.Sr. Presidente, na votação an-
vimento da Educação Básica e de Valorização dos tenor votei com o partido.
Profissionais da Educação vem resgatar o princípio O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri-
constitucional da educação que visa ao pleno desen- mento de Destaque para votação em separado da
volvimenta da pessoa, seu preparo para o exercício Emenda nº 14, apresentada na Comissão de Educa·
da cidadania e sua qualificação para o trabalho. ção, Cultura e Desporto.

Esta questão somente pode ser tratada em Senhor Presidente,
Emenda Constitucional. Este relatório propõe que Requeremos, nos termos do artigo 161, inciso 11
Emenda Constitucional contemplando estas ques- e § 2º, do Regimento Interno, destaque para a vota-
tões seja objeto de apreciação desta Casa" ção da Emenda nº 14/99 apresentada na SECO, ao

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Vamos Substitutivo ao PL n~ 4.193/9.8.
ouvir os Srs. Líderes. Sala das Sessoes, AlOISIO Mercadante - Pro-

Como vota o PPS? fessor Luizinho.
O SR RUBENS BUENO (PPS _ PR S'. O SR. ARACELY DE PAULA - Sr. Presidente,

_. . , . e,;, .revI peço a palavra pela ordem.
~:~t~~~~~dor.) - Sr. PreSidente, o PPS e contrano ao O S~~_PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem

V.Exa. a palavra.
O ~~. BISPO RODRIGUE~ (Bloco/PL - RJ. O SR. ARACELY DE PAULA (PFL - MG. Sem

Sem revlsao do orador.) - Sr. PreSidente, o Bloco Par- . _ . _
I t PUPSL t"'" revlsao do orador.) - Sr. PreSidente, nas votaçoes an-
amen ar vo a sim . , teriores votei conforme orientação do partido.

O ~~. AG~~LO QUEIROZ (,Bloco/PCdoB - DF. O SR:--PRESIDENTE (MichefTemer) - Para en-
Sem rEWIsao do orador.) - Sr. PreSidente, o Bloco Par- caminhar a favor tem a palavra a Deputada Iara Ber-
lamentar PSB/PCdoB vota "sim". nardi."

. _O SR. FERNANDO CO~UJA (PDT - se. Se~ A SRA. IARA BERNARDI (PT - SP. Sem revisão
revlsao do ,?~a~~r.) - Sr. PreSIdente, o PDT encaml- da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
nha o voto sim . encaminho o voto favorável ao destaque apresentado

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem à Emenda nº 14, que trata de gastos e financiamento
revisão do orador) - Sr. Presidente, o PV vota "sim". ' com relação à: implementação desse projeto.

O SR. EURICO MIRANDA (PPB - RJ. Sem revi- Estamos falando de um Plano Nacional de Edu-
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "não". cação e de recursos para que ele seja sério, para que
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de fato suas metas sejam cumpridas, com relação à tos públicos em educação, para atingir o
universalização dos ensinos fundamental e médio e equivalente a 7% do PIB, chegando a 10%
se dê destaque ao ensino infantil. CJ>m um gasto de do PIB ao final da década."
quase 86 milhões, apresentado no Plano Nacional de O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
Educação, precisaríamos, com essa conta, no míni- ouvir os Srs. Líderes.
mo destinar 8,7% do PIS para serem investidos em Como vota o PPS?
educação. Esse Pla~o simple~mente re:omenda, O SR. RUBENS BUENO (PPS - PRo Sem revi-
para que as metas sejam cumpridas, que 7 Yo do PIB - d d) S P 'd t PPS ' t ' .
sejam gastos em educação. Hoje, não gastamos nem sao o ora ar. - r, resl a,n ,e, o e,co~ rano ao
4%, quando os países civilizados, que realmente in- destaque, mantendo o relataria do substitutivo.
vestiram em educação aplicam muito mais que 10 ou O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
15% do seu PIS em educação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Par-

Então, não podemos votar um plano de metas lamentar PUPS!- vota "sim", a favor do destaque.
em que não estejam estabelecidos os instrumentos O ~~. INACIO ARRUDA (~loco/PCdoB - CE.
para que haja um salário justo para os professores a Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Par-
reforma das nossas escolas, um ensino fundamental lamentar PSB/PCdoB vota "sim".
de qualidade e aquilo que nós queremos para o ensino O SR. NELSON MARCHEZAN - Sr. Presidente,
universitário. Não podemos ter metas sem financia- peço a palavra pela ordem.
menta. Por isso, defendemos a proposta de que 10% O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
do PIS sejam aplicados em educação, para que ele V.Exa. a palavra.
seja realmente viável~ ou n?s estaremos votando si~- O SR. NELSON MARCHEZAN (Bloco/PSDB _
~Iesme~te metas e nao os Instrume~tos, a ade.quaçao RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria
financeira para que essas metas sejam cumpridas. de repetir os mesmos argumentos expendidos antes.

~~. Presidente, o relatório do Tri~unal de Contas A idéia de destinarmos 10% do PIB para a edu-
da U~lao aprovou as contas do Presidente Fern~ndo cação sonha com o irrealismo. Um dos principais as-
Henrique Ca~d?so, mas dest~:ou,_no seu relatório de sessores da Oposição, professor emérito, que foi
qu~se 500 paginas, ~ue a Um~o,nao ~a~tou o que de- membro do Conselho Nacional de Educação, teve
veria te: gasto nas ,areas. SOCiais, P~lnclpal~ente na oportunidade de se manifestar por escrito, dizendo
~u:açao, e que os Investlm~n!os teriam caldo de ~,7 que a proposta que apresentamos, de 7%, reúne o
bllh~es, em 199~, para ~,2 bllhoes, em 1999. Essa ~ a consenso e o bom senso, porque é o que podemos
realidade de h~e. Se nos quere~os um P.lano Nac/o- atingir. Oxalá possamos atingir isso, que significará
nal de Educaçao realmente factlvel, precisamos que 40% de aumento nos atuais recursos reais da educa-
i 0% do PIS sejam nele investidos. ção! Hoje isso significaria mais de 20 bilhões para a

Muito obrigada, Sr. Presidente. educação. Se conseguirmos isso, teremos feito o
O SR. ROBERTO ROCHA - Sr. presidente, mais importante que poderíamos fazer. A proposta de

peço a palavra pela ordem. 10% é um sonho e vai tornar o plano irreal. As pesso-
- - - O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem as que lerem o-plano não vão acreditar, vão dizer-que

V.Exa. a palavra. é irrealismo, que não poderemos atingir tais metas.
O SR. ROBERTO ROCHA (Sloco/PSDB - MA. O~ ~stados ~?idos apli,cam 50o/~ do ~IB e~ ~ducaçã~;

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Me~l~o, 4~~ 7'0, C~~ad~'A 5,~ 7'0, C.hl)e, ~ Yo, U~ug.ual,
_ Roberto Rocha votou "não" na votação anterior, _ _ 2,7 Yo, Core!aL 3.6 r'o, Tallandla, 3,6L~u-ª!nª,_5,"ª, DJ';!a:.

O SR PRESIDENTE (M' h lli ) _ E t _ ma,rca, 6,5%; Franç~, 5.'8%; Espanha, 4,8%; ReIno
_. IC e emer . m_vo a Unido 46% e por ai vai.

çao a Emenda nQ 14, apresentada na Comlssao de ' '_' . ,
Educação, Cultura e Desporto: ,Entao, Sr. Presldent~, temos de.pegar o que e

posslvel e lutar para que ISSO se realize. Agora, vou
"Dê-se à meta nº 1, do item 11.3.1 - dar a oportunidade àqueles que defendem 10% para

Objetivos e Metas (Financiamento) do Subs- que emendem a minha emenda e consigam os votos
titutivo do Relator ao Projeto de Lei nº 4173, para pôr 10%. Nada impede isso. Este dispositivo aqui
de 1998, a seguinte redação. é um indicativo, mas não tem força para superar a

15. Elevação em cinco anos, pelo es- Constituição. Estou já apresentando emenda, com
forço conjunto da União, dos Estados do mais de duzentas assinaturas, e vou tentar conseguir.
Distrito Federal e dos Municípios, dos gas- Se pudermos na emenda elevar para 10%, vamos fa-



"21. Ampliar,' progressivamente jorna
da escolar visando expandir a escola de
tempo integral, que. abranja um período de
pelo m~nos sete horas diárias, com previ
são de professores e funcionários em núme
ro suficiente."

"18. Adotar progressivamente o atendi
mento em tempo integral para as crianças
de Oa 3 anos, prioritariamente para aquelas
cujas famílias apresentem necessidade eco
nômica ou social mais premente. A mesma
solução será adotada também para as cri
anças de 4 a 6 anos das famílias de reda
mais baixa quando os pais ou responsáveis
trabalham fora de casa ou quando as crian
ças vivem com apenas um dos genítores."

2 - ·Np subitem 21 (pág. 258), do item 2.3
Objetivos e Metas, do tópico 2. Ensino Fundamen
tai, verbis:

EMENDA AGLUTINATIVA NQ 1
(Do Sr. Miro Teixeira)

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 122 do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados, e com fundamento:
1 - No subitem 18 (pág. 255), do item 1.3 Objeti

vos e Metas, do tópico 11 - Níveis de Ensino, A - Edu
cação Básica, que estabelece:

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
Deputados que estiverem de acordo permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

Rejeitada.

O SR. EULER MORAIS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. EULER MORAIS (Bloco/PMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, acompanhei a orientação de meu partido.

O SR. SÉRGIO BARROS (Bloco/PSDB - AC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, acompanhei a orientação do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa emenda aglutinativa nº 1, que propõe a altera·
ção dos itens nºs 18 e 21 , por tratarem de matéria co·
nexa ao subitem nº 18.

É proposta a seguinte redação:

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco PCdoB/PSB?

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PCdoB/PSB vota "sim", porque educação é básica
para o desenvolvimento do País. Sem isso não há
desenvolvimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PDT?

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota

Como vota o PSDB?

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PSDB/PTB encaminha "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PT?

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota
"sim".

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPB
vota "não".
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para 10%, vamos fazê-lo. Mas pôr aqui seria um ir- "sim" e entende que é preciso caminhar no sentido
realismo. Não tem sentido. E volto a dizer, Sr. Presi- de uma vinculação com o PIB.
dente: as melhores cabeças da Oposição, em con
tato comigo e até por escrito, dizem que a proposta
de 7% é o máximo que se podia atingir, reúne con
senso e bom senso.

Por isso, o parecer é contrário à emenda sus
citada agora.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O pare
cer é contra.

O SR. SANTOS FILHO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. SANTOS FILHO (PFL - PRo Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na primeira vota
ção, votei com a Liderança do meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PFL?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vota
"não". Trata-se de estabelecer limite em relação ao
PIB, não tem como fazê-lo.

O SR. EURICO MIRANDA (PPB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB -vota
"não".
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:3 ~ Na emenda nº 60, ao item 18 acima referido, para aquela que vem alimentada de casa, porque
de autoria do Dep. Agnelo Queiroz, verbis: esta até o rejeitaria.

"18. Ampliar progressivamente a ex- Então, .com~re~ndo o es~írito da e~enda do
tensão do tempo de permanência nas esco- Deputado ,~Iro Tel.~elra, .mas crel? que ele nao enten-
las, de forma a permitir a educação infantil deu o espJrlto aqUi mse~ldo, que e o de realmente.dar
em tempo integral" um tratamento diferenciado, para que a escola seja a

inclusão social, inserindo realmente os mais caren-
. Prc' 'omos .a seg.uinte Emenda Aglutinativa ~~s tes, preferencialmente no caso da pré-escola, de cri-
Itens 18 e 21 aCima citados, por tratarem de materra anças de zero a seis anos.

conexa.., . O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a
~o suMem 18 (pag. 285), propomos a seguinte palavra o nobre Deputado Miro Teixeira, para encami-

redaçao: nhar.

"18. Adotar progressivamente o atendi
mento em tempo integral para as crianças
de Oa 3 anos.

Sala das Sessões, de de 2000. - Deputado
Miro Teixeira, Líder do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Verifico
agora que o item XXI foi retirado. Portanto, estamos
apreciando requerimento relativo ao suMem XVIII.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
encaminhar. concedo a palavra ao Relator do proje
to, Deputado Nelson Marchezan.

O SR. NELSON MARCHEZAN (Bloco/PSDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o pa
recer deste Relator é contrário. E explico as razões.

Ainda não temos condições de atender a todas
as crianças. E o texto que se pretende substituir asse
vera o seguinte: "Adotar progressivamente o atendi
mento em tempo integral às crianças de O a 14 anos,
prioritariamente àquelas cujas famílias apresentem ne
cessidade econômica ou social mais premente."

A mesma solução também será adotada para
as crianças de 4 a 6 anos das famílias de renda
mais baixa, enquanto os pais ou responsáveis tra
balhem fora de casa ou quando as crianças vivam
com apenas um dos genitores.

Ora, o objetivo é dar preferência às pessoas
mais carentes.

E aqui há uma máxima, Sr. Presidente: temos
que tratar diferentemente as pessoas que são dife
rentes. Não podemos tratar igualmente pessoas que'
são oriundas de uma família rica, abastada, que
possuam condições de atender a esta escola, pa
gando-a, e as pessoas que não podem pagar. Então
estamos dando preferência às que não podem pa
gar escola. Não se quer fazer gueto nem diferença,
nem nada! É apenas o princípio de que, se uma cri
ança está faminta para aprender, temos que lhe dar
um prato de comida. Isso não significa que ele dá

o SR. MIRO TEIXEIRA (POT - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, há uma contradição nas palavras do De
putado Nelson Marchezan, porque ele adota o prin
cípio da jornada escolar em tempo integral para o
ensino fundamental. O que estou tentando é trazer
o mesmo princípio para crianças de zero a três
anos, pelo fato de que não se cria qualquer progra
ma pedagógico separando crianças por extratos
sociais.

Lamentavelmente, o ensino público não tem
uma qualidade que leve para a escola pública esses
ricos, aos quais se referiu o Deputado Nelson Mar
chezan. Não conheço nem em creches públicas
nem em pré_escola pública esses ricos a que se re·
feriu o Deputado Marchezan. Se existisse isso, eu
até comemoraria.

Gostaríamos que tivéssemos um ensino públi
co ao qual o filho do rico também freqüentasse. Po
rém, permitir tempo integral exclusivamente para ca
rentes de zero a seis anos significa não fazer; signi
fica não criar, significa não permitir, porque não se
podem separar, num mesmo estabelecimento, crian
ças de zero a seis anos, ou seja, aquelas que terão
o curso integral daquelas que não o terão.

Além do mais, uma das regras mais elementa
res ainda na discussão pedagógica é o convívio en
tre extratos sociais diferenciados. É ideal que a crian
ça carente possa ter um convívio com uma criança
de extrato social superior. Repito: o Deputado Mar
chezan cria essa mesmíssima condição para o ensi
no fundamental. Não entendo por que, para as crian
ças de zero a seis anos, isso se opere de maneira di
ferente.

Não tenho esperança de aprovar uma emenda
aglutinativa contra o voto do Relator. Neste plenário,
vemos os Líderes da base majoritária preparados
para votar mecanicamente com o Relator. Mas aqui
se está criando uma grave discriminação contra es-
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Como vota o PFL?

O PSDB como vota?

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, este é um
momento muito importante. Estamos concluindo vo
tação de matéria que, pelos próximos dez anos,
dará à educação brasileira algo que jamais teve: ar
ganicidade. a Deputado Nelson Marchezan dedi
cou_se exaustivamente a esse trabalho, que mere
ce o respeito de toda a Casa e engrandece I) Palrla
menta.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA ~ Vota com o
Relator, Sr. Presidente.

Vota com o Deputado Miro Teixeira.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"sim", portanto.

O SR. MENDES RIBEIRO F!UIO (Blo
co/PMDB - RS. Sem revisão do orador.) - SI'. Presi
dente, o PMDB vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) ~ Vote.
"não".

tão.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Eu queria fazer um apelo
ao Relator, Sr. Presidente.

Trata-se de matéria muito bem e){plicac!a pelo
Deputado Miro Teixeira. Acredito que o Deputado
Miro Teixeira mostrou a importância de não se dar
prioridade àqueles que mais necessitam, mas às cri
anças de zero a seis anos.

Queria fazer um apelo ao ilustre Relator, que
se conduziu tão bem, para que aceitasse a emenda
do Deputado Miro Tebceira.

Acho importante, e nós vamos socializar essa
questão do ensino, vamos dar prioridade 61.03 mais
pobres, mais humildes, sobretudo a todas a<.s crian
ças do Brasil de zero a seis anos de idade.

Portanto, eu faria um apelo ao Rels.tcw para
aceitar a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - E como
vota o PFL?

O SR. INÁCIO ARRUDA - Está posta a qIJ@g~

Como vota o PDT?

O SR. EURípEDES MIRANDA (PDT - Ra.
Sem revisão do orador.) - O PDT vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - a PDT
vota "sim".

Como vota o PPB?

O SR. EURICO MIRANDA (PPB - RJ. Sem re
visão do orador.) - O PPB vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - a PPB
vota "não".

ses pobrezinhos e contra os filhos da classe média Como vota o PT?
também que, de zero a seis anos, não poderão con- O SR. PROFESSOR LUlllNHO (PT ~ SP.
viver na mesma escola pública. Isso me parece odi- Sem revisão do orador.) - O PT vota. "sim", SI', Pfe~
asa acima de tudo! O convívio é fundamental para sidente.
que se acabe com essa fissura do tecido social, que
está levando a sociedade a cenas de tamanha vio- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota

"sim".
lência nos dias de hoje.

Não tenho esperança, mas fica consignado
que nós, do PDT, queremos a igualdade entre todos
os brasileiros.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Va
mos votar, então, a Emenda Aglutinativa nQ 1.

Como vota o Bloco Parlamentar PUPSL?

O SR. BISPO WANDERVAL (Bloco/PL - SP.
Sem revisão do orador.) - O PL, Sr. Presidente,
vota "sim"; com a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"sim".

Como vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós va
mos votar com o autor da emenda aglutinativa, por
que não é possível uma escola boa, para filhos de
pobres, onde não possam estar os netos do nosso
Relator Deputado Nelson Marchezan.

Se os filhos e os netos dele não estiverem lá,
jamais essa escola servirá para os pobres!

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não. Vota "sim".

Como vota o PPS?

O SR. RUBENS BUENO (PPS - PRo Sem re
visão do orador.) - O PPS vota "sim", Sr. Presiden
te, pela emenda aglutinativa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"sim".



Art. 51! Os Poderes da União, do Estado, do
Distrito Federal e dos Município empenhar-se-ão na
divulgação deste Plano e da progressiva realização
de seus objetivo e metas, para que a sociedade o
conheça amplamente e acompanhe sua implemen
tação.

Art. 72 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Sessões, 14 de junho de 2000. 
Deputado Nelson Marchezan.

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
LEI N2 4.155-C, DE 1998

Aprova o Plano Nacional de Educa
ção e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 12 Fica aprovado o Plano Nacional de Edu
cação, constante do documento anexo, com dura
ção de dez anos.

Art. 22 A partir da vigência desta lei, os Esta
dos, o Distrito Federal e os Municípios deverão, com
base no Plano Nacional de Educação, elaborar pia
nos decenais correspondentes.

Art. 32 A União, em articulação com os Esta
dos, o Distrito Federal, os municípios e a sociedade
civil, procederá a avaliações periódicas da imple
mentação do Plano Nacional de Educação.

§ 1º O Poder Legislativo, por intermédio das
Comissões de Educação, Cultura e Desporto da Câ
mara dos Deputados e da Comissão de Educação
do Senado Federal, acompanhará a execução do
Plano Nacional de Educação.

§ 2Q A primeira avaliação realizar-se-á no
quarto ano de vigência desta lei, cabendo ao Con
gresso Nacional aprovar as medidas legais decor
rentes, com vistas á correção de deficiências e
distorções.

Art. 4º A União instituirá o Sistema Nacional de
Avaliação e estabelecerá os mecanismos necessári
os ao acompanhamento das metas constantes do
Plano Nacional de Educação.

Art. 5º Os plano plurianual da União, do Esta
do, do Distrito Federal e dou Município serão elabo
rado de modo a dar suporte às metas constantes do
Plano Nacional de Educação e do respectivo plano
decenais.

Aprovada.

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o Bloco PCdoB/PSB se congratula com a sensi
bilidade do Relator.

a SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem
estiver de acordo permaneça como se acha. (Pau
sa.)
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Mas, Sr. Presidente, confesso que também te- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há SOM

nho dúvidas em relação a essa proposta. Fui procu- bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte
rado pelo Deputado Miro Teixeira, e, na linha do que
disse o Líder Inocêncio Oliveira, vou transferir ao
Relator a apreensão de muitos companheiros, ao
mesmo tempo em que lhe transmito nossa homena
gem e orgulho tucano pelo seu desempenho, e dei
xar apelo para que, avançando na sua posição inici
ai, permita que a matéria seja consensual, neste ins
tante, na Casa. Esse gesto belíssimo daria a esta
votação unanimidade em favor da educação brasile
ira, já que não haveria qualquer prejuízo no mérito
do projeto que elaborou.

Sr. Presidente, faço, portanto, esse apelo ao
Relator, pedindo que V.Exa. ouça S.Exa., com
quem, mais uma vez, em nome do PSDB, eu me
congratulo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
ouvir o Relator.

O SR. NELSON MARCHEZAN (Bloco/PSDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
verdade, não retiro nenhuma das palavras que dis
se: não significa discriminação, mas prioridade, tra
tar-se diferentemente.

Mas, já que há consenso, estamos encerrando
a votação e acho o projeto muito bonito, concordo
com todos os Líderes e retiro minha oposição, para
votarmos com unanimidade. (Palmas.)

O SR. EURICO MIRANDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. EURICO MIRANDA (PPB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB, em
face da mudança de posição do Relator, vota
"sim".
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I - INTRODUÇÃO
1. HISTÓRICO
A instalação da República no Brasil e o surgi

mento das primeiras idéias de um plano que tratasse
da educação para todo o território nacional acontece
ram simultaneamente. À medida que o quadro social,
polrtico e econômico do início deste século se dese
nhava, a educação começava a se impor como condi
ção fundamental para o desenvolvimento do Pais. Ha
via grande preocupação com a Instrução, nos seus di
versos níveis e modalidades. Nas duas primeiras dé
cadas, as várias reformas educacionais, ajudaram no
amadurecimento da percepção coletiva da educação
como um problema nacional.

Em 1932, um grupo de educadores, 25 homens
e mulheres da elite intelectual brasileira, lançou um
manifesto ao povo e ao governo que ficou conhecido
como "Manifesto dos Pioneiros da Educação". Propu
nham a reconstrução educacional, "de grande alcan
ce e de vastas proporções... um plano com sentido
unitário e de bases científicas..:lII

• O documento teve
grande repercussão e motivou uma campanha que
resultou na inclusão de um artigo específico na Cons
tituição Brasileira de 16 de julho de 1934. O art.150
declarava ser competência da União ''fixar o plano na
cional de educação, compreensivo do ensino de to
dos os graus e ramos, comuns e especializados; e co
ordenar e fiscalizar a sua execução, em todo o territó
rio do País". Atribuía, em seu art.152, competência
precípua ao Conselho Nacional de Educação, organi
zado na forma da lei, a elaborar o plano para ser apro
vado pelo Poder Legislativo, sugerindo ao Governo
au medidas que julgasse necessárias para a melhor
solução dos problemas educacionais bem como a

----aistribuição adequada de fundos especiais".
Todas as constituições posteriores, com exce

ção da Carta de 37, incorporaram, implícita ou explici
tamente, a idéia de um Plano Nacional de Educação.

.- Havia, subjacente, o consenso de que o plano devia
ser fixado por lei. A idéia prosperou e nunca mais foi
inteiramente abandonada.

O primeiro Plano Nacional de Educação surgiu
em 1962, elaborado já na vigência da primeira Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei ng

4.024, de 1961. Ele não foi proposto na forma de um
projeto de lei, mas apenas como uma iniciativa do Mi
nistério da Educação e Cultura, iniciativa essa apro
vada pelo então Conselho Federal de Educação. Era
basicamente um conjunto de metas quantitativas e
qualitativas a serem alcançadas num prazo de oito
anos. Em 1965, sofreu uma revisão, quando foram in
troduzidas normas descentralizadoras e estimulado-

ras da elaboração de planos estaduais. Em 1966,
uma nova revisão, que se chamou Plano Comple
mentar de Educação, introduziu importantes altera
ções na distribuição dos recursos federais, benefici
ando a implantação de ginásios orientados para o tra
balho e o atendimento de analfabetos com mais de
dez anos.

A idéia de uma lei ressurgiu em 1967, novamente
proposta pelo Ministério da Educação e Cultura e dis
cutida em quatro Encontros Nacionais de Planejamen
to, sem que a iniciativa chegasse a se concretizar.

Com a Constituição Federal de 1988, cinqüenta
anos após a primeira tentativa oficial, ressurgiu a
idéia de um plano nacional de longo prazo, com força
de lei, capaz de conferir estabilidade às Iniciativas go
vernamentais na área de educação. O art. 214 con
templa esta obrigatoriedade.

Por outro lado, a Lei ng 9.394, de 1996, que "es
tabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacio
nal", determina nos artigos 90 e 87, respectivamente,
que cabe à União, a elaboração do-Plano, em colabo
ração com os Estados, o Distrito Federal e os Municí
pios, e Institui a Década da Educação. Estabelece
ainda, que a União encaminhe o Plano ao Congresso
Nacional, um ano após a publicação da citada lei,
com diretrizes e metas para os dez anos posteriores,
em sintonia com a Declaração Mundial sobre Eq_uca-
ção para Todos. - - - -

Em 10 de fevereiro de 1998, o Deputado Ivan
Valente apresentou no Plenário da Câmara dos De
putados o Projeto de Lei ng 4.155, de 1998 que "apro
va o Plano Nacional de Educação". A construção des
te plano atendeu aos compromissos assumidos pelo
Fórum Nacional em Defesa da Escola-PúbHea; desde
sua participação nos trabalhos da Assembléia Nacio
nal Constituinte, consolidou os trabalhos do I e do 11
Congresso Nacional de Educação - CONED e siste
matizou contribuições advindas de diferentes seg
mentos da sociedade civil. Na justificação, destaca o
Autor a importância desse documento-referência que
"contempla dimensões e problemas sociais, culturais,
políticos e educacionais brasileiros, embasado nas
lutas e proposições daqueles que defendem uma so
ciedade mais justa e igualitária".

Em 11 de fevereiro de 1998, o Poder Executivo
enviou ao Congresso Nacional a Mensagem nQ

180/98, relativa ao projeto de lei que "Institui o Plano
Nacional de Educação". Iniciou sua tramitação na Câ
mara dos Deputados como 'Projeto de Lei ng 4.173, de
1998, apensado ao PL nº 4.155/98,. em 13 de março
de 1998. N~ Exposição de Motivos destaca oMinistro
da Educação a concepção do Plano, que teve como
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eixos norteadores, do pOr.lto de vista legal, a Constitu- cidadania e para o usufruto do patrimônio cultural da
ição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da sociedade moderna. O \S?rocesso pedagógico deverá
Educação Nacional, de 1996, e a Emenda Constituci- séfadequado as necessidades dos alunos e corres-
anal nº 14, de 1995, que Instituiu o Fundo de Manu- ponder a um ensino socialmente significativo. Priori-
tenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e dade de tempo Integral para as crianças das cama-
de Valorização do Magistério. Considerou ainda reali- das sociais mais necessitadas
zações ant:riores, principalmente o Plano Decenal 2. Garantia de ensino fundamental a todos os
de Educaçao para todos preparado de acordo com - . , .
as d

- d '.- . d I U que a ele nao tiveram acesso na Idade propna ou que
recomen açoes a reunlao organiza a pe a nes- - . . _ .

co e realizada em Jomtien, na Tailândia, em 1993. nao o conclUlr~m= A erradlca?ao do analfabetismo.faz
Além deste, os documentos resultantes de ampla mo- p~rte d~ssa pnondade, considerando-se a ~Ifabetlza.
bilização regional e nacional que foram apresentados ?a~de Jovens e ad~ltos como.ponto de pa~lda : parte
pelo Brasil nas conferências da Unesco constituíram Intrmseca ~es~e nlvel ~e ensino. ~ alfabetlzaçao de~-
subsídios igualmente importantes para a preparação S? popu~açao e entendida. no sentido amplo de doml-
do documento. Várias entidades foram consultadas nlo dos Instrumentos báSICOS da cultura letrada, das
pelo MEC, destacando-se o Conselho Nacional de opera.ções mat.emáticas elementar~s, ~a evolução
Secretários de Educação - CONSED e a União Naci- hlstón~~ da socl~ade hu~ana, da dlver~l~a?e do es-
anal dos Dirigentes Municipais de Educação _ paço flSICO e polltlco mundial e da constltulçao da so-
UNDIME. ciedade brasileira. Envolve, ainda, a formação do ci-

Os projetos foram distribuídos às Comissões de dadão responsável e consciente de seus direitos e
Educação, Cultura e Desporto; de Fina~ças e Tributa- deveres.
ção; e de Constituição, Justiça e de Redação. Na pri- 3. Ampliação do atendimento nos demais níveis
meira, é Relator, o Deputado Nelson Marchezan. de ensino - a educação infantil, o ensino médio e a

2. OBJETIVOS E PRIORIDADES educação superior. Está prevista a extensão da esco-
E ' t PI t b' . laridade obrigatória para crianças de seis anos de

m sm ese, o ano em como o jetlvos: Idade, quer na educação Infantil, quer no ensino fun-
• a elevação global do nível de escolaridade da damental, e a gradual extensão do acesso ao ensino

população; médio para todos os jovens que completam o nível
• a melhoria da qualidade do ensino em todos anterior, como também para os jovens e adultos que

0$ níveis; . não cursaram os níveis de ensino nas idades própri-
• a redução das desiguaidades sociais e regio- as. Para as demais séries e para os outros níveis, são

nais no tocante ao acesso e à permanência, com su- definidas metas de ampliação dos percentuais de
cesso, na educação pública e democratização da atendimento da respectiva faixa etária. A ampliação
gestão do ensino público, nos estabelecimentos ofici- do atendimento, neste plano, significa maior acesso,
ais, obedecendo aos princípios da participação dos ou seja, garantia crescente de vagas e, simultanea-
profissionais da educação na elaboração do projeto mente, oportunidade de formação que corresponda
pedagógico da escola e a participação das comunida- às necessidades das diferentes faixas etárias, assim
des escolar e local em conselhos escolares ou equi- como, nos níveis mais elevados, às necessidades da
valentes. sociedade, no que se refere a lideranças científicas e

Considerando que os recursos financeiros são tecnológicas, artísticas e culturais, políticas e intelec-
limitados e que a capacidade para responder ao de- tuais, empresariais e sindicais, além das demandas
safio de oferecer, uma educação compatível, na ex- do mercado de trabalho. Faz parte dessa prioridade a
tensão e na qualidade, á dos países desenvolvidos garantia de oportunidades de educação profissional
precisa ser construída constante e progressivamenfe, complementar à educação básica, que conduza ao
são estabelecidas prioridades neste plano, segundo o permanente desenvolvimento de aptidões para a vida
dever constitucional e as necessidades sociais. produtiva, integrada ás diferentes formas de educa-

1. Garantia de ensino fundamental obrigatório ção, ao trabalho, à ciência e à tecnologia.
de oito anos a todas as crianças de 7 a 14 anos, asse- 4. Valorização dos profissionais da educação.
gurando o seu ingresso e permanência na escola e a Particular atenção deverá ser dada à formação inicial
conclusão desse ensino. Essa prioridade inclui o ne- e continuada, em especial dos professores. Faz parte
cessário esforço dos sistemas de ensino para que to- dessa valorização a garantia das condições adequa-
das obtenham a formação mínima para o exercício da das de trabalho, entre elas o tempo para estudo e pre-
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paração das aulas, salário digno, com piso salarial e perdidas, será muito mais difícil obter os mesmos re-
carreira de magistério. sultados mais tarde.

S.Desenvolvimento de sistemas de Informação À medida que essa ciência da criança se demo-
e de avaliação em todos os níveis e modalidades de cratiza, a educação infantil ganha prestígio e interes-
ensino, inclusive educação profissional, contemplan- sados em investir nela.
do tamb,ém~ aperfeiçoamento dos processos d.e ~o- Não são apenas argumentos econômicos que
leta e dlfusao dos dados, como Instrumentos Indls- têm levado governos sociedade e famílias a investi-
pensá~eis para ,a gestão do sistema educacional e rem na atenção ás c;ianças pequenas. Na base des-
melhona do ensino. sa questão está o direito ao cuidado e à educação a

Este Plano Nacional de Educação define por partir do nascimento. A educação é elemento consti-
conseguinte: tutivo da pessoa e, portanto, deve estar presente des-

• as diretrizes para a gestão e o financiamento de o momento em que ela nasce, como meio e condi-
da educação; ção de formação, desenvolvimento, integração social

• as diretrizes e metas para cada nível e modali- e realização pessoal. Além do direito da criança, a
dade de ensino e Constituição Federal estabelece o direito dos traba-

d
' t' t f - I' Ihadores, pais e responsáveis, à educação de seus fi-

• as Ire nzes e me as para a ormaçao e va on- .
zação do magistério e demais profissionais da educa- Ihoste dep~nld,entes de z~rot a seis andos. Mas o arg_u-
_ ,. d men o socla e o que mais em pesa o na expressa0

çao, nos proxlmos ez anos.. . da demanda e no seu atendimento por parte da Poder
_Tratan,do-se,de metas gerais para o conjunto da Público. Ele deriva das condições limitantes das famí-

N~ç~o, sera ~~e.clso, como.desdo~r~~ento, adeq~~- lias trabalhadoras, monoparentais, nucleares, das de
çao as especificidades lo~als e d~efl~lçao de estr~tegl- renda familiar insuficiente para prover os meios ade-
as adequadas,.a cada ~I~cu~stancla, elaooraçao de quados para o cuidado e educação de seus filhos pe-
planos est~duals e mUniCipais. quenos e da impossibilidade de a maioria dos pais ad-

11 - NIVEIS DE ENSINO quirirem os conhecimentos sobre o processo de de-
A - EDUCAÇÃO BÁSiCA senvolvimento da criança que a pedagogia oferece.
1. EDUCAÇÃO INFANTIL Considerando que esses fatores continuam presen-
1.1 Diagnóstico tes, e até mais agudos nesses anos recentes, é de se
A educação das crianças de zero a seis anos supor que a educaç~? infantil c?ntinuará ~o~quistan-

em estabelecimentos específicos de educação infan- do espaço ~o cenan? e~ucaclonal braSIleiro ~om~
til vem crescendo no mundo inteiro e de forma bastan- uma necessidade social. ISSO, em parte, determinara
te acelerada, seja em decorrência da necessidade da a priorid~de que ~~ crianças da~ famílias de ~ai~a
família de contar com uma Instituição que se encarre- ren~a terao na pol~tlca d~ exp~nsao da educa~ao In-
gue do cuidado e da educação de seus filhos peque- fantll. No e~tanto, e precIso eVitar u~a educa?ao po:'
nos, principalmente quando os pais trabalham fora de bre. ~ara cnanças pobre~ e a reduçao da qualidade a
casa, seja pelos argumentos advindos das ciências medida que se democratiza o acesso.
que investigaram o processo de desenvolvimento da No Brasil, a educação das crianças menores de
criança. Se a inteligência se forma a partir do nasci- 7 anos tem uma história de cento e cinqüenta anos.
menta e se há "janelas de oportunidade" na infância Seu crescimento, no entanto, deu-se principalmente a
quando um determinado estímulo ou experiência partir dos anos 70 deste século e foi mais acelerado
exerce maior influência sobre a inteligência do que até 1993. Em 1998, estava presente em 5.320 Munici-
em qualquer outra época da vida, descuidar desse pios, que correspondem a 96,6% do total. A mobiliza-
período significa desperdiçar um imenso potencial ção de organizações da sociedade civil, decisões po-
humano. Ao contrário, atendê-Ia com profissionais es- líticas e programas governamentais têm sido meios
pecializados capazes de fazer a mediação entre o eficazes de expansão das matrículas e de aumento
que a criança já conhece e o que pode conhecer sig- da consciência social sobre o direito, a importância e
nifica investir no desenvolvimento humano de forma a necessidade da educação infantil.
inusitada. Hoje se sabe.que há períodos cruciais no É preciso analisar separadamente as faixas etá-
desenvolvimento, durante os quais o ambiente pode rias de O a 3 e de 4 a 6 anos, porque foram grupos tra-
influenciar a maneira como o cérebro é ativado para tados diferentemente, quer nos objetivos, quer por
exercer funções em áreas como a matemática, a lin- instituições que atuaram nesse campo, sejam públi-
guagem, a música. Se essas oportunidades forem cas ou privadas. A primeira faixa esteve predominan-
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temente sob a égide da assistência social e tinha uma aproximadamente 9,2 milhões de crianças, 4,3 mi-
característica mais assistencial, como cuidados físi- Ihões estavam matriculadas em pré-escolas no ano
cos, saúde, alimentação. Atendia principalmente as de 1997, equivalendo a 46,7%. 4á em 1998, ele caiu
crianças cujas mães trabalhavam'fora de casa. Gran- para 4,1 milhõe~ e 44%. O atentlimento maior se dá
de pan'l era atendida por instituições filantrópicas e nas idades mais próximas da escolarização obrigató-
associações comunitárias, que recebiam apoio finan- ria, de sorte que a maioria das crianças de 6 anos já
ceiro e, em alguns casos, orientação pedagógica de está na pré-escola.
algum órgão público, como a antiga.LBA. As estatísti- A partir de 1993, as matrículas quase estacioria-
cas informavam sobre os atendimentos conveniados, ram no patamar de 4,2 milhões, certamente não por
não havendo um levantamento completo de quantas ter alcançado a satisfação da demanda, uma vez que
crianças estavam freqüentando algum tipo de institui- o déficit de atendimento é bastante grande. Conside-
çáo nessa faixa etária. Estimativas precárias indica- rando o aumento do número de famílias abaixo do ní-
vam, até alguns anos atrás, um número de 1.400.000 vel de pobreza no Brasil, que vem se verificando nos
crianças atendidas na faixa de O a 3 anos. A Sinopse últimos anos, conclui-se que há uma demanda repri-
Estatística da Educação Básica reuniu dados de 1998 mída ou um não-atendimento das necessidades de
sobre a creche, indicando um atendimento de seus filhos pequenos. O Poder Público será cada vez
381.804 crianças, em Idades que variam de menos mais instado a atuar nessa área, o que, aliás, é dever
de 4 a mais de 9 anos. São dados incompletos, mes- constitucional, determinado pelo art. 208, IV da Cons-
mo porque só agora as creches começam a regis- tituição Federal.
tr~r-se nos órgãos de cad,astro educa~ional. Qu~lquer Observando a distribuição das matrículas entre
numero,. no entanto, s~ra uma quantidade mUito ~e- as esferas públicas e a Iniciativa privada, constata-se
quena diante da magmt.ud,e do segm~nt.? popula.clo- uma redução acentuada no atendimento por parte
nal de O a 3 anos, constltuldo de 12 mllhoes de cnan- dos Estados, uma pequena redução na área particu-
ças. lar e um grande aumento na esfera municipal. Em

A maioria dos ambientes não conta com profis- 1987, os Estados atendiam 850 mil e, em 1997, so-
sionais qualificados, não desenvolve programa edu- mente 600 mil, baixando sua participação no total de
cacional, não dispõe de mobiliário, brinquedos e ou- matrículas de 25,9% para 9,6% e as da iniciativa pri-
tros materiais pedagógicos adequados. Mas deve-se vada, de 34 para 24%. Em 1998, a retração foi maior
registrar, também, que existem creches de boa quali- ainda: para 396 mil matrículas. Já os Municípios pas-
dade, com profissionais com formação e experiência saram, naquele período, de 1,3 milhão de matrículas
no cuidado e educação de crianças, que desenvol- para 2,7 milhões, aumentado sua parcela, no conjun-
~m proposta pedagógica de alta qualidade educaci- to, de 39,2% para 66,3%. Esse fenômeno decorre da

UI d. Bons materiais pedagógicos e uma respeitável expressão e pressão da demanda sobre a esfera de
literatura sobre organização e funcionamento das ins- governo (municipal) que está mais próximo as famíli-
tituições para esse segmento etário vêm sendo pro- as e corresponde à prioridade constitucional de atua-
duzidos nos últimos anos no país. ção dos Municípios nesse nível, simultaneamente ao

Por determinação da LDB, as creches atende- ensino fundamental.
rão crianças de zero a três anos, ficando a faixa de 4 a A distribuição das matriculas, quanto ao gênero,
6 para a pré-escola e deverão adotar objetivos educa- esta equilibrada: feminino, 49,5% e masculino, 50,5%.
cionais, transformando-se em instituições de educa- Esse equilíbrio é uniforme em todas as regiões do
ção, segundo as diretrizes curriculares nacionais País. Diferentemente de outros países e até de preo-
emanadas do Conselho Nacional de Educação. Essa cupações internacionais, em nosso País essa ques-
determinação segue a melhor pedagogia, porque é tão não requer correções.
nessa idade, precisamente, que os estímulos educati- Existiam, em 1998, 78.106 pré-escolas, das
vos têm maior poder de influência sobre a formação quais o Nordeste detém quase metade (47,5%) e o·
da personalidade e o desenvolvimento da criança. Sudeste, ~ delas. Em relação a 1987, observa-se o
Trata-se de um tempo que não pode estar descurado mesmo fenômeno que ocorreu com as matriculas: os
ou mal orientado. Esse é um dos temas importantes Estados se retrairam, e mais acentuadamente a partir
para o PNE. de 1994, pois em 1993 detinham 31 % dos estabeleci-

Para a faixa de 4 a 6 anos, dispomos de dados mentos e, atualmente, somente 8,8%. Os Municípios
mais consistentes, coletados pelo sistema nacional passaram de 47,4% para 65,7% e a iniciativa privada,
de estatísticas educacionais. De uma população de de 22,7% para 25,4%. Em relação ao número de alu-
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nos por estabelecimento, é interessante observar que no fundamental, onde o espaço externo é restrito e
quase metade (45%) atende até 25 alunos, o que ca- tem que ser dividido com muitos outros alunos. Dada
racteriza pequenas unidades pré-escolares de uma a importância do brinquedo livre, criativo e grupo nes-
sala. Com 51 e mais alunos temos apenas 29,4% dos sa faixa etária, esse problema deve merecer atenção
estabelecimentos.' especial na década da educação, sob pena de termos

Das 219 mil funções docentes, 129 mil são mu- uma educação infantil descaracterizada, pela predo-
nicipais; 17 mil, estaduais e 72,8 mil, particulares. Em minância da atividade cognoscitiva em sala de aula.
torno de 13% dos professores possuem apenas o en- Há que se registrar, também, a inexistência de
sino fundamental, completo ou Incompleto; 66% são energia elétrica em 20% dos estabelecimentos, fican-
formados em nível médio e 20% já têm o curso superi- do 167 mil crianças matriculadas sem possibilidade
oro De 1987 para 1998 houve aumento do número dos de acesso aos meios mais modernos da informática
diplomados em nível universitário trabalhando na como instrumentos lúdicos de aprendizagem. Serão
educação infantil (de 20 para 44 mil), elevando o per- essas, certamente, pré-escolas da zona rural. Mais
centual nessa categoria em relação ao total de pro- grave é que 58% das crianças freqüentam estabeleci-
fessores, o que revela uma progressiva melhoria da mento sem sanitário adequado, sendo 127 mil em es-
qualificação docente. Os com ensino médio completo tabelecimento sem esgoto sanitário, mais da metade
eram 95 mil em 1987 e em 1998 já chegavam a 146 das quais, no Nordeste.
mil. Esses dados são alvissareiros, considerando-se Finalmente, um diagnóstico das necessidades
que nos primeiros anos de vida, dada a maleabilidade da educação infantil precisa assinalar as condições de
da criança às interferências do meio social, especial- vida e desenvolvimento das crianças brasileiras. A po-
mente da qualidade das experiências educativas, é breza, que afeta a maioria delas, que retira de suas fa-
fundamental que os profissionais sejam altamente mOias as possibilidades mais primárias de alimentá-Ias
qualificados. Nível de formação acadêmica, no entan- e assisti-Ias, tem que ser enfrentada com politicas
to, não significa necessariamente habilidade para abrangentes que envolvam a saúde, a nutrição, a edu-
educar crianças pequenas. Daí porque os cursos de cação, a moradia, o trabalho e o emprego, a renda eos
formação de magistério para a educação Infantil de- espaços sociais de convivência, cultura e lazer. Pois to-
vem ter uma atenção especial à formação humana, à dos esses são elementos constitutivos da vida e do de-
questão de valores e ás habilidades específicas para senvolvimento da criança. O efeito sinergético de
tratar com seres tão abertos ao mundo e tão ávidos ações na área da saúde, nutrição e educação está de-
de explorar e conhecer, como são as crianças. monstrado por avaliações de políticas e programas.

Outra questão importante a analisar é o número Dai porque a intervenção na infância, através de pro-
de crianças por professor pois, nessa faixa etária, as gramas de desenvolvimento infantil, que englobem
crianças precisam de atenção bastante individualiza- ações integradas de educação, saúde, nutrição e apo-
da em muitas circunstâncias e requerem mais cuida- io familiar são vistos como um importante instrumento
dos dos adultos do que nos níveis subseqüentes da de desenvolvimento econômico e social.
escolariza~ão. No setor público, a relação é de 21,0 A Sinopse Estatística da Educação Básica 1999
por 1 na esfera municipal e de 23,4, na estadual, o . -r-ewst-ra um decréscimo de cerca de 200 mil matricu-
que é um bom número para a faixa de 4 a 6 anos. O las na pré-escola, em 1998, persistindo, embora em
setor privado baixa a média nacional para 18,7, pois número menor (159 mil), em 1999. Tem-se atribuido
está com 14 crianças por professor. Esses valores essa redução á implantação do Fundef, que contem-
são semelhantes em todas as regiões. piou separadamente o ensina fundamental das eta-

Em relação à infra-estrutura dos estabelecimen- pas anterior ~ posterior da ed~cação ~ásica. Recur-
tos, relativamente a 1998, há que se apontar que sos antes apll~a?~s na educaçao Infan~11 foram carre-
4.153 pré-escolas, que atendem a 69.714 crianças, ados, por ~umclplos e Esta?os,. ao .en.sl~o fundamen-
não têm abastecimento de água, 84% das quais se si- t~, t~ndo ~Ido fe~hadas mUitas Ins!ltUlço~S de educa-
tuam no Nordeste. Essa carência ocorre para menos çao infantil. Na deca~a da educaç~o, tera que ser en-
de 0,5% das crianças atendidas nas regiões Sudeste, contrad~ ~ma solu~a~ para as d~ver~as demand~s,
Sul e Centro-Oeste. Além disso, 70% dos estabeleci- sem preJulzo da prrorrdade constItucional do ensino
mentos não têm parque infantil, estando privadas da fundamental.
rica atividade nesses ambientes nada menos que 1.2 Diretrizes
54% das crianças. E possível que muitos dos estabe- A educação Infantil é a primeira etapa da Educa-
lecimentos sejam anexos a escolas urbanas de ensi- ção Básica. Ela estabelece as bases da personalida-
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de humana, da inteligência, da vida emocional, da 50- No horizonte dos dez anos deste Plano Nacional
cialização. As primeiras experiências da vida são as de Educação, a demanda de educação infantil poderá
que marcam mais profundamente a pessoa. Quando ser atendida com qualidade, beneficiando a toda crian-
positivas, tendem a reforçar, ao 19!:1go da vida, as ati- ça que necessite e cuja família queira ter seus filhos
tudes de autoconfiança, de cooperação, solidarieda- freqüentando uma instituição educacional. Para tanto,
de, responsabilidade. As ciências que se debruçaram requerem-se, ademais de orientações pedagógicas e
sobre a criança nos últimos cinqüenta anos, investi- medidas administrativas conducentes á melhoria da
gando como se processa o seu desenvolvimento, co- qualidade dos serviços oferecidos, medidas de nature-
incidem em afirmar a importância dos primeiros anos za política, tais como decisões e compromissos políti-
de vida para o desenvolvimento e aprendizagem pos- cos dos governantes em relação ás crianças, medidas
teriores. E têm oferecido grande suporte para a edu- econômicas relativas aos recursos financeiros neces-
cação formular seus propósitos e atuação a partir do sários e medidas administrativas para articulação dos
nascimento. A pedagogia mesma vem acumulando setor7s ,da política social, envolvidos ~o atendimento
considerável experiência e reflexão sabre sua prática dos dlre!tos e da~ n:c~sslda~es das cr~anças, como a
nesse campo e definindo os procedimentos mais ade- Educaçao, a AS~lstencla Social" a J~stlça, o ,T~abal~o,

quados para oferecer às crianças interessantes, de- a Cultura, ,a S~ude e as ~omumc.a?oes SOCiaiS, alem
safiantes e enriquecedoras oportunidades de desen- das orgamzaçoes da sociedade CIVil.
volvimento e aprendizagem. A educação Infantil Inau- Na distribuição de competências referentes á
gura a educação da pessoa. educação infantil, tanto a Constituição Federal quanto

Essa educação se dá na família, na comunidade a LDS são explícitas na c~-r:~ponsabilidade d~,:; três
e nas instituições. As instituições de educação Infantil esferas. ~e gove~no - ~umclplos, E~t~do, e Unia? - e
vêm se tornando cada vez mais necessárias, como da famlha. A artlculaç~o com a. famlha VIS~, mais do
complementares à ação da família, o que já foi afirma- que qualquer outra co~sa, ao mutuo conhe~lmento de
do pelo mais importante documento internacional de proce~sos de educaça3' valo~~s, expectativas, de tal
educação deste século, a Declaração Mundial de maneira que a educ~çao familiar e a ~scolar se c~m-
Educação para Todas (Jomtien Tailândia 1990). plementem e se en~lqueçam, produzindo aprendlz~-

, , '. . ' gens coerentes, mais amplas e profundas. Quanto as
ConSidera-se, no âmbito internacional, que a esferas administrativas, a União e os Estados atuarão

educação infantil terá um papel cada vez maior na for- subsidiariamente, porém necessariamente, em apoio
mação integral da pessoa, no desenvolvimento de técnico e financeiro aos Municípios, consoante o art.
sua capacidade de aprendizagem e na elevação do 30, VI da Constituição Federal.

nr~el de,lnt:lig~ncia das pess~as, mesmo porque i~- As Inversões financeiras requeridas para cum-
t~hgênclana? e herdada gen~tlcamente,nem transm~- prir as metas de abrangência e qualidade deverão ser
tida pel~ ensino, m~s cons~U1da ~ela crl~nça, a pa~tlr vistas sobretudo como aplicações necessárias em di-
do nasclme~to, na Int~raçaoA sO~lal mediante a aç~o reitos básicos dos cidadãos na primeira etapa da vida
s~bre os ~bJe~os: as clrcunst~nclas e os fatos. A~aha- e como investimento, cujas taxas de retomo alguns
çoes longitudinais, embora ainda em pequeno nume- estudos já indicam serem elevadas.
ro, Indicam os efeitos positivos da ação educacional -A- - t t- I' d • d d '

" d 'd 't't ' - 'f' s me as es ao re aCiona as a eman a manl-
nos primeiros anos e VI a, em InS I ulçoes especl 1- f t _. d d t 'I d f' 'd 1 •_. es a, e nao a eman a po enCla, e Im a pe o nu-
cas ou em programas de atençao educativa, quer 50- d' f' t' , . d _.

, A . ' mero e cnanças na alxa e ana, pOIS a e ucaçao In-
bre a Vida a,cadem~ca p~sterlor, quer sobre outros a~- fantil não é obrigatória, mas um direito da criança. Os
-pectos da v~da sO~lal.Ha bastante s~gu~ança,em a!lf- fatores históricosquecreterminarrra demanda conti=
mar que o investimento e~ ~ducaçao,infantil obtem nuam vigentes em nossa sociedade, tornando-se
uma taxa de retomo economlco superior a qualquer cada vez mais óbvios, acrescentando-se a eles a pró-
outro. pria oferta como motivadora da procura. Afinal a exis-

As diretrizes curriculares nacionais para a edu- tência da possibilidade de acesso e o conhecimento
cação infantil, definidas pelo Conselho Nacional de dos benefícios da freqüência a um centro de educa-
Educação, consoante determina o art. 90, IV da LOS, ção infantil de qualidade induzem um número cada
complementadas pelas normas dos sistemas de ensi· vez maior de famílias a demandar uma vaga para
no dos Estados e Municípios, estabelecem os marcos seus filhos. Importante, nesse processo, é o cuidado
para a elaboração das propostas pedagógicas para na qualidade do atendimento, pois só esta o justifica e
as crianças de O a 6 anos. produz resultados positivos.
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A formação dos profissionais da educação infan- tado por muitas pesquisas, o atendimento de qual-
til merecerá uma atenção especial, dada a relevância quer criança num estabelecimento de educ.ação in-
de sua atuação como mediadores no processo de de- fantil é uma das mais sábias estratégias de desenvol-
senvolvimento e aprendizagem. A qualificação especí- vimento humano, de formação da inteligência e da
fica para atuar na faixa de zero a seis anos inclui o co- personalidade, com reflexos positivos sobre todo o
nhecimento das bases científicas do desenvolvimento processo de aprendizagem posterior. Por isso, no
da criança, da produção de aprendizagens e a habili- mundo inteiro, esse segmento da educação vem
dade de reflexão sobre a prática, de sorte que esta se crescendo significativamente e vem sendo recomen-
tome, cada vez mais, fonte de novos conhecimentos e dado por organismos e conferências internacionais.
h~bilidad:s ~a edu~~ção das crianças. Além_da forma- Considerando, no entanto, as condições concre-
çao ac~dem.lca preVia, requer-se a ,fo~maçao perma- tas de nosso País, sobretudo no que se refere à Iimita-
nente, Insenda no trabalho pedagoglco, nutnndo-se ção de meios financeiros e técnicos, este plano pro-
dele e renovando-o constantemente. põe que a oferta pública de educação infantil conceda

Para orientar uma prática pedagógica condizen- prioridade às crianças das famílias de menor renda,
te com os dados das ciências e mais respeitosa pos- situando as instituições de educação infantil nas áre-
sível do processo unitário de desenvolvimento da cri- as de major necessidade e nelas concentrando o me-
ança, constitui diretriz importante a superação das di- Ihor de seus recursos técnicos e pedagógicos. De-
cotomias creche/pré-escola, assistência ou assisten- ve-se contemplar, também, a necessidade do atendi-
cialismo educação, atendimento a carentes/educa- mento em tempo integral para as crianças de idades
ção para classe média e outras, que orientações polí- menores, das famílias de renda mais baixa, quando
ticas e práticas sociais equivocadas foram produzindo os pais trabalham fora de casa. Essa prioridade não
ao longo da história. Educação e cuidados constituem pode, em hipótese alguma, caracterizar a educação
um todo indivisível para crianças indivisíveis, num infantil pública como uma ação pobreJ!.ara pobres. O
processo de desenvolvimento marcado por etapas ou que este plano recomenda é uma educação de quali-
estágios em que as rupturas são bases e possibilida- dade prioritariamente para as crianças mais sujeitas
des para a seqüência. 1\10 período dos dez anos co- à exclusão ou vitimas dela. A expansão que se verifi-
berto por este plano, o Brasil poderá chegar .a uma ca no atendimento das crianças de 6 e 5 anos de Ida-
educação infantiFque abarque o segmento etário O a de conduzirá invariavelmente à universalização,
6 anos (ou O a 5, na medida em que as crianças de 6 ,I transcendendo a questão da renda familiar.
anos ingressem no ensino fund~~ental) sem os, per': A norma constitucional de integração das crian-
calços das passagens traumatlcas, que eXigem , " ; . _
"d t -" t h ' n . h ças especiais no sistema regular sera, na educaçao
a,ap aç~o en re o que oJe ~ons I tUI a c;ec e e ~ infantil, Implementada através de programas específi-
pre~esc??, ~omo ~emf oc~rren ~ ~n re es a e a pn- cos de orientação aos país, qualificação dos profes-
melra sene ~ ensino un amen a . sores, adaptação dos estabelecimentos quanto às

.As medidas proP.ost~s por este plano ?~cenal condições físicas, mobiliário, equipamentos e materi-
~ara Implem~ntar,as dlretnzes e os_ref.eren~lals cur- ais pedagógicos. Quando a avaliação recomendar
nculares naCionaiS p~ra a educaç8:0 infantil ~e en- atendimento especializado em estabelecimentos es-
quadram na ~ersp~ctlva d~ melhona ?a quah?ad~. pecíficos, diretrizes para essa modalidade constarão
No entanto, e precIso sublinhar que e uma diretriZ do capitulo sobre educação especial.
nacional a respeita às diversidades regionais, aos , ,
valores e às expressões culturais das diferentes lo~ 1.3 ObJetiVOs e Metas
calidades, que formam a base sócio-histórica sobre 1. Ampliar a oferta de educação infantil de forma,
a qual as crianças iniciam a construção de suas a atender, em cinco anos, a 30% da população de até
personalidades. 3 anos de idade e 60% da população de 4 e 6 anos,

A educação Infantil é um direito de toda criança (ou 4 e 5 anos e, até o final da década, alcançar· a
e uma obrigação do Estado (art. 208, IV da Constitui~ meta de 50% das crianças de O a 3 anos e 80% das
ção Federal. A criança não está obrigada a freqüentar de 4 e 5 anos. _ , ,
uma instituição de educação infantil, mas sempre que 2. Elaborar, no prazo de um ano, padroes mlnl-
sua família deseje ou necessite, o Poder Público tem mos de Infra-estrutura para o funcionamento adequa- ,
o dever de atendê~la. Em vista daquele direita e dos do das Instituições de educação infantil (creches e
efeitos positivos da educação Infantil sobre o desen- pré-escolas) públicas e privadas, que, respeitando as ,
volvimento e a aprendizagem das crianças, já consta- diversidades regionais, assegurem o atendimen,to-.



1M a"iniciativa para cumprimento deste Objetivo/Meta deperid~
da iniciativa da União;
(**) é exigida a colaboração da União.

6. A partir da vigência deste piano, somente ad
mitir novos profissionais na educação infantil que pos
suam a titulação mínima em nível médio, modalidade
normal, dando se preferência à admissão de profissio
nais graduados em curso específico de nível superior.
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das características das distintas faixas etárias e das 7. No prazo máximo de três anos a contar do iní-
necessidades do processo educativo quanto a: cio deste plano, colocar em execução programa de

a) espaço interno, com iluminação, insolação, formação em serviço, em cada município ou por gru-
ventilação, visão para o espaço externo, rede elétrica pos de Município, preferencialmente em articulação
e segurança, água potável, esgotamento sanitário; com instituições de ensino superior, com a coopera-

b) Instalações sanitárias e para a higiene pesso- ção téc~ica_e financeira da União e dos Estados, para
ai das crianças; a atuah~açao permane~te,e o,aprofundamento dos

c) instalações para preparo e-ou serviço de ali- con~e~lmen~os dos profiSSionais que a~uam na edu-
mentação; caç~? I~f~ntll, bem como para a formaçao do pessoal

d) b· , di' aUXIlIar.
am lente Interno e externa para o esenvo VI- 8 A d ' t d M'

t d r'd d f d' t" . ssegurar que, em OIS anos, o os os um-
. men o as a IVI a ~s, con orme_as, Ire ~IZ~S c~rncu- cípios tenham definido sua política para a educação

~~~~u:~,~~~g~~2~~~i~~~~c~o~~~n~~~~I~I~~~il~~~e~ infantil, comi baSte nas dtiredtriz~s nacionais, tn_as ndor-
d . mas comp emen ares es a uals e nas suges oes os

o, referenciais curriculares nacionais.
e) mobiliário, equipamentos e materiais pedagó- 9. Assegurar que em três anos, todas as institui-

gicos; ções de educação infantil tenham formulado, com a
f) adequação às características das crianças participação dos profissionais de educação neles en-

especiais.** volvidos, seus projetos pedagógicos.**
3. A partir do segundo ano deste plano, somen· 10. Estabelecer em todos os Municípios, no

te autorizar construção e funcionamento de Institui- prazo de três anos, sempre que possível em articu-
ções de educação infantil, públicas ou privadas, que lação com as Instituições de ensino superior que te·
atendam aos requisitos de infra-estrutura definidos no nham experiência na área, um sistema de acompa-
item anterior. nhamento, controle e supervisão da educação

4. Adaptar os prédios de educação infantil de Infantil, nos estabelecimentos públicos e privados,
sorte que, em cinco anos, todos estejam conformes visando ao apoio técnico-pedagógico para a melho·
aos padrões mínimos de Infra-estrutura estabeleci- ria da qualidade e à garantia do cumprimento dos
dos. padrões mínimos estabelecidos pelas diretrizes na·

5. Estabelecer um Programa Nacional.de For- cionais e estaduais.
mação dos Profissionais de educação infantil, com a 11. Instituir mecanismos de colaboração entre
colaboração da União, Estados e Municípios, inclusi- os setores da educação, saúde e assistência na ma-
ve das universidades e institutos superiores de edu- nutenção, expansão, administração, controle e avalia-
cação e organizações não-governamentais, que reali· ção das instituições de atendimento das crianças de O
ze as seguintes metas: a 3 anos de idade.

a) que, em cinco anos, todos os dirigentes de 12. Garantir a alimentação escolar para as cri-
instituições de educação infantil possuam formação anças atendidas na educação infantil, nos estabeleci-
apropriada em nível médio (modalidade Normal) e, mentos públicos e conveniados, através da colabora-
em dez anos, formação de nível superior; ção financeira da União e dos Estados.**

b) que, em cinco anos, todos os professores te- 13. Assegurar, em todos os Municípios, o forne-
nham habilitação específica de nível médio e, em dez cimento de materiais pedagógicos adequados às fai-
anos, 70% tenham formação específica de nível su- xas etárias e às necessidades do trabalho educacio-
perior.** nal, de forma que, em cinco anos, sejam atendidos os

padrões mínimos de infra-estrutura definidos na meta
n2 2.**

14. Incluir as creches ou entidades equivalentes
no sistema nacional de estatísticas educacionais, no
prazo de três anos.*

15. Extinguir as classes de alfabetização incor
porando imediatamente as crianças no ensino funda
mentai e matricular, também, naquele nível todas as
crianças de 7 anos ou mais que se encontrem na edu
cação infantil.



2. ENSINO FUNDAMENTAL

26. Observar as metas estabelecidas nos de
mais capítulos referentes à educação infantil.

2.1 Diagnóstico

De acordo com a Constituição Brasileira, o en
sino fundamental é obrigatório e gratuito. O art. 208
preconiza a garantia de sua oferta, inclusive para to
dos os que a ele não tiveram acesso na idade pró
pria. É básico na formação do cidadão, pois de
acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educa
ção Nacional, em seu art. 32, o pleno domínio da le
itura, da escrita e do cálculo constituem meios para
o desenvolvimento da capacidade de aprender e de
se relacionar no meio social e político. E prioridade
oferecê-lo a toda população brasileira.

O art. 208, § 12, da Constituição Federal afirma:
"O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito
público subjetivo", e seu não-oferecimento pelo Poder
Público ou sua oferta irregular implica responsabilida
de da autoridade competente.

Existe hoje, no Brasil, um amplo consenso so
bre a situação e os problemas do ensino fundamental.

As matrículas do ensino fundamental brasileiro
superam a casa dos 35 milhões, número superior ao
de crianças de 7 a 14 anos representando 116% des
sa faixa etária. Isto significa que há muitas crianças
matriculadas no ensino fundamental com idade aci
ma de 14 anos. Em 1998, tinhamos mais de 8 milhões
de pessoas nesta situação, (Tabela 1).

A exclusão da escola de crianças na idade
própria, seja por incúria do Poder Público, seja por
omissão da família e da sociedade, é a forma mais
perversa e irremediável de exclusão social, pois
nega o direito elementar de cidadania, reproduzin
do o círculo da pobreza e da marginalidade e alie
nando milhões de brasileiros de qualquer perspecti
va de futuro.

A consciência desse fato e a mobilização social
que dela decorre têm promovido esforços coordena
dos das diferentes instâncias do Poder Público que
resultaram numa evolução muito positiva do sistema
de ensino fundamental como um todo, em termos tan
to de cobertura quanto de eficiência. Os .dados evolu
tivos, condensados na Tabela 2, indicam claramente
esta questão.
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16. Implantar conselhos escolares e outras for- 25. Exercer a ação supletiva da União e do_
mas de participação da comunidade escolar e local Estado junto aos Municípios que apresentem maio-
na melhoria do funcionamento das instituições de res necessidades técnicas e financeiras, nos termos
educação infantil e no enriquecimento das oportuni- dos arts. 30, VI e 211, § 12 , da Constituição Fede-
dades educativas e dos recursos pedagógicos. ral.**

17. Estabelecer, até a final da década, em to
dos os Municípios e com a colaboração dos setores
responsáveis pela educação, saúde e assistência
social e de organizações não-governamentais, pro
gramas de orientação e apoio aos pais com filhos
entre O e 3 anos, oferecendo, inclusive, assistência
financeira, jurídica e de suplementação alimentar
nos casos de pobreza, violência doméstica e desa
gregação familiar extrema.**

18. Adotar progressivamente o atendimento
em tempo integral para as crianças de Oa 6 anos.

19. Estabelecer parâmetros de qualidade dos
serviços de educação infantil, como referência para
a supervisão, o controle e a avaliação, e como ins
trumento para a adoção das medidas de melhoria
da qualidade.**

20. Promover debates com a sociedade civil
sobre o direito dos trabalhadores à assistência
gratuita a seus filhos e dependentes em creches e
pré-escolas, estabelecido no art. 79, XXV, da
Constituição Federal.** Encaminhar ao Congresso
Nacional projeto de lei visando à regulamentação
daquele dispositivo.*

21. Assegurar que, em todos os Municípios,
além de outros recursos municipais os 10% dos re
cursos de manutenção e desenvolvimento do ensino
não vinculados ao FUNDEF sejam aplicados, priori
tariamente, na educação infantil.**

22. Ampliar o Programa de Garantia de Renda
Mínima associado a ações sócio-educativas, de sor
te a atender, nos três primeiros anos deste Plano, a
50% das crianças de Oa 6 anos que se enquadram
nos critérios de seleção da clientela e a 100% até o
sexto ano.**

23. Realizar estudos sobre custo da educação
infantil com base nos parâmetros de qualidade, com
vistas a melhorar a eficiência e garantir a generali
zação da qualidade do atendimento.**

24. Ampliar a oferta de cursos de formação de
professores de educação infantil de nível superior,
com conteúdos específicos, prioritariamente nas re
giões· onde o déficit de qualificação é maior, de
modo a atingir a meta estabelecida pela LDB para a
década da educação.**
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da Total Rural
Federação

Totliil Menos de 7 anos De7 a 14 Anos De 15 a 19 anos Mais de 19 anos Total Menos 7 anos De7 a 14 anos De 15 a 19 anos MaIs de 19 anos

",rasli 35.792.554 449.279 26.870.D18 7.D97.448 1.375.809 6.663.506 147.566 5.156.473 1.137.652 221.815

,""arte 3.207.880 36.561 2.377.054 664.080 130.185 974.716 19.782 750.146 171.836 32.952 ,

~ondônia 308.992· 2.000 244.841 53.991 8.104 85.331 479 71.080 11.578 2.214

:.\cre 140.176 2.17& 105.565 27.922 4.511 45.472 1.07:! 33.818 8.759 1.823

Amazonas 638.303 3.169 452.295 144.953 37.886 134.758 1.953 103.180 23.742 5.883

Roraima 66.609 516 54.779 10.719 595 15.388 216 12.586 2.341 24S

Pará! 1.585.239 24.36~ 1.195.588 322.938 42.372 605.686 13.7311 463.143 111.169 17.638

lUnapã 122.392 864 99.097 2.0.636 1.805 19.020 642 15.769 2.172 1431

oeantlns 346.169 3.423 224.913 82.921 34.91:1: 69.061 1.684 50.590 12.075 14.112

""ardeste 12.210.131 182.8311 8.407.429 2.918.5311 701.342 3.910.466 92.067 2.924.691 744.066 14!U142

~aranhão 1.606.221 22.299 1.153.629 357.220 73.079 632.381 14.459 '"'0.890 113.232 ~3.II!!il

laui 731.247 12.965 552.609 144.399 21.254 276.468 7.322 209.910 50.853 8.383

Coarã 1.842.237 30.954 1.293.015 1423.998 94.270 598.124 15.380 441.521 115.618 25.605

R.G.do Norte 650.111 10.916 472.791 142.470 24.534 149.082 '1.518 116.892 24.079 3.593

Paralba 882.868 12.103 604.904 215.175 50.686 241.278 4.616 184.815 43.558 8.289

Pernambuco 1.818.479 16.780 1.297.492 412.394 91.813 1464.679 7.440 .- 364.690 80.995 11.554

"lagoas 688.285 10.111 '185.382 159.822 32.964 242.813 6.008 185.365 44.723 6.717

[Sergipe 436.631 2.728 296.161 11.266 264.766 117.648 1.197 91.466 20.630 14.355

l3ahla 3.553.446 63.948 2.251.446 "51.786 286.266 1.187.987 31.127 849.142 250.378 57.340

Iludeste 13.249.814 71.441 10.431.785 2.369.062 377.526 852.847 10.698 787.539 126.881 27.729

~Inas Gerais 3.857.553 28.472 2.770.672 810.408 248.00~ 532.361 4.686 428.262 77.248 22.165

splrlto Santo 619.559 3.036 499.994 100.666 15.863 97.693 956 86.383 8.984 1.370

~Io de Janeiro 2.377.864 32.287 1.855.983 441.211 48.383 150.305 1.892 120.796 22.137 2.480

li" ~aulo 8.394.838 7.646 5.305.136 1.016.777 65.279 172.488 164 152.098 18.512 1.714

ur 14·558.892 117.483 3.777.447 614.192 49.770 577.204 20.287 498.724 54.878 3.315

araná ' . 1.808.149 18.013 1.490.423 255.121 44.532 171.333 2.051 149.082 17.335 ~.859

anta Catarina 983.8811 8.712 839.874 130.056 5.238 149.808 1.548 134.580 13.224 1456

. G. do Sul 1.766.863 90.6911 1.441.150 229.015 . 258.063 16.682 215.062 24.319 .
entro-oeste 2.565.837 40.964 1.876.303 531.584 116.986 248.273 4.732 195.313 39.991 8.177

~.G. doSu! 1459.876 10.761 35G.224 82.345 16.52€l 34.815 320 29.313 4.66l.\ 513

'ato Grosso 557.961 9.993 424.786 104.440 18.742 86.537 1.77'1 68.420 13.411 2.935

(lioiá& 1.135.948 12.0S~ 789.1011 262.954 171.803 97.633 1.142 15.034 16.736 4.121

"Istrlto Federal 412.052 8.11e 312.173 81.845 9.915 29.281:1 899 22.606 5.115 60S

Fonte MECnNEP/SEEC - (Nota: A idade foi obUda a partir do Ano do Nascimento Infonnado no censo escolar,lsto é, foi considerada a Idade que o aluno completou em 1998 )
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Tabela 2 - Taxas de Escolarização Bruta e Liquida na faixa etária de 7 a 14 anos
Brasil e Regiões - 1991 e 1996

Região/Ano População de Matrícula no Taxa Matrícula no Taxa de
7a 14'anos Ensino Escolarização Ensino Escolarização

Fundamental Bruta Fundamental liquida
Total % 7 a 14 anos %

Brasil
1991 27.611.580 29.203.724 105,8 23.777.428 86,1
1996 28.525.815 33.131.270 116,1 25.909.860 90,8
Norte
1991 2.248.157 2.246.339 99,9 1.780.876 79,2
1996 2.417.649 2.820.531 116,7 2.171.209 89,8
Nordeste
1991 9.010.532 8.650.474 96,0 6.528.914 72,5
1996 9.180.333 10.475.469 114,1 7.601.089 82,8
Sudeste
1991 10.737.330 11.965.480 111,4 10.185.214 94,9
1996 11.127.665 12.958.674 116,5 10.558.852 94,9
Sul
1991 3.811.860 4.201.369 110,2 3.589.194 94,2
1996 3.899.007 4.475.774 114,a 3.773.730 96,8
Centro-oeste
1991 1.a03.701 2.140.062 118,6 1.693.230 93,4
1996 1.901.161 2.400.822 126,3 1.804.980 94,9

Fontes: MEC/INEP/SEEC e IBGE

Considerando-se o número de crianças de 7 a 14 anos matriculadas no ensino
fundamental, o indlce de atendimento dessa faixa etária (taxa de escolarização líquida) _
aumentou, de 86% para cerca de 91% entre 1991 e-1998: O progresso foi Impressionante,
principalmente se tomarmos os dados já disponíveis de 1998: taxa bruta de escolarização de
128% e líquida, de 95-1.. A taxa de atendimento subiu para 96"0, na faixa de 7 a 14 anos. As
diferenças regionais estão diminuindo, pois nas regiões Norte e Nordeste a taxa de
escolarização liquida passou a 90%, portanto aproximando-se da média nacional.

Em 1998, o ensino privado absorvia apenas 9,511f. das matriculas, mantendo a
tendência decrescente de participação relativa.

Se considerarmos, por outro lado, o número de crianças de 7 a 14 anos
efetivamente matriculadas em algum nível de ensino, o que inclui algumas que estio na pré
escola, outras que freqUentam classes de alfabetização,.além de uma parcela muito reduzida
que já ingressou no ensino médIo, o atendimento é ainda maior e o progresso igualmente
impressionante: entre 1991 e 1998, essa taxa de atendimento cresceu de 91,6-'. para 95-'., o
que está muito próximo de uma universalização real do atendimento.

Temos, portanto, uma situação de Inchaê;o nas matrículas do ensino fundamental,
que decorre basicamente da distorção Idade-série, a qual, por sua vez, é conseqüência dos
elevados índices de reprovação. De acordo com o censo escolar de 1998, mais de 46% dos
alunos do ensino fundamental têm idade superior à faixa etária correspondente a cada série.
No Nordeste essa situação é mais dramática, chegando a 64% o índice de distorção. Esse
problema dá a exata dimensão do grau de ineficiência do sistema educacional do PaIs: os
alunos levam em média 10,4 anos para completar as oito séries do ensino fundamental.
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Tomando como referência apenas as crianças de 14 anos, verificamos que, em
1998, dos 3,5 milhões de adolescentes nessa faixa etária, apenas cerca de 62.2 mit
freqüentavam a 8~ série do ensino fundamental. Além de Indicar atraso no percurso escolar
dos alunos, o que tem sido um dos principal. fatores de evado, a situação de distorção
idade-série provoca custos' adiCionais aOI sistemas de ensino, mantendo as crianças por
perfodo excessivamente longo no ensino fundamental. A correçlo dessa dlstorçio abre a
perspectiva de, mantendo-se o atual número de vagaI, ampliar o ensino obrigatório para nove
séries, com inicio aos seis anos de idade. Esta medida é importante porque, em comparação
com os demais paises, o ingresso no ensino fundamental é relativamente tardio no Brasil,
sendo de se's anos a idade padrão na grande maioria dos sistemas, Inclusive nos demais
paises da América latina. Corrigir ess.. SltuaçlD constitui prioridade da poUtlca educacional.

Tendo em vista este conjunto de dados e a enenslo das matriculas no ensino
fundamental, é surpreendente e Inaceitável que ainda haja crianças fora da escola. O
problema da excludo ainda é grande no Brasil. Oe acordo com a contagem da populaçio
realizada pelo IBGE em julho de 1998, são cerca de 2,7 mllh6es de crianças de 7 a 14 anos fora
da 8scola, parte das quais nela já esteve e a abandonoU. Uma parema dessa populaçio pode
ser reincorporada à escola regular e outra precisa .er atingida pelos programas de educação
de jovens e adultos.

A existência de crianças fora da escola e .s taxa. de analfabetismo estio
estreitamente associadas. Trata..., em ambos os casos, de problemas localizados,
concentrando-se em bols6es de pobreza existentes nas periferia. urbanas e nas áreas rurais.

Na maioria das situações, o fato de ainda haver crianças fora da escola nio tem
como causa determinante o déficit de vagas, está relacionado à precariedade do ensino e às
condições de excluslo e marginalidade social em que vivem segmentos da população
brasileira. Não basta, portanto, abrir vagas. Programas paralelos de assistência a famflias são
fundamentais para o acesso à escola e a pennanêncla nela, da populaçio muito pobre, que
depende, para sua subsistência, do trabalho infantil.

A desigualdade regional é grave, tanto em termos de cobertura como de sucesso
escolar. Apesar do expressivo aumento de 9 pontos percentuais de crescimento entre 1991 e
1998, as regiaes Norte 8 Nordeste continuam apresentando as piores taxas de escolarizaçio
do Pais. O Fundo Nacional de Manutençlo e Desenvolvimento d~ Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério, assim-como o ProletoNordestelFundescol., devem garantir' os
recursos para a correção dessas desigualdades. É preciso que a Unfio continue atenta a este
problema, priorizando o auxílio técnico e financeiro para ai regi6es que apresentam maiores
deficiências.

2.2 Diretrizes

As diretrizes norteadoras da educaçio fundamental estio contidas na
Constftulçio Federal, na Lei de Diretrizes e a.ses da Educação Nacional e nas Diretrizes
Curriculares para o ensino fundamental.

Nos cinco primeiros anal de vig6ncia deste, plano, o ensino fundamental deverá
atingir a sua universallzaçio, sob a responsabilidade do Poder Público, conside...ndo a
indissociabilidade entre ace.so, perman6ncla e quaUdade da educaçio escolar. O d\reito ao
ensino fundamental nlo se refere apenas à matrIcula, mal ao ensino de qualidade, até a
conclusio.

O atraso no percurso escolar resultante da repet6ncia e da evaslo sinaliza para a
necessidade de poUtlcas educacionais destinadas • correçlo das dlstorçaes idade-série. A
expressiva presença de jovens com mais de 14 anos no ensino fundamental demanda a
criaçio de condições próprias para a aprendizagem deI" faixa etária, adequadas à sua
t~1anelra de usar o espaço, o tempo, os recursos didáticos e às formas pecullare. com que a
j ventude tem de conviver.
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A oferta qualitativa deverá, em decorrência, regularizar os percursos G~c@I01tl'e~,

permitindo que crianças e adolescentes permaneçam na escola o tempo nece~$ãi'i@ 1~@fi11i

concluir este nível de ensino, eliminando mais celeremente o analfabetismo e ~ijíEJV&:lMil@@

gradativamente a escolaridade da população brasileira. A ampliação da jornada eSG@ióilif palra
tumo integral tem dado bons resultados. O atendimento em tempo integral, op@~i.uni~and6

orientação no cumprimento dos deveres escolares, prática de esportes, desenvolvimento de
atividades artísticas e alimentação adequada, no mínimo em duas refeições, é um avalflç@
significativo para diminuir as desigualdades sociais e ampliar democraticam"mt€l i\5

oportunidades de aprendizagem.
O turno integral e as classes de aceleração são modalidades íno'fadcras na

tentativa de solucionar a universallzaçio do ensino e minimizar a repetência.
A LDS, em seu art. 34, § 2°, preconiza a progressiva implantação do ensino em

tempo integral, a critério dos sistemas de ensino, para os alunos do ensino fundamental. À
medida que forem sendo implantadas as escolas de tempo integral, mudanças signiflcativ85
deverão ocorrer quanto à expansão da rede física, atendimento diferenciado da alimentação
escolar e disponibilidade de professores, considerando a especificidade de horários.

Além do atendimento pedagógico, a escola tem responsabilidades sociais que
extrapolam o simples ensinar, especialmente para crianças carentes. Para garantir um melhor
equiUbrio e desempenho dos seus alunos, faz-se necessário ampliar o atendimento social,
sobretudo nos Municipios de menor renda, com procedimentos como renda m'~«ma

associada à educação, alimentação escolar, livro didático e transporte escolar.
A escola rural requer um tratamento diferenciado, pois a oferta de ensino

fundamental precisa chegar a todos 05 recantos do Pais e a ampliação da oferta de quatro
séries regulares em substituição às classes isoladas unidocentes é meta a ser perseguida.
consideradas as peculiaridades regionais e a sazonalidade.

Reforçando o projeto político-pedagógico da escol_a, como a própria exprQssão da
organização educativa da unidade escolar, surgem os conselhos escolares, que deverão
orientar-se pelo principio democrático da participação. A gestão da educação e a cobrança d@
resultados, tanto das metas como dos objetivos propostos neste plano, ~r't'\$ohg'3rã@

comunidade, afunos, pais, professores e demais trabalhadores da educação. __ _ _
A atualidade do currículo, valorizando um paradigma curricular que p@s~ibUite a

interdisciplinaridade, abre novas perspectivas no desenvolvimento de habUidadQ$ para
dominar esse novo mundo que se desenha. As novas concepções pedagógicas, emba8~das
na ciência da educação, sinalizaram a reforma curricular expressa nos Parâmetros
Curriculares Nacionais, que surgiram como importante proposta e eficiente orientação para os
professores. Os temas estão vinculados ao cotidiano da maioria da população. Além do
currfculo composto pelas disciplinas tradicionais, propõem a inserção de temas transversais
como ética, meio ambiente, pluralidade cultural, trabalho e consumo, entre outros. Esta
estrutura curricular deverá estar sempre em consonância com as diretrizes emanadas do
Conselho Nacional de Educação e dos conselhos de educação dos Estados e Municípies.

Deve-se assegurar a melhoria da infra-estrutura fisica das escolas, generalizando
inclusive as condições para a utilização das tecnologias educacionais em mu~timidia!

contemplando-se desde a construção fisica, com adaptações adequadas a portad@li"e~ de
necessidades especiais, até os espaços especializados de atividades artlstico~ulturnis!

esportivas, recreativas e a adequação de equipamentos.
É preciso avançar mais nos programas de formação e de qu~dcfieação d~

professores. A oferta de cursos para a habilitação de todos os profissionais do magistéri@
deverá ser um compromisso efetivo das instituições de educação superior e dos sistemas d~

ensino.
E, finalmente, a consolidação e o aperfeiçoamento do censo escolar, assim ~@m@

do Sístema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAES), e a criação de ~istemf,Js

complementares nos Estados e Municípios permitirio um permanente acompanh~mento da
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situação escolar do'Pais, podendo dimensionar as necessidades e perspectivas do ensino
médio e superior.

2.3 ObJeti1(os e Afetas2

1. Universalizar o atendimento de toda a clientela do ensino fundamental, no prazo
de cinco anos a partir da data de aprovaçio de.te plano, garantindo o ace.so e a permanência
de todas as crianças na escola, estabelecendo em reglaes em que se demonstrar necessário
programas especificos , com a colaboração da Unllo, dos Estados e dos Munlciplos.**

2. Ampliar para nove anos a duraçio do ensino fundamental obrigatório com
inicio aos seis anos de Idade, à medida que for sendo universallzado o atendimento na faixa
de 7 a 14 anos.*

3. Regularizar o fluxo escolar reduzindo em 50%, em cinco anos, as taxas de
repetência e evasio, por meio de programas de aceleraçlo da aprendizagem e de recuperação
paralela ao longo do curso, garantindo efetiva aprendizagem.

4. Elaborar, no prazo d. um ano, padra.s mfnlmos nacionais de Infra-estrutura
para o ensino fundamental, compativeis com o tamanho dos estabelecimentos e com as
realidades regionais, incluindo:*":

a) espaço, ilumJnaçio, JnsoJaç.lo, ventllaçio, água potável, rede elétrica,
segurança e temperatura ambiente;

b) Instalações sanitárias e para higiene;
c) espaços para esporte, recreaçlo, biblioteca e serviço de merenda escolar;
d) adaptação dos edlffclos escolares para o atendimento dos alunos portadores

de necessidades especiais;
e) atuanzaçio e ampliação do acervo das bibliotecas;
f) mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos;
g) telefone e serviço de reproduçlo de textos;
h) informática e equipamento multlmidla para o ensino.

5. A partir do segundo ano da vigincia deste p'ano, somente autorizar a
construçio e funcionamento de escolas que atendam aos requisitos de infra-estrutura
deflnidos.**

6. Assegurar que, em cinco anos, todas as ••col.s atendam os itens de lia" a "d"
a, em dez anos, a totalidade dos itens.**

7. Estabelecer, em todos OI sistemas de enllno e com o apoio da União e da
comunidade escolar, programas para equipar todas as escolas, gradualmente, com os
equipamentos discriminados nos Itens de "e" a "h".-

8~ Assegurar que, em três anos, todas as escol.s tenham formulado seus projetos
pedagógicos, com observAnela das Diretrizes Curriculares para o ensino fundamental e dos
ParAmetros Curriculares Nacionais. .

9. Promover a partfclpaçlo da comunidade na gestAo das esco'as,.
universallzando, em dois anos, a Instituição de conselhos escolares ou órglos equivalentes.

2 (*) a inidativa para ~umprimentodeste ObjetivolMeta depende da iniciativa da Uniio;
(**) é eJigida a eolaboraçio da Uolio.
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10. Integrar recursos do Poder Público destinados à política social, em ações
conjuntas da União, dos Estados e Municípios, para garantir entre outras metas, a Renda
Mrnima Associada a Ações Sóclo-educativ~s para as famílias com carência econômica
comprovada.**

11. Manter e consolidar o programa de avalJação do livro didático criado pelo
Ministério de Educação, estabelecendo entre seus critérios a adequada abordagem das
questões de gênero e etnia e a ellmlnaçio de textos discriminatórios ou que reproduzam
estereótipos acerca do papel da mulher, do negro e do Indio.*

12. Elevar de quatro para cinco o número de livros didáticos oferecidos aos
alunos das quatro séries iniciais do ensino fundamental, de forma a cobrir as áreas que
compõem as Diretrizes Curriculares do ensino fundamental e os Parãmetros Curriculares
Nacionais.**

13. Ampliar progressivamente a oferta de livros didáticos a todos os alunos das
quatro séries finais do ensino fundamental, com prioridade para as regiões nas quais o
acesso dos alunos ao material escrito seja particularmente deficiente.*"

14. Prover de literatura, textos cientificos, obras básicas de referência e livros
didático-pedagógicos de apoio ao professor as escolas do ensino fundamental; *"

15. Transformar progressivamente as escolas unidocentes em escolas de mais de
um professor, levando em consideração as realidades e as necessidades pedagógicas e de
aprendizagem dos alunos.

16. Associar as classes isoladas unidocentes remanescentes a escolas de, pelo
menos, quatro séries completas.

17. Prover de transporte escolar as zonas rurais, quando necessário, com
colaboração financeira da União, Estados e Municípios, de forma a garantir a escolarização
dos alunos e o acesso à escola por parte do professor.-

18. Garantir, com a colaboração da União, Estados e Municípios, o provimento da
alimentação escolar e o equilíbrio necessário garantindo os níveis calóricos- protéicos pGr
faixa etária.**

19. Assegurar, dentro de três anos, que a carga horária semanal dos cursos
diurnos compreenda, pelo menos, 20 horas semanais de efetivo trabalho escolar.

20. Eliminar a existincia, nas escolas, de mais de dois turnos diurnos e um turno
noturno, sem prejuizo do atendimento da demanda.

21. Ampliar, progressivamente a jornada escolar visando expandir a escola de
tempo integral, que abranja um período de pelo menos sete horas diárias. com previsão de
professores e funcionários em número suficiente.

22. Prover, nas escolas de tempo Integral, preferencialmente para as crianças das
famfIJas de menor renda, no mínimo duas refelç6es, apoio às tarefas escolares, a prática de
esportes e atividades artisticas, nOI moldes do Programa de Renda Mlnlma Associado a
AçGes Sócio-educativas.
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23. Estabelecer, em dois anos, a reorganizaçlo curricular dos curaos noturnos,
de forma a adequá-los às caracteristicas da clientela e promover a eliminaçlo gradual da
necessidade de sua oferta.

24. Articular as atuais funções de lupervlslo e inspeçlo no siltema de avaliaçio.
25. Prever formal mais flexfveis de organizaçio escolar para a zona rural, bem

como a adequada formação profissional dos profes.ore., considerando a especificidade do
alunado e as exigências do meio.

28. Assegurar a elevaçlo progressiva do nivel de desempenho do. alunos
mediante a implantaçio, em todos os sistemas de ensino, de um programa de monitoramento
que utilize os Indicadores do Sistema Nacional de Avaliaçio da Educaçlo Bulca • dos
.istemas de avaliaçio dos Estados e Munlcfplos que venham a ser de.envolvldos.**

27. Estimular os Municrpios a proceder um mapeamento, por meio de censo
educacional, da. crianças fora da escola, por bairro ou distrito de residência e/ou local. de
trabalho dos pais, visando localizar a demanda. universalizar a oferta de ensino obrigatório.

28. A educação ambiental, tratada como tema transversal, será desenvolvida
como uma prática educativa integrada, continua e permanente em conformidade com a Lei nO
9.795/99.

29. Apoiar e incentivar as organizaç6es estudantis, como espaço de p,rticlpaçlo
e exercicio da cidadania.

30. Observar as metas estabelecidas nos capltulos referentes à educaçlo a
distância, formação de profes.ores, educaçio indlgena, educaçio especial e financlam.nto e
gestlo, na medida em que .stlo relacionadas às prevista. ne.te capitulo.

3. ENSINO MÉDIO

3.1 Diagnóstico

Considerando o processo de modemizaçlo .m cura0 no Pais, o ensino médio tem
um importante papel a desempenhar. Tanto no. par... de..nvolvldo. quanto no. que lutam
para superar o subdesenvolvimento, a expando do en.lno médio pode .er um poderoso fator
de formaçlo para a cidadania e de qualificaçlo profi.sional.

Justamente em virtude disso, no cuo brasileiro, é partlculannente preocupante o
reduzido acesso ao ensino m6dlo, muito menor que nos demal. par... latino-americano. em
desenvolvimento, embora as e.tatf.ticu demonstrem que os conclulntes do ensino
fundamental começam a chegar à barelira etapa d. educaçlo b6sica em número um pouco
maior, a cada ano. Ess.s pequenos Incrementos anuais barlo efeito cumulativo. Ao final d.
alguns anos, resultarlo em uma mudança nunca antes observada na composiçAo social,
econômica, cultural e etária do alunldo do ensino médio.

A Contagem da Populaçlo realJuda pelo IBGE em 1997 acusa uma populaçlo de
16.580.383 habitantes na faixa etjria de 15 a 19 anaL Estavam matriculados no ensino
médio, no me.mo ano, 5.933.401 eetudaates. Significa qu., idealm.nte, .e o fluxo .scolar
fo.se regular, o ensino médio comportaria bem menos que metade de jovens desta faixa
etária. Isso é muito pouco, .speei.lmenba quando s. considera a acelerada elavaçAo do grau
de escolaridade exigida pelo mercado de trabalho. A .ituaçio agrava.... quando .. conaidera
que, no caso do ensino médio, os cálculos das taxa. de atendimento d.... faixa etária alo
pouco confiáveis, por diversas raz6es. Em primeiro lugar porque, em virtude du .Ievad~

taxas d. repetência no en.ino fundamental, os jovens chegam ao .nslno médio bem ma'"
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velhos. Em segundo lugar, porque há um grande número de adultos que volta à escola vários
anos depois de concluir o ensino fundamental.

Em virtude dessas duas condições, o ensino médio atende majoritariamente
Jovens e adultos com idade acima da prevista para este nível de ensino (Tabela 3), devendo-se
supor que já estejam inseridos no mercado de trabalho. De fato os 6.968.531 alunos do ensino
médio, em 1998,54,8% - ou seja 3.817.688 - estudavam à noite.

Tabela 3 • Ensino Médio - Matrícula
Brasil - 1991 e 1998

Dependência 1991 1998 Crescimento
Administrativa

Faixa Etária Valor % Valor % %Absoluto Absoluto
Total 3.770.230 100,0 6.968.531 1-0Q,0 84,8
Dependência
Administrativa
Federal 103.092 2,7 122.927 1,8 19,2
Estadual 2.472.757 65,6 5.301.475 76,0 114,4
Municipal 176.769 4,7 317.488 4,6 79,6
Particular 1.017.612 27,0 1.226.641 17,6 20,5
Faixa Etária
Menos de 15 anos 128.804 3,4 96.474 1,4 -25,1
15a 17 anos 1.625.789 43,1 3.120.185 44,8 91,9
Mais de 17 anos 2.015.637 53,5 3.751.872 53,8 86,1

Fonte: MEC/INEP/SEEC. Informe Estatístico, 1996 e censo escolar 1998

o número reduzido de matriculas no ensino médio - apenas cerca de 30,8% da
população de 15 a 17 anos não se explica, entretanto, por desinteresse do Poder Público em
atender à demanda, pois a oferta de vagas na ia série do ensino médio tem sido
consistentemente superior ao número de egressos da 8a série do ensino fundamefltat;- A
excluslo ao ensino médio deve-se às baixas taxas de conclusão do ensino fundamental, que,
por sua vez, estio associadas à baixa qualidade daquele nivel de ensino, da qual resultam
elevados índices de repetência e evasão.

O ensino médio convive, também, com alta seletividade interna. Se os alunos
estio chegando em maior número a esse nível de ensino, os indlces de conêlüSiO nas últimas
décadas sinalizam que há muito a ser feito. Na coorte 1970-73, 74% dos que iniciavam o
ensino médio conseguiam conclui-lo na coorte 1977-80, este índice caiu para 50,8%; na de
1991-94, para 43,80/••

Causas externas ao sistema educacional contribuem para que adolescentes e
Jovens .e percam pelos caminhos da escolarização, agravadas por dificuldades da própria
organlzaçio da escola e do processo ensino-aprendizagem. Os números do abandono e da
repetineia, apesar da melhoria dos últimos anos, ainda são bastante desfavoráveis (Tabela 4).
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Tabela 4 • Ensino Médio - Taxa de Abandono e Reprovação
1995 e 1997

Junho de 2000

Regiões
1995 1997
Abandono Reprovação Total Abandono Reprovação Total

Brasil 21,6 10,1 31,7 13,7 7,5 21,2
Norte 32,2 10,9 33,1 26,0 7,7 33,7
Nordeste 26,6 10,1 38,7 18,1 7,5 25,6
Sudeste 19,3 9,1 28,4 10,9 8,3 17,2
Sul 18,5 12,7 28,2 10,0 10,0 20,0
Centro-Oeste 23,4 12,1 35,5 18,2 10,1 28,3

Fonte: MEC/INEP/SEEC
, Nota: Não incluido o não-seriado nas taxas de reprovação

.Desagregados por regiões, os dados da repetência e abandono, ao lado das taxas
de distorção Idade-série, permitem visualizar - na falta de políticas específicas - em que
regllo haverá maior percentual de alunos no ensino médio, em idade pedagogicamente
adequada (Tabela 5 ).

Tabela 5 - Ensino Médio - Taxa de Distorção idade-sérle
1996-1998

Regiões Total Geral 1· série 2· série 3· série
Brasil 1996 55,2 57,7 54,6 51,0
1998 53,9 56,4 52,8 51,3
Norte 1996 74,8 n,2 73.2 71,8
1998 73,2 75,6 71.9 70,0
Nordeste 1996 &9.6 72,6 68,8 64,7
1998 89,5 72,3 68,4 66,0
Sudeste 1996 SO,O 52,2 49,8 46,3
1998 48,4 49,7 48,0 47,1
Sul 1996 41,4 43,3 41,4 37,6
1998 39,1 41,6 36,6 36,~ - - -- -- ---

C,otro-Oeste 58,9-------- - -- 152,4 -- - - -
57,5 53,4--

1996 57,7 60,8 55,9 53,9
1998

Fonte: MEC/INEP/SEEC
Nota: Para o ensino rnj<UO, a Idade recomendada é de15 anos para a ia série,

16 para a 2- e 17 para a 3· série. A 4· série do ensino médio não é incluida nos cálculos, pois
apresenta caracterrsticas diferentes das outras séries. •

Há, entretanto, aspectos positivos no panorama do ensino médio brasileiro. O
mais importante deles é que este foi o nrvel de ensino que apresentou maior taxa de
crescimento nos últimos anos, em todo o sistema. Apenas no período de 1991 a 1998, a
matricula evoluiu de 3.770.230 para 6.968.531 alunos, de acordo com censo escolar, o que
está claramente associado a uma recente melhoria do ensino fundamental e à ampliação do
acesso ao ensino médio, já ocorridas. Nos próximo anos, como resultado do esforço que está
s.ndo feito para elevar as taxas de concluslo da 81 série, a demanda por ensino médio deverá
se ampliar de forma explosiva, conforme estimativas contidas na Tabela 6.
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Tabela 6 - Educação Básica - Matrículas Brasil: 1995 - 2010(em mil}
Ano Fundamental

Total ia a4a 51 a8a Médio

1995 32.544 20.041 12.503 5.313
1996 33.131 20.027 13.104 5.739
1998 35.488 21.164 14.325 6.962
2000* 35.439 20.151 15.288 8.774
2002* 34.947 19.282 15.666 10.020
2004* 34.253 18.562 15.691 10.297
2005* 33.879 18.255 15.624 10.383
2008* 32.813 17.552 15.261 10.446
2010* 32.225 17.245 14.980 10.369
Fonte: MEC/INEP/SEEC (*) Dados estimados

Entretanto, no caso do ensino médio, não se trata apenas de expansão. Entre os
diferentes níveis de ensino, esse foi o que enfrentou, nos últimos anos, a maior crise em
termos de ausência de definição dos rumos que deveriam ser seguidos em seus _objetivos e
em sua organização. Um aspecto que deverá ser superado com a implementação das Novas
Diretrizes Curriculares para o ensino médio e com programas de formação de professores,
sobretudo nas áreas de Ciências e Matemática.

Quanto ao financiamento do ensino médio, a Emenda Constitucional nO 14, assim
como a Lei de Diretrizes e Bases, atribui aos Estados a responsabilidade pela sua
manutençio e desenvolvimento. De fato, o surpreendente crescimento do ensino médio se
deve, basicamente, às matrículas na rede estadual (Tabela 3). A dlminuição-da-matricula--na
rede privada atesta o caráter cada veZ' mais público deste nível de ensino. A expansão futura,
porém, dependerá da utilização judiciosa dos recursos vinculados à educação, especialmente
porque não há, para este nível de ensino, recursos adicionais como os que existem para o
ensino fundamental na forma do Salário Educação. Assim, como os Estados estão obrigados
a aplicar 15% da receita de impostos no ensino fundamental, os demais 10% vinculados à
educação deverão ser aplicados, nessa instância federativa, prioritariamente, no~sino
médio. Essa destinação deve prover fundos suficientes para a ampliação -desse nfval de
ensino, especialmente quando se considera que o ensino fundamental consta de oito séries e
o Médio, de apenas três; isso significa que, mesmo com a universalizaçio do ensino médio, o
número de alunos matriculados será, no máximo, 35% daquele atendido no nfvel fundamental.

Há de se considerar, entretanto, que, em muitos Estados, a ampliação do ensino
médio vem competindo com a criação de universidades estaduais. O mais razoável seria
promover a expansão da educação superior estadual com recursos adicionais, sem
comprometer os 25% constitucionalmente vinculados à educação, que devem ser destinados
prioritariamente à educação básica.

3.2 Diretrizes

o aumento lento, mas continuo, do número dos que conseguem concluir a escola
obrigatória, associado à tendência para a diminuição da idade dos conclulntes, vai permitir
que um crescente número de jovens ambicione uma carreira educacional mais longa. Assim, a
demanda peio ensino médio - terceira etapa da educação básica - vai compor-se, também, de
segmentos já inseridos no mercado de trabalho, que aspirem melhoria social e salarial e
precisem dominar habilidades que permitem assimilar e utilizar, produtivamente, recursos
tecnológicos novos e em acelerada transformação.



31618 Quinta-feira 15 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

Estatísticas recentes confirmam esta tendência. Desde meados dos anos 80, foi
no ensino médio que se observou o maior crescimento de matriculas do País. De 1985 a 1994,
esse crescimento foi superior a 100%, enquanto no ensino fundamental foi de 30%.

Se, no passado mais longínquo, o ponto de ruptura do sistema educacional
brasileiro sltuou..e no acesso à escola, posteriormente na passagem do antigo primário ao
ginásio, em seguida pela diferenciação da qualidade do ensino oferecido, hoje ele se dá no
limiar e dentro do ensino médio.

Pelo caráter que assumiu na história educacional de quase todos os palses, a
educaçio média é particularmente vulnerável à desigualdade social. Na disputa permanente
entre orientaç6es profissionalizantes ou acadAmlcas, entre objetivos humanistas ou
econ6mlcos, a tendo expressa nos privilégios e nas exclus6es decorre da origem social. Em
vista disso, o ensino médio proposto neste plano deverá enfrentar o desafio dessa dualidade
com oferta de escola média de qualidade a toda a demanda. Uma educaçAo que propicie
aprendizagem de competlnclas de caráter geral, forme pessoas mais aptas a assimUar
mudanças, mais aut6nomas em suas escolhas, que respeitem as diferenças e superem a
segmentaçlo social. .

Preparando jovens e adultos para os desafios da modernidade, o ensino médIo
deverA permitir aqui.içio de competincias relacionadas ao pleno exercfclo da cidadania e da
Inserçlo produtiva: auto-aprendlzagem; percepçio da dlnAmica social e capacidade para nela
intervir; compreendo dos processos produtiVos; capacidade de observar, interpretar e tomar
decis6es; domrnio de aptld6es básicas de linguagens, comunlcaçlo, abstração; habilidades
para Incorporar valores éticos d. solidariedade, cooperaçAo e respeito às individualidades.

Ao longo dos dez anos de vigincia deste plano, conforme disposto no arte 208, 11,
da Constitulçlo Federal que previ como dever do Estado a garantia da progressiva
unIvenf,.lIzlIÇ'o do enalno médio gratuito, a oferta da educaçlo média de qualidade nlo pode
prescindir de deflnlç6as pedagógicas e administrativas fundamentais a uma formaçio geral
sólida e medidas econ6micas que assegurem recursos financeiros para seu financiamento.
Como os Estados e o Distrito Federal estio obrigados a aplicar 15% da receita de impostos no
ensino fundamental, os demais 1Q% vinculados à educaçio deverio ser aplicados,
prioritariamente, no ens'no médio. Esta destlnaçio assegurará a manutenção e a expansio
deste nlvel de ensino nos próximos anos.

As metas de expando da oferta e de melhoria da qualidade do ensino médio
devem estar associadas, de forma clara, a diretriZes que levem à correçio do fluxo de alunos
na escola bislca, hoje com indices de distorçio Idade-série inaceitáveis.

Por outro lado, o estabelecimento de um sistema de avaliaçio, à semelhança do
que ocorre com o ensino fundamental, é ....nel.1 para o acompanhamento dos resultados do
ensino médio e correçlo de seus equívocos. O Sistema de Avaliaçio da Educaçio Básica
(SAEB) e, mais recentemente, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), operados pelo
MEC, os sistemas de avaliaçlo já existentes em algumas unidades da federaçio q~e,

certamente, seria criados em outras, e os sistemas estatfaticos já disponiveis, constitUem
Importantes mecanismos para promover a eficiincia e a igualdade do ensino médIo oferecido
em toda. a. rseiO•• do Pais.

Há que s. considerar, também, que o ensino médio at.nde a uma faixa etária que
deq'landa uma organiZaçlo escolar adequada à sua maneira de usar o espaço, o tempo e os
recursos didáticos dlsponfvel•• Esses .Iementos devem pautar a organização do ensino a
partir das nova. dlretrlze. curriculares para o ensino médio, já elaboradas e aprovadas pelo
Conselho Nacional de Educaçlo.

Como nos demais n(vels de ensino, as metas do PNE devem assocl.r...e,
fortemen.-, 's de fonnaçlo, capacitaçlo e valorizaçlo do magistério, tratadas noutra parte
deste documento. Reconhece-se que a carincia de professores da ire. de Ciências constitui
problema que prejudica a qualidade do ensino e dificulta tanto a manutençio dos cursos
existentes como sua expanslo.
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A disposição constitucional (art. 208, 111) de integração dos portadores de
deficiência na rede regular de ensino será, no ensino médio, implementada através de
qualificação dos professores e da adaptação das escolas quanto às condições flsicas,
mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos. Quando necessário atendimento
especializado, serão observadas diretrizes específicas contidas no capítulo sobre educação
especial.

Assim, as diretrizes do Plano Nacional de Educaçio apontam para a criação de
incentivos e a retirada de todo obstáculo para que os jovens permaneçam no sistema escolar
e, aos 17 ou 18 anos de idade, estejam concluindo a educação básica com uma sólida
formação geral.

3.3 Objetivos e Metas3

1. Formular e implementar, progressivamente, uma política de gestão da infra
estrutura f(sica na educação básica pública, que assegure:

a) o reordenamento, a partir do primeiro ano deste -Plano, da rede de escolas
públicas que contemple a ocupação racional dos estabelecimentos de ensino estaduais e
municipais, com o objetivo, entre outros, de facilitar a delimitação de instalações flsicas
próprias para o ensino médio separadas, pelo menos, das quatro primeiras séries do ensina
fundamental e da educação infantil;

b) a expansão gradual do número de escolas públicas de ensino médio de acordo
com as necessidades de infra-estrutura identificada ao longo do processo de reordenamento
da rede física atual;

c) no prazo de dois anos, a contar da vigência deste Plano, o atendimento da
totalidade dos egressos do ensino fundamental e a inclusão dos alunos com defasagem de
Idade e dos que possuem necessidades especiais de aprendizagem;

d) o oferecimento de vagas que, no prazo de cinco anos, correspondam a 50". e,
em dez anos, a 100% da demanda de ensino médio, em decorrência daúniversalização e
regularização do fluxo de alunos no ensino fundamental. --

2. Implantar e consolidar, no prazo de cinco anos, a nova concepção curricular
elaborada pelo Conselho Nacional de Educaçio. .

3. Melhorar o aproveitamento dos alunos do ensino médio, de forma a atingir
níveis satisfatórios de desempenho definidos e avaliados pelo Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Básica (SAEB), pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e pelos sistemas
de avaliação que venham a ser implantados nos Estados.

4. Reduzir, em 5'~ ao ano, a repetência e a evasio, de forma a diminuir para quatro
anos o tempo médio para conclusão deste nível.

5. Assegurar, em cinco anos, que todos os professores do ensino médio possuam
diploma de nrvel superior, oferecendo, ineluslve, oportunidades de formaçio nesse nive' de
ensino àqueles que nlo a possuem.**

6. Elaborar, no prazo de um ano, padrões mínimos nacionais de infra-estrutura
para o ensino médio, compatrveis com as realidades regionais, incluindo:*

a) ••paço, lIuminaçio, ventilação. insolaçio dos prédios escolares;
b) Instalações sanitárias e condições para a manutenção da higiene em todos os

edlffclos escolares;

3 (*) a iniciativa para eumprimento deste ObjetivolMeta depende da iniciativa da União;
(**) é exigida a eolaboraçio da União. .
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c) espaço para esporte e recreação;
d) espaço para a biblioteca;
e) adaptação dos edlficios escolares para o atendimento dos alunos portadores de

necessidades especiais;
1) Instalação para laboratórios de ciências;
g) informática e equipamento multimidla para o ensino.
h) atualização e ampliação do acervo das bibliotecas Incluindo material

bibliográfico de apolo ao profenor e aos alunos;
i) equipamento dldátlco-pedagógico de apolo ao trabalho em sala de aula;
j) telefone e reprodutor de texto;

7. Nlo autorizar o funcionamento de novas escolas fora dos padr6es de "a" a "g".

8. Adaptar, em cinco anos, as escolas existentes, de forma a atender aos padr6es
minimos estabelecidos.

9. Assegurar que, em cinco anos, todas as escolas estejam equipadas. pelo
menos, com biblioteca, telefone e reprodutor de textos.

10. Assegurar que, em cinco anos, pelo menos 50%, e, em 10 anos, a totalidade
das escolas disponham de equipamento de Informática para modemlzaçio da administração e
para apolo à melhoria do ensino e da aprendizagem."

11. Adotar medidas para a universalizaçio progressiva das rede. de
comunlcaçlo, para melhoria do ensino e da aprendizagem.

12. Adotar medidas para a universalizaçlo progressiva de todos os padr6es
'mfnlmos durante a década, incentivando a criaçlo de Instalaç6es próprias para esse nivel de
ensino.

13. Criar mecanismos, como conselhos ou equivalentes, para incentivar a
particlpaçlo da comunidade na gestao, manutençlo e melhoria das condições de
funcionamento das escolas.

14. Assegurar a autonomia das escolas, tanto no que diz respeito ao projeto
pedagógico como em termos de gerência de recursos mfnlmos para a manutenção do
cotidiano escolar. '

15. Adotar medidas para ampliar a oferta diurna 8 manter a oferta noturna,
suficiente para garantir o atendimento dos alunos que trabalham.

16. Proceder, em dois anos, a uma revlsio da organlzaçlo didático-pedagóglca e
administrativa do ensino noturno, de forma a adequá-lo às necessidades do aluno-
trabalhador, sem prejuízo da qualidade do ensino. I .

17. Estabelecer, em um ano, programa emergencial para formação de
professores, especialmente naa áreas de Cllnclas e Matemátlca.*·

18. Apoiar e Incentivar .s organlzaç6es estudantis, como espaço de partlcipaçio e
.x.rclcio da cidadania.
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19. A educação ambiental, tratada como tema transversal, será desenvolvida
como uma prática educativa Integrada, contínua e permanente em conformidade com a Lei nO
9.795199.

20. Observar, no que diz respeito ao ensino médio, as metas estabelecidas nos
capitulas referentes à formação de professores, financiamento e gestão e ensino a distância.

B· EDUCAÇÃO SUPERIOR

4. EDUCAÇÃO SUPERIOR

4.1 Diagnóstico

A educação superior enfrenta, no Brasil, sérios problemas, que se agravarão se o
Plano Nacional de Educação não estabelecer uma politica que promova sua renovação e
desenvolvimento.

Atualmente, 05 cerca de 1,5 mifhões de jovens egressos·do nfvel médio têm à sua
disposição um número razoável de vagas.(Tabela 7).

Tabela 7· Quadro do Ensino Superior no Brasil-1998

Ensino Superior Total Federal Estadual Municipal Particular
Instituições 973 57 74 78 764
Cursos 6.950 1.338 1.125 507 3.980
Ingressantes 651.353 89.160 67.888 39.317 454.988
Vagas oferecidas 776.031 90.788 70.670 44.267 570.306
Vagas , nlo 124.678 1.628 2.782 4.950 115.318
Ipreenchidas

Fonte: INEP/MEC • dados referentes a 1998

Entretanto, como resultado conjugado de fatores demográficos, aumento das
exigências do mercado de trabalho, além das políticas de melhoria do ensino médio, prevê ..se
uma explosão na demanda por educação superior. A matrícula no ensino médio deverá
crescer na redes estaduais, sendo provável que o crescimento seja oriundo de alunos das
camadas mais pobres da população. Isto é, haverá uma demanda crescente de alunos
carentes por educação superior. Em 1998, 55% dos estudantes deste nrvel freqüentavam
cursos noturnos; na rede estadual esta porcentagem sobe para 62%.

A matrícula nas instituições de educaçio superior vem apresentando um rápido
crescimento nos ':'ftlmos anos. Apenas em 1998, o número total de matriculados saltou de 1
milhlo e 945 mil, em 1997, para 2 milhões e 125 mil em 1998. Houve, portanto, um crescimento
de 9%, • indlce igual ao atingido pelo sistema em toda a décadà de 80.
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Tabela 8 .'Evoluçio da Matricula por Dependência Administrativa
Brasil • 1980 - 1998

Junho de 2000

Ano Total Federal Estadual Municip Total % Particular -k
ai Públicas Ptlblicas Particu

1980 1.377.288 316.715 109.252 68.265 492.232 35,74 - 885.054 64,26
1981 1.388.792 313.217 129.659 92.934 535.810 38,64 850.982 81,36
1982 1.407.987 318.940 134.901 98.547 548.388 38,95 859.599 61,05
1983 1.438.992 340.118 147.197 89.374 578.889 40,08 882.303 59,92
1984 1.399.539 328.199 158.013 89.667 571.879 40,87 827.880 59,13
1985 1.387.609 328.522 148.818 83.342 558.880 40,71 810.929 59,29
1986 1.418.198 325.734 153.789 98.109 5n.632 40,74 840.564 59,26
1987 1.470.555 329.423 168.039 87.503 584.965 39,78 885.590 60,22
1988 1.~3.555 317.831 190.738 76.784 585.351 38,94 918.204 61,06
1989 1.518.904 315.283 193.697 75.434 584.414 38,48 934.490 81,52
1990 1.540.080 308.867 194.417 75.341 578.625 37,58 961.455 62,42
1991 1.565.058 320.135 202.315 83.286 605.736 38,71 959.320 61,29
1992 1.535.788 325.884 210.133 93.645 829.862 41,00 908.128 59,00
1993 1.594.688 344.387 216.535 92.594 653.518 40,99 941.152 59,01

1994 1.861.034 363.543 231.936 94.971 890.450 41,57 970.584 58,43
1995 1.759.703 367.531 239.215 93.794 700.540 38,82 1.059.163 60,18
1996 1.888.529 388.987 243.101 103.339 735.427 39,36 1.133.102 60,64

1997 1.945.615 395.833 253.878 109.671 759.182 39,03 1.186.433 60,97
1998 2.125.958 408.640 274.934 121.155 804.729 37,86 1.321.229 62,14

Fonte: MECnNEP

A participação do ensino privado no nível superior aumentou sobretudo na
década de 70, como decorrência de uma preuio de demanda a partir da "questio dos
excedentes". Nos últimos vinte anos, o setor priVado tem oferecido pouco menos de dois
terços-das vagas na educação superior (Tabela 8). De 1994 para cá, o número--daalunos...subilL
36,1% na. Instituições privadas, bem acima das públicas. Nestas, o crescimento foi de 12,4%
nu federais, 18,5% nas estaduais, e 27,6% nas municipais.

A manutençio das atividades trplcas das universidades· ensino, pesquisa e
extendo • que constituem o suporte necessário para o desenvolvimento científico,
tecnológico e cultural do Pata, nlo ..... po.srvel .em o fortalecimento do setor pClbllco.
Paralelamente, a expansio do setor privado deve continuar, desde que garantida a qualidade.

Como se pode verificar na Tabela 9, registra... também, no caso da educaçio
superior, uma diltrfbuiçlo de vagas muito desigual por regllo, o que precisará ler corrigido.
Oev.... observar, entretanto, que esta desigualdade resulta da concentração da. matriculas
em Instltulç6es particulares das regi6es mais de..nvolvid... O setor público, por outro lado,
eatj mais bem dlstribufdo e cumpre assim uma funçlo importante de diminuiçAo das
desigualdades regionais· função esta que deve ser preservada.
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Tabela 9 • Matrícula por Dependência Administrativa - Brasil e Regiões - Nrvel
Superior 1998

--
Região Dependência Administrativa

Total Federal 0/. Estadual % Municipal 0J0 Particular 0/.
Brasil 2.125.958 408.640 19,22 274.934 12,93 121.155 5,69 1.321.229 62,14
Norte 85.077 45.957 54,01 9.688 11,38 952 1,11 28.480 33,47
Nordeste 310.159 118.455 38,19 80.702 26,01 10.681 3,44 100.321 32,34
Sudeste 1.148.004 127.991 . 11,14 114.716 9,99 43.210 3,76 862.087 75,09
Sul 419.133 71.960 17,16 55.543 13,25 61.264 14,61 230.366 54,96
Centro- ·163.585 44.277 27,06 14.285 8,73 5.048 3,08 99.975 61,11
Oeste

Fonte: MEC/INEP/SEEC

No conjunto da América Latina, o Brasil apresenta um dos índices mais baixos de
acesso à educação superior, mesmo quando se leva em consideração o setor privado. Assim,
a porcentagem de matriculados na educação superior brasileira em relação à população de 18
a 24 anos é de menos de 12% , comparando-se desfavoravelmente com os índices de outros
países do continente. A Argentina, embora conte com 40% da faixa etária, configura um caso
à parte, uma vez que adotou o ingresso irrestrito, o que se reflete em altos índices de
repetência e evasão nos primeiros anos. Mas o Brasil continua em situação desfavorável
frente ao Chile (20,6%), à Venezuela ( 26%) e à BoUvia ( 20,6%).

É Importante observar que o crescimento do setor público se deveu, nos últimos
anos, à ampliação do atendimento nas redes estaduais, como se verifica na Tabela 8. A
contribuiçio estadual para a educação superior tem sido Importante, mas não deve ocorrer
em detrimento da expansão com qualidade do ensino médio. Para um desenvolvimento
equilibrado e nos marcos do regime de colaboração, os recursos destinados pelos Estados à
educação superior devem ser adicionais aos 25% da receita de impostos vinculada à
manutenção e desenvolvimento da educação básica.

Observe-se, ainda que, entre 1988 e 1998, verificou-se ampliação expressiva das
matrículas em estabelecimentos municipais, com crescimento de 5,8% ao ano, ao passo que
as estaduais e particulares, apresentam crescimento de 4,4'1. e, as federais de 2,9%. Ainda
que em termos do contingente, a participação das municipais seja pouco expressiva - a
participação das municipais correspondia a menos de 6% do total das matrículas -, esta
tendência de ampliação das muniçipais çontraria o disposto na Emenda Constituçional nO 14,
de 1996, onde o sistema municipal de ensino deve atender prioritariamente à educação infantil
e ao ensino fundamental. (Tabela 10). j
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Tabela 10 .. fndlce de Crescimento da Matrrcula por Dependência Administrativa
Brasil 1988-1998

1998=100
Ano Federal estadual Municipal Privada
1998 100,0 100,0 100,0 100,0
1989 99,2 101,6 98,2 101,8
1990 97,2 101,9 98,1 104,7
1991 100,7 106,1 108,5 104,5
1992 102,5 110,2 122,0 98,7
1993 108,4 113,5 120,6 102,5
1994 114,4 121,6 123,7 105,7
1995 115,6 125,4 122,2 115,4
1996 122,4 127,5 134,6 123,4
1997 124,5 133,0 142,8 129,2
1998 128,6 144,1 157,8 143,9
Crescimento 2,9 4,4 5,8 4,4
médio Anual

Fonte: MEC/INEP/SEEC

AUnião atrlbui-se historicamente o papel de atuar na educaçio superior, funçlo
prevista na Carta Magna. As inatituiç6es públicas deste nfval de ensino não podem prescindir
do apoio do Estado. A. universidades públicas têm um importante papel a desempenhar no
sistema, seja na pesquisa básica e na pó.-graduaçio stricto sensu, seja como padrlo de
referência no ensino de graduaçlo. Além disso, cabe-lho qualificar os docentes que atuam na
educação básica e os docente. da educaçAo superior que atuam em instituiç6e. públicas e
privadas, para que se atinjam as metas previstas na LDB quanto à titulação docente.

Há que se pensar, evidentemente, em raclonalJzaçio de gastos e diversificação do
sistema, mantendo o pape! do .etor públieo.

Há uma grande controvérsia acerca do gasto por aluno no nível superior, que
reflete uma acirrada disputa de concepçõe•• Há uma variaçio de 5 a 11 mil reais como gasto
anual por aluno, dependendo da metodologia adotada e da vislo do analista. Parte dos
estudos acerca do tema divide simplesmente todo o orçamento da universidade pelo número
de alunos. Desta forma são embutidos no custo da graduaçio os consideráveis gastos com
pesquisa - o que não se admite, por exemplo, na França. Multas estudiosos bra.i1eiros
também contestam esta pcsiçAo, uma vez que nio se pode confundir a funçlo·llensino" com
as funções "pesquisa" e "exteodo". Alguns autores desconsideram ainda os elevados gastos
com os hospitais universitários e as aposentadorias. (Tabela 11).

Tabela 11 - IFES - Participação da. De.pe.... com Apo.entadorias e PenSO•• no
Total de Despesas com Pessoal e Encargo. Sociais

R$1,OO
. exercício Pessoal e Encargos Apountadorl•• e Pens6es % (S/A)

1995 2-970.957.348 859.609.496 28,9
1996 4.981.168.224 1.470.679.381 29,5
1997 4.973.428.714 1..499.419.168 30,1
1998 4.907.154.735 1.578.478.032 32,2

Fonte :SIAFffTCU - valores constantes de 1998, deflacionando-se com base no
IGP-DIIFGV, exciusive os Cal ros Federais de Educaçlo TecnoiógicaoCEFETs
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Nlo cabe ao Plano Nacional de Educação tomar partido nesta disputa.
Recomenda-se que a comunidade acadêmica procure critérios consensuais de avallaçlo.
Entretanto, no que se refere à questão dos inativos, entende-se que devem ser custeados pela
União, mas desligados do orçamento das Instituições Federais de Ensino Superior - IFES.

O Tribunal de Contas da União ressalta que, além de significativo, o percentual
relativo às aposentadorias é crescente ao longo do período e que o verdadeiro significado
dessa despesa é mais perceptivel quando comparada com outras despesas das IFES como os
gastos com Outros Custeios e Capital-oCC: o que é gasto com o pagamento dos inativos e
pensionistas é equivalente ao montante gasto com todas as demais despesas das IFES que
não se referem a pessoal, Incluindo manutenção em geral, Investimentos, Inversões
financeiras, etc. (Tabela 12)

Tabela 12 - IFES - Relação entre Despesas com Aposentadorias e Pensões e com
Outros Custeios e Capital
Exercício Aposentadorias e Pensões Outros Cu.steios e Capital

RS 1,00 % (apos. + oee ) RS 1,00 % ( apos. + occ)
1995 859.609.496 49,0 849.592.914 51,0
1996 1.470.679.381 50,3 1.452.937.403 49,7 -
1997 1.499.419.168 51,3 1.421.472.930 48,7
1998 1.578.478.032 53,8 1.354.278.172 46,2

Fonte: Tribunal de Contas da União - valores constantes de 1998

Verlfica..e, portanto que o percentual de recursos destinados à manutençio e
investimento nas IFES decresce na mesma proporçio em que aumentam os gastos. com
Inativos e pensionistas.

É Importante observar, ainda o comportamento das despesas com investimentos
e inversões financeiras. (Tabela 13).

Tabela 13 -IFES· Despesas com Investimentos e Inversões Financeiras

Fonte: Tribunal de Contas da União - valores constantes de 1998, excluslVe os

Exercício Total Indice de Gasto (%) Em Relaçio a
1995

1995 260.891.319 100,0 0,0
1996 172.984.623 66,3 -33,7
1997 188.287.637 64,5 -35,5
1998 88.552.018 33,2 -66,8 .
CEFETs

Dessa forma, ao contrário das despesas totais das IFES, que, após um salto em
1996, passaram a apresentar relativa estabilidade, as despesas com investimento apresentam
declfnlo.

Como estratégia de diversificação, há que se pensar na expansão do pó.
secundário, Isto é, na formação de qualificaçlo em áreas técnicas e profissionais. A própria
modulação do ensino universitário, com diploma Intermediário, como foi estabelecido na
França, permitiria uma expansão substancial do atendimento nas atuais Institulçeles de
educaçio superior, sem custo adicionai exces.ivo.

4.2 DIretrizes

Nenhum pai. pode aspirar a ser desenvolvido e independente .em um forte
sistema de educaçio superior. Num mundo em que o conhecimento sobrepuja os recursos
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materiais como fator de desenvolvimento humano, a importância da educação superior e de
suas instituições é cada vez maior. Para que estas possam desempenhar sua misslo
educacional, Institucional e social, o apolo público é decisivo.

A Importancia que neste plano .e deve dar às Instituições de Ensino Superior
(IES), mnrmente à universidade e aos centros de pesquisa, erige-se sobre a constatação de
que a produçlo de conhecimento, hoje mais do que nunca e assim tende a ser cada vez. mais
é a base do desenvolvimento cientlflco e tecnológico e que. este é que está criando o
dinamismo das sociedades atuais.

As IES t6m multo a fazer. no conjunto dos esforços nacionais, para colocar o Pars
i altura das exigências e desafios do Séc. XXI, encontrando a solução para os problemas
atuais, em todos os campos da vida e da atividade humana e abrindo um horizonte para um
futuro melhor para a sociedade brasileira, reduzindo as desigualdades. A oferta de educaçio
balca de qualidade para todos está grandemente nas mios dessas instltulç6es, na medida
que a elas compete primordialmente a fonnaçlo dOI profissionais do magistério; a forrnaçio
dos quadros profissionais, cientificas e culturais de nrvel superior, a produção de pesquisa e
InovaÇio, a busca de soluçlo para os problemas atuais sio· filnç6es que de.tacam a
universidade no objetivo de projetar a sociedade brasileira num futuro melhor.

O sistema de educaçio superior deve contar com um conjunto diversificado de
Instituições que atendam a diferentes demandas e funções. Seu núcleo estratégico há de ser
composto pel.s universidades, que exercem as funções que lhe foram atribufdas pela
Constltuiçlo: ensino, pesquisa e extenslo. Esse núcleo estratégico tem como missão
contribuir para o desenvolvimento do Pafs e a reduçlo dos desequilibrlos regionais, nos
marco. de um projeto nacionai. Por e.e motivo, estas instituições devem ter estreita
articulaçlo com as instJtuiç6es de ciinc.la e tecnologia - como aliás está indicado na LDB (art.
86). No mundo contemporâneo, as rápidas transformaçaes destinam às universidades o
desafio de reunir em suas atividades de ensino, pesquisa e emnsio, os requisitos de
relev'ncia, incluindo a superação das desigualdades sociais e regionais, qualidade e
cooperação Internacional. AIJ universidades constituem, a partir da reflexão e da pesquisa, o
principal instrumento de transmissão da experiincla cultural e científica acumulada pela
humanidade. Nessas Instltulç6es apropria..e o patrim6nio do saber humano que deve ser
aplicado ao conhecimento e desenvolvimento do Pafs e da sociedade brasileira. A
universidade é, simultaneamente, depositária e criadora de conhecimentos.

A diretriz básica para o bom desempenho desse segmento é a autonomia
universitária, exercida nas dimensões previstas na Carta Magna: dld'tlco-eientiflca,
administrativa e de gestao financeira e patrtmonial.

A Constltulçlo Federal preceitua que o dever do Estado com a educaçio efetiva
M mediante a garantia de, entre outros, acesso aoa niveia mais elevados do ensino, da
pesquisa e da criaçlo artlstlca, segundo a capacidade de cada um.

A pressio pelo aumento de vagas na educaçlo superior, que decorre do aumento
acelerado do mlmero de egressos da educaçio média, Já está acontecendo e tenderá a
crescer. Deve..e planejar a expansao com qualidade, evltando..e o fácil caminho da
masslficaçio. É Importante a contrlbuiçlo do setor privado, que já oferece a maior parte das
vagas na educaçio superior e tem um relevante papel a cumprir, desde que respeitados os
parAmetras de qualidade estabelecidos pelos slst.mas de ensino.

H' necealdade da expanslo das universidades públicas para atender à demanda
crescente dos alunos, sobretudo os carentes, bem como ao desenvolvimento da pesquisa
necesdrla ao PaIs, que depende d..... Inatttulç6es, uma vu que realizam mais de 90% da
pesquisa e da p6s..graduaçio nacionais - em sintonia com o papel constitucional a elas
reservado.
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Deve-se assegurar, portanto, que o setor público neste processo, tenha uma
expansão de vagas tal que, no minimo, mantenha uma proporção nunca inferior a 40-'0 do
total.

Para promover a renovação do ensino universitário brasileiro, é preciso, também,
reformular o rigido sistema atual de controles burocráticos. A efetiva autonomia das
universidades, a ampliação da margem de liberdade das instituições não-universitárias e a
permanente avaliação dos currfculos constituem medidas tão necessárias quanto urgentes,
para que a educação superior possa enfrentar as rápidas transformaç6es por que passa a
sociedade brasileira e constituir um pólo formulador de caminhos para o desenvolvimento
humano em nosso país.

Deve-se ressaltar, também, que as instituições não vocacionadas para a pesquisa,
mas que praticam ensino de qualidade e, eventualmente, extensão, têm um importante papel a
cumprir no sistema de educação superior e sua expansão, devendo exercer inclusive
prerrogativas da autonomia. É o caso dos centros universitários.

Ressalte-se a Importância da expansão de vagas no período noturno,
considerando que as universidades, sobretudo as federais possuem espaço para este fim,
destacando a necessidade de se garantir o acesso a laboratórios, bibliotecas e outros
recursos que assegurem ao aluno-trabalhador o ensino de qualidade a que tem direito nas
mesmas condiçOes de que dispõem os estudante. do período diurno. Esta providência
implicará a melhoria do indicador referente ao número de docentes por alunos.

É Igualmente indispensável melhorar a qualidade do ensino oferecido, para o que
constitui instrumento adequado a iristitucionallzação de um amplo sistema de avallaçio
associada à ampliação dos programas de pós-graduação, cujo objetivo é qualiflcar os
docentes que atuam na educação superior.

Historicamente, o desenho federativo brasileiro reservou à União o papel de atuar
na educação superior. Esta é sua função precipua e que deve atrair a maior parcela dos
recursos de sua receita vinculada. E importante garantir um financiamento estável às
universidades públicas, a partir de uma matriz que considere suas funções constitucionais.

Ressalte-se que à educação superior está reservado, também, o papel de
fundamentar e divulgar os conhecimentos ministrados nos outros níveis de ensino, assim
como preparar seus professores. Assim, não só por parte da universidade, mas também das
outras instituições de educação superior deve haver não só uma estreita articulação entre
este nível de ensino e os demais como também um compromisso com o conjunto do sistema
educacional brasileiro.

Finalmente, é necessário rever e ampliar, em colaboração com o Ministério aa
CIAneia e Tecnologia e com as Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, a polftica de
Incentivo à pós-graduação e à investigação cientiflca, tecnológica e humanfstica nas
universidades.

4.3 Objetivos e Metas 4

1. Prover, até o final da década, a oferta de educaçAo superior para , pelo menos,
30% da faixa etária de 18 a 24 anos"

2. Ampliar a oferta de ensino público de modo a assegurar uma proporção nunca
inferior a 40% do total das vagas, prevendo inclusive a parceria da União com os Estados na
criação de novos estabelecimentos de educação superior.**

3. Estabelecer uma politlca de expanslo que diminua as desigualdades de oferta
existentes entre as diferentes regiões do País· .

4 (*) a iniciativa para cumprimento deste ObjetivolMeta.depende da iniciativa da União;
(**) é exigida a eolaboraçíio da União.
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4. Estabelecer um amplo sistema interativo de educaçio a distlncia, utillzando-o,
inclusive, para ampliar as possibilidades de atendimento nos cursos presenciais, regulare. ou
de educação continuada.** 4-,

5. Assegurar efetiva autonomia didática, cientifica, administrativa e de gestlo
financeira para as universidades públicas.**

6. Institucionalizar um amplo e diversificado sistema de avaliação interna e
externa que englobe os setores público e privado, e promova a melhoria da qualidade do
ensino, da pesquisa, da extensio e da gestio acadêmica.*

7•. lnstitulr programas de fomento para que as instituições de educaçio superior
constituam 'siatemas próprios. sempre que possrvel nacionalmente articulados, de avaliaçio
Institucional e de cursos, capazes de possibilitar a elevaçio dos padr6es de qualidade do
en.lno, de extensão e no caso du universidades, também de pesquisa.·

8. Estender, com base no sistema de avaUaçlo, diferentes prerrogativas de
autonomia às institulç6es nio-unlversltárias públicas e privadas.*

9. Estabelecer sistema de recreeienclamento periódico das instltuiç6e. e
reconhecimento periódicos dos cursos superiores, apoiado no sistema nacional de
avaliação.**

10. Diversificar o siltema superior de ensino, favorecendo e valorizando
estabelecimentos nio-unlveratirlos que ofereçam ensino de qualidade e que atendam
clientela. com demandas especificas de fonnaçlo: tecnológica, profissional liberal, em novas
profis.ões, para exercfcio do magist6rio ou de fonnaçlo geral.**

11. Estabelecer, em nivel nacional, diretrizes curriculares que assegurem a
nee.ssária fJexibiIJdade e diversidade nos programas de estudos oferecidos pelas diferentes
instttulçOe. de educaçio superior, de forma a melhor atender às necessidades diferenciais de
luas ellentel•• e às peculiaridade. das regiões nas quai••e inserem.*

12. Incluir nas diretrizes curriculares dos cursos de formaçto de docentes tema.
relacionado. às problemáticas tratadas nos temas transversais, especialmente no que se
refere à abordagem tais como: gênero, educaçio sexual, étfca (jusilça, _dlálogo".- -respeito
mútuo, solidariedade e tolerineia), pluralidade cultural, meio ambiente, saúde e ternas locais.

13. Diversificar a oferta de ensino, Incentivando a criação de cursos noturnos com
propostas inovadoras, de cursos seqüenciais e de cursos modular.., com a certificação,
permitindo maior flexibilidade na formaçlo e ampllaçio da oferta de ensino.**

14. A partir de padr6es mrnlmol fixados pelo Poder Público, exigir melhoria
progressiva da Infra-estrutura de laboratórios, equipamentos e bibliotecas, como condlçlo
para o recrec:lenciamento das instituiçOH de educação superior e renovaçio do
reconhecimento de cursos.*

15. Estimular a conlolldaçlo e o desenvolVimento da pós1lraduaçlo e da
pesquisa da. universidades, dobrando, em dez anos, o número de pesquisadores
qualificados.**

18. Promover o aumento anual do número de mestres e de doutores formados no
slatema nacional de pós-graduaçJo em, pelo menos, 50/•.**
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17. Promover levantamentos periódicos do êxodo de pesquisadores brasile!ros
formados, para outros países, Investigar suas causas, desenvolver ações imediatas no
sentido de impedir que o êxodo continue e planejar estratégias de atração desses
pesquisadores, bem como de talentos provenientes de outros países.··

18. Incentivar a generalização da prática da pesquisa como elemento integrante e
modernizador dos processos de ensino-aprendizagem em toda a educação superior, inclusive
com a participação de alunos no desenvolvimento da pesquisa.**

19. Criar poUticas que facilitem às minorias, vitimas de discriminação, o acesso à
educação superior, através de programas de compensação de deficiências de sua formação
escolar anterior, permitindo-lhes, desta forma, competir em igualdade de condiç6es nos
processos de seleção e admissão a esse nível de ensino.*'"

20. Implantar planos de capacitação dos servidores técnico-administrativos das
instituições públicas de educação superior, sendo de competência'da IES definir a forma de
utilização dos recursos previstos para esta finalidade.**

21. Garantir, nas instituições de educação superior, a oferta de cursos de
extensão, para atender as necessidades da educação continuada de adultos, com ou sem
formação superior, na perspectiva de integrar o necessário esforço nacional de resgate da
drvida social e educacional.

22. Garantir a criação de conselhos com a participação da comunidade e de
entidades da sóciedade civil organizada, para acompanhamento e controle social das
atividades universitárias, com o objetivo de assegurar o retorno à sociedade dos resultados
das pesquisas, do ensino e da extensão.

23. Implantar o Programa dEt Desenvolvimento da Extensão Universitária em todas
as Instituições Federais de Ensino Superior no quadriênio 2001·2004 e assegurar que, no
minimo, 100/'. do total de créditos exigidos para a graduação no ensino superior no Pals será
reservado para a atuação dos alunos em ações extensionistas.

4.4 .. Financiamento e Gestão da Educação Superior

24. Assegurar, na esfera federal, através de legislação, a criação do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Superior, constituído, entre outras fontes, por,
pelo menos 75% dos recursos da União vinculados à manutenção e desenvolvimento do
ensino, destinados à manutenção e expansão da rede de instituições federais.*

25. Estabelecer um sistema de financiamento para o setor público, que considere,
na distribuição de recursos para cada instituição, além da pesquisa, o número de alunos
atendidos, resguardada a qualidade dessa oferta.**

26. Ampliar o programa de crédito educativo, associando-o ao processo de
avaliac;ão das instituições privadas e agregando contribuições federais e estaduais, e, tanto
quanto possivel, das próprias instituições beneficiadas, de modo a atender a, no mlnimo, 30%
da população matriculada no setor particular, com prioridade para os estudantes de menor
renda.**

27. Oferecer apoio e incentivo governamental para as instituições comunitárias
sem fins lucrativos, preferencialmente aquelas situadas em localidades não atendidas pelo
Poder Público, levando em consideração a avaliação do custo e a qualidade do ensino
oferecido.
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28. Estimular, com recursos públicos federais e estaduais, as Instituiç6es de
educação superior a constitufrem programas especiais de titulação e capacltaçlo de
docentes, desenvolvendo 8 consolidando após-graduaçJo no Pars.**

29. Ampliar o financiamento público à pesquisa científica e tecnológica, através
das aginclas federais e fundações estaduais de amparo à pesquisa e da colaboraçio com as
empresas públicas e privadas, de forma a triplicar, em dez an08, os recursos atualmente
destinados a ..ta flnalldade.**

30. Utilizar parte dos recursos destinados â ci6ncla e tecnologia, para consolldar o
desenvolvimento da pósllraduaçio e da pesquisa.**

31. Incluir, nas informações coletadas anualmente através do questionário anexo
ao Exame Nacional de Cursos, questões relevantes para a fonnulaçlo de poUtlcas de gênero,
tais como trancamento de matrrcula ou abandono temporáiio· dos cursos superiores
motivados por gravidez e/ou exercício de funçaes domésticas relacionadall à guarda e
educaçio dos filhos."

32. Estimular a inclusão de representantes da sociedade civil organizada nos
Conselhos Universitários.**

33. Estimular as instituições de ensino superior a identificar, na educação básica,
estudantes com altas habilidades intelectuais, nos estratos de renda mais baixa, com vistas a
oferecer bolsas de estudo e apoio ao prosseguimento dos estudol.**

34. Estimular a adoçio, pelas instituições públicas, de programas d. assistlnei.
estudantil, tais como bolsa-trabalho ou outros destinados a apoiar os estudantes carentes
que demonstrem bom desempenho acadêmico.**

35. Observar, no que diz respeito à educaçlo superior, as metas estabelecidas
nos capitulas referentes à educaçio a dlstJncla, fonnaçio de professores, educaçlo Indrgena,
educaçio especial e educaçio de jov~ns e adultos.

111- MODAUDADES DE ENSINO

5. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

5.1 Diagnóstico

A Constitulçlo Federal determina como um.dos objetivos do Plano Nacional de
Educação a Integração de aç6es do poder público que conduzam à erradlcaçlo do
analfabetismo (art. 214, I). Trata..e de tarefá que exige uma ampla mobilizaçio de recursos
humanos e financeiros por parte dos governos e da sociedade.

Os déflclts do atendimento no ensino fundamental resultaram, ao longo dos anos,
num grande número de Jovens e adultos que nlo tiveram ac••so ou nlo lograram terminar o
ensino fundamental obrigatório.

Embora tenha havido progruso com relaçAo a .... questlo, o número de
analfabetos é ainda excessivo. envergonha o Pais: atinge 16 milh6es de brasileiros maiores
de 15 anos. O analfabetismo está Intimamente associado às taxas de escolarizaçto e aOI
número de crianças fora da .scola.
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Todos os Indicadores apontam para a profunda desigualdade regional na oferta de
oportunidades educacionais e a concentração de população analfabeta ou insuficientemente
escolarizada nos bols6es de pobreza existentes no Pars. Cerca de 30% da população
analfabeta com mais de 15 anos está localizada no Nordeste.(Tabela 14).

Tabela 14 - Taxas de Analfabetismo das Pessoas de 15 anos de idade ou mais 
Brasil e Regiões - 1996

Brasil 14,1%
Regiio Norte urbana * 11,6%
Região Nordeste 28,7%
Região Sudeste 8,7 %
Região Sul 8,9 ". -

Região Centro-oeste 11,6·~
. . . . .Fonte: Pesquisa NaCional por Amostra de Domicilias- :I~96.Rlo de Janeiro. IBGE,

v.18,1998.
*Exclusive a população da área rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pari

e Amapá.

Urna concepção ampliada de alfabetização, abrangendo a formação equivalente às
oito séries do ensino fundamental, aumenta a população a ser atingida. pois, como se verifica
na Tabela 15, é muito elevado o nlimero de jovens e adultos que não lograram completar a
escolaridade obrigatória.

Tabela 15 - Escolarlzaçio da População - 1996
Grupos de Classes de Anos de Estudo (".)
Idades Sem NãoInstrução 1 a 3 5 a 7 8 8 a 11 12

4 anos anos e determinade menos anos anos anos anos mais os
de 1 ano

Total 13,61 21,55 16,84 18,32 8,25 14,68 5,88 0,81
10 a 14 anos 10,11 42,99 18,66 26,37 0,85 0,07 0,00 0,96
15 a 19 anos 5,36 16,29 12,75 32,15 12,46 19,20 0,76 1,03
20 a24 anos 5,15 14,31 13,05 22,73 10,80 25,70 6,81 0,79
25a29 anos 7,03 14,86 14,80 19,87 11,18 23,10 8,44 0,71
30.39 anos 9,10 16,61 17,59 15,39 10,29 19,81 10,08 1,08
4Oa49 anos 15,46 20,61 19,85 11,20 8,72 13,51 10,-4 0,60
50a59anos 25,53 24,17 20,59 8,00 6,32 8,34 6,53 0,51
60 anos ou mais 40,99 22,01 17,81 5,84 4,35 5,10 3,41 0,47
Idade ignorada 22,81 20,08 11,14 11,36 5,27 8,50 3,02 17,83
Fonte: IBGE. Contagem da Populaçio de 1996.

Embora o analfabetismo esteja concentrado nas faixas etárias mais avançadas
(Tabela 16) e.s taxas tenham se reduzido, passando de 20,1% da pOpulação, em 1991, para
15,6 % em 1995, há também uma redução insuficiente do analfabetismo ao longo do- tempo. As
gerações antigas nio podem ser consideradas como as (lnicas responsáveis pelas taxas
atuais, pois pessoas entre quinze e trinta anos em 1997 somavam cerca de 21,4 % do
analfabetismo total. O problema não se resume a uma questão demográfica. Como há
reposiçlo do estoque de analfabetos, além do fen6meno da regressão, é de se esperar que
apenas a dinlmica demográfica seja insuficiente para promover a redução em niveis
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I azoavels nos próximos anos. Por isso, para acelerar a redução do analfabetismo é
necessário agir ativamente tanto sobre o estoque existente quanto sobre as futuras gerações.

Tabela 16· População de 15 anos ou mais deidade por situação de alfabetização-
'1997 (*)

Sexo e População de 15 anos ou mais por Grupos de Idade
Localização
do Domicilio Total 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 anos ou

anos anos anos anos anos mais
Total 108.025.650 16.580.383 13.454.058 12.303.375 23.245.389 17.601.643 24.840.802
Nio 15.883.372 941.n3 960.560 1.058.705 2.382.562 2.683.390 7.856.382
Alfabetizada
Analfabetis- 14,07 5,7 7,1 8,6 10,2 15,2 31,6
mo%
Homens 52.043.984 8.312.899 6.667.807 5.955.295 11.197:194 8.421.656 11.489.133
Nio 7.608.924 637.555 599.186 623.931 1.255.761 1.227.800 3.264.691
Alfabetizada
Analfabetis- 14,6 7,7 9,0 10,5 11,2 14,6 28,4
mo%
Mulheres 55.981.666 8.267.484 6.786.251 6.348.080 12.048.195 9.179.987 13.351.669
Nlo 8.274.448 304.218 381.374 434.774 1.128.801 1.455.590 4.591.691
Alfabetizada
Analfabetls- 14,8 3,7 5,3 8.8 9,4 15,9 34,4
mo 0/.
Urbana 87.675.076 13.159.144 10.953.391 10.083.779 19.214.275 14.537.968 19.726.519
Nlo 9.365.517 442.58~' 490.730 542.744 1.318.435 1.564.595 5.006.451
Alfabetizada
Analfabetis- 10,7 3,4 4,5 5,4 6,9 10.8 25,4
mo%
Rural 20.350.574 3.421.239 2.500.667 2.219.596 4.031.114 3.063.675 5.114.283
Nlo 6.517.855 499.211 469.830 515.961 1.064.127 1.118.795 2.849.931
Alfabetizada
Analfabetis- 32,0 14,6 18,8 23,2 26,4 36,5 55,7
mo%

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 1991/PNAD 199511996/1997
* Exclusive a populaçlo rural de RondOnia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e

Amapá.

Como se Infere da Tabela 15, nlo .e verificam, tomado este indicador, dlstorç68s
significativas em função do gênero, estando Inclusive as mulheres melhor posicionadas nos
grupos etários abaixo de 40 anos. Tomando..e o corte regional, a. mulheres tAm, em todas as
regiões, uma maior média de ano. de estudo. Entretanto, quando o fator verificado é a etnia,
~!ota-se uma distorçto, a indicar a nec.ssidade de polftlcas focalizadas. (Tabela 17)
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Tabela 17 - Média de anos de estudo das pessoas de 10 anos ou mais de idade por
sexo e cor -1996

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domlclllos 1996, (CO-ROM).

5.2 Diretrizes

Média de anos de estudo
Brasil

Total Homens Mulheres Branca Preta e
Parda

Total 5,3 5,2 5,4 6,2 4,2-
Região Norte Urbana 5,2 4,9 5,4 6,3 4,7
Região Nordeste 3,9 3,6 4,2 4,8 3,5
Região Sudeste 6,0 6,0 6,0 6,6 4,9
Região Sul 5,8 5,8 5,8 6,0 4,3
Região Centro-Oeste 5,5 5,2 5,5 6,3 4,7. . ..

As profundas transformações que vêm ocorrendo em escala mundial, em virtude
do acelerado avanço cientifico e tecnológico e do fenômeno da globalização, têm implicações
diretas nos valores culturais, na organização das rotinas individuais, nas relações sociais, na
participação politica, assim como na reorganização do mundo do trabalho.

A necessidade de continuo desenvolvimento de capacidades e competências pafa
enfrentar essas transformações alterou a concepção tradicional de educação de jovens e
adultos, não mais restrita a um período particular da vida ou a uma finalidade circunscrita.
Desenvolve-se o conceito de educaç'o ao longo de toda a vida, que há de se iniciar com a
alfabetização. Mas nio basta ensinar a ler e a escrever. Para inserir a população no exercício
pleno da cidadania, melhorar sua qualidade de vida e de fruição do tempo livre e ampliar suas
oportunidades no mercado de trabalho, a educação de jovens e adultos deve compreender no
minimo, a oferta de uma formação equivalente às oito séries iniciais do ensino fundamental.

De acordo com a Carta Magna (art. 208, I), a modalidade de ensino "educação de
jovens e adultos", no nível fundamental deve ser oferecida gratuitamente pelo Estado atados
os que a ele não tiveram acesso na Idade própria. Trata-se de um direito público subjetivo (CF,
art. 208, § 1°). Por isso, compete aos poderes públicos disponibilizar os recursos para
atender a essa educação.

As experiências bem sucedidas de concessão de incentivos financeiros, como
bolsas de estudo, devem ser consideradas pelos sistemas de ensino responsáveis pela
educação de jovens e adultos. Sempre que possível, esta política deve ser integrada àquelas
dirigidas às crianças, como as que associam educação e renda mínima. Assim, dar-se-á
atendimento Integral à família.

Para atender a essa clientela, numerosa e heterogênea no que se -refere a
interesses e competências adquiridas na prática social,.há que se diversificar os programas.
Neste sentido, é fundamental a participação solidária de toda a comunidade, com o
envolvimento das organizações da sociedade civil diretamente envolvidas na temática. É
necessária, ainda, a produção de materiais didáticos e técnicas pedagógicas apropriadas,
além da especialização do corpo docente. - -- -

A Integração dos programas de educação de jovens e adultos com a educaçio
profissional aumenta sua eficácia, tomando-Gs mais atrativos. É importante o apoio dos
empregadores, no sentido de considerar a necessidade de formação permanente - o que pode
dar-se de diversas formas: organização de jornadas de trabalho compatíveis com o horário
escolar; concessão de licenças para freqüência em cursos de atualização; implantação de
cursos de formação de jovens e adultos no próprio local de trabalho. Também é oportuno
observar que há milhões de trabalhadores inseridos no amplo mercado informal, ou à procura
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de 6: -:jprego, ou ainda - sobretudo as mulhere. - envolvidos com tarefas domésticas. Oai a
importância da assoclaçio das poUtlcas de emprego e proteção contra o desemprego à
f""nnação de jovens e adultos, além de politicas dirigidas para as mulheres, cuja escolarização
têm, ademais, um grand! impacto na próxima geraçio, auxiliando na diminuição do
surgimento de "novos analfabetos".

Como face da pobreza, as taxas de analfabetismo acompanham os desequilíbrios
regionais brasileiros, tanto no que diz respeito às regi6es poUtlco-administrativas, como no
qu.. se refere ao corte urbano/rural. Assim, é Importante o acompanhamento regionalizado
das: metas, além de estratégias especificas para a populaçlo rural.

Cabe, por fim, considerar que o resgate da divida educacional não se restringe à
oferta de formação equivalente às quatro séries iniciais do ensino fundamental. A. oferta do
ciclo completo de oito séries àqueles que lograrem completar as séries iniciais é parte
integrante dos direitos assegurados pela Constituiçio federal e deve ser ampliada
gradativa~ente. Da mesma forma, deve ser garantido, aos que completaram o ensino
fundamental, o acesso ao ensino médio.

Uma tarefa dessa envergadura necessita da garantia fi programação de recursos
necessários. Esta questio é abordada no cap(tulo referente ao financiamento e gestio.

Embora o financiamento das ações palas poderes públicos seja decisivo na
formulação e conduçio de estratégias necessárias para enfrentar o problema dos déficits
educacionais, é importante ressaltar qua, sem uma efetiva contribuição da sociedade civil,
dificilmente o analfabetismo será erradicado e, muito manos, lograr.se-á universalizar uma
formação equivalente às oJto séries iniciais do ensino fundamental. Universidades, igrejas,
sindicatos, entidade. estudantis, empresas, .ssociaç6es de bairros, meios de comunicaçio
de massa e organizações da sociedade civil em geral devem ser agentes dessa ampla
mobilização. Dada a importância de criar oportunidades de convivência com um ambiente
cultural enrlquecedor, há que se buscar parcerias com os equipamentos culturais públicos,
tais como museus e bibliotec:as 8 privados, como cinemas e teatros. Assim, as metas que se
seguem, imprescindfvels à construçAo da cidadania no Pafs, requerem um esforço nacional ,
com responsabilidade partilhada entre a Uniio, os Estados e o Distrito Federal, os Municípios
e a sociedade organizada.

S.3 Objetivos e Me18s5

1. Estabelecer, a partir da aprovaçlo do PNE, programas visando a alfabetizar 10
:nilhões de jovens e adultos, em cinco anos a, até o final da década, erradicar o
analfabetismo.**

2. Assegurar, em cinco anos, a oferta de educaçlo de jovens e adultos equivalente
às quatro séries iniciais do ensino fundamental para 5Q% da população de 15 anos e mais que
não tenha atingido este nivel de escolaridade.**

3. Ass~l.!I"llJdÚL.cLfinaLda--déGad ..-a-oferta" ãe- cursos equivalentes às quatro
séries finals- dó -ensino fundamental para toda a populaçlo de 15 anos e mais que concluiu as
quatro séries iniciais.·· .

4. Estabelecer programa nacional, para assegurar que as escolas públicas de
ensino fundamental e médio localizadas em áreas caracterlzadas_p~J'_ilnalfabet\smo e baixa
escolaridaçl~ __~f~!!tÇam _programas -de- alfabetJzaçio e de ensino e exames para jovens e
adultos, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais.··

5. Estabelecer programa nacional de fornecimento, pelo Ministério da Edu~ção,

de material did6t1co-pedagóglco, adequado à clientela, para os cursos em nível de ensino
fundamental para Jovens e adultos, de forma a incentivar a generalização das iniciativas
mencionadas na meta anterior.*

5 (*) a iniciativa para cumprimento deste ObjetivolMeta depende da iniciativa da União;
(*1t) é exigida a colaboraçio da Unilo.
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6. Realizar, anualmente, levantamento e avaliação de experiências em
alfabetização de jovens e adultos, que constituam referência para os agentes integrados ao
esforço nacional de erradicação do analfabetismo.**

. 7. Assegurar que os sistemas estaduais de ensino, em regime de colaboração
com os demais entes federativos, mantenham programas de formação de educadores de
jovens e adultos, capacitados para atuar de acordo com o perfil da clientela, e habilitados para
no mínimo, o exercício do magistério nas séries iniciais do ensino fundamental, de forma a
atender a demanda de órgãos públicos e privados envolvidos no e5foil;0 de erradicação do
analfabetismo.**

8. Estabelecer políticas que facilitem parcerias para o aproveitamento dos
espaços ociosos existentes na comunidade, bem como o efetIvo aproveitamento do potencial
de trabalho comunitário das entidades da sociedade civil, para a educação de jovens e
adultos."

9. Instar Estados e Municfpios a procederem um mapeamento, por meio de censo
educacional, nos termos do art. 50, §1° da LOS, da população analfabeta, por bairro ou distrito
das residências elou locais de trabalho, visando localizar e induzir ai demanda e programar a
oferta de educação de jovens e adultos para essa população.-

'10. Reestruturar, criar e fortalecer, nas secretarias 'estaduais e municipais de
educação, setores próprios incumbidos de promover a educação de jovens e adultos.

. 11. Estimular a concessão de créditos curriculares aos estudantes de educação
superior e de cursos de formação de professores em nivel médio que participarem de
programas de educação de jovens e adultos.

12. Elaborar, no prazo de um ano, parâmetros nacionais de qualidade para as
diversas etapas da educação de -jovens e adultos, respeitando-se as especificidades da
clientela e a diversidade regional.·

13. Aperfeiçoar o sistema de certificação de competências para prosseguimento
de estudos.**

14. Expandir a oferta de p!:,ogramas de educação a distância na modalidade de
educação de jovens e adultos, incentivando seu aproveitamento nos cursos presenciais."'*

15. Sempre que possivel, associar ao ensino fundamental para jovens e adultos a
oferta de cursos básicos de formação profissional.

16. Dobrar em cinco anos e quadruplicar em dez anos a capacidade de
atendimento nos cursos de nível médio para jovens e adultos.·*

17. Implantar, em todas as unidades prisionais e nos estabelecimentos que
atendam adolescentes e Jovens infratores, programas de educação de jovens e adultos de
nível fundamental e médio, assim como de formação profissional, contemplando para esta
clientela as metas nO 5 e nO 14.**

18. Incentivar as instituições de educação superior a oferecerem cursos de
extensão para prover as necessidades de educaçio continuada de adultos, tenham ou não
formação de nível superior."

19. Estimular as universidades e organizações não-governamentais a oferecer
cursos dirigidos à terceira idade. .

20. Realizar em todos os sistemas de ensino, a cada dois anos, avaliação e
divulgação dos resultados dos programas de educação de jovens e adultos, como
instrumento para assegurar o cumprimento das metas do Plano.

21. Realizar estudos especificas com base nos dados do censo demográfico da
PNAD, de censos especificos (agrícola, penitenciário, etc) para verificar o grau de
escolarização da população.**

22. Articular as polftlcas de educação de jovens e adultos com as de proteção
contra o desemprego e de geração de empregos.**

23. Nas empresas públicas e privadas incentivar a criação de programas
permanentes de educação de jovens e adultos para os seus trabalhadores, assim como de
condiç6es para a recepção de programas de teleducação.
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24. Articular as polftlcas de educaçio de jovens e adultos com as culturais, de
sort, que sua clientela seja beneficiária de aç6es que permitam ampliar seus horizontes
culturais.

25. Observar, no que diz resp.eito à educaçio de jovens e adultos, as metas
estabelecidas para o ensino fundamental, formação dos professores, educação a distancia,
financiamento e gestão, educaçlo tecnológica, fonnaçlo profissional e educação indfgena.

26. Incluir, a partir da aprovaçio do Plano Nacional de Educaçio, a Educação de
Jovens e Adultos nas formas de financiamento da Educaçio Básica.

6. EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

6.1 Diagnóstico

No processo de unlversallzaçio e democratlzaçio do ensino, especialmente no
Brasil, onde os déficits educativos e as desigualdade. regionais do tio elevados, os desafios
educacionais existentes podem ter, na educaçio a distancia, um meio auxiliar de Indiscutrvel
efic6cia. Além do mais, os programas edueatlvos podem desempenhar um papel inestimável
no desenvolvimento cultural da populaçlo em geral. '

O Pals já conta com Inúmeras redes de lelevldo e rádio educativas no setor
público. Paralelamente, há que ,Se conaiderar a contrlbuiçio do setor privado, que tem
produzido programas educativos de boa qualidade, especialmente para a televisAo. Há,
portanto, Inúmeras Iniciativas neste setor.

Ainda do Incipientes, no entanto, aquelas que concretizam um trabalho em
regime de cooperação, capaz de elevar a qualldad. e aumentar o número de programas
produzidos e apresentados. O sistema também se ressente da falta de uma rede infonnatlzada
que permita o acesso generalizado aos programas existentes. Entretanto a regulamentação
constante na Lei de Diretrizes e Bases é o reconhecimento da construção de um novo
paradigma da educação a distancia.

À União cabe o credenciamento das Institulçaes autorizadas a oferecer cursos de
educação a distincia, assim como o estabelecimento dos requisitos para a realização de
exames e o registro de diplomas (art. 87, §§ 1° e 20); do de ruponsabilldade dos sistemas de
ensino as normas para produçio, controle e avallaçio dos programas, assim como a
autorlzaçio para sua implementaçio (art. 87, § 3°).

Ao Introduzir novas concepçaes de tempo e e.paço na educação, a educação a
distAncia tem função estratégica: contribui para o surgimento de mudanças significativas na
Instituição escolar e Influi nas decisões a serem tomadas pelos dirigentes polfticos e peJa
sociedade civil na definição das prioridades educacionais.

As possibilidade. da educação a distancia sio particularmente relevantes quando
anaUsamos o crescimento dos indice8 de concluslo do ensino fundamental e médio. Cursos a
distância ou semipre.enciais podem de.empenhar um papel cruciai na oferta de formação
equivalente ao nrvel fundamental e médio para jovens e adultos insuficientemente
escolarizados.

O, Ministério da Educação, nesse setor, tem dado prioridade à atualizaçlo e
aperfeiçoamento de professores para o ensino fundamental e ao enriquecimento do
instrumental pedagógico dispon(vel para es.e nível de ensino. A TV Escola e o fornecimento,
aos estabelecimentos escolar.s, do equipamento tecnol6glco necessário constituem
importantes Iniciativas. Al6m dluoy a TV Escola deveri revelar... um instrumento importante
para orientar os sistemas de ensino quanto à adoçlo das Diretrizes Curriculares Nacionais
para o ensino fundamental e os ParAmetros Curricula..... EstIo também em fas. iniciai os
treinamentos que orientam os professores a utilizar sistematicamente a televlslo, o video, o
rãdlo e o computador como Instrumentos pedagógicos de grande importância.

O Ministério da Educaçio, a Unllo e os estados alo parceiros necessários para o
desenvolvimento da informática nas .scolas de ensino fundamental e médio.
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Ao estabelecer que o Poder Público incentivará o desenvolvimento de programas
de educação a distancia, em todos os níveis e modalidades de ensino, a Lei de Diretrizes e
Bases da Ed~cação Nacional introduziu uma abertura de grande alcance para a politica
educacional. E preciso ampliar o conceito de educação a distância para poder incorporar
todas as possibilidades que as tecnologias de comunicação possam propiciar a todos os
níveis e modalidades de educação, seja por meio de correspondência, transmissão
radiofônica e televisiva, programas de computador, internet, seja por meio dos mais recentes
processos de utilização conjugada de meios como a telemática e a multimídia.

O material escrito, parte integrante e essencial para a eficácia desta modalidade
de educação, deverá apresentar a mesma qualidade dos materiais audiovisuais.

No conjunto da oferta de programas para formação a distância, há certamente que
permitir-se a multiplicação de iniciativas. Os programas educativos e culturais devem ser
incentivados dentro do espírito geral da liberdade de imprensa, consagrada pela Constituição
Federal, embora sujeitos a padrOes de qualidade que precisam ser objeto de preocupação não
só dos órglos governamentais, mas também dos próprios produtores, por meio de um
sistema de auto-reguJamentaçio. Quando se trata, entretanto, de cursos regulares, que dêem
direito a certificados ou diplomas, a regulamentaçio e o controle de qualidade por parte do
Poder Público são indispensáveis e devem ser rigorosos.

Há, portanto, que distinguirem-se claramente as políticas dirigidas para o
incentivo de programas educativos em geral e aqueias formuladas para controlar e garantir a
qualidade dos programas que levam à certificação ou diploma.

A lei de Diretrizes e Bases considera a educação a distância como um importante
Instrumento de formação e capacitação de professores em serviço. Numa visão prospectiva,
de prazo razoavelmente curto, é preciso aproveitar melhor a competência existente no ensino
superior presencial para institucionalizar a oferta de cursos de graduaçio e iniciar um projeto
de universidade aberta que dinamize o processo de formação de profissionais qualificados,
de forma a atender as demandas da sociedade brasileira.

As tecnologias utilizadas na educação a distância não podem, entretanto, ficar
restritas a esta finalidade. Elas constituem hoje um instrumento de enorme potencial para o
enriquecimento curricular e a melhoria da qualidade do ensino presencial. Para isto, é
fundamental equipar as escolas com multimeios, capacitar os professores para utilizá-los,
especialmente na Escola Normal, nos cursos de Pedagogia e nas Licenciaturas, e integrar a
informática na formação regular dos alunos.

A televisão, o vídeo, o rádio e o computador constituem importantes instrumentos
pedagógicos auxiliares, não devendo substituir, no entanto, as relações de comunicação e
Interação direta entre educador e educando.

Só será permitida a celebração de contratos onerosos para a retransmissão de
programa de Educação à Distância com redes de televisão e de rádio quando não houver
cobertura da Televisio e de Rádio Educativa, bem como a elaboração dos programas será
realizada pelas Secretarias Estaduais, Municipais ou pelo. Ministério da Educação.

6.3 Objetivos e Metas 5

1. A União deverá estabelecer, dentro de um ano, normas para credenciamento
das instituições que ministram cursos a distância.

6 (*) a iniciativa para cumprimento deste Objetivo/Meta depende da iuiciativa da Uniio;
(**) é exigida a colaboração da União.
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2. Estabelecer, dentro de 2 anos, em cooperação da União com os Estados e
Municípios, padr6es éticos e estéticos mediante os quais será feita a avaliação da produção
de programas de educação a distância.*

3. Utilizar os canais educativos televisivos e radiofônicos, assim como redes
telemáticas de educação, para a disseminação de programas culturais e educativos,
assegurando às escolas e à comunidade condições básicas de acesso a esses meios.*·

4. Garantir a integração de ações dos Ministérios da Educação, da Cultura, do
Trabalho, da Ciência e Tecnologia e das Comunicações para o desenvolvimento da educação
a distincia no Pafa, pela ampliação da infra-estrutura tecnológica e pela reduçio de custos
dos serviços de comunlcaçlo e Informaçlo. criando, em dois anos, um programa que
a..agure essa colaboraçlo.

5. Enviar ao Congresso Nacional, no prazo de um ano, proposta de
regulamentaljlo da reserva de tempo mfnlmo, sem ônus para' o Poder Público, para
transmisdo de programas educativos pelos canais comerciais de rádio e televisão, inclusive
em horário. nobr•••*

6. Fortalecer e apoiar o Sistema Nacional de Rádio e Televisão Educativa.
comprometendo-o a desenvolver programas que atendam as metas propostas neste capítulo.

7. Promover imagens não estereotipadas de homens e mulheres na Televislo
Educativa, incorporando em sua programação temas que afirmem pela igualdade de direitos
entre homens e mulheres, assim como a adequada abordagem de temas referentes à etnia e
portadores de necessidade. especiais.·

8. Ampliar a oferta de programas de formação a distAncia para a educação de
jovens e adultos, especialmente no que diz respeito à oferta de ensino fundamental, com
especial consideração para o potencial dos canais radiof6nicos e para o atendimento da
população rural.

9. Promover, em parceria com o Ministério do Trabalho, as empresas, os serviçol
nacionais de aprendizagem e as escolas técnicas federais, a produção e dlfuslo de
programas de formação profissional a distincia.**

10. Promover, com a colaboração da União e dos Estados e em parceria com
instituiçOes de ensino superior, a produção de programas de educação a distincia de nivel
médio."

11. Iniciar, logo após a aprovação do Plano, a oferta de cursos a distAncia, em
nfv.'luperfor, .speclalmente na área de formaçio de prate.sore. para a educação básica."

12. Ampliar, gradualmente, a oferta de formação a distincia em nfvel superior para
todas as áreas, incentivando a participação das unlv....idades e das demais instituições de
educação superior credenciadas."

13. Incentivar, especialmente nas universidades, a formação de recursos humanos
para educaçio a distancia.*Ir

14. Apoiar financeira e institucionalmente a pesquisa na área de educaçlo a
distAncia.*Ir
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15. Assegurar às escolas públicas, de nIvel fundamental e médio, o acesso
universal à televisão educativa e a outras redes de programação educativo-eultural, com o
fornecimento do equipamento correspondente, promovendo sua integração no projeto
pedagógico da escola,*

18. Capacitar, em cinco anos, pelo menos 500.000 professores para a utilização
plena da TV Escola e de outras redes de programação educacional.-

17. Instalar, em dez anos, 2.000 núcleos de tecnologia educacional, os quais
deveria atuar como centros de orientação para as escolas e para os órglos administrativos
dos sistemas de ensino no acesso aos programas informatizados e aos vídeos educativos.-

18. Instalar, em cinco anos, 500.OCO computadores em 30.000 escolas públicas de
ensino fundamental e médio, promovendo condições de acesso à internet.'"

19. Capacitar, em dez anos, 12.000 professores multlpllcàdores em informática da
educação.-

20. Capacitar, em cinco anos, 150.000 professare. e 34.000 técnicos em
informática educativa e ampliar em 20% ao ano a oferta dessa capacitação.**

21. Equipar, em dez anos, todas as escolas de nivel médio e todas a8 escolas de
ensino fundamental com mais de 100 alunos, com computadores e conexões internet que
possibilitem a instalação de uma Rede Nacional de Informática na Educação e desenvolver
programas educativos apropriados, especialmente a produçio de softwares educativos de
qualidade.-

22. Observar, no que diz respeito à educação a distância e às novas tecnologias
educacionais, as metas pertinentes incluídas nos capítulos referentes à educação infantil, à
fonnaçio de professores, à educação de jovens e adultos, à educaçio indígena e à educação
especial.

1. EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

7.1 Diagnóstico
Nlo há informações precisas, no Brasil, sobre a oferta de formação para o

trabalho, Justamente porque ela é muito heterogênea. Além das redes federais e estaduais de
escolas técnicas, existem os programas do Ministério do Trabalho, das secretarias estaduais
e municipais do trabalho e dos sistemas nacionais de aprendizagem, assim como um certo
número, que se imagina muito grande, de cursos particulares de curta duração, inclusive de
educaçãõ -a distância, além de treinamento em serviço de cursos técnicos oferecidos pelas
empresas para seus funcionários.

O primeiro Censo da Educaçio Profissional, iniciado pelo M\ni5tério da Educação
em 1999, fornecerá dados abrangentes sobre os cursos básicos, técnicos e tecnológicos
oferecidos pelas escolas técnicas federais, estaduais, municipais e pelos estabelecimentos do
chamado Sistema S (SeSI, SENAI, SENAC, SESC e outros), até aqueles ministrados por
institulç6es empresariais, sindicais, comunitárias e fi\antr6picas.

A heterogeneidade e a diversidade são elementos positivos, pol. pennitem
atender a uma demanda muito variada. Mas há fatores preocupantes. O principal deles é que a
oferta é pequena: embora, de acordo com as estimativas mais recentes, já atinja, cerca de
cinco milh6es de trabalhadores, está longe de atingir a população de jovens que precisa se
preparar para o mercado de trabalho e a de adultos que a ele precisa se readaptar.
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Associada a esse fato está a limitação de vagas nos estabelecimentos .pCablico.,
especialmente na rede das 152 escolas federais de n(vel técnico e tecnológico, que aliam a
formação geral de nível médio à formação profissional.

O maior prob"ma, no que diz respeito às escolas técnicas pCabllcas de nlvel
médio, é que a alta qualidade do ensino que oferecem está associada a um custo
extremamente alto para sua instalação e manutenção, o que toma inviável uma multiplicaçio
capaz de poder atender ao conjunto de jovens que procura formaçio profissional. A"m disso,
em razão da oferta restrita, criou-se um sistema de seleçio que tende a favorecer os alunos
de maior renda e melhor nível de escolarlzaÇio, afastando os jovens trabalhadores, que alo
os que dela mais necessitam.

Afora estas rede. especificas - a federal e outras poucas esmduals vacacionadas
para a educação profissional - as demais escolas que oferecem educação profissional
padecem de problemas de toda ordem.

, No sistema escolar, a matricula em 1996 expressa que, em cada dez concluintes
do ensino médio, 4,3 haviam cursado alguma habilitaçio profissional. Destes, 3,2 eram
concluintas egressos das habilitações de Magistério e T6cnlcó 'em Contabilidade - um
conjunto três vezes maior que a soma de todas as outras nove habllitaç6es listadas pela
estatística.

Tabela 18 - Habllltaçae. de nível médio com maior número
de concluintes -1988 e 1996

Habitações
Concluintes Crescimento
1988 % 1996 % 1988 -1996

Magistério 10 grau 127.023 20,1 193.024 16,6 52,0
Técnico Contabilidade 113.548 18,0 174.186 15,0 53,4
Administração 24.165 3,8 32.001 2,7 32,4
Proc. de Dados 14.881 2,4 31.293 2,7 110,3
Auxiliar de 3.739 0,6 15.394 1,3 311,7
Contabilidade
Magistério - Est. 12.249 1,9 9.443 0,8 -22,9
Adicionais
Eletrônica 7.349 1,2 9.056 0,8 23,2
Agropecuária 7.959 1,3 8.768 0,8 10,2
Mecânica 5.789 0,9 8.451 0,7 46,0
secretariado 8.811 1.4 8.389 0,7 -4,8
Total 325.513 51,6 490.005 42;'t I::JU,U

Fonte: MECIINEP/SEEC

Funcionando em escolas onde há carências e improvisaç6es generalludas, a
Educaçio Profissional tem reafirmado a dualidade propedêuttc;Q~fOfjuional exlstent& -na-
maioria dos palae. ocidentais. Funcionou sempre como mecanismo de excluslo fortemente
associado à origem social do estudante. Embora nio existam estatísticas detalhadas a
respeito. ...abe-se que a maioria das habilitações de baixo custo • prestlgio encontra... em
instituiç6e8 noturnas estaduais ou municipais. Em apenas 15% delas há bibliotecas, menos
de 5% oferecem ambiente adequado para estudo das ciência. e nem 2% possuem laboratório
de infonnátlca - indicadores da baixa qualidade do ensino que oferecem às camadas mais
desassistidas da populaçio.

Há muito, o Pala selou a educaçio profluional de qualquer nivel, mas sobretudo
o médio, como forma de separar aquele. que nlo se destinariam às melhore. poslç6es na
sociedade. Um cenário que as diretrizes da educaçio profissional propostas neste plano
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buscam superar, ao prever que o cidadão brasileiro deve galgar - com apoio do Poder Públi\\:o
- níveis altos de escolarização, até porque estudos têm demonstrado que o aumento de.um
ano na média educacional da população economicamente ativa determina um incremento de
5,5 % do PIB (Produto Interno Bruto). Nesse contexto, a elevação da escolaridade do
trabalhador coloca-se como essencial para a inserção competitiva do Brasil no mundo
globalizado.

7.2 Diretrizes

Há um ~onsenso nacional: a formação para o trabalho exige hoje níveis cada vez
mais altos de educação básica, geral, não podendo esta ficar reduzida à aprendizagem de
algumas habilidades técnicas, o que não impede o oferecimento de cursos de curta duração
voltados para a adaptaçio do trabalhador às oportunidades do mercado de trabalho,
associados à promoção de niveis crescentes de escolarização regular. Finalmente, entendeMse
que a educaçáo profissional não pode ser concebida apenas como uma modalidade de ensino
médio, mas deve constituir educaçio continuada, que perpassa toda 'I vida do trabalhador.

Por isso mesmo, estão sendo implantadas novas diretrizes no sistema pl:lblico de
educação profissional, associadas à reforma do ensino médio. Prevê-se que a educação
profissional, sob o ponto de vlsta operacional, seia estruturada nos n(veis básico 
independente do nível de escolarização do aluno, técnico - complementar ao ensino médio e
tecnológico - superior de graduação ou de pós..graduação.

PrevêMse, ainda, a integração desses dois tipos de formação: a formal, adquirida
em instituições especializadas, e a nioMformal, adquirida por meios diversos, inclusive no
trabalho. Estabelece para isso um sistema flexivel de reconhecimento de créditos obtidos em
qualquer uma das modalidades e certifica competências adquiridas por meios nãoMformais de
educação profissional. É Importante também considerar que a oferta de educação profissional
é responsabilidade Igualmente compartilhada entre a setor educacional, o Ministério do
Trabalho, secretarias do trabalho, serviços sociais do comércio, da agricultura e da indústria e
os sistemas nacionais de aprendizagem. O~ ~ecu~os provêm, portanto, de múltiplas fontes, É
necessário também, e cada ve~ mais, cõntar com recursos das próprias empresas, as quais
devem financiar a qualificação dos seus trabalhadores, como- -ocorre nos países
desenvolvidos. A política de educação profissional é, portanto, tarefa que exige a colaboração
de múltiplas instincias do Poder Público e da sociedade civil.

As metas do Plano Nacional de Educação estão voltadas para a implantação de
uma nova educação profissional no Pais e para a integração das iniciativas. Tim co~no

objetivo central generaUzar as oportunidades de formação para o trabalho, de treinamentos,
mencionando, de forma especial, o trabalhador rural.

7.3 Objetivos e Metas7

1. Estabelecer, dentro de dois anos, um sistema integrado de informações, em
parceria com agincias governamentais e instituições privadas, que oriente a política
educacional para satisfazer as necessidades de formação inicial e continuada da força de
trabalho.*

2. Estabelecer a permanente revisio e adequação às exigências de uma politlca de
desenvolvimento nacional e regional, dos cursos básicos, técnicos e superiores da educação
profissional, observadas as ofertas do mercado de trabalho, em colaboração c~m

empresários e trabalhadores nas próprias escolas e em todos os niveis de governo.

7 (*) a iniciativa para cumprimento deste ObjetivolMeta depende da iniciativa da União;
(**) é exigida a colaboração da Unilo.
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3. Mobilizar, articular e aumentar a capacidade instalada na rede de instituições de
educação profissional, de modo a triplicar, a cada cinco anos, a oferta de cursos básicos
destinados a atender à populaçlo que está senda excluida do mercado de trabalho, sempre
associados à educaçio básica, sem preju(zo de que sua oferta seja conjugada com aç6es
para elevaçio da escolaridade.*· -

4. Integrar a oferta de cursos básicos profissionais, sempre que passlval, com a
oferta de programas que permitam aos alunos que nlo conclufram o ensino fundamental
obter formaçao equivalente.**

5. Mobilizar, articular e ampliar a capacidade Instalada na rede de Institulç6es de
educaçao profissional, de modo a triplicar, a cada cinco anos, a oferta de formação de nlvel
técnico aos alunos nelas matriculados ou egressas do ensino médio.**

6. Mobilizar, articular e ampliar a capacidade Instalada na rede de Institulç6es de
educaçlo profissional, de modo a triplicar, a cada cinco anos; a oferta de educação
profissional permanente para a papulaçlo em Idade produtiva e que precisa se readaptar às
novas exiginclas e perspectivas do mercado de trabalho....

7. Modificar, dentro d.e um ano, as normas atuais que regulamentam a formaçio
de pessoal docente para essa modalidade de ensino, de forma a aproveitar e valorizar a
.xperiincla profissional dos formador••.•

8. Estabelecer, com a colaboraçio entre o Ministério da Educação, o Ministério do
Trabalho, as universidade., os CEFETs, a. escalas técnicas de nível superior, OB serviço.
nacionais de aprendizagem e a Iniciativa privada, programas de fonnaçio de formadores para
a educaçlo tecnol6glca e fonnaçio profl..lonal......

9. Transformar, gradativamente, unidades da rede de educação técnica federal em
-centros públicos de .ducaçlo profissional e garantir, até o final da d6cada, que pelo menos
um d..... centros em cada unldad. federada possa servir como centro de refer6ncla para
toda a rede de educaçlo profissional, notadamente em matéria de formaçAo de formadores e
desenvolvimento metodológico.·

10. Estabelecer parcerias entre o. sistemas federal, estaduais 8 municipais e a
Iniciativa privada, para ampliar 8 inc.ntlvar a oferta de educaçlo profissional.**

11. Incentivar, por melo de recursos públicos e privados, a produçlo de
programas de educaçio a dlstlncla que .mpliem .s possibilidade. de educaçAo profissional
pennanente para toda a população economicamente ativa.*

12. Reorganizar a rede de escol•• agrot6cnlcas, d. fonna a garantir que cumpram
o papel de oferecer educaçlo profissional especifica • permanente para a populaçlo rural,
I.vando em conta seu nrvel de ••colarizaçlo e u peculiaridades e potencialidade. da
atividade agrícola na regllo.·

13. Estabelecer junto às escolas agrot6cnlcas e em colaboraçlo com o M'n'stitio
da Agricultura cursos bi.lcos para .grlculto...., voltados para a melhoria do n(vel técnico das
práticas agrfcola. e da preservaçao ambientai, d.ntro da perspectiva do desenvolvim.nto
auto-sustent6vel...

14. Estimular permanentem.nte o uso da. estruturas públicas e privada. nlo .ó
p, "8 os curso. regulares, mas também para o treinamento e rentnamento de trabalhadores

I
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com vistas a inseri-los no mercado de trabalho com mais condições de competitlwD~a\ti1® G'

produtividade, possibilitando a elevação de seu nível educacional, técnico e de renda"

15. Observar as metas estabelecidas nos demais capítulos referentef: ~1 (J)@y©aç3@
tecnológica e formação profissional.

8. EDUCAÇÃO ESPECIAL

8.1 Diagnóstico

A Constituição Federal estabelece o direito de as pessoas com necessid~

especiais receberem educação preferencialmente na rede regular de ensino (art. 208, Ui). A
diretriz atual é a da plena integraçit;) dessas pessoas em todas as áreas da sociedade. Trrat~e

se, portanto, de duas questões - o direito à educaçio, comum a todas as pessoas, e G dh·~itl1jj

de receber essa educação sempre que possivel junto com as demais pessoas nas e:s~@5c;)lt:!

"regulares".
A legislação, no entanto, é sábia em determinar preferência para essa modalicilClde

de atendimento educacional, ressalvando__~s casos de excepcionalidade em que C!~

necessidades do educando exigem outras forlrias de atendimento. As politicas recantB~ ©1~

setor têm indicado três situações possiveis para a organização do atendimento: participaçã~

nas classes comuns, de recursos, sala especial e escola especial. Todas as possibilidades
têm por objetivo a oferta de educação de qualidade.

Diante dessa politlca, como está a educação especial brasileira?
O conhecimento da realidade é ainda bastante precário, porque não disi'i:'~m@s fÁlEl

estatrsticas completas nem sobre o número de pessoas com necessidades eSpet;~aDc-::; n~m

sobre o atendimento. Somente a partir do ano 2000 o Censo Demográfico fornecerá dad@5
mais precisos, que permitirio análises mais profundas da realidade.

A Organização Mundial de Saúde estima que em tomo de 10% da população tiro
necessidades especiais. Estas podem ser de diversas ordens - visuais, auditivas, fisi~~s,

mentais, múltiplas, distúrbios de conduta e também superdotação ou altas habilidades. Se
essa estimativa se aplicar também no Brasil, teremos cerca de 15 milhões de pessoas cem
necessidades especiais. Os números de matrícula nos estabelecimentos escolares são tão
baixos que não permitem qualquer confronto com aquele contingente. Em 1998. havia 293.4@3
alunos, distribuídos da seguinte forma: 58% com problemas mentais; 13,8%, com defaciên~ii\l\s

múltiplas; 12"'0, com problemas de audição; 3,1% de visão; 4,5%, com problemas físicos; 2Ael/e,
de conduta. Apenas 0,3% com altas habilidades ou eram superdotados e 5,9% recebiam
"outro tipo de atendimento"(Slnopse Estatística da Educação Básica/Censo Escolar 1998, ~a
MEC/INEP).

Dos 5.507 Municípios brasileiros, 59,1% não ofereciam educação especl~1 ~m

1998. As diferenças regionais são grandes. No Nordeste, a ausência dessa modalidade
acontece em 78,3% dos Municípios, destacando-se Rio Grande do Norte, com apenas 9,~a/ll

dos seus Municrpios apresentando dados de atendimento. Na região Sul, 59,1% @m~

Municípios ofereciam educação especial, sendo o Paraná o de mais alto percentual (8392%).
No Centro-Oeste, .Mato Grosso do Sul tinha atendimento em 76,6°/. dos seU5 Municip!~$.

Espírito Santo é o Estado com o mais alto percentual de Municipios que OferKJm edVJ~ç<TIo
especial (83,1%).

Entre as esferas administrativas, 48,2"'. dos estabelecimentos de f.!:~\\~a~~Q

especial em 1998 eram estaduais; 26,8%, municipais; 24,8%, particulares e 11],2%, ffld~rnRs.

Como os estabelecimentos são de diferentes tamanhos, as matriculas apresentam Il\lI~Yruu:l

variação nessa distribuiçio: 53,1% são da iniciativa privada; 31,3"'., estaduais; 15,2%,
municipais e 0,3%, federais. Nota-se que o atendimento particular, nele incluído o ofere(;i~o

por entidades filantrópicas, é responsável por quase metade de toda a educação espeçii!li f!1@
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País. Dadas as discrepâncias regionais e a insignificante atuação federal, há necessidade de
uma atuação mais incisiva da União nessa área.

Segundo dados de 1998, apenas 14% desses estabelecimentos possuíam
instalação sanitária para alunos com necessidades especiais, que atendiam a 31% das
matrículas. A região Norte é a menos servida nesse particular, pois o percentual dos
estabelec~.nentoscom aquele requisito baixa para 6%. Os dados não informam sobre outras
facilidades como rampas e corrimãos... A eliminação das barreiras arquitetônicas nas escolas
é uma condição importante para a integração dessas pessoas no ensino regular, constituindo
uma meta necessária na década da educação. outro elemento fundamental é o material
dldático-pedagógico adequado, confonne as necessidades específicas dos alunos.
Inexistência, insuficiência, Inadequaçio e precariedades podem ser constatadas em muitos
centros de atendimento a essa cllente'a.

Em relaçio i qualificação do. profissionais de magistério, a situação é bastante
boa: apenas 3,2~. dos professores (melhor dito, das funç6es docentes), em 1998, possulam o
ensino fundamental, completo ou incompleto, como fonnaçlo máxima. Eram formados em
nível médio 51~. e, em n(vel superior, 45,7%. Os sistemas de an·sino costumam oferecer
cursos de preparação para os professores que atuam em escolas especi.ls, por Isso 731

'.

deles fizeram curso especifico. Mas, considerando a dIretriz da integração, ou .eja, de que,
sempre que passivel, as crianças, jovens e adultos especiais sejam atendidos em escolas
regulares, a necessidade de preparaçio do corpo docente, e do corpo técnico e administrativo
das escolas aumenta enormemente. Em principio, todos os professores deveriam ter
conhecimento da educação de alunos especiais.

Observando as modalidades de atendimento educacional, segundo os dados de
1997, predominam as "ela.... especiais", nu qual. estio 38% das turmas atendidas. 13,7%
delas estio em "salas de recursos" e 12,2% em "oficinas pedagógicas". Apenas 5% das
turmas estio em "classes comuns com apoio pedagógico" e 6% aio de "educaçlo precoce" .
Em "outras modalidades" alo atendida. 25% das tunnas de educação especial. Comparando
o atendimento público com o particular, verlfica·se que este dá preferência à educação
precoce, a oficinas pedagógicas e a outras modalidades nlo especificadas no Informe,
enquanto aquele dá prioridade is ciasses especlai. e c.a.... comuns com apolo pedagógico.
As Infonnações de 1998 estabelecem outra clauiflcaçio, chamando a atenção que 62% do
atendimento registrado está localizado em escolas especializadas, o que reflete a necessidade
de um compromisso maior da escola comum com o atendimento do aluno especial.

O atendimento por nível de ensino, em 1998, apresenta o seguinte quadro: 87.607
crianças na educação infantil; 132.685, no ensino fundamental; 1.705, no ensino médio; 7.258
na educação de jovens e adultos. São informados como "outros" 64.148 atendimentos. Não há
dados sobre o atendimento do aluno com necessidades especiais na educação superior. O
particular está muito à frente na educação infantil especial (64-10) e o estadual, nos níveis
fundamental e médio (52 e 49%, respectivamente), mas o municipal vem crescendo
sensivelmente no atendimento em nível fundamental.

~ tendências recentes dOI sistemas de ensino .10 as seguintes:
• integraçioJlnclusio do aiuno com neces.idade. especiais no sistema regular de

ensino e, se isto nlo for po.sival em funçio das necessidades do educando, realizar o
atendimento em classes e .scotas .speciallzadas;

• ampliaçio do regulamento das escolas especiais para prestarem apoio e
orlentaçlo aos programai de integraçlo, além do atendimento específico;

• melhoria da quallflcaçlo dos professores do ensino fundamental para essa
clittntela;

• expando da oferta dos cursos de fonnaçio/especiallzação pelas universidades
e escolas normais.

Apesar do crescimento das matrrcu.as, o déficit é muito grande 8 constitui um
desafio imenso para os sistemas de ensino, pois diversas aç6es devem ser realizadas aoI
mesmo tempo. Entre elal, destacam... a senllblUzaçlo dOI demais alunos e da comunidadel
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em geral para a integração, as adaptaç6es curriculares, a qualificação dos professores para o
atendimento nas escolas regulares e a especialização dos professores para o atendimento
nas novas escolas especiais, produção de livros e materiais pedagógicos adequados para as
diferentes necessidades, adaptação das escolas para que os alunos especiais possam nelas
transitar, oferta de transporte escolar adaptado, etc.

Mas o grande avanço que a década da educação deveria produzir será a
construção de uma escola inclusiva, que garanta o atendimento à diversidade humana.

8.2 DIretrizes

A educaçio especial se destina às pessoas com necessidades especiais no
campo da aprendizagem, originadas quer de deficiência física, sensorial, mental ou múltipla,
quer de características como altas habilidades, superdotaçio ou talentos.

A Integração dessas pessoas no sistema de ensino regular é uma diretriz
constitucional (art. 208, 111), fazendo parte da política governamental há pelo menos uma
década. Mas, apesar desse relatiVamente longo perfodo, tal diretriz ainda não produziu a
mudança necessária na realidade escolar, de sorte que todas as crianças, jovens e adultos
com necessidades especiais sejam atendidos em escolas regulares, sempre que for
recomendado pela avaliação de suas condiç6es pessoais. Uma política explícita e vigorosa de
acesso à educação, de responsabilidade da União, dos Estados e Distrito Federal e dos
Municípios, é uma condição para que às pessoas especiais sejam assegurados seus direitos à
educação. Tal poUtica abrange: o âmbito social, do reconhecimento das crianças, jovens e
adultos especiais como cidadãos e de seu direito de estarem integrados na sociedade o mais
plenamente possível; e o âmbito educacional, tanto nos aspectos administrativos (adequação
do espaço escolar, de seus equipamentos e materiais pedagógicos), quanto na qualificação
dos professores e demais profissionais envolvidos. O ambiente escolar como um todo deve
ser sensibilizado para uma perfeita integraçio. Propõe-se uma escola integradora, inclusiva,
aberta à diversidade dos alunos, no que a participação da comunidade é fator essencial.
Quanto às escolas especiais, a política de inclusão as reorienta para prestarem apoio aos
programas de integração.

A· educação especial, como modalidade de educação escolar, terá que ser
promovida sistematicamente nos diferentes níveis de ensino. A garantia de vagas no ensino
regular para os diversos graus e tipos de deficiAncia é uma medida importante.

Entre outras características dessa política, são importantes a flexibilidade e a
diversidade, quer porque o espectro das necessidades especiais é variado, quer porque as
realidades são bastante diversificadas no Pafs.

A União tem um papel essencial e lnsubstituivel no planejamento e
direcionamento da expansão do atendimento, uma vez que as desigualdades regionais na
oferta educacional atestam uma enorme disparidade nas possibilidades de acesso à escola
por parte dessa população especial. O apoio da União é mais urgente e será mais necessário
onde se verificam os maiores déficlts de atendimento.

Quanto mais cedo se der a intervençio educacional, mais eficaz ela se tornará no
decorrer dos anos, produzindo efeitos mais profundos sobre o desenvolvimento das crianças.
Por isso, o atendimento deve começar prec;ocemente, inclusive como forma preventiva. Na
hipótese de não ser possível o atendimento durante a educação infantil, há que se detectarem
as deficiências, como as visuais e auditivas, que podem dificultar a aprendizagem escolar,
quando a criança ingressa no ensino fundamental. Existem testes simples, que podem ser
aplicados pelos professores, para a Identificação desses problemas e seu adequado
tratamento. Em relaçio às crianças com altas habilidades (superdotadas ou talentosas), a
identificação levará em conta o contexto sócio-econ6mico e cultural e será feita por meio de
observação sistemática do comportamento e do desempenho do aluno, com vistas a verifica0
a intensidade, a freqüência e a consistência dos traços, ao longo de seu desenvolvimento.
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Considerando as questões envolvidas no desenvolvimento e na aprendizagem
das crianças, jovens e adultos com necessidade. especiais, a artlculaçio e a cooperaçio
entre os setores de educaçio, saúde e assistência é fundamental e potencializa a açio de
cada um deles. Como é sabido, o atendimento não se limita à área educacional, mas envolve
especialistas sobretudo da irea da saúde e da psicologia e depende da colaboraçio de
diferentes órgãos do Poder Público, em particular os vinculados à saúde, assistAncia e
promoção social, inclusive em termos de recursos. É medida racional que Se evite a
duplicação de recursos através da artlculaçlo daquele. setores desde a fase de diagnóstico
de déflclts sensoriais até as terapias especmcas. Para a populaçio de baixa renda, há ainda
necessidade de ampliar, com a colaboração dos Ministérios da Saúde e da Previdência,
órgios oficiais e entidades nlo-govemamentals de assistência social, os atuais programas
para oferecimento de órte.s e próteses de diferentes tipos. O Programa de Renda Mlnima
Associado a Ações Sóclo-educatlvas (Lei n.9.533/97) estendido a essa clientela, pode ser um
Importante meio de garantir-lhe o acesso e à freqüência ã escola.

A formação de recursos humanos com capacidade de oferecer o atendimento aos
educandos e.peclals nas creches, p.....scolas, centros de éducaçio Infantil, escolas
regula.... de ensino fundamental, médio e superior, bem como em instituições especializadas
• outra. instituições é uma prioridade para o Plano Nacional de Educaçio. Hlo há como ter
uma escola regular eficaz quanto ao desenvolvimento e aprendizagem dos educandos
especiais .em que .eus professor.., demais técnicos, penoal administrativo e auxtUar sejam
preparados para atendl-Ios adequadamente. As clas.e. especiais, situadas nas escolas
"regular...., de.tInadas aos alunos parcialmente integrados, precisam contar com
professores especializados e material pedagógico adequado.

As escolas especiais devem .er enfatizadas quando as neçeslidade. dos alunos
assim o Indicarem. Quando 8sse tipo de Instituição nlo puder ser criado nos Municfpios
menores e mais pobres, recomenda... a celebração de convênios intermunicipais e com
organizaç6•• nlo-govemamentais, para garantir o atendimento da clientela.

Cenas organizaç685 da sociedade civil, de natureza filantrópica, que envolvem os
pais de crianças especiais, tlm, historicamente, sido um exemplo de compromisso e de
eficllncia no atendimento educacional dessa clientela, notadamente na etapa da educaçlo
Infantil. Longe de diminuir a responsabilidade do Poder Público para com a educaçlo
especial, o apoio do governo a tais organizações visa tanto à continuidade de sua
colaboração quanto à maior eficiência por contar com a participação dos pais neua tama.
Justifica..e, portanto, o apolo do governo a e.sas instltulç6es como parealra. no processo
educacional dos educandos com necessidades especiais.

Requer-se um esforço determinado das autoridades educacionais para valorizar a
permanência dos alunos nas cla.ses regular.s, eliminando a nociva prlltica de
encaminhamento para classes ..peciais daque'.. que_!l.P-t.euntam_diflculdadas- -eomuns--dt.
aprendizagem, problemas de dlsp....Ao àe atençio ou de disciplina. A esses deve ser dado
maior apoio pedagógico nas suas próprias classes, e não separá-los como se precisassem de
atendimento especial.

Considerando que o aluno especial pode .ser também da escol. regular, os
recursos devem, também, estar previstos no ensino fundamental. Entretanto, tendo em vista
as especificidades dessa modalidade de educação e a necessidade de promover a ampliaçio
do atendimento, recomend.... reservar-lhe uma parcela equivalente a 5 ou 6% dos recursos
vinculados à manutençio e desenvolvimento do ensino.
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1. Organizar, em todos os Municípios e em parceria com as áreas de saúde e
as.istincia, programas destinados a ampliar a oferta da estimulação precoce (interação
educativa adequada) para as crianças com necessidades educacionais especiais, em
Instituições especializadas ou regulares de educação infantil, especialmente creches. **

2. Generalizar, em cinco anos, como parte dos programas de formação em
serviço, a oferta de cursos sobre o atendimento básico a educandos especiais, para os
professores em exercício na educação infantil e no ensino fundamental, utilizando inclusive a
1V escola e outros programas de educação a distância.

3. Garantir a generalização, em cinco anos, da aplicação de testes de acuidade
visual e auditiva em todas as instituições de educação infantil e do ensino fundamental, em
parceria com a área de saúde, de forma a detectar problemas e oferecer apoio adequado às
crianças especiais. . .

4. Nos primeiros cinco anos de vigência deste plano, redimensionar conforme as
necessidades da clientela, incrementando, se necessário, as classes especiais, salas de
recursos e outras alternativas pedagógicas recomendadas, de forma a favorecer e apoiar a
Integração dos educandos com necessidades especiais em classes comuns, fomecendo.lhes
o apoio adicional de que precisam.

5. Generalizar, em dez anos, o atendimento dos alunos com necessidades
.speciais na educação infantil e no ensino fundamental, inclusive através de consórcios entre
Municípios, quando necessário, provendo, nestes casos, o transporte escolar.

6. Implantar, em até quatro.anos, em cada unidade da Federação, em parceria com
as áreas de saúde, assistência social, trabalho e com as organizações da sociedade civil, pelo
menos um centro especializado, destinado ao atendimento de pessoas com severa
dificuldade de desenvolvimento. **

7. Ampliar, até o final da década, o número desses centros, de sorte que as
diferentes regiões de cada Estado contem com seus serviços.

8. Tomar disponíveis, dentro de cinco anos, livros didáticos falados, em -orailJee
em caracteres ampliados, para todos os alunos cegos e para os de visio subnormal do ensino
fundamental.**

9. Estabelecer, em cinco anos, em parceria com as áreas de assistência social e
cultura e com organizações nio-govemamentais, redes municipais ou intermunicipais para
tomar disponivels aos alunos cegos e aos de visão sub·normallivros de literatura falados, em
braille e em caracteres ampliados.

10. Estabelecer programas para equipar, em cinco anos, as escolas de educação
básica e, em dez anos, as de educação superior que atendam educandos surdos e aos de
vido sub·normal, com aparelhos de amplificação sonora e outros equipamentos que facilitem
a aprendizagem, atendendo-se, prioritariamente, as classes especiais e salas de recursos.**

• (*) a iniciativa para cumprimento deste ObjetivolMeta depende da iniciativa da Uniio;
(**) é exigida a colaboração da Uniio.
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11. Implantar, em cinco anos, e generalizar em dez anos, o ensino da Língua
Brasileira de Sinais para os alunos surdos e, sempre que possível, para seus familiares e para
o pessoal da unidade escolar, mediante um programa de formação de monitores, em parceria
com organizações não-governamentais. **.

12. Em coerência com as metas nOs 2, 3 e 4, da educação infantil e metas nOs 4.d, 5
e 6, do ensino fundamental:

a) estabelecer, no primeiro ano de vigência deste plano, os padrões mínimos de
infra-estrutura das escolas para o recebimento dos alunos especiais;**

b) a partir da vig6ncia dos novos padrae., somente autorizar a constroçAo de
prédios escolares, pClblicos ou privados, em conformidade aos j6 definidos requisitos de
infra-estrutura para atendimento dos alunos especiais;

c) adaptar, em cinco anos, os prédios escolares existentes, segundo aqueles
padrões.

13. Definir, em conjunto com as entidades da área, nos dois primeiros anos de
vigência deste plano, indicadores básicos de qualidade para o funcionamento de instituições
de educaçio especial, públicas e privadas, e generalizar, progressivamente, sua
observância. **

14. Ampliar o fornecimento e uso de equipamentos de informática como apoio à
aprendizagem do educando com necessidades especiais, inclusive através de parceria com
organizações da sociedade civil voltadas para esse tipo de atendimento. **

15. Assegurar, durante a década, transporte escolar com as adaptações
necessárias aos alunos que apresentem dificuldade de locomoção. **

18. Assegurar a inclusão, no projeto pedagógico das unidades escolares, do
atendimento às n&eessidades educacionais especiais de seus alunos, definindo 0$ recursos
dlsponiveis e oferecendo formação em serviço aos professores em exercício.

17. Articular as ações de educação especial e estabelecer mecanismos de
cooperaçio com a polrtlca de educação para o trabalho, em parceria com organizações
governamentais e não-govemamentais, para o desenvolvimento de programas de qualificação
profissional para alunos especiais, promovendo sua colocação no mercado de trabalho.
Definir condições para a terminalidade para os educandos que não puderem atingir níveis
ulteriores de ensino. **

18. Estabelecer cooperação com as áreas de saúde, previdência e assistência
social para, no prazo de dez anos, tomar disponíveis órtes.s e próteses para todos os
educandos com deficiências, assim como atendimento especializado de saúde, quando for o
caso.

19. Incluir nos currículos de formaçlo de professores, nos nivels médio 8
superior, conteúdos e disciplinas especificas para a capacitação ao atendimento dos alunos
especiais.**

20. Incluir ou ampliar, especialmente nas universidades públicas, habilitação
.specífica, em niveis de graduação e pós-graduaçjo, para formar pessoal especializado em
educaçlo especial, garantindo, em cinco anos, pelo menos um curso desse tipo em cada
unidade da Fecleraçio. **
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21. Introduzir, dentro de três anos a contar da vigência deste plano, conteúdos
disciplinares referentes aos educandos com necessidades especiais nos cursos que formam
profissionais em áreas relevantes para o atendimento dessas necessidades, como Medicina,
Enfermagem e Arquitetura, entre outras. **

22. Incentivar, durante a década, a realização de estudos e pesquisas,
especialmente pelas instituições de ensino superior, sobre as diversas áreas relacionadas aos
alunos que apresentam necessidades especiais para a aprendizagem.**

23. Aumentar os recursos destinados à educação especial, a fim de atingir, em-dez
anos, o minimo equivalente a 5% dos recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento
do ensino, contando, para tanto, com as parcerias com as áreas de saúde, assistência social,
trabalho e previdincia, nas ações referidas nas metas nOs 6, 9,11,14,17 e 18. **

24. No prazo de três anos a contar da vigência deste plano, organizar e pôr em
funcionamento em todos os sistemas de ensino um setor responsável pela educaçio
especial, bem como pela administração dos recursos orçamentários espec[ficos para o
atendimento dessa modalidade, que possa atuar em parceria com os setores de saúde,
assistência social, trabalho e previdência e com as organizações da sociedade civil.

25. Estabelecer um sistema de informações completas e fidedignas sobre ~

população a ser atendida pela educação especial, a serem coletadas pelo censo educaciona' á
pelos censos populacionais. *

26. Implantar gradativamente, a partir do primeiro ano deste plano, programas de
atendimento aos alunos com altas habilidades nas áreas artística, intelectual ou psicomotora.

27. Assegurar a continuidade do apoio técnico e financeiro às instituições
privadas sem fim lucrativo com atuação exclusiva em educação especial, que realizem
atendimento de qualidade, atestado em avaliação conduzida pelo respectivo sistema de
ensino.

28. Observar, no que diz respeito a essa modalidade de ensino, as metas
pertinentes estabelecidas nos capitulos referentes aos níveis de ensino, à formação de
professores e ao financiamento e gestão.

9. EDUCAÇÃO INDfGENA

9.1 Diagnóstico

No Brasil, desde o século XVI, a oferta de programas de educação escolar às
comunidades indigenas esteve pautada pela catequizaçio, civilização e integraçio forçada
dos Indlos à sociedade nacional. Dos missionários iesultas aos positivistas do Serviço de
Proteçio aos índios, do ensino catequético ao ensino bilfngüe, a t6nlca foi uma só:' negar a
diferença, assimilar os indios, fazer com que eles se transformassem em algo diferente do que
eram. Nesse processo, a instltulçio da escola entre grupos indígenas serviu de instrumento
delmposiçio de valores alheios e negaçao de identidades e culturas diferenciadas.

Só em anos recentes esse quadro começou a mudar. Grupos organizados 'da
sociedade civil passaram a trabalhar junto com comunidades indlgenas, buscando
alternativas à submlssio desses grupos, como a garantia de seus territórios e formas menos
violentas de relacionamento e convivência entre essas populações e outros segmentos da
sociedade nacional. A escola entre grupos Indigenas ganhou, entio, um novo significado e
um novo sentido, como meio para assegurar o acesso a conhecimentos gerais sem precisar
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negar as especificidades cuiturais e a identidade daqueles grupos. Diferentes experiências
surgiram em várias regiOes do Brasil, construindo projetos educacionais específicos à
realidade sociocultural e histórica de detenninados grupos indigenas, praticando a
interculturalldade e o billngüismo e adequando-se ao seu projeto de futuro.

O abandono da previslo de desaparecimento ffsico dos índios e da postura
integracionista que buscava assimilar os indios à comunidade nacional, porque os entendia
como categoria étnica e social transitória e fadada à extinção, está integrado nas mudanças e
inovações garantidas pelo atual texto constitucional e fundamenta-se no reconhecimento da
extraordinária capacidade de sobrevivência e mesmo de recuperação demográfica, como se
verifica hoje, após séculos de práticas genocidas. As pesquisas mais recentes indicam que
existem hoje entre 280.000 e 329.000 índios em terras Indígenas, constituindo cerca de 210
grupos distintos. Nlo há Informaçaea sobre os índios urbanizados, e multas deles preservam
suas IInguas e tradiç6es.

O tamanho reduzido da populaçio Indígena, sua dispersão e heterogeneidade
tomam particularmente diflcll a implementação de uma polftica educacional adequada. Por
isso mesmo, ti de particular importincla o fato de a Constituiçio Federal ter assegurado o
direito das sociedades indígenas a uma educação escolar diferenciada, específica,
Intercultural e biUngUe, o que vem sendo reguiamentado em vários textos legais. Só dessa
forma se poder6 assegurar não apenas sua sobrevivência fislca mas também étnica,
resgatando a divida social que o Brasil acumulou em relação aos habitantes originais do
território.

Em que pese a boa vontade de setores de órglos governamentais, o quadro geral
da educaçio escolar Indlgena no BrasU, permeado por experiências fragmentadas e
descontfnuas, é regionalmente desigual e desarticulado. Há, ainda, muito a ser feito e
construido no sentido da unlversalizaçlo da oferta de uma educaçio escolar de qualidade
para os povos Indlgenas, que venha ao encontro de seus projetos de futuro, de autonomia e
que garanta a sua includo no universo dos programas governamentais que buscam a
satlsfaçlo das necessidade. básicas de aprendizagem, nos tenno. da Declaração Mundial
sobre Educação para Todos.

A transf....ncla da responsabilidade pela educaçlo indlgena da Fundação
Nacional do rndio para o Ministério da Educação nlo representou apenas uma mudança do
órgão federal gerenciador do processo. Representou também uma mudança em termos de
execução: se antes as escolas indigenas eram mantidas pela FUNAI (ou por secretarias
estadual. e municipais de educaçlo, através de convênios firmados com o órgão Indlgenista
oficiai), agora cabe ao. Estados assumirem tal tarefa. A estaduallzaçlo das escolas indigena5
e, em alguns coos, sua municipallzaçio ocorreram sem a crlaçio de mecanismos que
assegura.sem uma certa uniformidade de aÇéies que garantissem a especificidade destas
escolas. A .staduallzação assim conduzida nlo representou um processo de Instituição de
parcerias entre órglos governamentais e entidades ou organizações da sociedade civil,
compartilhando uma mesma concepçio sobre o processo .ducativo a ser oferecido para as
comunidades indlgenas, mas sim uma simples transferência de atribuições e
responsabilidades. Com a transferência de responsabilidades da FUNAI para o MEC, • deste
para as secretarias estaduais de educação, criou... uma situação de acefalia no processo de
g....nciamento global da assistência educacional aos povos Indlgenas.

Nlo há, hoje, uma clara dlstribuiçlo de responsabilidades entre a União, os
Estados e os Munlclplos, o que dificulta a Implementação de uma poUtlca nacional que
assegure a especificidade do modelo de educaçio intercultural e bilingüe às comunidades
Indlgenas.

Há também a n8C8S8ldade de regularizar juridicamente as escolas indfgenas,
contemplando as experiências bem sucedidas em CUra0 e reorientando outras para que
elaborem regimentos, calendários, curriculos, materiais dldátlco-pedagóglcos e conteúdos
programáticos adaptados às particularidades étno-eulturais e lingüfstlcas próprias a cada
povo indígena.
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A Constituição Federal assegura às comunidades indígenas a ut\\\zaçio de suas
Hnguas maternas e processos próprios de aprendizagem.

A coordenação das ações escolares de educação indigena está, hoje, sob
responsabilidade do Ministério de Educação, cabendo aos Estados e Munlcipios, a sua
execução.

A proposta de uma escola Indigena diferenciada, de qualidade, representa uma
grande novidade no sistema educacional do Pais e exige das instituições e órgãos
responsáveis a deflniçio de novas dinimicas, concepções e mecanismos, tanto para que
estas escolas sejam de fato incorporadas e beneficiadas por sua inclusão no sistema oficial,
quanto para que sejam respeitadas em suas particularidades.

A educação bilfngOe, adequada às peculiaridades culturais dos diferentes grupos,
é melhor atendida através de professores indlos. É preciso reconhecer que a formação inicial
e continuada dos próprios [ndios, enquanto professores de suas comunidades, deve ocorrer
em serviço e concomitantemente à sua própria escolarização. A formação que se contempla
deve capacitar os professores para a elaboração de curriculos e programas especificos para
as escolas indigenas; o ensino bilfngüe, no que se refere à metodologia e ensino de segundas
Irnguas e ao estabelecimento e uso de um sistema ortográfico das Unguas maternas; a
condução de pesquisas de caráter antropológico visando à sistematização e incorporação
dos conhecimentos e saberes tradicionais das sociedades indigenas e à elaboração de
materiais did4tico-pedagógicos, bilfngOes ou não, para uso nas escolas instaladas em suas
comunidades.

9.3 Objetivos e Metas9

1. Atribuir aos Estados a responsabilidade legal pela educação indigena, quer
diretamente, quer através de delegação de responsabilidades aos seus Municípios, sob a
coordenação geral e com o apoio financeiro do Ministério da Educação.**

2. Universalizar imediatamente a adoção das diretrizes para a poUtica nacional de
educação escolar indigena e os parâmetros curriculares estabelecidos pelo Conselho
Nacional de-Educação e pelo Ministério da Educaçlo."* -

3. Universalizar, em dez anos, a oferta às comunidades Indigenas de programas
educacionais equivalentes às quatro primeiras séries do ensino fundamental, respeitando
seus modos de vida, suas visões de mundo e as situações sociolingüísticas específicas por
elas vivenciadas.**

4. Ampliar, gradativamente, a oferta de ensino de 58 a 88 série à população
indigena, quer na própria escola Indfgena, quer Integrando os alunos em classes comuns nas
escolas próximas, ao mesmo tempo que se lhes ofereça o atendimento adicionai necessário
para sua adaptação, a fim de garantir o acesso ao ensino fundamental pleno.**

9 (*) a iniciativa para cumprimento deste ObjetivolMeta depende da iniciativa da Uniio;
(**) é exigida a colaboraçio da Uniio.
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5. fortalecer e garantir a consolldaçio, o aperfeiçoamento e o reconhecimento de
experiências de construçAo de uma educaçio diferenciada e de qualidade atualmente em
curso em áreas indfgenas.**

....,
6. Criar, dentro de um ano, a categoria oficiai de "escola indigena" para que a

especificidade do modelo de educaçio fnterculturale blJrngüe seja assegurada.**

7. Proceder, dentro de dois anos, ao reconhecimento oficiai e à regularizaçio legal
de todos os estabelecimentos de ensino localizados no Interior das terras Indfgenas e em
outras áreas assim como a constituição de um cadastro nacional de escolas indígenas.-

8. Assegurar a autonomia das escolas indigenas, tanto no que se refere ao projeto
pedagógico quanto ao uso de recursos financeiros públicos para a manutençlo do cotidiano
escolar, garantindo a plena participação de cada comunidade Indigena nas deci.aes relativas
ao funcionamento da escola.

9. Estabelecer, dentro de um ano, padr6es minlmos mais flexiveis de Infra
estrutura escolar para esses estabelecimentos, que garantam a adaptaçio às condlç6es
climáticas da regilo e, sempre que possivel, as técnicas de edificação próprias do grupo, de
acordo com o uso social e concepções do espaço próprias de cada comunidade indigena,
além de condições sanitárias e de higiene.**

10. Estabelecer um programa nacional de colaboraçlo entre a Unllo e os Estados
para, dentro de cinco anos, equipar as e.colas Indigena. com equipamento didático
pedagógico b6sico, incluindo bibliotecas, videotecas e outros materiais de apoio.-

11. Adaptar programas do Ministério da Educação de auxílio ao desenvolvimento
da educaçlo, Já existentes, como transporte escolar, livro didático, biblioteca escolar,
merenda escolar, TV Escola, de forma a contemplar a especificidade da educação indigena,
quer em termos do contingente escolar, quer quanto aos seus objetivos e necessidades,
assegurando o fornecimento desses beneficios às escolas.**

12. fortalecer e ampliar as linhas de financiamento existentes no Ministério da
Educação para implementação de programas de educação escolar Indfgena, a serem
executados pelas secretarias estaduais ou municipais de educação, organizaçae. de apolo
aos índios, universidades e organizações ou associaç6eslndigenas.*

13. Criar, tanto no Ministério da Educação como nos órgãos estaduais de
educaçio, programas voltadolS à produçlo e publlcaçlo de materiais didáticos. pedagógicos
eapecfflcos para os grupos Indlgenas, Incluindo IIvro.~ vídeos, dicionários e outros,
elaborados por professores indlgenas juntamente com os_seus alunos e as.e.sore••~-.

14. Implantar, dentro de um ano, as diretrizes curriculares nacionais e os
parlmetrolS curriculares e univ....alizar, em cinco anolS, a aplicaçio pelas escolas Indfgenas
na formulaçlo do seu projeto pedagógico.* .

15. Instituir e regulamentar, nos sistemas estaduais de ensino, a
profissionalizaçlo e reconhecimento público do magistério indigena, com a criação da
categoria de profe.sores indigenas como carreira especlfiCl do magistério, com concurso de
provas e titulos adequados às particularidades IIngOlstlcas e culturais das sociedades
Indigenas, garantindo a es..s profe.sores os mesmos direitos atribufdos aos demais do
mumo sistema de ensino, com nivels de remuneraçlo correspondentes ao seu nível de
quallflcaçlo profissional.
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16. Estabelecer e assegurar a qualidade de programas continuos de fonnação
sistemática do professorado indigena, especialmente no que diz respeito aos conhecimentos
relativos aos processos escolares de ensino-aprendizagem, à alfabetização, à construção
coletiva de conhecimentos na escola e à valorização do patrimônio cultural da população
atendida.**

17. Formular, em dois anos, um plano para a implementação de programas
especiais para a formação de professores indigenas em nivel superior, através da
colaboração das universidades e de instituições de nivel equivalente.

18. Criar, estruturar e fortalecer, dentro do prazo máximo de dois anos, nas
secretarias estaduais de educaçio, setores responsáveis pela educação indigena, com a
Incumbência de promovê-Ia, acompanhá"a e gerenciá-Ia.

19. Implantar, dentro de um ano, cursos de educação profissional, especialmente
nas regiões agrárias, visando à auto-sustentação e ao uso da terra de forma equilibrada.

20. Promover, com a colaboração entre a União, os Estados e Municípios e em
parceria com as instituições de ensino superior, a produção de programas de formação de
professores de educação a distância de nivel fundamental e médio.-

21. Promover a correta e ampla informação da população brasileira em geral,
sobre as sociedades e culturas indigenas, como meio de combater o desconhecimento, a
intolerância e o preconceito em relação a essas populações. '

IV - MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

10. FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO

10.1 Diagnóstico

A melhoria da qualidade do ensino, que é um dos objetivos centrais do Plano
Nacional de Educação, somente poderá ser alcançada se for promovida, ao mesmo tempo, a
valorização do magistério. Sem esta, ficam baldados quaisquer esforços para alcançar as
metas estabelecidas em cada um dos nivels e modalidades do ensino. Essa valorização só

_pode ser obtida por meio de uma política global de magistério, a quir-Implica,
simultaneamente,

· a formação profissional inicial;
· as condições de trabalho, salário e carreira;
· a formação continuada.
A simultaneidade dessas três condições, mais do que uma conclusão lógica, é

uma liçlo extraída da prática. Esforços dos sistemas de ensino e, especificamente, das
Instituições formadoras em qualificar e formar professores têm se tomado pouco eficazes
para produzir a melhoria da qualidade do ensino por meio de formação inicial porque muitos
professores se deparam com uma realidade muitas vezes desanimadora. Ano após ano,
grande número de professores abandona o magistério devido aos baixos salários e às
condições de trabalho nas escolas. Formar mais e melhor os profissionais do magistério é
apenas uma parte da tarefa. É preciso criar condições que mantenham o entusiasmo inicial, a
dedicação e a confiança nos resultados do trabalho pedagógico. É preciso que os professores
possam vislumbrar perspectivas de crescimento profissional e de continuidade de seu
processo de formação. Se, de um lado, há que se repensar a própria formação, em vista dos
desafios presentes e das novas exigências no campo da educação, que exige profissionais
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cada vez mais qualificados e permanentemente atualizados, desde a educação infantil até a
educaçio superior (e Isso nio é uma questio meramente técnica de oferta de maior número
de cursos de formaçio inicial e de cursos de qualificação em serviço) por outro lado é
fundamental manter na rede de ensino e com perspectivas de aperfeiçoamento constante os
bons profissionais do magistério. Salário digno e carreira de magistério entram, aqui, como
componentes essenciais. Avaliação de desempenho também tem Importância, nesse
contexto.

Em coerência com esse diagnóstico, o Plano Nacional de Educação estabehtee
diretrizes e meta. relativas à melhoria das escolas, quer no tocante aos espaço. fIsicos, à
Infra-estrutura, aos Instrumentos e materiais pedagógicos e de apolo, aos meios tecnológicos,
etc., quer no que diz respeito à formulaçlo das propostas pedagógicas, à participação dos
profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e nos conselhos
escolares, quer, ainda, quanto à formulaçlo dos planos de carreira e de remuneração do
magistério e do pessoal administrativo e de apoio.

As funções docentes em educaçio básica, em todas as modalidades de ensino,
pa.sam de 2 milh6es. O número de professores é menor, considerando que o me.mo docente
pode estar atuando em mais de um nível e/ou modalidade de ensino e em mais de um
estabelecimento, sendo, ne... caso, contado mais de uma vez. As funções docentes estio
assim distrlbuldas, segundo os dados de 1998 (MECnNEP/SEEC):

Educaçio infantil: 219.~93
Cla.ses de alfabetização: 46.126
Ensino fundamental: 1.439.064
Ensino médio: 365.874
Educação especial: 37.356
Educação de jovens e adultos: 103.051
A análise da dlstribulçio das funç6es docentes por nivel de formaçlo e nivela

escolares em que atuam somente pode ser feita sobre os dados de 1996, os últimos
publicados pelo MEC/INEP/SEEC, confonne se v' • seguir:

Tabela 19 • Funç6es Docentes· dlstrlbuiçlo nacional por nfvel de formaçAo e
niveis escolare. em que atuam - 1998

Nlvel de Total de
Níveis e modalidades de atuaçlo

formaçlo funções Pré-Esc e 101 à 41 51 à 81 ensino educação jovens e
Alfabetiz. séries séries médio especial adultos

Ens.Fund. 65.968 20.581 44.335 712 18 322 587
Incompl.
Ens.Fund. 80.119 22.043 50.641 5.913 615 847 1.462
Completo
En•• 916.791 174.948 531.256 153.258 38.250 19.079 32.150
rüdlo .
Completo
Ens. Sup. 1.068.398 48.147 172.715 501.625 328.801 17.108 88.872
CQmpleto
Total 2.129.274 285.719 798.947 861.508 385.744 37.356 103.051
Fonte: MECnNEP: Sinopse Estatistica 1998. Nota: O mesmo docente pode atuar em mais de
um níveUmodalldade d••nsino e em mais de um estabelecimento.

Se uma funçio docente correspond.... a um professor, depreender-se-fa des..
Tabela a seguinte necessidade de quallflcaçlo:

Para a educ:af#o infantil: 29.458 professores que atuam na pré-escola precisam
fazer o curso de nlv.. médio, modalidade normal, para atingirem a quallflcaçlo mfnlma
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permitida. Quanto aos da creche, não há dados. Um levantamento urgente se faz necessário,
para dimensionar a demanda e definir a estratégia e os recursos requeridos.

Quanto às classes de alfabetização: como serão desfeitas, conforme as diretrizes
e metas deste plano, não se trata de qualificar os professores para nelas permanecerem, mas
para atuarem no ensino fundamental. São 13.166 professores que possuem formaçio apenas
de ensino fundamental e que deverão cursar pelo menos o ensino médio, modalidade normal.

Para as 4 primeiras séries do ensino fundamental: 94.976 precisam obter diploma
de nivel médio, modalidade normal. Considerando o grande aumento do número de matriculas
nesse nível de ensino, entre 1996 e 1999, é de supor que a quantidade de professores nessa 
sltuaçio seja bem maior, principalmente se houve admissões sem a qualificaçio mínima
exigida.

Para as 4 últimas séries do ensino fundamental: 159.883 carecem de formaçio de
nfval superior, com licenciatura plena.

Para o ensino médio: 44.486 necessitam de formação superior. Chega-se ao
número de 58.000, em 1997, calculando-se a partir dos dados disponíveis sobre o percentual
dos que atuam nesse nivel com curso superior. . .

As necessidades de qualificação para a educação especial e para a educação de
jovens e adultos são pequenas no que se refere ao nível de fonnação pois, em ambas as
modalidades, 97". dos professores têm nível médio ou superior. A questão principal, nesses
dois casos, é a qualificação para a especificidade da tarefa.

Esta exigência, aliás, se aplica também na formação para o magistério na
educação infantil, nas séries iniciais e finais do ensino fundamental e no ensino médio. As
caracterfsticas psicológicas, sociais e físicas das diferentes faixas etárias carregam modos
diversos de encarar os objetos de conhecimento e de aprender. Daf por que não basta ser
formado num determinado nível de ensino; é preciso adquirir o conhecimento da
especificidade do processo de construção do conhecimento em cada uma daquelas
circunstâncias e faixas etárias.

É fundamental que os dados sobre necessidades de qualiflcaçlo sejam
desagregados por Estado, o que deverá ser feito nos planos estaduais, a fim de dimensionar o
esforço que em cada um deles deverá ser feito para alcançar o patamar mfnimo de formação
exigido.

Os dados acima apontam somente para a necessidade atual, isto é, para que o
magistério brasileiro que está atuando nos sistemas de ensino possua o nível de formação
mfnimo estabelecido pela lei. Considerando que este plano fixa metas de expansio e de
melhoria da qualidade do ensino, as necessidades de fonnação crescerão na mesma
proporção daquelas metas.

No campo da remuneração, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério está fazendo uma extraordinária mudança
naqueles Estados e Municípios onde o professor recebia salários muito baixos, inferiores ao
salário mfnimo. Devem ser aplicados, obrigatoriamente, pelo menos 60% dos recursos do
FUNDEF na remuneração do pessoal de magistério em efetivo exercício de suas atividades no
ensino fundamental público (Lei 9.429/96, art. 7'. Nos Estados e Municípios onde o salário já
era mais alto do que o possibilitado pelo FUNDEF, não houve melhoria para 0'1 professores,
antes, dificuldades adicionais para certos Municiplos manter o padrão anterior de
remuneração. A avaliação do FUNDEF vem apontando as falhas e sugerindo revisões com
vistas a solucionar os problemas que vêm ocorrendo. Em alguns lugares, os professores de
educação infantil, de jovens e adultos e de ensino médio, ficaram prejudicados. Se os 1(W.
dos mfnlmos constitucionalmente vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino não
postos no FUNDEF forem efetivamente destinados, nos Municípios, à educaçio Infantil e, nos
Estados, ao ensino médio, os problemas ficaria em parte minimizados.

Em cumprimento à Lei 9.424196, estio sendo elaborados ou reformulados os
planos de carreira do magistério. Tratando-se de um processo em curso, este plano reforça o
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propósito através de metas específicas, na expectativa de que isso constitua um importante
passo e instrumento na valorização do magistério.

10.2 Diretrizes

A qualificaçio do pessoal docente se apresenta hoje como um dos maiores
desafios para o Plano Nacional de Educação, e o Poder POblico precisa se dedicar
prioritariamente à solução deste problema. A implementaçlo de poUticas públicas de
fonnação iniciai e continuada dos profissionais da educaçlo é uma condiçio e um meio pllra
o avanço cientifico e tecnológico em nossa sociedade e, portanto, para o desenvolvimento do
Pafs, uma vez que a produção do conhecimento e a criação de novas tecnologias dependem
do nivel e da qualidade da formação das pessoas.

A melhoria da qualidade do ensino, indispensável para assegurar à populaçio
brasileira o acesso pleno à cidadania e a inserção nas atividades produtivas que pennlta a
elevação constante do nÍVel de vida, constitui um compromisso da Naçio. Este compromisso,
entretanto, não poderá ser cumprido sem a valorlzaçio do magistério, uma vez que os
docentes exercem um papel decisivo no processo educacional.

A valorização do magistério implica, pelo menos, os seguintes requisitos:
* uma formação profissional que assegure o desenvolvimento da pessoa do

educador enquanto cidadão e profiss~onal, o dominlo dos conhecimentos objeto de trabalho
com os alunos e dos métodos pedagógico. que promovam a aprendizagem;

* um sistema de educação continuada que permita ao professor um crescimento
constante de seu domínio sobre a cultura letrada, dentro de uma visão critica e da perspectiva
de um novo humanismo;

* Jornada de trabalho organizada de acordo com a jornada dos alunos,
concentrada num único estabelecimento de ensino e que inclua o tempo necessário para .s
atividades complementares ao trabalho em sala de aula;

* salário condigno, competitivo, no mercado de trabalho, com outras ocupações
que requerem nível equivalente de formaçlo;

* compromisso social e político do magistério.
Os quatro primeiros precisam ser supridos pelos sistemas de ensino. O quinto

depende dos próprios professores: o compromisso com a aprendizagem dos alunos, o
respeito a que têm direito como cidadias em formaçio, intere.se pelo trabalho e participação
no trabalho de equipe, na escola. Assim, a valorização do magistério depende, pelo lado do
Poder Público, da garantia de condiç6es adequadas de formação, de trabalho e de
remuneração e, pelo lado dos profissionais do magistério, do bom desempenho na atividade.
Dessa forma, há que se prever na carreira sistemas de Ingresso, promoçio e afastamentos
periódicos para estudos que levem em conta as condições de trabalho e de formaçio
continuada e a avaliação do desempenho dos professor•••

Na fonnagilo Iniciai é preciso superar a histórica dicotomia entre teoria e prática e
o divórcio entre a formaçlo pedagógica e a forrnaçlo no campo dos conhecimentos
especiftcos que seria trabalhados na sala de aula.

A fonnação continuada assume particular ImportAncia, em decorrência do avanço
cientffico e tecnológico e de exigência de um nível de conhecimentos sempre mais amplos e
profundos na sociedade moderna. Este Plano, portanto, deverá dar especial atençio à
formaçio permanente (em serviço) dos profissionais da educaçlo.

Quanto à remuneraçio, é indispensável que nlvels mais elevados correspondam a
exigências maior•• de quaUflcaçlo profissional e de desempenho.

Este plano estabp1ec8 as seguintes diretrizes para a formação dos profissionais
da educaçlo e sua valorJzaÇái~:
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Os cursos de formação deverio obedecer, em quaisquer de seus níveis e
modalidades, aos seguintes princípios:

a) sólida formação teórica nos conteOdos especificos a serem ensinados na
Educaçio Básica, bem como nos conteúdos especificamente pedagógicos;

b) ampla formaçio cultural;
c) atividade docente como foco formativo;
d) contato com a realidade escolar desde o inicio até o final do curso, integrando a

teoria à prática pedagógica;
e) pesquisa como princípio formativo;
f) domínio das novas tecnologias de comunicação e da informaçio e capacidade

para integrá-Ias à prática do magistério;
g) análise dos temas atuais da sociedade, da cultura e da economia;
h) inclusão das quest6es relativas à educaçio dos alunos com necessidades

especiais e das questões de gênero e de etnia nos programas de formação;
i) trabalho coletivo Interdisciplinar;
j) vivência, durante o curso, de formas de gestão democrática do ensino;
k) desenvolvimento do compromisso social e político do magistério; e
I) conhecimento e aplicação das diretrizes curriculares nacionais dos níveis e

modalidades da educaçio básica.
A formaçlo inicial dos profissionais da educação básica deve ser

responsabilidade principalmente das Instituições de ensino superior, nos termos do art. 62 da
LDB, onde as funções de pesquisa, ensino e extensão e a relação entre teoria e prática podem
garantir o patamar de qualidade social, politica e pedagógica que se considera necessário. As
instituições de formação em nível médio (modalidade normal), que oferecem a fonnaçio
admitida para atuaçio na educaçio infantil e nas quatro primeiras séries do ensino
fundamental formam os profissionais.

A formação continuada do magistério é parte essencial da estratégia de melhoria
permanente da qualidade da educação, e visará à abertura de novos horizontes na atuação
profissional. Quando feita na modalidade de educação a distância, sua realizaçio incluirá
sempre uma parte presencial, constituída, entre outras formas, de encontros coletivos,
organizados a partir das necessidades expressas pelos professores. Essa formaçio terá
como finalidade a reflexão sobre a prática educacional e a busca de seu aperfeiçoamento
técnico, ético e politico.

A formação continuada dos profissionais d~_ educação pública dever-ã- ser
garantida pelas-secretarias estadua1S-e municipais de educação, cuja atuaçio incluirá a
coordenação, o financiamento e a manutenção dos programas como ação permanente e a
busca de parceria com universidades e instituições de ensino superior. Aquela relativa aos
professores que atuam na esfera privada será de responsabilidade das respectivas
instituições.

- A educação escolar não se reduz à sala de aula e se viabiliza pela ação articulada
entre todos os agentes educativos • docentes, técnicos, funcionários administrativos e de
apolo que atuam na escola. Por essa razão, a formação dos profissionais para as áreas
técnicas e administrativas deve esmerar-se em oferecer a mesma qualidade dos cursos para o
magistério.

O ensino fundamental nas comunidades indrgenas, segundo o preceito
constitucional, deverá ser oferecido também nas suaslfnguas maternas e processos próprios
de aprendizagem, para o que será necessário formar professores deuas mesmas
comunidades.
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10.3 Objetivos e "'etas10

. 1. Garantir a implantaçio, Já a partir do primeiro ano deste plano, dos planos de
carreira para o maglstério:-.laborados e aprovados de acordo com as determinaç6es da Lei
nO. 9.424196 e a criaçio de novos planos, no caso de os antigos ainda nlo terem sido
re1ormulados segundo aquela lei. Garantir, Igualmente, os novos niveis de remuneraçio em
todos os sistemas de ensino, com piso salarial próprio, de acordo com as diretrizes
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educaçlo, assegurando a promoçlo por mérito.-

2. Implementar, gradualmente, uma jornada de trabalho de tempo integral, quando
conveniente, cumprida em um único estabelecimento escolar.

3. D.stinar entre 20 e 25% da carga horária dos professores para preparação de
aulas, avaliações e reunl6es pedagógicas.

4. Implantar, no prazo de um ano, planos gerais de carnJlra para os profissionais
que atuam nas áreas técnica e administrativa. respectivos níveis de remuneraçio.

5. Identificar e mapear, a partir do primeiro ano deste plano, 0& professores em
exercrcio em todo o território nacional, que nlo possuem, no minlmo, a habllitaçlo de nivel
médio para o magistério, de modo a elaborar-se, em dois anos, o diagnóstico da demanda de
habilitação de professores leigos e organizar..., em todos os sistemas de ensino, programas
de fonnaçlo de professores, possibllitando-lhes a formaçlo exigida pela Lei de Diretrizes e
Bases da Educaçlo Nacional, em seu art. 87.

6. Nos Munlcfplos onde a necelsidade de novos professores é elevada e é grande
o número de profenares leigos, identificar e mapear, já no primeiro ano deste PNE,
portadores de diploma. de licenciatura e de habllitaçlo de nível médio para o magistério, que
se encontrem fora do .i.tema de en.lno, com vistas a seu possível aproveitamento.

7. A partir da entrada em vigor deste PNE, somente admitir professores e demats
profissionais de educaçlo que possuam as qualiflcaç6es mínimas exigida. no art. 62 da Lei
de Dlretrize. & Bases da Educação.

8. Estabelecer, dentro de um ano, diretrizes e parAmetros curriculares para os
curso. superiores de formaçio de profe.sores e de profissionais da educaçio _P'ti' OI.
diferentes n(veis e modalidades de ensino.

9. Definir diretrizes e estabelecer padr6es nacionais para orientar os processos de
credenciamento das Instituições formadoras, bem como a certificação, o desenvolvimento
das competências profissionais e a avallaçlo da formação Inicial e continuada dos
professores.

10. Onde ainda nlo existam condições para forrnaçAo em nfval superior de todos
os profissionais necessários para o atendimento das nece.sldades do ensino, estabelecer
curso. de n(val médio, em instituições especificas, que observem os principios definidos na
diretriz nO 1 • preparem penoal qualificado para a educaçlo infantil, para a educaçlo de
Jovens e adultos e para a. s'rles iniciais do ensino fundamental, prevendo a continuidade doi
estudos de.... profissionais em nivelsuperior.-

10 (*) a Iniciativa pau cumprimento deste ObjetlvolMeta depende da iniciativa da Unilo;
(**) é eDgida a colaboraçlo da Uniio.
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11. Nos concursos de provas e titulos para provimento dos cargos de professor
para a educação indigena, incluir requisitos referentes às particularidades culturais,
especialmente lingüísticas, dos grupos indígenas. **

12. Ampliar, a partir da colaboração da União, dos Estados e dos Munic[plos, os
programas de formação em serviço que assegurem a todos os professores a possibilidade de
adquirir a qualificação mínima exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
observando as diretrizes e os parâmetros curriculares. **

13. Desenvolver programas de educação a distância que possam ser utilizados
também em cursos semi-presenciais modulares, de forma a tornar possível o cumprimento da
meta anterior. **

14. Generalizar, nas instituições de ensino superior públicas, .cursos regulares
noturnos e cursos modulares de licenciatura plena que facilitem o acesso dos docentes em
exercicio à formação nesse nivel de ensino. **

15. Incentivar as universidades e demais instituições formadoras a oferecer no
interior dos Estados, cursos de formação de professores, no mesmo padrão dos cursos
oferecidos na sede, de modo a atender à demanda local e regional por profissionais do
magistério graduados em nível superior. ti

16. Promover, nas instituições públicas de nível superior, a oferta, na sede ou fora
dela, de cursos de especialização voltados para a formação de pessoal para as diferentes
áreas de ensino e, em particular, para a educação especial, a gestão escolar, a formação de
jovens e adultos e a educação infantil. **

17. Garantir que, no prazo de 5 anos, todos os professores em exercício na
educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, Inclusive nas
modalidades de educação especial e de jovens e adultos, possuam, no mínimo, habilitação de
nrvel médio (modalidade normal), específica e adequada às características e necessidades de
aprendizagem dos alunos.

18. Garantir, por meio de um programa conjunto da União, dos Estados· e
Municípios, que, no prazo de d.ez anos, 70°1e dos professores de educação infantil e de ensino
fundamental (em todas as modalidades) possuam formação especifica de nível superior, de
licenciatura plena em instituições qualificadas.ti

19. Garantir que, no prazo de dez anos, todos os professores de ensino médio
possuam fonnação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura plena nas
áreas de conhecimento em que atuam.

20. Incluir em quaisquer cursos de formação profissional, de nivel médio e
superior, conhecimentos sobre educação das pessoas com necessidades especiais, na
perspectiva da integração social.

21. Incluir, nos currículos e programas dos cursos de formação de profissionais
da educação, temas especificos da história, da cultura, dos conhecimentos, das
manifestações artísticas e religiosas do segmento afro-brasileiro, das sociedades indígenas e
dos trabalhadores rurais e sua contribuição na sociedade brasileira.

22. Garantir, já no primeiro ano de vigência deste plano, que os sistemas
estaduais e municipais de ensino mantenham programas de formação continuada de
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professores alfabetlzadores, contando com a parceria das insütuições de ensino superior
sediadas nas respectivas áreas geográficas.

23. Ampliar a oferta de cursos de mestrado 8 doutorado na área educacional e
desenvolver a pesquisa neste campo. **

24. Desenvolver programas de pós-graduação e pesquisa em educaçio como
centro irradiador da fonnação profissional em educação, para todos os niveis e modalidades
de ensino.

25. Identificar e mapear, nos sistemas de ensina, as necessidades de formaçio
Iniciai e continuada do pessoal técnico e administrativo, elaborando e dando inicio à
implementaçio, no prazo de três anos a partir da vigência deste PNE, de programas de
formaçio.

26. Criar, no prazo de dois anos, curaos profissionalizantes de n{vel médio
destinados à formaçio de pessoal de apolo para as áreas de administração escolar,
multimeios e manutençlo de Infra-estruturas escolares, Inclusive para allm'entaçlo escolar e,
a médio prazo, para outras áre.s que a realidade demonstrar nr necessário.

27. Promover, em açlo conjunta da Unllo, dos Estados e dos Municípios, a
avallaçlo f)4trtódlca da qualidade de atuaçlo dos profeuores, com ba.. nas dlretrlze. de que
trata a meta nO 8, como subsldio à deftnlçlo de necessidades e caraeteristlcas dos cursos de
formaçio continuada.

28. Ob.ervar as metas estabelecidas nos demais capitulo. referentes à formação
de professores e valorlzaçio do magistério.

v - FINANCIAMENTO E GESTÃO

11.1 Diagnóstico

A fixação de um plano de meta. exige uma definlçio de custos assim como a
identiftcação dos recursos atualmente dlsponiv8is 8 das estratégias para sua ampliaçio, s.ja
por meio de uma gestlo mais eficiente, seja por meio de criaçlo de novas fontes, a partir da
constataçio da necessidade de maior Investimento. Os percentuais constitucionalmente.
vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino devem reresentar o ponto de
partida para a fonnulaçio e Implementaçio de meta. educacionais. preciso, entretanto,
desfazer alguns enganos. Hã uma Imagem equivocada de que esta fonte representa valor
elevado. A vinculaçlo é realizada em relaçto is receitas resultantes de Impostos, e nlo à
totalidade dos recursos orçamentários. Os recursos de impostos nlo constituem sequer a
totalidade dos recursos tributários (que incluem taxas e contrlbuiç6es de malhoria).O Imposto
...péciJe do ginero tributo. O orçamento flscal da Unilo de 1998, por exemplo, equivalia a
325,8 bilhões, sendo o orçamento da seguridade soc181 da ordem de 105 bllh&ts. A receita
vinculada i manutençio e d..envolvlmento do ensino, no nrval federal, nlo chegou a 4
bllhOes, valor que Hquer cobre os gastos com instltuiç6es de ensino superior (Tabela 10).
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Tabela 20 - Ministério da Educação· Despesa por Fonte (R$ milhões)
Fonte 1995 0/. 1996 % 1997 % 1998 % 1999 ".Recursos O O O O 977 10,1 478 4,4 1.138 10,26
ordinários
Manutenção e 3.489 38,5 4.788 52,3 3.360 34,9 3.831 35,8 3.826 34,5
desenvolvimen
to do ensino -

,

art212, CF
Salário- 370 4,1 486 5,3 613 6,4 619 5,7 738 6,7
Educação
Contrib. Social 271 3,0 259 2,8 39 0,4 161 1,5 529 4,8
S/ Lucro das
Pessoas.Jurídi
cas
Contrib. Social 356 3,9 787 8,6 1.099 11,4 O O 694 6,3
pl
Seguridade
Social
Fundo de 3.388 37,4 1.632 17,8 2.440 25,3 3.733 34,7 2.152 19,4
Estabilização
Flscal- FEF
Recursos 575 6,3 530 5,8 495 5,1 518 4,8 246 2,2
Diretamente
arrecadados
Recursos de O O O O O O 496 4,5 O O
Concessões e
Permissões
Outros 621 6,8 671 7,4 620 6,4 932 13,3 1.762 15,9
Total 9.070 100,0 9.153 100,0 9.643 100,0 10.168 100,0 11.085 100,0

Fonte: SIAFIIPRODASEN - Elaboração. COFF/CO
1995 a 1998 -valores liquidados .
1999 - Lei Orçamentária

Dada a natureza federativa do Estado brasileiro, a Constituição definiu uma
divisão de responsabilidades entre a União, os Estados e os Municípios, estabelecendo ainda
a organização dos sistemas de ensino em regime de colaboração. As Tabelas 21 e 22 mostram
o retrato dos gastos com educação, somadas todas as esferas administrativas.
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Tabela 21 • Gastos Diretos com Educaçio das Administrações Públicas - 1997
Natureza da Esfera de governo Todas as esferas-
despesa União Estados Municfpios consolidado

Pessoal e 4.027.842.317 12.275.243.303 7.214.711.927 23.517.797.547
encargos sociais
Transfer6ncia de 2.413.067.152 2.983.2D1.731 913.985.248 6.310.254.129
Assistência e
Previdência
Outras despesas 2.430.273.641 3.067.446.542 3.119.763.513 8.617.483.696
correntes
Investimentos 603.634.891 917.226.164 717.058.074 2.237.919.129

Inversõe. 152.685.812 12.132.874 2.955.326 167.774.012
financeiras
Total 9.627.503.814 19.256.250.613 11.968.474,085 40.851.228.512

Fonte: FECAMP - em valores históricos

Tabela 22 - Gastos Com Educaçio - Esferas Federativas· 1997
Ente federativo %
UNIAO 23,6
ESTADOS 47,1
MUNICIPIOS 29,3

Fonte: Fecamp

Em 1995, antes da aprovaçlo da Emenda Constitucional nO 14, verificavam...
graves distorções. Por exemplo, no Maranhão, na reduzida rede estadual, o gasto médio por
aluno era de 343 reai., ao passo que nas rede. municipais, responsáveis pela maioria das
matrfculas o valor aplicado nio passava de 88 reais. No extremo oposto, em 510 Paulo, onde
o estado arcava com a maior parte das matriculas do ensino fundamental, o gasto
correspondla a 336 reais, enquanto nas redes municipais equivalia a 1.165 reais. O conjunto
dos Munlcfplos do Maranhlo e de Alagoas era responúvel por dois terços da. matricula. e
recebia apenas um terço dos recursos. Auim, dois cidadlos do mesmo estado e do mesmo
nivel de ensino e,..m tratados de forma absolutamente distinta.

Para corrigir esta situaçAo foi concebido o Fundo de Manutençlo e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorlzaçio do Magistério, que passou a ser
conhecido como FUNDEF. Este é constltufdo por uma e:uta de recurso. equivalentes a 15%
de alguns impostos do estado (FPE, ICMS, cota do IPI.Exp.) e dos Municipios (FPM, cota do
ICMS, cota do IPI-Exp), além da compensaçlo referente às perdas com a desoneraçAo da.
exportaçl5es, decorrentes da Lei Complementar na 87/96.

Os núcleos da proposta do FUNDEF do: o estabelecimento de um valor minimo
por aluno a 8er despendido anualmente (fixado em 315 reais para o. anos de 1998 e 1999); a
redlstribuiçio dos recursos do fundo, segundo o nÍlmero de matrfculas e a subvinculaçlo de
60% de seu valor para o pagamento de profluionais do magistério em efetivo ex.relelo. Se o
fundo, no 1mbito de deteminado estado nlo atingir o valor minimo, a Unilo efetua a
complementaçlo. Em 1998 esta foi equivalente a cerca de 435 milh68S (Tabela 23). Para o
exercfcio de 1999 a previsio 6 de que a complementaçlo da Unllo seja de cerca de 61Cli
milh6es (Portaria nO 286199-MF).



Junho de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Tabela 23 .. Origem das Receitas do Fundef - 1998

Quinta-feira 15 31663

R$MII
Receita Valor Distribuído %
FPM 1.838.315 13,9
FPE 1.&38.058 12,4
ICMS 8.759.096 66,3
IPI-Exp. 237.989 1,8
LC87196 314.003 2,4
Subtotal 12.787.461 96,8
Complementaçio da União 434.819 3,2
Total 13.222.280 100,0

Fonte: SIAFlrrribunal de Contas da Uniio

Além de promover a eqüidade, o FUNDEF foi o instrumento de uma polRlca que
Induziu várias outras transformaç6es:

• com a criação de contas únicas e especificas e dos conselhos de
acompanhamento e controle social do FUNDEF deu-se mais transparência à gestAo. A maior
visibilidade dos recursos possibilitou inclusive a identificação de desvios;

.. com a obrigatoriedade da apresentação de planos de carreira com exigêncIa de
habilitação, deflagrou-se um processo de profissionalização da carreira;

.. com a subvinculação ao pagamento dos professores melhoraram os salários e
foram novamente atrafdos para a carreira professores que ocupavam outras posições no
mercado de trabalho;

- a fixação de um critério objetivo do número de matriculas e a natureza contábil
do nrndo permitiram colocar os recursos onde estio os alunos e eliminar práticas
cllentelistas;

• diminuiu consideravelmente o número de cla•••• de alfabetizac;lo • de alunos
maiores de 7 anos na pré-escola, sendo trazidos para o ensino fundamental.

_ Em 21 dos 26 Estados, verificou-se uma transferência liquida de recursos das
redes estaduais para as municipais. É inegável o efeito redistributivo do FUNDEF, sobretudo
no Nordeste - onde as redes municipais são responsáveis por cerca de 50Va das matriculas.
Conforme indica a Tabela 24, dos 5.506 Munlcfplos brasileiros, cerca de 39% (2.159) contava",
com um valor por aluno/ano abaixo do valor mínimo nacional de 315 reais.
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Tabela 24 - Efeitos Financeiros do FUNDEF, nos Municípios com gasto abaixo do valor mínimo
. (R$ 315,00) - 1998

Valor por Municipios AlunosJ97 Valor por Receita Varfaçio
aluno/ano aluno/ano Adicionai
(R$1,OO) N.:ímero % N.:ímero % Antes do Com o Bruta Do valor %

FUNDEF FUNDEF (R$ por aluno (B/A)
(A) (8) Mllh6es)

Até 100 I 308 5,6 1.740.209 14,0 77,8 324,9 429,9 247,0 317
De 100 a 150 613 11,1 2.192.551 17,6 124,2 335,4 463,1 211,2 170
De 150 a 200 474 8,6 2.006.045 16,1 178,4 437,0 518,8 258,6 145
De200a 250 370 6,7 1.193.002 9,7 225,7 389,3 195,1 163,5 72
De 250 a 315 3M 7,1 1.125.758 9,0 281,3 405,7 140,0 124,3 44
Subtotal 2.159 39,2 8.257.585 68,4 183,7 375,2 1.746,9 211,5 129
Outros 3.347 60,8 4.178.963 33,6
Municípios

-

Total 5.506 100,0 12.435.528 100,0
Fonte: MEC/SEADE - Balanço do primeiro ano do FUNDEF

A partir desta redi.tribuiçJo, O FUNDEF constituiu-se em instrumento
fundamental para alcançar a meta prioritária da unlv....alizaçio. De 1997 para 1998, houve um
aumento expressivo de 6% nas matriculas, que cresceram de 30.535.072, em 1997, para
32.380.024, em 1998.

É certo que alguns ajustes e aperfeiçoamentos sio necessários, como está
previsto na própria legislaçio. D..tacam.... a. qUHta.S de como garantir o financiamento da
educaçio de jovens e adulta., educaçio Infantil e ensino m6dio. D. toda sorte, qualquer
polrtlca de financiamento há de partir do FUNDEF, Incluslv. a eventual criação, no futuro. de
um fundo único para toda a educaçio básica - que nio pode ser feito no âmbito deste plano,
uma vez que requer alteraçio na Emenda Constitucional nO 14.

Como apontou Sarjas N8filri (Financiamento da Ed",~çã.9__00__6rasll __
MEC/INEP,1997), "há uma grande controvérsia sobre o quanta .e gasta com educação no
Brasil. A partir de 1986 Inlclou..e a dluemlnaçlo de Infonnaç6es que continham grave erro
metodológico, ou seja, incluindo..e uma dupla contagem de gastos, sem a devida deduçio
das transferências intragovamamentals destinada. à educaçio, do governo federal para os
governos estaduais e municipais e dos governos estaduais para os municipais. Isso ~c1e :ter:
elevado Indevidamente a estimativa do percentual do PIB, inflacionando os dados da
UNESCO" (de 1989, mas que constavam ainda do Anuário Estatfstlco de 1995).

Para superar esta dificuldade, Negri procurou em criterioso estudo .stlmar os
recursos potencialmente disponíveis, a partir du vincUlaç6u. O problema deste método é
que capta muito bem o que s. deve gastar, mas nlo o quanta .e gasta - dado que só pode ser
aferido após a consolidaçlo dos balanços de todos Estados, Munlcfpios e da Unlio.
Recentemente, o Instituto de Pesquisa Econc)mica aplicada - IPEA calculou em 4,2% os
gastos p.:íbllcos com educaçio para o ano de 1995. Negri havia chegado, para aquele
exerclclo, ao número de 4,53% de recursos dlsponEvel••

Observe..e que, embora trabalhe com a execuçlo o IPEA considera os gastos da
função educaçlo e cultura, superestimando, portanto os gastos apenas com educaçlo. Dado
recente da OCDE Indica um gasto p.:íblico em educação no Brasil equivalente a 5% do PIB
(Tabela 25).
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Nlo se devem interpretar estes dados de maneira estática, isto é, os países
desenvolvidos que já fizeram um amplo esforço no perfodo pós-guerra estabilizaram seus
gastos. Outra é a situação do Brasil, que tem os enormes desafios discutidos neste plano.

. Este dado foi informado à CeDE pelo governo brasileiro. Partindo deste dado
oficial, a meta estabelecida pelo PL nO 4.173/98, de atingir 6,5% do PIB, incluindo os gastos do
setor privado (que Negri estima em 1% do PIS), afigura·se muito modesta. Por outro lado, a
meta contida no PL nO 4.155/98, de atingir, apenas no setor público o equivalente a 10% do PIS
é muito etevada. Em valores atuais, cada ponto percentual significa cerca de 10 bilhões de
reais. Este plano propõe que num prazo de dez anos atinjamos um gasto público equivalente
a 7% do PIB, através de aumento contínuo e progressivo de todas as esferas federativas. Este
esforço inicial é indispensável. Para tanto é necessário o compromisso do Congresso
Nacional e dos legislativos subnacionais, que elaborarão os planos plurianuais e
orçamentos que vigorarão no período. Com o tempo haveria uma estabilização num patamar
menor, na medida em que fosse sendo erradicado o analfabetismo, corrigida a distorção
Idade-série e aperfeiçoada a gestlo.

Tabela 25 • Despesas Pl1blJcas em educação, em relaçAo ao PIB - 1995

PAIS %do PIB
~-AMERICA DO NORTE

Canadá S,8
Estados Unidos 5,0
México 4,6
AMERICA DO SUL
Argentlna* 3.4
BRASIL 5,0
Chlle* 3.0
Paragual* 3.1
Urugual* 2,7
ASIA
Coréia 3,6
Malásla* 4.9
Tallândla* 3.6
EUROPA
!Austrla 5.3
Dinamarca 6.5
França 5.8
Noruega 8.8
Portugal 5.4
Espanha 4,8
Suécia 6,6
Reino Unido 4.6

Fonte: Base de dados da ocoe
*Oados de 1996

Financiamento e gestAo estAo Indissoluvelmente ligados. A transparência da
gestAo de recursos financeiros e o exerciclo do controle social permitllilo garantir a efetiva
apllcaçAo dos recursos destinados à educaçiio. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional facilita amplamente esta tarefa, ao estabelecer, no § 5° do art. 69, o repasse
automático dos recursos vinculados ao 6rgAo gestor e ao regulamentar quais as despesas
admitidas como gastos com manutenç~oe desenvolvimento do ensino.

Conforme dispunha o Plano Nacional de EducaçAo para Todos, na melhoria dos.
nivels de qualidade do ensino requer a proflsslonallzac;.Ao tanto das aç6es do Ministério da
Educação e dos demais nivels da admlnlstraçAo educativa como a ação nos estabelecimentos
de ensino. Es.. proflsslonallzaçao Implica a deflnlçAo de competências especlflcas e a
dotaç.o de novas capacidades humanas, polrtlcas e técnicas, tanto nos nivels centrais como·
nos descentralizados. tendo como objetivo o desenvolvimento de uma gestao respons6vel. A
proflsslonallzaç4io requer também a ampllaçAo do leque de diferentes proflss6es envolvidas
na gestAo educacional, com o objetivo de aumentar a racionalidade e produtividade.li

O governo federal vem atuando de maneira a descentralizar recursos,·
dfreclonando-os diretamente às escolas. de modo a fortalecer sua autonomia (Tabela 26).
Neste processo foi Induzida a formação de Associações de Pais e Mestres ou de Conselhos
escolares. Este. aumentaram de 11.643, em 1995. para 54.591 em 1998.
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Tabela 26 -Programa Dinheiro na Escola 1995 a 1998 - Atendimento

Ano NOmero de escolal* Número de alunol , Valor em R$ mil
1995 144.306 28.:150.229 229.348
1996 167.760 31.287.583 259.743
1997 106.711 26.872.800 279.428
1998** 129.632 28.857.262 304.337 .Fonte: FNDE (Relatório de Atividades e Gerlncla do Programa) - Mensagem presidencial ao

Congresso NaclonaIJ1999
*8 partir de 1997, apenas escolas com mais de 20 alunos
** Dados até Julho

11.2 Diretrizes

AO tratar do financiamento da Educaçio, IÍ preciso reConheci-Ia como um valor
em si, requisita para o exercCcio pleno da cidadania, para o desenvolvimento humano e para a
melhoria da qualidade de vida da populaçlo. A Constltuiçlo de 1988, sintonIZada com os
valores jurfdlcos que emanam dos documentos que incorporam as conquistas de noua
época - tais como a Declaraçlo U~lversal de Direitos do Homem e a Convençio Internacional
sobre os DireItos da Criança -, determInou expressamente que • Educação é um direito de
todos e dever do Estado e da famma (art. 205, CF), devendo ser assegurada "com absoluta
prioridade" à criança e ao adolescente (art. 227, caput, CF) pela famiUa, pelo Estado • peLa
sociedade. Embora a educaçio tenha outras dimens6es relevantes, inclusive a econ6mica, o
fundamento da obrigação do Poder Público de financlá-la é o fato de constituir um direito.
Assim, a Educaçio e seu financiamento nlo seria tratados neste PNE como um problema
econômico, mas como um uma questlo de cidadania.

Partindo deste enfoque, de nada adiantariam as prevls6es de dever do Estado,
acompanhadas de rigorosas sançOe. aos agentes pílbUCOlS em caso de desrespeito a este
direito, se nio fos.em dados os instrumento. para ga,.ntl-lo. Dal emerge a primeira diretriz
básica para o financiamento da Educaçlo: a vlncul.çao constitucional de recursos à
manutençlo e desenvolvimento do ensino, adotada pela primeira vez pela Constitulçlo de
1934, ressurgindo com a redemocratizaçio em 1948, ., ainda uma vez, no bojo do processo de
atartura poUllca, com a aprovaçio da Emenda Calmon, sendo consolidada pela Constltuiçlo
de 1988. Nos interregno. em que o principio da vlnculaçio foi enfraquecido ou suprimklo,
houve uma drástica redução de gastos na educação - como demonstrou o Senador Joio
Calmon nos debates que precederam a aprovaçlo de sua proposta. O avanço significativo
dos indicadores educacionais alcançado na década de 90 apoiou-se na vlnculaçlo de
recursos. o que permitiu manter niveis razoáveis de investimento na educaqio pública.
Embora encontre ainda alguma resistência em alguns nichos da tecnocracia econ6mica mais
avessos ao social, a vinculaçlo de rKursos tmp6..... nlo só pela prioridade conferida à
Educação, mas também como condlçlo de uma gastlo mais eficaz. Somente a garantia de
recursos e .eu"fluxo regular permitem o planejamento educacional.

OUtra diretriz Importante é a gesfIo de reCUlSOS da educsçlo por meio de fundOll
de'natureza contábil e conta .speciflca." O fundo contáblJ permite que a vincuJaçlo seja
efetiva, sendo a base do planejamento, enio .. reduza • UII'I Jogo e.K poat de Justificaçlo para
efeito de p....taçlo de contas. Além disso, penntte um controle social mais eflçu, e 9VIta a
apllcaçAo excessiva de recursos nas atMdades-melo e u injunç6e1 de natureza polftfca.

Com o FUNDEF inaugurou.... importante dirn1z de financiamento: a a/ocaçlo de
recursos segundo .s necessidades e compram/aos de cada sistema, expressos pelo mlmero
de matriculas. Desta forma, há e.tCmulo para a univ.....lizaçlo do ensino. O dinheiro é
aplicado na atividade-fim: recebe mais quem tem rede, quem tem alunos, dã-se um enfoque
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positivo ao financiamento da Educação. Até então, aqueles que não cumprissem
determinadas disposições eram punidos. Agora, os que cumprem são premiados.

Além disso, a diversidade da capacidade de arrecadação de Estados e Municípios,
e destes entre si, levava a uma diferença significativa de gasto por aluno, pelo simples fato de
estar matriculado numa escola estadual ou municipal.

Cumpre consolidar e aperfeiçoar outra diretriz introduzida a partir do FUNDEF,
cuja preocupação central foi a eqiJ/dade. Para tanto, é importante o conceito operacional de
valor minimo gasto por aluno, por ano, definido nacionalmente. A eqüidade refere-se não só
aos sistemas, mas aos alunos em cada escola. Assim, de nada adianta receber dos fundos
educacionais um valor por aluno e praticar gastos que privilegiem algumas escolas em
detrimento das escolas dos bairros pobres. A LDB preceitua que aos Municípios cabe exercer
a função redistributiva com relação a suas escolas.

Instaurada a eqüidade, o desafio é obter a adequação da aprendizagem a um
padrão mínimo de qualidade (art. 211, § 1°, CF e art. 60, § 4°, ADCT), definido em termos
precisos na LDB (art. 4°, IX) como "a variedade e quantidade minimas, por aluno, de Insumos
indispensáveis ao desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem". Aqui o conceito
chave já não é mais o de valor mínimo, mas o de custo-aluno-qualidade. Este deve ser a
referência para a política de financiamento da Educaçio. Para enfrentar esta necessidade, os
sistemas de ensino devem ajustar suas contribuições financeiras a este padrão desejado, e
particularmente à Unlio cabe fortalecer sua função supletiva, através do aumento dos
recursos. destinados à complementação do FUNDEF.

A Constituição Federai preceitua que à Unllo compete exercer as funções
redistributiva e supletiva de modo a garantir a equalizaçio de oportunidades educacionais
(art. 211, § 1°). Trata-se de dar às crianças real possibilidade de acesso e permanência na
escola. Há que se combinar, em primeiro lugar, as ações para tanto com aquelas dirigidas ao
combate do trabalho infantil. É fundamental fortalecer a educação como um dos alicerces da
rede de proteção social. A educação deve ser considerada uma prioridade estratégica para um
projeto nacional de desenvolvimento que favoreça a superação das desigualdades na
distribuição de renda e a e"adicação da pobreza. As políticas que associam a renda m/nima à
educação, adotadas em alguns Estados e Municípios, por iniciativa própria ou com apolo da
União, a partir da Lei nO 9.533197, ou, ainda, diretamente pela União em áreas em que as
crianças se encontrem em situação de risco, têm-se revelado instrumentos eficazes de
melhoria da qualidade de ensino, reduzindo a repetência e a evasão e envolvendo mais a
família com a educação de seus filhos - ingrediente indispensávei para o sucesso escoiar.
Por se tratar não propriamente de um programa educacional, mas de um programa social de
amplo alcance, com critérios educacionais, deve ser financiado com recursos oriundos de
outras fontes que não as destinadas à educação escolar em senso estrito. Observe-se a
propósito que a Educação é uma responsabilidade do Estado e da sociedade e não apenas de
um órgão. Evidentemente, o Ministério (ou Secretaria, nos niveis estadual e municipal) da área
há de ter o papel central no que se refere à educação escolar. Mas há também que se articular
com outros ministérios (ou secretarias), reunindo competências seja em termos de apolo
técnico ou recursos financeiros, em áreas de atuação comum.

O MEC há de ter uma atuação conjunta com o Ministério do Trabalho, para a
qualificação, formação e treinamento de trabalhadores, nos quais devem ser aplicados,
Inclusive, recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador· FAT. O mesmo raciocrnlo vale para
a Assistência Soçlal e para a Saúde, no que se refere à educação infantil; para a Assistência
Social, no que conceme à erradicação da pobreza; para o Ministério da Justiça em relaçio a
educação de jovens e adultos para presos e egressos, contando com recursos do Fundo
Penitenciário • FUNPEN; para o Ministério das Comunicações, no que se refere aos recursos
para a universalização que devem ser dlsponlblUzados em condlç15es privilegiadas para as
~~eo!a~ pÚbnC2S; p::r: o:. ~.~:ni::tsrlc::; dü Cu:tura; ~~pout: ti Turismo; Ciência e TecQoiogia e
assim por diante. A Educação não é uma preocupação confinada em gueto de um segmento.
Envolve todo o governo e deve permear todas as suas aç6es.
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Para que a gastio ••ja eficiente há que se promover o autêntico federalismo em
matéria educacional, a partir da divido de responsabilidades previstas na Carta Magna. A
educaçio é um todo Integrado, de sorte que o que ocorre num determinado nivel repercute
nos demais, tanto no que se refere aos aspectos quantitativos como qualitativos. HA
competências concorrentes, como é o caso do ensino fundamental, provido por Estados e
Munlclpios. Ainda que consolidadas as redes de acordo com a vontade polftica e capacidade
de financiamento de cada ente, algumas aç6u devem envolver Estados e Municípios, como é
o caso do transporte escolar. Mesmo na hipótese de competência bem definida, como a
educaçio Infantil, que é de responsabilidade dos Munlclpios, nlo Pode ser negligenciada a
função supletiva dos Estados (art. 30, VI, CF) e da Unllo (art. 30. VI, CF e art. 211, § 1° , CF).
Portanto, uma diretriz importante é o aprimoramento continuo do regime de colaboraçJo. Este
deve dar-se, nlo só entre Unllo, Estados e Munlcfpios, mo também, .empre que possível,
entre entes da mesma esfen fedentlva, mediante aç6es, fóruns e planejamento
Interestaduais, regionais e Intennunicipals.

Quanto à dlstribuiçlo e gedo dos recursos financeiros, constitui diretriz da
maior importAncia a transpatfnc/a. Assim sendo, devem .... fortalecidas as instAncias de
controle interno e externo, órglos de gestlo nos .Istemas de ensino, como os Conselhos de
Educação e os órglos de controle social, como os Conselhos de Acompanhamento e
Control. Social do FUNDEF, cuja competência deve ser ampliada, de forma a alcançar todos
os recursos destinados à Educaçlo Sisica.

Para que seja poufvel o planejamento educacional, fi Importante Implantar
sistemas de infonnaçlo, com o aprimoramento da base de dados educacionais do
aperfeiçoamento dos processos de coleta e annazenamento de dados censltãrtos e
estatlsticas sobre a educaçio nacional. Desta maneira, poder....'" consolidar um sistema de
.VIII/ação - indispensável para verificar a eficácia das politicas públicas em matéria de
educação. A adoçlo de ambos os sistema. requer a formaçlo de recursos humanos
qualificados. a InformatlzaçAo dos serviços, Inicialmente nu secretarias, mas com o objetivo
de conectá-Ias em rede com suas escolas e com o MEC.

Deve..e promover a efetiva desbul'OCl1ltluçJo e descentralização da gestJo nas
dlmens6es pedagógica, administrativa e de gutlo financeira, devendo as unidades escolar••
contar com repasse direto de recursos para desenvolver o essencial de sua proposta
pedagógica e para despesas de seu cotidiano.

Finalmente, no exerelcio de sua autonomia, cada sistema de ensino há de
Implantar gestlo democrática. Em nfvel d. gestlo de sistema na forma de Conselhos de
Educação que reúnam competência técnica e representatividade dos diversos setores
educacionais; em nIvel das unidade. e.colar.., por meio da formaçlo de conselhos escolares
de que participe a comunidade educacional e fonnas de escolha da direçlo escolar que
associem a garantia da competência ao compromisso com a proposta pedagógica emanada
dos conselhos escolares e a representatividade e liderança dos gestores escolares.

11.3 Objetivos e "'et8sf1

11.3.1 Rnanc/amento

1. Elevaçlo, na década, atravá de esforço conjunto da Unllo, Estados, Distrito
Federal e Municiplos, do percentual de gastos pllbllcoa em relaçlo ao PIS, aplicados em
educaçio, para atingir o mfnlmo de 7%. Para tanto, os recursos devem ser ampliados,
anualmente, à razlo de 0,5% do PIB, nos quatro primeiro. ano. do Plano e de 0,6% no quinto
ano.*

11 ("') a inidadva para cumprimento deste ObJetivoJMeta depende da iniciativa da UniIo;
(**) é exigida a eolaboraçio da Unflo.
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2. Implementar mecanismos de fiscalização e controle que assegurem o rigoroso
cumprimento do art. 212 da Constituição Federal em termos de aplicação dos percentuais
minimos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino! Entre esses mecanismos
estará o demonstrativo de gastos elaborado pelos poderes executivos e apreciado peios
legislativos com o auxílio dos tribunais de contas respectivos, discriminando os valores
correspondentes a cada uma das alíneas do art. 70 da LDB.

3. Criar mecanismos que viabilizem, imediatamente, o cumprimento do § 5° do art.
69 da Lei de Diretrizes e Bases, que assegura o repasse automático dos recursos vinculados à
manutenção e desenvolvimento do ensino para o órgão responsável por este setor. Entre
esses mecanismos deve estar a aferição anual pelo censo escolar da efetiva automatlcidade
dos repasses*

4. Estabelecer mecanismos destinados a ass1agurar o cumprimento dos arts. 70 e
71 da Lei de Diretrizes e Bases, que definem os gastos admitidos como de manutenção e
desenvolvimento do ensino e aqueles que não podem ser incluidos nesta rubrica.*

5. Mobilizar os Tribunais de Contas, as Procuradorias da União e dos Estados, os
Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do FUNOEF, os sindicatos, as
organizações nio-govemamentais e a população em geral para exercerem a fiscalização
necessária para o cumprimento das metas nOs 2, 3 e 4.-

8. Garantir, entre as metas dos planos plurianuais vigentes nos próximos dez
anos, a prevldo do suporte financeiro às metas constantes deste PNE.'"

7. Orientar os orçamentos nas três esferas governamentais, de modo a cumprir as
vinculaç6es e subvinculaç6es constitucionais, e alocar, no prazo de dois anos, em todos os
nfveis e modalidades de ensino, valores por aluno, que correspondam a padrões mínimos de
qualidade de ensino, definidos nacionalmente. **

8. Estabelecer, nos Municípios, a educação infantif como prioridade para a
aplicação dos 10% dos recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino não
reservados para o ensino fundamental.

9. Estabelecer, nos Estados, o ensino médio como prioridade para a aplicação dos
10% dos recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino não reservados
para o ensIno fundamental.

10. Estabelecer a utilização prioritária para a educação de jovens e adultos, de
15% dos recursos destinados ao ensino fundamental cujas fontes não integrem o FUNDEF:
nos Municipios (IPTU, ISS, ITBI, cota do ITR, do IRRF e do IOF-Ouro, parcela da dívida ativa
tributária que seja resultante de impostos), nos Estados e no Distrito Federal (IPVA, ITCM,
cota do IRRF e do IOF-ouro, parcela da dívida ativa tributária que seja resultante de
impostos).

11. Estabelecer programa nacional de apoio financeiro e técnico-administrativo da
União para a oferta, preferencialmente, nos Municípios mais pobres, de educação de jovens e
adultos para a populaçio de 15 anos e mais, que não teve acesso ao ensino fundamental.*

12. Ampliar o atendimento dos programas de renda mínima- associados à
educaçl~e sorte a gàraillír o acesso e permanência na escola a toda população em idade
escolar no País.**

, 13. Garantir recursos do Tesouro Nacional para o pagamento de aposentados e
pensionistas do ensino público na esfera federal, excluindo estes gastos das despesas
con~id,-"adas como manutenção de desenvolvimento do ensino.*

14. Promover a eqüidade entre os alunos dos sistemas de ensino e das escolas
pertencentes a um mesmo sistema de ensino.

15. Promover a autonomia financeira das escolas mediante repasses de recursos,
diretamente aos estabelecimentos públicos de ensino, a partIr de critérios objetivos.

16. Integrar ações e recursos técnicos, administrativos e financeiros do Ministério
de Educação P. de outros Ministérios nas áreas do atuação comum.*

17. Assegurar recursos do Tesouro e da Assistência Social para programas de
renda mínima associados à educação; recursos da Saúde e Assistência Social para a
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educa9lo Infantil; recursos destinados â universalização das telecomunicações, à criação de
condições de acesso da escola, às redes de comunicação Informática; recursos do Trabalho
para a qualiflcaçio dos trabalhadores; recursos do Fundo Penitenciário para a educação de
presos e egressos.* ,""",

18. A União deverá calcular o valor mínimo para o custo-aluno para efeito de
suplementação dos fundos estaduais rigorosamente de acordo com o estabelecido pela Lei nO
9.424196.*

11.3.2 Gestlo

19. Aperfeiçoar o regime de colaboração entre os sistemas de ensino com vistas a
uma açlo coordenada entre ent.s federativos, compartilhando responsabilidades, a partir das
funções constitucionais próprias e supletivas e das metas deste PNE.**

f

20. Estimular a colaboração entre as redes e sistemas de ensino municipais,
através de apolo técnico a consórcios intermunicipais e colegiatlos regionais consultivos,
quando necessários.

21. Estimular a crlaçio de Conselhos Municipais de Educaçio e apoiar
tecnicamente os Municípios que optarem por constituir sistemas municipais de ensino.

22. Definir, em cada sistema de ensJno, normas de gestao democrática do ensino
público, com a partlcipaçlo da comunidade.

23. Editar pelos sistemas de ensino, normas e diretrizes gerais desburocratizantes
e flexíveis, que estimulem a iniciativa e a açio inovadora das instltulçOes escoiares.

24. Desenvolver padrão de gasta0 que tenha como elementos a destinaçlo de
recursos para as atividades-fim, a descentraUzaçAo, a autonomia da escola, a eqüidade, o foco
na aprendizagem dos alunos e a particlpaçio da comunidade.

25. Elaborar e executar planos estaduais e municipais de educação, em
consonância com este PNE.

26. Organizar a educaçio básica no campo, de modo a preservar as escolas rurais
no meio rural e imbuídas dos vaiare. rurais.

27. Apoiar tecnicamente as escolas na elaboração e execução de sua proposta
pedagógica. .

28. Assegurar a autonomia administrativa e pedagógica das escolas e ampliar sua
autonomia financeira, através do repasse de recursos diretamente às escolas para pequenas
despesas de manutenção e cumprimento de sua proposta pedagógica.

29. Informatizar, em três anos, com auxilio técnico e fina.nceiro da Unllo, ai
secretarias estaduais de educaçlo, integrando... em rede ao sistema nacional_.tatfstlCU"'=
educacionais.*ir

30. Informatizar progressivamente, em dez anos, com auxilio técnico e financeiro
da Unilo e dos Estados, todas as secretarias municipala de educaçio, atendendo, em cinco
anos pelo menos, a metade doa Munlcfplos com mais de 20.000 habitantes.** . _

31. Estabelecefy-em todos os Estados, com auxílio técnico e flnaneei"» da UnlAo,
programa. de lormaçlo do pessoal técnico das secretarias, para suprir, em cinco anos, pelo
menos, aa necessidades dos setores de Informaçlo e eslatl.tless educacionais, planejamento
e avaliaçio.**

32. Promover medidas admJnjstrativas que assegurem a pennanlncla dos
técnicos formados 8 com bom desempenho nos quadros das secretarias.

33. Informatizar, gradualmente, com auxnio técnico e financeiro da UnlAo, a
administração das escolas com mais de 100 alunos, conectando-as em rede com 85

secretarias de educaçio, de tal forma que, em dez anos, toda. as escolas estejam no
slstema.**
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34. Estabelecer, em todos os Estados, com a colaboração dos Municípios e das
universidades, programas diversificados de formação continuada e atualização visando a
melhoria do desempenho no exercício da função ou cargo de diretores de escolas.

35. Assegurar que, em cinco anos, 50% dos diretores, pelo menos, possuam
formação específica em nível superior e que, no final da década, todas as escolas contem com
diretores adequadamente formados em nlvel superior, preferencialmente com cursos de
especialização.

38. Ampliar a oferta de cursos de formação em administração escolar nas
Instituições públicas ~e nível superior, de forma a permitir o cumprimento da meta anterlor.**

37. Estabelecer poUtfcas e critérios de alocação de recursos federais, estaduais e
municipais, de forma a reduzir desigualdades regionais e desigualdades internas a cada
slstema.-

38. Consolidar e aperfeiçoar o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica
- SAEB e o censo escolar.*

39. Estabelecer, nos Estados, em cinco anos, com a colaboração técnica e
financeira da União, um programa de avaliação de desempenho que atinja, pelo menos, todas
as escolas de mais de 50 alunos do ensino fundamental e Médio.··

40. Estabelecer, nos Municípios, em cinco anos, programas de acompanhamento
e avaliação dos estabelecimentos de educação infantil.

41. Definir padrões mínimos de qualidade da aprendizagem na Educação Básica
numa Conferência Nacional de Educação, que envolva a comunidade educacional.**

42. Instituir em todos os niveis, Conselhos de Acompanhamento e Controle Social
dos recursos destinados à Educação nio incluídos no FUNDEF, qualquer que seja sua
origem, nos moldes dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF.

43. Incluir, nos levantamentos estatisticos e no censo escolar informação acerca
do gênero, em cada categoria de dados coletados.*

44. Observar as metas estabelecidas nos demais capftulos referentes a
financiamento e gestlo.

VI- ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO

Um plano da importAncia e da complexidade do PNE tem que prever mecanismos
de acompanhamento e avaliação que lhe dêem segurança no prosseguimento das aç6e. ao
longo do tempo e nas diversas circunstâncias em que se desenvolverá. Adaptações e
medidas corretivas conforme a realidade for mudando ou assim que novas exigências forem
aparecendo dependerio de um bom acompanhamento e de uma constante avaliação de
percurso.

Será preciso, de imediato, iniciar a elaboração dos planos estaduais em
consonância com este Plano Nacional e, em seguida, dos planos municipais, também
coerentes com o plano do respectivo Estado. Os três documentos deverão compor um
conjunto integrado e articulado. Integrado quanto aos objetivos, prioridades, diretrizes e
metas aqui estabelecidas. E articulado nas ações, de sprte que, na soma dos esforços das
três esferas, de todos os Estados e Municípios mais a Unllo, chegue-se às metas aqui
estabelecidas.

A implantação e o desenvolvimento desse conjunto precisam de uma
coordenação em Imbito nacional, de uma coordenação em cada Estado e no Distrito Federal e
de uma coordenação na área de cada Município, exercidas pelos respectivos órgãos
responsável. pela Educação.

Ao Ministério da Educação cabe um Importante papel indutor e de cooperação
técnica e financeira. Trata-se de corrigir acentuadas diferenças regionais, elevando a
qualidade geral da educação no Pais. Os diagnósticos constantes deste plano apontam
algumas, nos diversos niveis e/ou modalidades de ensino, na gastio, no financiamento, na
formaçio e valorização do magistério e dos demais trabalhadores da educação. Há muitas
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ações cuja iniciativa cabe à Uniio, mais especificamente ao Poder Executivo Federal. E hi
metas que precisam da cooperaçlo do Governo Federal para serem executadas, seja porque
envolvem recursos de que os Estados e os Munic(pios nlo disp6em, seja porque a presença
da União confere maior poder de mobillzaçio e realização.

Desempenharia também um papel es.enclal ness.s funÇa8. o Conselho Nacional
de Secretários Estaduais de Educação. CONSED e a Unllo Nacional de DIrigentes Municipais
de Educação· UNDIME, nos temas referent.s à EducaçAo Básica, assim como o Conselho de
Reitores das Universidades Brasileiras· CRUB, naquel.s relativos à educaçlo superior.
Considera-se, igualmente, muito importante a partlcipaçlo de entidades da comunidade
educacional, dos trabalhadores da educaçlo, doa estudantes e dos pais reunidos nas su.s
entidades representativas.

E necessário que algumas entidades da sociedade civil diretamente Interessadas
e responsáveis pelos direitos da criança e do adolescente participem do acompanhamento e
da avallaçio do Plano Nacional de Educaçio. O art. 227, § -,o. da ConstJtuiçlo Federal
determina que no atendimento dos direitos da criança e do adolescente (Inclufdas n_e
grupo as pessoas de Oa 18 anos de idade) seja levado em consideraçlo o disposto no 8ft.
204, que estabelece a diretriz de "partlclpaçjo da populaçjo, por meio de OIVanizllt;6u
representativas, na formulaçjo da. polftJca. e no controle da. ações em todos os nivela".
Além da ação direta des..s organizações há que se contar com a atuaçlo dos conselhos
governamentais com representação da sociedade civil como o Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente· CONANDA, os Conselhos Estaduais e Municipais dos
Direitos da Criança e do Adolescente e os Conselhos Tutelares (Lei nO 8.089190). Os
Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutençlo e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorlzaçlo do Magistério • FUNDEF,
organizados nas trls esferas administrativas, deveria tef, igualmente, co-responsabllldade na
boa condução deste plano. .

A avaliação do Plano Nacional de Educaçlo deve valer... também dos dados e
análises qualitativas e quantitativas fornecidos pelo sistema de avallaçlo J6 operado pelo
Ministério da Educação, nos diferentes niveia, como OI do Sistema de Avallaçio do Ensino
Básico - SAEB; do Exame Nacional do Ensino M6dio - ENEM; do Sistema de Avallaçlo do
Ensino Superior (Comissão de Especialistas, Exame Nacional de Cursos, Comisalo de
Autorização e Reconhecimento), avaliação conduzida pela FundaçAolCoordenaçlo de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Hivel Superior - CAPES.

Além da avaliação contrnua, deveria ser feitas avaliações periódica., sendo que a
primeira será no quarto ano após a implantaçio do PNE.

A organizaçlo de um sistema de acompanhamento e controle do PNE nlo
prescinde das atrlbuiçõe. especfficas do Congresso Nacional, do Tribunal de Contas da Unilo
• TCU e dos Tribunais de Contas dos Estados· TCEs, na fiscalizaçlo e controle.

Os'objetivos e as metas deste plano somente poderio ser alcançados se ele for
concebido e acolhido como Plano de Estado, mais do que Plano de Governo e, por Isso,
assumido como um compromisso da sociedade para consigo mesma. Sua aprovaçio pelo
Congresso ~~acional, num contexto de expressiva participaçlo social, o acompanhamento e a
avaliação pelas instituições governamentais e da sociedade civil e a conseqUente cobrança
das metas nele propostas, sio fatores decisivos para que a educaçAo produza a grande
mudança, no panorama do desenvolvimento, da inclusio social, da produçlo cientffica e
tecnológica e da cidadania do povo brasileiro.



Recurso n° 63, de 1999, do Sr. Nelson
Marquezelli e outros, solicitando, nos termos
do art. 132, § 2°, do Regimento Interno, que
o Projeto Lei n° 4.653, de 1998, do Poder
Executivo, "que regulamenta o § 2° do art.
236 da Constituição Federal, mediante o es
tabelecimento de normas gerais para a fixa
ção de emolumentos relativos aos atos pra
ticados pelos serviços notariais de registro,
e dá outras providencias", seja apreciado
pelo Plen ária.

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, houve acordo
para que rejeitemos o recurso, a fim de que se permi
ta a aprovação da matéria como féita na Comissão.

Existe projeto fundamentado e bem-feito do De
putado Pauderney Avelino. No entanto, para agilizar
os trabalhos, S.Exa., mais uma vez, rriostrou seu es
pirito público e grandeza, pois se trata de Parlamen
tar sério, correto, que pensa grande, pensa Brasil, re
tirando seu recurso, para que possamos cumprir o
acordo feito com os demais Lideres.

O Deputado Nelson Otoch realizou excelente
trabalho, procurando fazer com que os cartórios de
registro civil tenham condições de cumprir a gratuida
de dos registros de nascimento e casamento, e avan
çou em emolumentos e tantas outras questões refe
rentes a cartórios.

Desse modo, é importante que o recurso seja re
jeitado, para que a matéria vá ao Senado Federal, onde

Discussão, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição nO 203-A,
de 1995, que dá nova redação ao parágrafo
1° do art. 222 da Constituição Federal, su
primindo-se o parágrafo 2° do referido arti
go, que trata da propriedade de empresas
jornalísticas e de radiodifusão sonora e de
sons e imagens; tendo pareceres da Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação
pela admissibilidade da Proposta de Emen
da à Constituição nO 203/95 e da de nO
455/97, apensada, contra o voto do Deputa
do Silvio Pessoa (Relator: Sr. Nilson Gib
son); e da Comissão Especial, pela aprova
ção, com substitutivo, da Proposta de
Emenda à Con,stituição nO 203-A/95 e da de
nO 455/97, apensada; e pela admissibilidade
e, no mérito, pela aprovação das emendas
de nOs 1 e 2, apresentadas na Comissão,
com complementação de voto, contra os vo
tos dos Deputados Neiva Moreira, Pedro
Celso e Vittório Medioli. Os Deputados Wal
ter Pinheiro, Dr. Rosinha, Pedro Celso e GiI
mar Machado apresentaram, em conjunto,
voto em separado. O Deputado Luiz Moreira
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem es- apresentou declaração de VQto (Relator: Sr_ -
tiver de acordo permaneça como se acha. (Pausa.) Henrique Eduardo Alves).

APROVADA. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri-
A matéria vai ao Senado Federal. mento sobre a mesa:
O SR. PAULO KOBAVASHI - Sr. Presidente, Senhor Presidente,

peço a palavra pela ordem. Requeremos, nos termos regimentais, o adia-
o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -Tem mento da discussão do PEC 203-B/1995, constante

V.Exa a palavra. da pauta da presente Sessão, por (05) sessões.
O SR. PAULO KOBAYASHI (Bloco/PSDB-SP. Sala das Sessões, 14 de junho de 2000. - De-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação putado Miro Teixeira, Llder do PDT.
nominal anterior, votei com o partido. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo-

O SR. ROLAND LAVIGNE (PFL-BA. Sem revi- tação o Requerimento. Quem estiver de acordo com o
são do orador.) - Sr. Presidente, na última votação, requerimento permaneça como se acha. (Pausa.)
votei de acordo com o partido. Aprovado. (Palmas.)

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (Blo- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Matéria
co/PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- sobre a mesa:
te, na última votação, acompanhei o partido.

O SR. JOSÉ BORBA (Bloco/PMDB-PR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com o
PMDB.

O SR PRESIDENTE (Michel Temer)

1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N° 203-B, DE 1995
(Do Sr. Laprovita Viera e Outros)
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possa ser aprimorada, e volte a esta Casa, onde fare- cobra menos, em outros, como São Paulo, Amazo-
mos um amplo entendimento em reJaçêo à matéria. nas, Ceará, Pernambuco, não há limites para se co-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há ora- brar registro de imóvel, seja do empresário, seja de
dores inscritos, para discutir a matéria. uma pessoa humilde que vai registrar sua casa de

Vou consultar os oradores inscritos para falar cooperativa.
contrariamente se desistem da inscrição. (Pausa.) Não poderia deixar de fazer o meu registro so-

Deputado Pauderney Avelino, V. Exa. desiste bre esta matéria. Afe~ar de est~r na Constituição
da inscrição? desde 1988, o art. 2 ainda não fOI regulamentado. E

O SR. PAUDERNEY AVELlNO _ Não, Sr. Presi- esse projeto que deixaremos passar diretamente
dente por favor. para o Senado não regulamenta absolutamente

, . . nada. O que regulamenta é manter o atual status
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - POIS não. quo de cobranças aviltantes, sem critérios e, sobretu-

V.Exa. tem a palavra. do, sem escrúpulos, apenando a sociedade brasilei-
O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM. Sem ra, especialmente os mais pobres, e encarecendo a

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- habitação popular. O pobre não tem condições de ti-
putados, realmente se trata de matéria bastante sen- rar o protesto de um trtulo, porque é um absurdo o que
slvel não a um ou a outro deputado, mas sobretudo à se cobra, no cartório de notas, para limpar o nome de
sociedade brasileira. O Lider Inocêncio Oliveira já dis- quem tem trtulo protestado.
s; que temos um proje~o .de lei que regulamenta o § Ora, Sr. Presidente, não posso deixar de mos-
2 do art. ~36 da ConstitUição Federal. .. trar minha indignação e de registrá-Ia neste plenário,

Infelizmente, entendo que o Plenáno precIsa to- pois esta matéria simplesmente manterá o status
mar conhecimento da matéria, para votá-Ia conscien- quo de cobranças absurdas e sem critérios feitas pe-
temente. O companheiro Nelson Otoch tem luta em los cartórios de registros e notários de norte a sul e de
favor do registro civil. E os Oficiais de Registro Civil leste a oeste de nosso PaIs.
estão devolvendo os. cartórios aos Trib.unais de Justi- O SR. OSVALDO COELHO _ Sr. Presidente,
ça, em função da dIficuldade financeira em que se peço a palavra pela ordem.
acham, porque não se encontra também uma forma .
de resolver o registro civil para carentes. ~ bom que O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
se diga isso. V.Exa. a palavra.

Mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, . O SR. OSVALDO CO~LHO (PFL - PE. Sem r~-
gostaria da atenção de V.Exas. A matéria fere sobre- Visão d? orador.) - Sr. PreSI?ente, na vota~o anten-
tudo a Constituição Federal, a sensibilidade e o bom or, votei de acordo com a onentação do partido.
senso de quantos a tenham observado, porque pune O SR. NELSON OTOCH - Sr. Presidente, peço
a sociedade, o mais pobre, todas as faixas. a palavra pela ordem.

Ora, concordei e vou concordar com o que já O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
foi decidido pelos Uderes, mas não posso de forma V.Exa. a palavra.
alguma deixar de expressar meu descontentamen- O SR. NELSON OTOCH (Bloco/PSDB - CE.
to, quando apresento projeto justo, sério, estudado Pela ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente,
e aprofundado que prevê comissão nos Estados, como Relator da matéria que veio da Comissão de
formada pelo Ministério Público, Ordem dos Advo- Constituição e Justiça e de Redação, gostaria de
gados do Brasil e várias outras entidades, para que prestar um esclarecimento.
levantem os custos cartorários para se estabelecer Na realidade, as palavras do Deputado Pauder-
as custas das listas, previsto no projeto de origem ney Avelino a respeito da necessidade de uma legis-
do Executivo. lação que beneficie mais o setor da construção civil e

Sr. Presidente, este Plenário deveria tomar co- discipline mais o sistema cartorário, imobiliário e dos
nhecimento de tudo o que envolve a matéria, não registros de imóveis parecem-nos de grande mérito,
pode simplesmente votar às cegas. ~ por isso que fiz mas S.Exa. cometeu um equIvoco.
o recurso a ele juntamente com o Deputado Nelson O recurso que aqui vem é para um projeto ori-
Marquezelli, para que pudéssemos aqui discutir a undo do Governo, discutido durante cinco meses,
matéria de forma aberta, transparente. com assento do Governo, dos partidos de sustenta-

Pasmem, Sras. e Srs. Deputados! No Brasil ção ao Governo, dos partidos de oposição. O Depu-
não t 1 critérios. Enquanto em alguns Estados se tado Geraldo Magela representou o PT. Constru-



(*)RECURSO N° 63, DE 1999
(Contra Decisão Conclusiva de Comissão)

(Do Sr. Nelson Marquezelli e outros)

Senhor Presidente,
Requer, na forma do art. 132, § 2°, do Regimen

to Interno, que o Projeto de Lei nO 4.653/98, do Poder
Executivo, que "Regulamenta o § 2° do art. 236 da
Constituição Federal, mediante o estabelecimento de
normas gerais para a fixação de emolumentos relati
vos aos atos praticados pelos serviços notariais e de
registro, e dá outras providências", seja apreciado
pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Todos o
Srs. Líderes estão de acordo? (Pausa.)

Então, vamos votar.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota

ção o recurso.
O SR~.P=R=E=S=IDENTE (Michel Temer) - Os Srs.

Deputados que o aprovam permaneçam como se en
contram. (Pausa.)

Rejeitado, com o voto contrário do Deputado
Paudemey Avelino.

A matéria segue a tramitação inicialmente pre
vista.

O SR. CORAUCI SOBRINHO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. CORAUCI SOBRINHO (PFL - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na única votação
desta noite, votei de acordo com a orientação do par
tido.
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iu-se, na CCJR, um projeto que, se não é o ideal, é o O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri-
melhor que se pode construir, em que são dadas mento sobre a mesa para apreciação em regime de
condições de sobrevivência ao registro civil e que urgência do Projeto de Lei nO 1.428, de 1999:
diminui em muito ainda a ganância dos cartórios de Senhor Presidente,
imóveis.' Requeremos, nos termos do art. 155 do Regi-

Sr. Presidente, não vamos parar por ar. Logo mento Interno da Câmara dos Deputados, urgência
que posslvel, cerraremos fileiras com o Deputado Pa- para a apreciação do Projeto de Lei nO 1.428, de
uderney Avelino para tratar especificamente do regis- 1999, de autoria do Poder Executivo, que altera dis-
tro imobiliário. positivos da Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997

Muito obrigado. - Código de Trânsito Brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não, Sala das Sessões, 25 de abril de 2000.

Deputado Nelson Otoch. Assinam: Geddel Vieira Lima - Uder do Bloco
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não ha- Parlamentar PMDB/PST/PTN; Inocêncio Oliveira -

vendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a L1der do PFL; Aécio Neves - L1der do Bloco Parla-
discussão. mentar PSDB/PTB; Odelmo Leão - L1der do PPB.

Vai-se passar a votação da matéria. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou sub- peço a palavra pela ordem.

meter a votos o seguinte Recurso: O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, trata-se de uma
pequena alteração do Código de Trânsito Brasileiro.

Ainda ontem assistimos a uma solenidade
presidida porV.Exa., com a participação do Deputa
do Ary Kara, como Presidente da Comissão de
Acompanhamento e Avaliação do Código de Trân
sito Brasileiro, em que se mostrou a importância do
Código de Trânsito Brasileiro, sobretudo na educa
ção do trânsito. V.Exa. fez um pronunciamento ex
traordinário, em que mostrou que transitar é sobre
tudo ter o sentimento de governar, nessa consciên
cia de que ócidadão quando dirige autogoverna-se,
participa da sociedade mais diretamente se autogo
vernando. Então, isso era importante, e ficamos
muito sensibilizados.

Mas, Sr. Presidente,- houve um entendimento
fundamental de que foi para acabar com a greve dos
caminhoneiros. Um entendimento de que se ampliava
apenas a pontuação para apreensão da carteira de
vinte para trinta pontos.

Entendimento é para ser cumprido. Por isso,
hoje estamos aqui para dizer que vamos cumprir
esse entendimento. O País fez uma opção por esse
plano rodoviário, por esse modelo de rodovia, em
vez do sistema multimodal, que precisa ser mais
exercitado.

Portanto, o PFL vai defender a urgência urgen
íssima, pelo art. 155 do Regimento Interno, dessa
matéria, para que possamos o mais rapidamentepos
sível votá-Ia e concluI-Ia, cumprindo entendimento fe
ito com os caminhoneiros de todo País.
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O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do oràdor.) - Sr. Presidente, parece que
estamos na contramão da ética, mas não é.

A lei foi feita para pessoas que dirigem. Eu e
muitos outros dirigimos por uma, duas ou três horas
por dia, mas há caminhoneiros e motoristas de táxi e
de Onibus, que dependem daquele trabalho, que es
tão tendo suas carteiras cassadas e deixando de sus
tentar suas famflias.

Pensando nisso, queriamos diferenciar os cami
nhoneiros, os motoristas de táxi e de Onibus do moto
rista particular, que dirige de uma a duas horas por dia.

Por isso, encaminhamos o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - PL vota

"sim".
ParlamentarBlocooComo vota

PMOB/PST/PTN?
O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (Bloco/PMDB 

BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, recor
do-me de que, em momentos importantes que vive
mos recentemente, quando se aguçava alguns as
pectos das reivindicações sociais, inclufa-se, entre
esses, a questão da greve dos caminhoneiros.

Lembro-me de que numa reunião presidida por
V.Exa., com todos os partidos nesta Casa, havia a
manifestação quase unânime das lideranças partidá
rias no sentido de que deveriamos avançar nas nego
ciações, fazer concessões e não agir com sectarismo
para encontrarmos caminhos que viabilizassem o fim
daquele movimento de forma pacifica.

Dentre essas negociações, inclui-se isso que
estamos votando: avanço e concessêo. Não há nego
ciação sem concessão.

Isso foi fruto de uma negociação implementada
para tirar o Pafs-de--u1Tl-molllellto desobressâttõ:-Põr
isso, o PMDB encaminha o voto "sim", a favor, portan
to, do requerimento para apreciação em regime de ur~

gência dessa matéria.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) ~ O BIQGQ

Parlamentar PMDB/PST/PTN vota "sim".
Como vota o PT, Deputado Aloizio Mercadante?
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, reconhecemos
que os motoristas profissionais ficam mais expostos
ao trânsito nos dias de hoje. Os caminhoneiros, parti
cularmente, têm desgaste fisico devido à sobrecarga
monumental de trabalho. E por estarem mais expos
tos, poderiam ser tratados de forma diferenciada pelo
Código de Trânsito.

No entanto, vemos acidentes violentos nas es
tradas, especialmente pela precariedade de in-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPB?

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PT? (Pausa.)

Como vota o Bloco Parlamentar PUPSL?

o PFL vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota~

ção o Requerimento. Como vota o PV?
O SR. FERNANDO GABEJRA (PV - RJ. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidénte, encaminho con~
tra a urgência e o conteúdo do projeto. No Congresso
Nacional aprovamos o Código de Trânsito Brasileiro,
que teve incriveI repercussão positiva na redução dos
acidentes no Pais.

Atualmente, a maioria dos projetos que chegam
à Comissão de Viação e Transportes são no sentido
de abrandar e alterar o Código de Trânsito Brasileiro.
Se sinalizarTjos à população brasileira que vamos
abrandá-lo, estaremos enfraquecendo-o. E mais:
confirmando a suposição de que no Brasil as leis de
fato não valem e podem ser alteradas ao sabor da
pressão de certos grupos.

Não me importa, Sr. Presidente, se o Governo
fez acordo com os caminhoneiros. Não faço parte
do Governo e acredito ser esse acordo um erro. Te
mos de rejeitar essa proposta, manter o Código de
Trânsito Brasileiro nos seus aspectos fundamentais
e evitar todos os excessos das Policias estaduais e
das Prefeituras. Temos de combater o excesso nas
ruas e, nesse aspecto, o Código em si deve ser
mantido.

A minha posição, portanto, écontrária ao pedido
de urgência.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPS?

O SR. RUBENS BUENO (PPS - PRo Sem revi
são do orador.) - A favor, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco Parlamentar PLlPSL? (Pausa.)

Como vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Par
lamentar PSB/PCdoB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel- Temer) - Como
vota o PDT?

O SR. FERNANDO CORUJA (POT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota
"não".



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O que re
comenda o Governo?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota
ção o requerimento.

O SR. DUllIO PISANESCHI (Bloco/PTB - SP.
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, o Governo
recomenda o voto "sim".
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fra-estrutura do Brasil. A ocasião não é oportuna para O SR. ARV KARA (PPB - SP. Pela ordem. Sem
que se operem restrições, o que poderá agravar o vo- revisão do orador.) - Sr. Presidente, agradecemos ao
lume de acidentes já extremamente elevado nas es- L1der Inocêncio Oliveira as palavras. .

tradas brasil.eiras. Discordamos totalmente do Governo. Esta não
Poderíamos flexibilizar essa lei numa outra foi a proposta do Governo. Esta não é a reivindicação

oportunidade, quando tivermos mais segurança no dos caminhoneiros. Os caminhoneiros reivindicam
trânsito, darmos mais proteção à vida. Esse não é o menor preço do pedágio, do combustível e melhores
momento para fazermos alteração dessa natureza. estradas.

Em função disso, o PT vota "não". Não temos, neste País, de 31 milhões de condu-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PT tores de veículos, 1% que tenha perdido a carta. Va-

vota "não". mos mutilar o Código de Trânsito. Daremos condi-
Como vota o Bloco Parlamentar PSDB/PTB? çOes ao infrator contumaz de continuar matando gen-

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB - MG. Sem te nas ruas e nas estradas.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o que estamos Infelizmente, Sr. Presidente, o número de mor-
votando aqui, para que fique bastante claro, é fruto de tes aumentou, sim. Se compararmos o ano de 2000
entendimento mantido pelo Governo, quando da mo- com 1998 e 1999, morreu mais gente nas nossas es-
bilização dos caminhoneiros. tradas, nas nossas ruas e nas nossas cidades do que

Na verdade, reflete preocupação que já se sen- nos anos anteriores. Por quê? Porque houve relaxa-
tia nesta Casa com relação ao Código de Trânsito mento na fiscalização. Os equipamentos eletrônicos
Brasileiro. tiraram das ruas os homens que fazem a educação e

Não foram poucos os avanços, Sr. Presidente, a segurança no trânsito: a Polícia Militar e o agente
constatados logo de início com a implementação do municipal de trânsito.
novo Código. É algo que veio reformular, inclusive cu1- Sr. Presidente, essa reivindicação não é justa. O
turalmente, o comportamento dos motoristas brasilei- Governo está pecando. O Governo será, sem dúvida
ros. Seria natural que alguns ajustes, novas visões vi- alguma, o ente que vai enterrar o Código de Trânsito
essem após algum tempo dessa implementação. Brasileiro. Não existe I')enhum dos 27 Estados brasi-

Estamos votando a urgência. O mérito discutire- leiros que tenha 1% das carteiras de habilitação apre-
mos no momento adequado. A urgência refere-se a endidas por mais de vinte pontos. Temos 30 milhões
um projeto que modifica alguns aspectos do Código de condutores de veículos no País.
de Trânsito Brasileiro, sem que ele perca sua eficiên- Portanto, o meu voto é "não". Se esta Casa vo-
cia e não deixe de continuar sendo instrumento extre- tar a urgência estará enterrando um trabalho que to-
mamente positivo em favor da vida, Sr. Presidente. dos fizemos há menos de dois anos.' __ ,o.

Foram inúmeros os avanços que tivemos na Conclamo os companheiros para que analise-
educação do motorista e na inibição de abusos de mos um pouco mais a matéria, que a retiremos de
toda ordem. Certamente, os índices de morte no pauta, já que o acordo firmado há quase um ano ain-
trânsito diminuíram após a implementação do Códi- da não foi votado. Não custa esperar mais dois ou

go. quatro meses para estudarmos calmamente a maté-
Votamos favoravelmente a esta proposta que ria na Comissão de Constituição e Justiça e de Re-

aprimora uma das grandes conquistas dos últimos daçao, na Comissão de Viação e Transportes e na
anos deste Parlamento: o estabelecimento pelo Con- Comissão Especial da Aplicação do Código de Trân-
gresso, na nova legislação, e o acatamento da popu- sito Brasileiro.
lação brasileira.

O Código de Trânsito Brasileiro já está inserido
na vida do País. Estamos fazendo ajuste a esta pro
posta. Votaremos favoravelmente à urgência.

O SR. ARV KARA - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa a palavra.
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O SR. PRESIDENTE '(Michel Temer) - Os Srs. tradas de boa qualidade para dividir seus custos, a
Deputados que o aprovam permaneçam como se en- depreciação de seu automóvel, melhores rodovias
contram. (Pausa.) no PaIs.

Aprovado. "No entanto, Sr. Presidente, deve-se Jevar em
O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden- consideração também a pontuação.

te, peço a palavra pela ordem. O Deputado Bispo Rodrigues foi de uma felicida-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem de exemplar quando encaminhou a matéria. Uma coisa

V. Exa. a palavra. é o motorista amadorcomo eu, como o ilustre Deputado
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem Mendes Ribeiro, grande figura, e tantos outros da Casa

revisão do orador.) - Sr. Presidente, a votação tem de que dirigimos uma, duas, três, quatro horas. Outra, é o
ser nominal. motorista das grandes cidades que dirige dez, doze ho-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como há ras por dia. Caminhoneiros que dirigem 24 horas segui-
divergências, a votação será nominal. das têm de descansar para pegar de novo n~ batente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Vamos Esses, portanto, devem ~r levados em consldera~,
votar. porque a a~eração é mfmma..É apenas um reconhecl-

E tá· .. d t çã mento de vmte pontos para trinta pontos para apreen-
s iniCia a a vo a o. . são da Carteira de Habilitaçao.

O SR. ARY KARA - Sr. PreSidente, peço a pala- E o Deputado Bispo Rodrigues disse algo fun-
vra pela ordem.. damental. Não queremos isentar atropelamento. Isso

O SR. PRESIDENTE (MIchel Temer) - Tem caberá à Justiça Comum. Se o caso é grave, a cartei-
V. Exa. a palavra. ra é apreendida imediatamente. Estamos fazendo

. O SR. ARY KARA (PPB -:- SP. Pela ordem. Sem justiça à valorosa classe dos motoristas. E o Congres-
reVisão do orador.) - Sr. PreSidente, quem é contra 50 Nacional haverá de fazer-lhes justiça aumentando
vota "não"? de vinte para trinta pontos para que a Carteira de Ha-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem é bilitação seja apreendida.
contra vota "não". OSR. RENATO VIANNA-Sr. Presidente, peço

OSR. ARY KARA - Quem é contra alteraro Có- a palavra pela ordem.
d' ta" ã "?Igo vo no. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

O SR. PRESIDENTE {M!chel Temer)" - Vota V.Exa. a palavra.

"não". O SR. RENATO VIANNA (Bloco/PMDB - SC.
O SR. ARY KARA - E quem é contra a urgên- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação

cia? anterior, segui a orientação do partido.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem é O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-

contra a urgência vota "não". são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "sim", fa-
O SR. ARY KARA - Quem é pela vida vota voravelmente à urgência, e cumprimenta o Presiden-

"não"? te da Comissão Especial que discute o Código de
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem é Transito Brasileiro, Deputado Ary Kara, que compõe a

a favor da urgência vota "sim". nossa bancada, pelo trabalho. S.Exa. tem todo o
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, aplauso e apoio do nosso partido.

peço a palavra pela ordem. Esse projeto procura restabelecer e discutir nor-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem mas para as pessoas que passam dez, doze, quator-

V.Exa. a palavra. . ze, quinze, dezesseis horas ao volante e são diferen-
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela temente das outras que usam o volante por uma,

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, to- duas horas ou meia hora.
dos respeitamos o Deputado Ary Kara, Presidente da Esta emenda quer logicamente discutir as con-
Comissão Especial encarregada de aplicar o Código diçOes desses motoristas que transportam o progres-
de Trânsito Brasileiro. 50 do Brasil.

S.Exa. disse com muita propriedade que os Esperamos que, examinada a proposta, o com.
caminhoneiros desejam pedágio mais barato, es- panheiro Ary Kara possa também nos ajudara encon-
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trar um caminho para a solução desse grave proble- O SR. HUGO BIEHL (PPB - se. Sem revisão
ma do Brasil. do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei

Faço essas considerações dizendo que tam- de acordo com a orientação do partido.

bém participou do entendimento o Sr. Ministro do Tra- O SR. GERALDO MAGELA - Sr. Presidente,
balho, Francisco Dornelles, do nosso partido, que se peço a palavra pela ordem.
empenhou neste momento para a votação da urgên- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
cia. Vamos logicamente discutir o mérito. VExa. a palavra.

Portanto, o PPB encaminha o voto "sim". O SR. GERALDO MAGELA (PT - DF. Pela or-
O SR. INOCeNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero

peço a palavra pela ordem. informar a VExa. que estou encaminhando à Mesa
. recurso, por escrito, sobre questão de ordem que

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem apresentei na Comissão que analisou a proposta de
V.Exa. a palavra. emenda à Constituição do teto e subteto.

O SR. IN~CÊNCIO OLIVEIRA (PF~ - PE. Pela Muito obrigado.
ordem. Sem revisão do orador.)-Sr. Presidente, que- , .
ro apenas comunicar à Casa que por motivo de or- O SR. SERGIO REIS - Sr. Presidente, peço a
dem superior, o Uder do PFL 'e su~ bancada vão reti- palavra pela ordem. .
rar-se do plenário neste instante. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

. VExa. a palavra.
As duas maténa~ que faltam se~ votadas são O SR. SÉRGIO REIS (Bloco/PSDB _ SE. Sem

frut~ de amplo e~tend~mento n~ Colégio de Uderes, revisão do orador.) _ Sr. Presidente, na votação ante-
obtido sob a Presidência tão sábia e correta de V.Exa. rior votei de acordo com a orientação da Liderança do
Já foi retirado requerimento para apreciação em regi- partido.

me de urgência daquele projeto que define o modelo O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi-
de privatização do setor elétrico. Então, substituirfa- dente, peço a palavra pela ordem.
mos a urgência constitucional e votarlamos essa ma- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
téria no momento oportuno. O segundo é aquele que V.Exa. a palavra.

trata da propaganda sobre o fumo, que seria votada O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB
apenas no dia 27 ou 28. - RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-

Peço desculpas ao Plenário, pois pela primeira dente, quero pedir aos Deputados do PMDB que ve-
vez vou ter de retirar-me antes do encerramento das nham ao plenário, para que possamos apressar a vo-
votações, por motivo de ordem superior. A bancada tação deste requerimento para apreciação em regime
do PFL, respeitosamente, pede licença a VExa. e à de urgência, extremamente importante para uma cate-
Casa para se retirar. goria, para o Pafs, pois dá inIcio a um procesl?-0.9ue tal-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não. vez boa parte da população esteja pedindo: a discus··
O SR. ADEMIR LUCAS _ Sr. Presidente, peço a são de alguns itens do Código de Trânsito Brasileiro.

palavra pela ordem. t: importante a votação. O mérito reserva, claro,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem alguns enten.dimentos futuros. Evidentemente, a vo-
V E I tação de hOJe é fundamental, para que possamos

. xa. a pa avra. avançar na proposta do Governo e resolver a greve
O SR. ADEMIR. LUCAS (Bloco/PSDB - MG. dos caminhoneiros.

Pela o~dem. Sem re~isão do orador.) - ~r. Presidente, O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB _ MG. Pela
apr~velto a ~portumda~e para ~ncam~nhar à M:sa ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, to-
projeto de lei sobre o Sistema FinanceIro da Hablta- dos temos enorme respeito pelo Deputado Ary Kara.

ção. Pessoalmente, digo isso com muita ênfase, porque
O SR. HUGO BIEHL - Sr. Presidente, peço a S.Exa. não foi apenas o Relator do seu partido, mas o

palavra pela ordem. Relator consensual da Casa. Pelo respeito que temos
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem à sua conhecida atuação, obviamente suas pondera-

VExa. a palavra. ções merecem a nossa consideração.
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Não obstante, o que estamos votando hoje é mente em nome do Ministro Paulo Renato, agrade-
requerimento para apreciação em regime de urgên- cendo a esta Casa o apoio que deu a esta matéria.
cia que permitirá simplesmente a reabertura da dis- Mais uma vez gostaria de enfatizar o respeito e
cussão de alguns aspectos do Código de Trânsito o agradecimento do Bloco Parlamentar PSDBIPTB
Brasileiro. especificamente ao Deputado Nelson Marchezan,

Esta Casa é extremamente sensata. Sabe em pela dedicação, pela forma extremamente correta e
todos os instantes, particularmente nas questões cru- aberta com que se portou, pela possibilidade que deu
ciais, encontrar os melhores caminhos e não hesita à sociedade civil de participar desse debate, sobretu-
em avançar em matérias sobre as quais já tenha do pela excelência da proposta que apresentou a
eventualmente deliberado. esta Casa.

O Código de Trânsito Brasileiro - repito o que Eu, Presidente Michel Temer, até correndo o ris-
disse anteriormente - é uma conquista incorporada co de tomar-me repetitivo, tenho dito - apenas para
pela sociedade brasileira. Não é uma daquelas leis que isso fique, senão nas páginas dos jornais, na nos-
que não pegam ou que se vota aqui e encontra resis- sa consciência - que esta Casa tem sabido votar ma-
tência enorme por parte da população. O Código de térias de repercussão extremamente aguda para a
Trânsito Brasileiro é aceito, mas alguns itens cobram vida do Pais. Este é um dos momentos a que me refi-
de nós reflexão, até mesmo para sua confirmação. ro. As mazelas sempre têm espaço muito maior - e

O que estamos propondo, portanto, é a possibi- elas existem em qualquer Parlamento do mundo -, do
lidade de discussão, por meio da aprovação deste re- que as coisas boas.
querimento para apreciaçao em regime de urgência. Esta matéria é extremamente importante.
Vamos conversar particularmente com o Deputado Caro companheiro de partido, Deputado Nelson
Ary Kara sobre o mérito da proposta, mas não tenho Marchezan, V Exa. é mais uma vez C(edor da home-
dúvidas de que estamos fazendo algo saudável, até nagem que lhe faz não apenas o seu partido, por in-
porque somos todos guardiões das novas regras, que termédio deste Uder, mas também da Câmara dos
já propiciaram a diminuiçao do indice de mortalidade Deputados. VExa. dá mais uma contribuição, den-
no trânsito. Embora ainda extremamente alto, é me- tre tantas, à educação brasileira e certamente ao fu-
nor do que se registrava anteriormente à aprovação turo do País.

do Código de Trânsito Brasileiro. O SR. ANIVALDO VALE _ Sr. Presidente, peço
Dessa forma, o PSDB reitera o seu voto favorá- a palavra pela ordem.

vel à matéria.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

. E aproveito, ao fim, agora especialmente, para
fazer aqui um último registro, enquanto outros com- VExa. a palavra.
panheiros se encaminham ao plenário. Precisamos O SR. ANIVALDO VALE (Bloco/PSDB - PA.
compreender a importância da matéria que há pou- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
cos instantes foi aqui submetida a voto e aprovada anteriorvotei de acordo com a orientação do partido.
por ampla maioria. O novo Plano Nacional de Educa- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está en-
ção representa a garantia de que teremos regras, pa- cerrada a votação.
râmetros e objetivos claros a serem alcançados nos Anuncio o resultado:
próximos dez anos na educação.

VOTARAM:
O Brasil tem ainda hoje média de escolaridade

menor do que a grande maioria dos nossos competi- SIM: 295
dores diretos do Mercosul, sem obviamente fazer NÃO: 78
comparação, para nós extremamente vergonhosa, a ABSTENÇOES: 00
parses da Europa e do Primeiro Mundo. TOTAL: 373

Portanto, ao investir em educação, ao criar es- ~ aprovado o Requerimento de Urgência para o
sas regras claras, estamos valorizando aquilo que Projeto de Lei n° 1.428/99.
tem sido, no Governo do Presidente Fernando Henri- LISTAGEM DE VOTAÇÃO:
que Cardoso, prioridade absoluta. Falo aqui certa-
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Proposição: PL N° 1421/99 - REQUERIMENTO DE
URGêNCIA

InicioVota~o : 1410612000 20:15
Fim Votação: 1410812000 20:27

Resultado da Votaçllo
Sim 295
Não 78
.AbstençAo O

Total da Votaçio 373

Art. 17 1

Total Quorum 374

Obstrução O

Presidiram a Votação: Michel Temer -17:12

Orientação
PSDBfPTB .. Sim
PMDBIPST/PTN .. Sim
PFL-Sim
PT-Nio
PPB-Sim
PDT-NAo
PSBIPCDOB - Sim
PUPSL-Sim
PPS·Sim
PY-Não
GOY.-Sim

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Francisco Rodrigues PFL Sim

Total Roraima: 1

AMAPÁ
Or. Benedito Dias PPB Sim
Eduardo Seabra PTB PSDB/PTB Sim
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Sim
Jurandil Juarez PMOB PMDB/PST/PTN Sim
Sérgio Barcellos PFL Sim

Total Amapá: 5

PARÁ
Anivaldo Vale PSOB PSDB/PTB Sim
Elcione Barbalho PMOS PMDB/PST/PTN Sim
Gerson Peres PPB Sim
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PARÁ
Giovanni Queiroz POT Não
Jorge Costa PMOB PMOBlPST/PTN Sim
José Priante PMOB PMDBlPST/PTN Sim
Josué Bengtson PTB PSDBlPTB Sim
Nicias Ribeiro PSOB PSOBIPTB Sim
Raimundo Santos PFL Sim
Vic Pires Franco PFL Sim
Zenaldo Coutinho PSDB PSDB/PTB Sim

Total Pifá: 11

AMAZONAS
Átila Lins PFL Sim
Euler Ribeiro PFL Sim
Francisco Garcia PFL Sim
Luiz Fernando PPB Sim
Paudemey Avellno PFl Sim
SilasCêmara PTB PSDBIPTB Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Sim

Total Amazonas: 7

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Sim
Eurlpedes Miranda POT Não
Expedito Júnior PFL Sim
Marinha Raupp PSOB PSOBIPTB Sim
Oscar Andrade PFL Sim

Total Rondonia : 5

ACRE
IIdefonça Cordeiro PFL Sim
JoãoTota PPB Sim
Mãrcio Bittar PPS Sim
Sérgio Barros PSOB PSOBIPTB Sim

TotalAcre:4

TOCANTINS
Antonio Jorge PTB PSOB/PTB Sim
KátlaAbreu PFL Sim
NilmarRuiz PFL Sim
Osvaldo Reis PMDB PMDBlPST/PTN Sírfi--
Rainel Barbosa PMDB PMDB/PSTIPTN Sim

Total Tocantins: 5

MARANHÃO
Antonio Joaquim Araújo PPB Sim
Casar Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
João Castelo PSOB PSOBIPTB Sim
Neiva Moreira POT Não
Nice Lobão PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Sim
Pedro Novais PMDB PMOB/PSTIPTN Sim
Roberto Rocha PSDB PSOB/PTB Sim
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Partido Bloco Voto

Total Maranhão: 9

CEARÁ.
Adolfo Marinho PSDB PSDB/PTB Sim
Almeida de Jesus PL PUPSL Sim
Anfbal Gomes PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Antonio Cambraia PSDB PSDB/PTB Sim
Amon Bezerra PSDB PSDB/PTB Sim
Chiquinho Feitosa PSDB PSDB/PTB Sim
Eunfcio Oliveira PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Sim
José Unhares PPB Sim
José Pimentel PT Não
Léo Alcântara PSDB PSDB/PTB Sim
Manoel Salviano PSDB PSDBIPTB Sim
Moroni Torgan PFL Sim
Nelson Otoch PSDB PSDB/PTB Sim
PinheIro Landim PMDB PMDB/PSTIPTN Sim
Raimundo Gomes de Matos PSDB PSDB/PTB Sim
Roberto Pessoa PFL Sim
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Sim
Ubiratan Aguiar PSDB PSDB/PTB Sim
Vicente Arruda PSDB PSDB/PTB Sim

Total Ceará: 20

PIAU(
B.Sá PSDB PSDB/PTS Sim
Gessivaldo Isaias PMDB PMDBIPSTIPTN Sim
João Henrique PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Mussa Demes PFL Sim
Wellington Dias PT Não

Total Piaui : 5

~~O GRANDE DO NORTE
Betinho Rosado PFL --mo
Henrique Eduardo Alves PMDB PMDB/PSTIPTN Sim
Laire Rosado PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Lavoisier Maia PFL Sim
MúcloSá PMDB PMDB/PSTIPTN Sim
Ney Lopes PFL Sim

Total Rio Grande do Norte: 6

PARAfBA
Adauto Pereira PFL Sim
Armando Abflio PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Avenzoar Arruda PT Não
Carlos Dunga PMDB PMDB/PSTIPTN Sim
Damião Feliciano PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Efraim Morais PFL Sim
Inaldo Leitão PSDB PSDB/PTB Sim
José Luiz Clerot PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Marcondes Gadelha PFL Sim

Total Parafba: 9

PERNAMBUCO
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PERNAMBUCO
Armando Monteiro PMDB PMDBlPSTIPTN Sim
Clementlno Coelho PPS Sim
Ojalma Paes PSB PSB/PCOOB Sim
Fernando Ferro PT Não
Inocêncio Oliveira PFL Sim
Joaquim Francisco PFL Sim
JoeI De Hol/anda PFL Sim
José Chaves PMDB PMDBlPSTIPTN Sim
Luiz Piauhylino PSDB PSDBlPTB Sim
Marcos de Jesus PSOB PSOBIPTB Sim
Pedro Eugênio PPS Sim
Sérgio Guerra PSOB PSOBIPTB Sim
severino Cavalcanti PPB Sim

Total P..JWnbuco : 13

ALAGOAS
Augusto Farias PPB Sim
Givaldo CarimbA0 PSB PSBIPCOOB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB PSDBlPTB Sim
Joao Caldas PL PLlPSL Sim
JoSé Thomaz NonO PFL Sim
Luiz DantaB PST PMOBIPSTIPTN Sim
Regis Cavalcante PPS Sim

Total Alagou: 7

SERGIPE •Augusto Franco PSOB PSDBJPTB Sim
Jorge Alberto PMOB PMOBlPST/PTN Sim
Marcelo Déda PT Não

. Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim
Sérgio Reis PSOB PSOBIPTB Sim

Total sergipe: 5

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Sim
Coriolano Sales PMOB PMOBlPST/PTN Sim
Félix Mendonça PTB PSDBlPTB Sim
FrancistOnio Pinto PMOB PMDBlPST/PTN Sim
Geddel Vieira Lima PMDB PMOBIPSTIPTN Sim
Geraldo SirnOes PT Não
Gerson Gabrielli PFL Sim
Haroldo Lima PCdoB PSBlPCOOB Sim
JairoAzi PFL Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
JaQu~ Wagner PT Não
João Almeida PSOB PSOBlPTB Sim
Jonival Lucas Junior PFL Sim
Jorge Khoury PFL Sim
José Carlos Aleluia PFL Não
José Rocha PFL Sim
Jutahy Junior PSDB PSDBlPTB Sim
Leur Lamanto PFL Sim
Luiz Moreira S.Part. Sim
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BAHIA
Manoel Castro PFL Sim
Mário Negromonte PSOB PSOB/PTB Sim
Paulo Braga PFL Sim
Paulo Magalhães PFL Sim
Reginaldo Germano PFL Sim
Roland Lavigne PFL Sim
Ursicino Queiroz PFL Sim
Waldir Pires PT Não
Yvonilton Gonçalves PPB Sim

Total Bahia: 28
MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSOB PSOB/PTB Sim
Aécio Neves PSOB PSOB/PTB Sim
AntOnio do Valle PMDB PMOB/PSTIPTN Sim
Aracely de Paula PFL Sim
Bonifãcio de Andrada PSOB PSOB/PTB Sim
Cabo Júlio PL PUPSL Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSOB PSOB/PTB Sim
Oanilo de Castro PSOB PSOBIPTB Sim
Eduardo Barbosa PSOB PSOB/PTB Sim
Eliseu Resende PFL Sim
Fernando Diniz PMOB PMOB/PST/PTN Não
Glycon Terra Pinto PMDB PMDB/PSTIPTN Sim
Hélio Costa PMDB PMOB/PST/PTN Sim
Ibrahim Abi-Ackel PPB Não
Jaime Martins PFL Sim
João Fassarella PT Não
João Magalhães PMOB PMOB/PST/PTN Sim
João Magno PT Não
José Militão PSOB PSOB/PTB Não
Lael Varella PFL Sim
Lincoln Portela PSL PUPSL Sim
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Marcos Lima PMDB PMOB/PST/PTN Não
Maria do Carmo Lara PT Não
Mário Assad Júnior PFL Não
Mário de Oliveira PMDB PMOB/PSTIPTN Sim
Nilmário Miranda PT Não
OdeImo Leão PPB Sim
Olímpio Pires PDT Não
Osmãnio Pereira PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Philemon Rodrigues PL PUPSL Sim
Rafael Guerra PSDB PSDB/PTB Sim
Roberto Brant PFL Sim
Romel Anlzio PPB Sim
Romeu Queiroz PSDB PSDBIPTB Sim
Ronaldo Vasconcellos PFL Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCOOB Sim
SUas Brasileiro PUDB PMDB/PST/PTN Sim
Virgflio Guimarães PT Não
Vlttorlo MedioU PSDB PSDB/PTB Sim
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
Walfrido Mares Guia PTB PSDBlPTB Sim
zaire Rezende PMDB PMDBlPST/PTN Não
Zezé Perrella PFL Sim

Total Minas Gerais: 44

EsplRITO SANTO
A1oizio Santos PSDB PSDBlPTB Sim
Feu Rosa PSDB PSDBlPTB Sim
José Carlos Elias PTB PSDBlPTB Sim
Magno Malta PTB PSDBJPTB Sim
Marcus Vicente PSDB PSDBlPTB Sim
Max Mauro PTB PSDBlPTB Não
Nilton Baiano PPB Sim
Ricardo Ferraço PSDB PSDBlPTB Sim
Rita Camata PMDB PMDBIPST/PTN Não

Total Eapirito Santo: 9

RIO DE JANEIRO
A1dir Cabral PSDB PSDBlPTB Sim
Alexandre Santos PSDB PSDBlPTB Sim
A1merinda de Carvalho PFL Sim
Arolde de Oliveira PFL Sim
Ayrton Xerêz PPS Sim
Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim
Carlos Santana PT Não
Coronel Garcia PSDB PSDBlPTB Sim
Dino Fernandes PSDB PSDBlPTB Sim
Dr. Helena PSDB PSDBJPTB Sim
Eurico Miranda PPB Sim
Fernando Gabelra PV Não
Fernando Gonçalves PTB PSDBlPTB Sim
lédio Rosa PMDB PMDBlPSTIPTN Sim
Jair 80180naro PPB Sim
Jandlra Feghali PCdoB PSB/PCDOB Sim
João Mendes PMDB PMDBlPSTIPTN Sim
João Sampaio PDT Não
Jorge Blttar PT~""" N!o
José Carlos Coutinho PFL Sim
Laura Carneiro PFL Sim
Lurs Eduardo PDT Sim
Luiz Ribeiro PSDB PSDBlPTB Sim
Luiz Sérgio PT Não
Mattos Nascimento PST PMDBIPSTIPTN Sim
Miro Teixeira PDT Não
Pastor Valdeci Paiva PSL PUPSL Sim
Paulo Baltazar PSB PSBlPCDOB Sim
Roberto Jefferson PTB PSDBlPTB Sim
Rodrlgo Mala PTB PSOBJPTB Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSDS PSDBlPTB Sim
Rubem Medina PFL Sim
Simão Sessim PPB Sim
Vivaldo Barbosa PDT Não
Wander1ey Martins PDT Não
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Total Rio de Janeiro: 35

SÃO PAULO
AJoizio Mercadante PT Não
André Benassi PSDa PSDB/PTB Sim
Angela Guadagnin PT Não
Antonio Kandir PSDB PSOB/PTB Sim
Antonio Palocci PT Não
Arlindo Chinaglia PT Não
Arnaldo Madeira PSDB PSDB/PTB Sim
AryKara PPB Não
Bispo Wanderval PL PLlPSL Sim
Celso Giglio PTB PSDB/PTB Sim
Celso Russomanno PPB Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim
OeVelasco PSL PLlPSL Sim
Or. Evilãsio PSB PSB/PCDOB Sim
Or. Hélio POT Não
Ouilio Pisaneschi PTB PSOB/PTB Sim
Edinho Araújo PPS Sim
Eduardo Jorge PT Não
Emerson Kapaz PPS Sim
Fernando Zuppo POT Não
Gilberto Kassab PFL Sim
Iara Bernardi PT Não
João Herrmann Neto PPS Sim
João Paulo PT Não
Jorge Tadeu Mudalen PMOB PMOBIPST/PTN Sim
José de Abreu PTN PMOBIPST/PTN Sim
José Oirceu PT Não
José Genoino PT Não
José indio PMDB PMOB/PST/PTN Sim
José Machado PT Não
José Roberto Batochio POT Não
Julio Semeghini PSDB PSDB/PTB Sim
Luiz Antonio Fleury PTB PSDB/PTB Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim
Maluly Netto PFL Sim
Marcos Cintra PL PLlPSl Não
Michel Temer PMOB PMOB/PST/PTN Art. 17
Milton Monti PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Moreira Ferreira PFL Sim
Neuton Lima PFL SjoL
Paulo Kobayashi PSDB PSOBIPTB Sim
Professor Luizinho PT Não
Ricardo Berzoini PT Não
Ricardo Izar PMDB PMDB/PSTIPTN Sim
Rubens Furlan PPS Sim
Sampaio Dória PSDB PSDB/PTB Sim
Silvio Torres PSDB PSDB/PTB Sim
Teima de Souza PT Não
VadãoGomes PPB Sim
Valdemar Costa Neto PL PLlPSL Não
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Partido Bloco Voto

SÁOPAULO
Wagner Salustiano PPB Sim
XIco Graziano PSDB PSDBJPTB Sim
Zulaiê Cobra PSDB PSDBlPTB Sim

Total SIo Paulo: 53

MATO GROSSO
Murilo Domingos PTB PSDBlPTB Sim
Pedro Henry PSDB PSDBlPTB Sim
Ricarte de Freitas PSDB PSDBlPTB Sim
Teté Bezerra PMDB PMDBlPSTIPTN Sim
Welinton Fagundes PSDB PSDBlPTB Sim
Wilson Santos PMDB PMDBlPSTIPTN Sim

I

Total Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoS PSB/PCDOB Sim
Alberto Fraga PMDB PMDB/PSTIPTN Sim
Geraldo Magela PT Na<>
Jorge Pinheiro PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Maria Abadia PSDB PSDBlPTB Sim
Paulo Octávio PFL Sim
Pedro Celso PT Não
Wigberto Tartuce PPB Sim

Total Distrito Federal: 8

GoIÁs
Barbosa Neto PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Euler Morais PMDB PMDBlPST/PTN Sim
Juquinha PSDB PSDBJPTB Sim
Lidia Quinan PSDB PSDBlPTB Sim
Luiz Bittencourt PMDB PMD8IPSTIPTN Não
Nair Xavier Lobo PMDB PMDBlPST/PTN Sim
Norberto Teixeira PMDB PMDBlPST/PTN Sim
Pedro Chaves PMDB PMDBlPST/PTN Sim
Pedro Wilson PT Não
Ronaldo Caiado PFL Sim
VilmarRocha PFL Sim

Total Goiás: 11

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Não
Joêo Grandão PT Não
Marçal Filho PMDB PMDBlPST/PTN Sim
Nelson Trad FFB- PSOBIPm- filãO -
Pedro Pedrosslan PFL Sim
Waldemir Moka PMDB PMDBIPSTIPTN Sim

Total Mato Grosso do Sul : 6

PARANÁ
Affonso Camargo PFL Sim
Airton Roveda PSDB PSDBIPTB Sim
AJex Canziani PSOB PSDBlPTB Sim
Chico da Princesa PSOB PSDBIPTB Sim
Dilceu SperaflCO PPB Sim
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Partido Bloco Voto

PARANÁ
Dr. Rosinha PT Não
FlávioArns PSDB PSOB/PTB Nao
Gustavo Fruet PMDB PMOB/PSTIPTN Sim
Hermes Parcianello PMDB PMDB/PST/PTN Sim
José Borba PMDB PMDB/PST/PTN Sim
José Carlos Martinez PTB PSDB/PTB Sim
Luciano Pizzatto PFL Sim
Luiz Carlos Hauly PSDB PSDB/PTB Não
Márcio Matos PT Não
Max Rosenmann PSDB PSDB/PTB Sim
Moacir Micheletto PMDB PMDB/PSTIPTN Sim
Nelson Meurer PPB Sim
Odflio Balbinotti PSDB PSDB/PTB Sim
Osmar Serraglio PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Padre Roque PT Não
Rafael Greca PFl Sim
Renato Silva PSDB PSOBIPTB Sim
Ricardo Barros PPB Sim
Rubens Bueno PPS Sim
Werner Wanderer PFL Sim

Total Paraná: 25

SANTA CATARINA
AntOnio Carlos Konder Reis PFL Sim
Carlito Merss PT Não
Edinho Bez PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Edison Andrino PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Eni Voltolini PPB Sim
Femando Coruja PDT Não
Gervásio Silva PFL Sim
Hugo Biehl PPB Sim
João Matos PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Pedro Blttencourt PFL Sim
Renato Vianna PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Serafim Venzon PDT Não
Vicente Caropreso PSOB PSOB/PTB Sim

Total Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL
Airton Dipp POT Não
Augusto Nardes PPB Sim
Caio Riela PTB PSDB/PTB Sim
Oarcfsio Perondi PMDB PMDB/PST/PTN Sim
Enio Bacci POT Sim
Femando Marroni PT Não
Fetter Júnior PPB Sim
Henrique Fontana PT Não
Júlio Redecker PPB Não
Luis Carlos Heinze PPB Sim
Luiz Mainardi PT Não
Mendes Ribeiro Filho PMDB PMDBIPST/PTN Sim
Nelson Marchezan PSDB PSDB/PTB Sim
Nelson Proença PMDB PMDB/PST/PTN Sim
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RIO GRANDE DO SUL
Osvaldo Biolchi
Paulo José Gouvêa
Paulo Paim
Pompeo de Mattos
Synval Guazzelli
Telmo Kirst
ValdeclOliveira
Waldir Schmidt
Waldomiro Fioravante
Veda Crusius

Total Rio Grande do Sul: 24

PMOB
PL
PT •
POT
PMOB
PPB
PT
PMDB
PT
PSOB

PMDBlPST/PTN
PLlPSL

PMDB/PST/PTN

PMDBIPST/PTN

PSOB/PTB

Junho de 2000

Voto

Sim
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Sim

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre
a Mesa o seguinte

REQUERIMENTO

Excelentissimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Requeremos, nos termos do art. 155 do Regi
mento Interno, urgência para apreciação do Projeto de
Lei n° 2.905/2000 do Poder Executivo, que altera dis
positivos das Leis nO 3.890-A, de 25-4-61, nO 5.655 de
20-5-71, n° 5.899, de 5-7-73, nO 9.074, de 7-7-95, n°
9.427, de 26-12-96 e nO 9.648, de 27-5-98 e dá outras
providências.

Sala das SessOes, 14 de junho de 2000. - Arnal
do Madeira, Lider do Governo - Inocêncio Oliveira,
Lider do PFL - Antônio Carlos Pannunzio, Vi
ce-Lider do Bloco Parlamentar PSDB/PTB - Mendes
Ribeiro Filho, Vice-Uder do Bloco Parlamentar
PMDB/PST/PTN - Fernando Coruja, Vice-Lider do
PDT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar agora o requerimento. Trata-se daquele que ti
nha urgência constitucional. Além disso, conforme
acordo dos Uderes, seria aprovado o requerimento
para apreciação em regime de urgência.

Os Srs. Lideres estão de acordo?

.0 SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ro destacar que o acordo foi possivel porque haverá
tempo necessário para o debate, para se encontrar al
ternativas.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem ra-
zãoV. Exa. .

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
sAo do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vai votar fa
voravelmente ao requerimento para apreciação em
regime de urgência. De maneira alguma o nosso
partido quer um projeto nocivo à sociedade brasilei
ra, mas obviamente vai discutir o mérito.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não
vou me manifestar sobre esta matéria. Apenas pedi
ria que não encerrasse a sessão antes de me dirigir
aVo Exa.

O SR. CIRO NOGUEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. CIRO NOGUEIRA (PFL - PI. Sem revi
sêo do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei "sim".

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apenas
para ficar extremamente claro que vamos votar esta
matéria obviamente buscando entendimento em re-
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lação ao mérito. O acordo feito hoje é relativo ao re- Requeremos a Vossa Excelência, nos termos
querimento para apreciação em regime dê-urgência, do artigo 155-àó-Regimento Interno, urgência para
mas há possibilidades concretas de avançarmos apreciação do PL nO 3. 156/00, que lidá nova redação
quanto ao mérito, que será votado no momento em a dispositivos da Lei nO 9.294/96, que dispõe sobre as
que esse consenso for obtido. restrições ao uso e à propaganda de produtos fumf-

Portanto, o Bloco Parlamentar PSDB/PTB vota- genos, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e
rá a favor da urgência. defensivos agrlcolas".

O SR. SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, Sala das Sessões, 13 de junho de 2000. -
peço a palavra pela ordem. JUTAHY JÚNIOR, Vice-Lider do Bloco PSDB/PTB -

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Inocêncio Oliveira, Llder do PFL - Walter Pinheiro,
EXS a palavra. Vice-Llder do PT - Bispo Rodrigues-,-Vice-LIder do

O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB _ MG. Bloco Parlamentar PUPSL - Geddel Vieira Lima, ~í-

Pela ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, d~r do BloC? Parlamentar PMDB/PST/PTN - SérgiO
esse projeto é muito constrangedor. Aceitamos votar Miranda, Llder ~o B~oco Parlamentar PSB/PCdoB -
o requerimento para apreciação em regime de urgên- Fernando CoruJa, Vice-lider do PDT.
cia devido à retirada da urgência constitucional, mas O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Trata-se
consideramos fundamental que esse projeto tramite do fumo. Todos os Srs. Deputados estão de acordo?
na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. O SR. NILTON CAPIXABA - Sr. Presidente,

Existem claras injuridicidades no projeto. Em peço a palavra pela ordem.
função disso, para não ficarmos isolados, acataremos O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
a posição de votar a urgência, alertando, porém, para V.Exa. a palavra.
a busca de consenso, afirmado na mesa dos LIderes, O SR. NILTON CAPIXABA (Bloco/PTB - RO.
e a ampla discussão que envolve a Casa, ao que eu Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
acrescentaria o problema da Comissão de Constitui- anterior, votei de acordo com o Bloco Parlamentar
ção e Justiça. PSDB/PTB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota- O SR. DOMICIANO CABRAL (Bloco/PMDB -
ção o requerimento. PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em to-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem das as votações votei de acordo com a orientação do
estiver de acordo permaneça como se acha. (Pausa.) partido.

APROVADO. O SR. CARLOS BATATA (Bloco/PSDB - PE.
A SRA. ANA CATARINA - Sr. Presidente, peço Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação

a palavra pela ordem. anterior votei de acordo com o Bloco Parlamentar

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. PSDB/PTB.
EXS a palavra. O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presidente,

A SRA. ANA CATARINA (Bloco/PMDB _ RN. peço a palavra pela ordem.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na vota- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
ção anterior votei de acordo com o partido. V.Exa. a palavra.

O SR. EDMAR MOREIRA (PPB - MG. Sem re- O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Pela
visão do orador.) - Sr. Presidente, na última votação ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que-
votei de acordo com a orientação do meu partido. ro fazer uma observação a respeito deste requeri-

a SR. CELSO JACOB (PDT - RJ. Sem revisão mento.
do orador.) - Sr. Pre.sidente, votei de acordo com o Vou votar a favor, mesmo porque não adiantaria
meu partido, o PDT. votar contra, pois eu perderia neste instante. Acho

O SR. PAULO MOURÃO (Bloco/PSDB _ TO. que tere~os um problema legal com est~ disposição.
Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, na votação Isso ~unclona mUito b7",! nos Estados Unrdo~, mas no
anterior, votei "sim". BraSil a nossa Constituição garante a legalidade de

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Re ueri- c~rto~ produto~..Então, teremos problemas constit~-
mento para apreciação em regime de urgência do ClonalS em prOibir a propaganda de um produto cUJa
Projeto de Lei nO 3.156, de 2000. venda conSideramos legal.

Eu tenho um projeto que taxa em 20% a propa-
REQUERIMENTO ganda do álcool. Estou propondo isso ao Governo no
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caso do tabaco. Que haja a alternativa de taxar em A emenda aglutinativa que aprovei tem uma im-
20% ou 30% a propaganda do cigarro, de qualquer ta- perfeição redacional, porque de zero a 3 anos, que foi
baco, no sentido de garantir recursos para o trata- o que aprovamos, acabou suprimindo o atendimento
mento de doenças respiratórias e de cêncer. Seria às crianças de 4 a 6 anos.
uma alternativa para nós. Conversei com o Relator sobre a possibilidade

Caso o Governo não aceite e se queira votar a de termos o entendimento de que é de zero a 6 como
proibição, examinarei o mérito sob esse ponto de vis- uma emenda de redação. O que ocorreu foi uma cha-
ta: o fato de que não podemos, constitucionalmente, rnada imperfeição cruel gerada pela pressa, em fun'-
proibir a propaganda de um produto legal, que tem ção da necessidade que tivemos de adaptar a reda-
pagos todos os seus impostos e está no mercado de ção ao Regimento, já que a nossa primeira versão
maneira legal. não foi aceita - responsabilidade nossa, óbvio.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a Se V Exa. entender que é possível corrigir-
palavra pela ordem. mos, como se pratica no Executivo a republicação

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem por incorreção depois de um ato publicado, e se não
V.Exa. a palavra. houver oposição do Plenário, penso que podería-

O SR. ODELMO LEÃO (PPB _ MG. Sem revi- mos fazer um repar? que, a rigor, poderá ser feito
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB também vai no Senado. M~s sena correto que da Câ~ara safs-
encaminhar favoravelmente à urgência e irá discutir o se co~ a real mtenção c?m que o ~Ienáno votou. ?
projeto no mérito na hora oportuna. P.lenáno não votou com mt~nção diferente. Uma di-

a PPB ta
"·" gltação apressada prodUZIU esse erro de zero a 3

vo sim. em vez de zero a 6.
O SR. M~NDESRIBEIRO FILHO (Bloco/PMDB O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA - Sr. Presidente,

- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo- peço a palavra pela ordem.
co Parlamentar PMDB/PST/PTN, da mesma forma, .
vota apenas a urgência, para discutir no mérito atra- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
vés da Comissão correspondente. VExa. a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (POT _ RJ. Sem revisão . O SR. JOSÉ CARLOS V~EIRA (PFL.-.SC. Sem
do orador.) - Sr. Presidente, o POT vota favoravel- revisão ~o orador.) - Sr. Presl~ente, na ultima vota-
mente à urgência. ção votei de acordo com o pa~ldo.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSOB _ MG. Sem .. O.SR. PRESIDENTE (MIchel Tem~r) - A maté-
revisão do orador.) _ Sr. Presidente, o Bloco Parla- na Já fOI vota?a. Vou submeter ao Plenáno e aos Srs.
mentar PSDB/PTB vai encaminhar também favora- Uderes, OUVindo o Relator, mas sem nenhu~a .fixa:

I t à té . b' t' d fá I é 't ção de precedente, porque na verdade a maténaJá fOIve men e ma na, o ie Ivan o vo - a no m n o o t d
mais rapidamente posslve!. vo a a.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB _ MG. O SR. MIRO TEIXEIRA ~ Agradeço a V. Exa.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Parla- O SR. PRESIDENTE (Michel Tem,.er) - Mas eu
mentar PSB/PCdoB vota favoravelmente à urgência. compree.ndo as nobres razões de V Ex . Real~ente,

. quando 11 "até de Oa 3", confesso que estranhei. Ima-
O SR. ~RESIDENTE (MI?hel Temer) -: Em vota- ginei que fosse de Oa 6. Mas, enfim, o que foi aprova-

ção ~ requenmento para apreciação em regime de ur- do foi de Oa 3. O que eu vou fazer, se o Relator mani-
gêncla. festar-se e ninguém objetar, é submeter novamente à

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem votação do Plenário a correção. Submeterei a corre-
estiverde acordo permaneça como se acha. (Pausa.) ção à apreciação do Plenário.

Aprovado. . O SR. NELSON MARCHEZAN - Sr. Presiden-
O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a te, peço a palavra pela ordem.

palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem ouvir o Relator. Tem V. EX- a palavra.

VExa. a palavra. O SR. NELSON MARCHEZAN (Bloco/PSDB ..:.
O SR. MIRO TEIXEIRA (POT - RJ. Pela ordem. RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço des- dente, quero dizer a V Ex8 que não tive a preocupa-
culpas a VExa por interromper a seql.íência de vota- ção de analisar esse aspecto porque minha posição
ção, mas a matéria é relevante. era contrária àquela emenda, pois a considerava ina-



REQUERIMENTO DE URGÊNCIA
(Da Sra. Luíza Erundina)

Requer regime de urgência para
apreciação do PL nO 2087/99, que dispõe
sobre a obrigatoriedade de instalação de
brinquedotecas nos hospitais da rede
pública.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 155 do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados, requeremos a Vossa Exce~

lência regime de urgência para apreciação do Projeto
de Lei nO 2087/99.
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dequada. Mas, tendo em vista a concord~mcia dos Condenadas e de Menores sob Tratamento Especial
Srs. LIderes, dei meu parecer favorável e agora o entre o Governo da República Federativa do Brasil e
faço da mesma forma. Acho que é absolutamente ne- o Governo da República do Paraguai, celebrado em
cessário corrigirmos para de Oa 6 anos, ou então que Brasília, 10 de fevereiro de 2000".
adotemos o critério da educação infantil, que teria a Sala das Sessões, 14 de junho de 2000. - De-
mesma abrangência. De Oa 3 realmente excluiria as putado Luiz Carlos Hauly, PSDB - Bispo Rodri-
crianças de 4 a 6 anos. gues,Vice-Líder do Bloco Parlamentar PUPSL -Ino-

Creio que logicamente essa não foi a intenção cêncio Oliveira,Uder do PFL - Odelmo Leão,Uder
do Deputado Miro Teixeira, de ninguém, muito menos do PPB - Aécio Neves,Uder do PSDB - Fernando
do Plenário. portanto, sou amplamente favorável a Gabeira,PV - Professor Luizinho,Vice-Uder do PT
que V.Exa submeta novamente à votação essa corre- - Alexandre Cardoso,Vice-Uder do Bloco Parla-
ção de redação. mentar PSB/PCdoB - Fernando Coruja,Vice-Líder

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota- do PDT - Ayrton Xerês Vice-Llder do PPS.
ção a correção da emenda aglutinativa proposta. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como há

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Aqueles acordo, em votação o requerimento.
que estiverem de acordo permaneçam como se en- O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB - MG. Sem
contram. (Pausa.) revisão do orador.) - Sr., Presidente, votamos a favor.

APROVADA a correção. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Aqueles
Como salientei, trata-se de uma votação em ca- que estiverem de acordo permaneçam como se

ráter excepcionaHssimo. acham. (Pausa.)
O SR. SEBASTIÃO MADEIRA - Sr. Presidente, APROVADO.

peço a palavra pela ordem. A SRA. MIRIAM REID - Sr. Presidente, peço a
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. palavra pela ordem.

Exa a palavra. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
O SR. SEBASTIÃO MADEIRA (Bloco/PSDB - Exa a palavra.

MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo- A SRA. MIRIAM REID (PDT - RJ. Sem revisão
tação anterior votei de acordo com o partido. da oradora.) - Sr. Presidente, na votação anterior, vo-

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (Blo- tei com o partido.
co/PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- O SR. ANTÔNIO KANDIR (Bloco/PSDB - SP.
dente, na votação anterior votei de acordo com o par- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na primeira
tido. votação votei de acordo com a minha bancada.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a A SRA. ESTHER GROSSI (PT - RS. Sem revi-
palavra pela ordem. são da oradora.) - Sr. Presidente, na votação anteri~r

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. votei com o partido.
Exa a palavra. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri-

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Pela ordem. mento da Deputada Luiza Erundina para apreciação,
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, se algum em regime de urgência, do Projeto de Lei nO 2.087, de
dia V. Exa entender que estão invocando um possível 1999.
precedente, eu serei o primeiro a me insurgir contra a
sua utilização, exceto por deliberação da totalidade
dos Senhores Deputados.

Agradeço à Casa.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a

mesa requerimento para apreciação, em regime de
urgência, da Mensagem nO 752, do Poder Executivo.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa, nos termos do art. 155 do Re-

gimento Interno regime de urgência para apreciação
da Mensagem nO 752/00, do Poder Executivo, que
"submete à consideração do Congresso Nacional o
texto do Tratado sobre Transferência de Pessoas
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Justificação

A matéria em comento propõe a instalação de
brinquedotecas nos hospitais da rede pública. Além do
seu caráter humanitário, a proposta é recomendada
mundialmente, pela sua eficácia terapêutica compro
vada. A partir de experiências na Suécia, com resulta
dos extraordinários, vários institutos, em todo mundo,
adotaram tal terapia para tratamento de pediatria hos
pitalar. No Brasil, experiências em instituições inde
pendentes também vêm comprovando o êxito terapêu
tico do aludido método, que visa, entre outras coisas,
minorar o sofrimento de um tratamento pediátrico, que
reduz em muito, o período de internação, acelerando o
restabelecimento da saúde da criança.

Tendo em vista a comemoração da vigência dos
dez anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, em
sessão solene do Congresso Nacional no próximo dia
29 de junho, e ainda, em virtude da intenção desta
Casa, de destinar a sessão do dia 28 para votar, priori
tariamente, matérias relacionadas à criança e ao ado
lescente, se torna pertinente a aprovação deste reque
rimento, principalmente, por se tratar de matéria rele
vante e de reconhecimento cientrfico comprovado.

Sala de Sessões, 13 de junho de 2000. - Depu
tada Luiza Erundina, PSB/SP - Sérgio Miranda, Lí
der do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB - Professor
Luizinho, Vice-Líder do PT - Mendes Ribeiro Filho,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN 
Silvio Torres, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PSDB/PTB - OdeImo Leão, Líder do PPB - Laura
Carneiro, PFL - Dr. Hélio, Vice-Líder do PDT - Ino
Gêncio Oliveira, Líder do PFL - Bispo Rodrigues,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PUPSL - Pedro Eu
gênio, Vice-Líder do PPS.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota
ção o Requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem
estiver de acordo permaneça como se acha. (Pausa.)

APROVADO.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa requerimento para apreciação, em regime de
urgência urgentíssima, do Projeto de Lei nO 2.592, de
2000:

Senhor Presidente:

Nos termos do artigo 155 do Regimento Inter
no, requeremos regime de urgência urgentíssima na
apreciação do Projeto de Lei nO 2.592, de 2000, que

"Regulamenta, para- a Previdência Social o disposto
no § 3° do artigo 100 da Constituição Federal".

Sala das Sessões, 7 de junho de 2000. - Depu
tado Medeiros, Deputado Inocêncio Oliveira, Uder
do PFL - Jutahy Júnior, Vice-Lider do Bloco Parla
mentar PSDB/PTB - Deputado Odelmo Leio, Uder
do PPB - Deputado Mendes Ribeiro Filho, Vi
ce-Lider do Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN 
Deputado Bispo Rodrigues, Vice-Lider do Bloco
Parlamentar PUPSL - Deputado Miro Teixeira, Líder
do PDT - Deputado Arnaldo Madeira, Líder do Go
verno - Deputado Professor Luizinho, Vice-Uder do
PT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Trata-se
dos precatórios até 5 mil reais.

Há manifestação de todos os Uderes.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, são precatórios,
tudo bem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Todos de
acorda? Nenhuma objeção?

Em votação o Requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem

estiver de acorda permaneça como se acha. (Pausa.)
Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri
mento para apreciação, em regime de urgência, do
Projeta de Lei nO 2.281, de 1999.

Sr. Presidente:
Nas termos do art. 155 do Regimento Interno,

requeremos regime de urgência na apreciação do
Projeta de Lei nO 2.281/99, que autoriza o Instituto Na
cional do Seguro Socíal a doar móvel que especifica
ao Município de Recife - PE.

Sala das Sessões, 27 de junho de 2000. - De
putada Joaquim Francisco, PFL - Deputado Jutahy
Júnior, Vice-Uder da Bloco Parlamentar PSDB/PTB
- Deputado Inocêncio Oliveira, Líder da PFL - De
putado Geddel Vieira Lima, Líder da Bloco Parla
mentar PMDB/PST/PTN.

O SR. ARNALDO MADEIRA - Sr. Presidente,
peça a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. ARNALDO MADEIRA (Bloco/PSDB 
SP. Pela ordem. Sem revisao do orador.) - Sr. Presi-
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dente, se entendi bem, é um projeto que autoriza a O SR. ALBÉRICO CORDEIRO - Sr. Presiden-
doação de imóvel? te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A doa- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ção de imóvel. Exa a palavra.

O SR. ARNALDO MADEIRA - Sei, mas é proje- O SR. ALBÉRICO CORDEIRO (Bloco/PTB _
to de iniciativa do Executivo ou é de Parlamentar? AL. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, nas vo-

O. SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É do tações anteriores segui a orientação do partido.
Executivo. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Fica can-

O SR. ARNALDO MADEIRA - Está bem. celada a sessão extraordinária anteriormente convoca-
o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Todos de da para hoje, sem prejufzo das matérias apreciadas.

acordo? O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Apresen-
Em votação o Requerimento. tação de proposições.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem Os Srs. Deputados que tenham proposições a

estiverde acordo permaneça como se acha. (Pausa.) apresentar queiram fazê-lo.
APROVADO. APRESENTAM PROPOS/ÇÓES OS
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri- SENHORES:

mento para apreciação, em regime de urgência, do AVENZOAR ARRUDA - Requerimento de infor-
Projeto de Lei n° 2.982, de 2000. mações ao Sr. Ministro do Trabalho e Emprego sobre

Senhor Presidente convênios celebrados entre o Ministério e as centrais
Requeremos a V. Exa, nos termos do art. 155 do sindicais, para qualificação profissional e aplicação

Regimento Interno, urgência na apreciação do Proje- dos recursos do FAT.. . .
to de Lei n° 2.982, de 2000, de iniciativa do Deputado MARÇAL FILHO -Indicação ao Sr. Ministro das
Robson luma, que "Prevê nova redação para o art. Relações Exteriores de adoção das providências ne-
289 do Código Penal (Decreto-Lei nO 2848/40), acres- cessárias para localizar cidadão brasileiro desapare-
centando a modalidade de falsificação da moeda de cido no exterior.

polfmero." . Projeto de lei complementar que dispõe sobre a
Sala das Sessões, 1° de junho de 2000. - Ino- base de cálculo do ICMS nas operações relativas à

cênio Oliveira, Líder do PFL - Aloízio Mercadante, energia elétrica.
Líder do PT - Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder do LUIZ BITIENCOURT - Projeto de lei que altera
Bloco Parlamentar PMDB/PST/PTN - Jutahy Júni- o art. 10 da Lei nO 6.938, de 1981.
or, Vice-Uder do Bloco Parlamentar PSDB/PTB - Indicação ao Sr. Ministro das Comunicações de
OdeImo Leão, Uder do PPB - João Herrmann Neto, realização de auditoria pela Agência Nacional de Te-
Líder do PPS - Bispo Rodrig~es, ~ic.e-Líder?o BI~- lecomunicações, com o objetivo de verificar a veraci-
co Parlamentar PUPSL - Jose Antonio Almeida, VI- dade dos indicadores informados pelas concessioná-
ce-Uder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB - Fer- rias do SE'lrviço de telefonia.
nando Coruja, Vice-Lider do PDT. AIRTON DIPP _ Projeto de lei que permite a de-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há acor- dutibilidade dos desembolsos relativos ao emprego
do em relação a isso? doméstico, nas condições que estabelece.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden- Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
te, peço a palavra pela ordem. Fazenda sobre os dados relativos ao abatimento ou à

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. compensação de tributos decorrentes do ágio obtido
Exa a palavra. com a venda das empresas que constaram do Pro-

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela grama Nacional de Desestatização.
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não NELSON MARCHEZAN - Projeto de lei que
fomos informados sobre esse tema. Ele não consta altera o art. 2° da Lei nO 9.849, de 1999, que "altera
do conjunto de urgências de que dispomos. os arts. 2°, 3°,4°,5°,6°,7° e 9° da Lei nO 8.745, de

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Portanto, 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo
não há acordo sobre o tema. determinado para atender à necessidade temporá-



31696 Quinta-feira 15 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

ria de excepcional interesse público, e dá outras AIRTON ROVEDA - Projeto de lei que dispõe
providências" sobre a cobrança de pedágio.

EULER MORAIS E GEDDEL VIEIRA LIMA - RICARDO BERZOINI - Indicação ao Sr. Minis-
Requerimento ao Sr. Presidente da Câmara dos De'- tro da Educação de adoção de medidas relativas à
putados para convocação de sessão solene em ho- taxa de inscrição para o Exame Nacional do Ensino
menagem à entidade Atletas de Cristo no Brasil. Médio - ENEM.

VIRGiLlO GUIMARÃES - Projeto de lei que Projeto de lei que dá nova redação aos artigos
acrescenta dispositivos à Lei n° 8.213, de 1991, para 625-C, 625-D e 625-E da Consolidação das Leis do
instituir o bônus previdenciário. Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.425,

Projeto de lei que acrescenta parágrafo ao art. de 1943.
50 da Lei nO 8.894, de 1994, estabelecendo allquota Projeto de lei que proíbe as instituições financei-
mlnima do IOF (Imposto sobre Operações de Crédito, ras de vincularem a promoção de sorteio de prêmios
Câmbio e Seguro, ou relativas a Titulos e Valores Mo- à comercialização de seus produtos.
biliários), no caso de transferência para o exterior de MARCOS CINTRA - Requerimento de informa-
recursos financeiros que permaneceram no Pais por ções ao Sr. Ministro dos Transportes sobre plano de
perlodo inferior a noventa dias. assistência médica instituído pelo Ministério.

PEDRO PEDROSSIAN - Projeto de resolução VICENTE CAROPRESO E OUTROS - Reque-
que acrescenta § 5° ao art. 17 do Regimento Interno rimento ao Sr. Presidente da Câmara dos Deputados
da Câmara dos Deputados. para realização de sessão solene em homenagem ao

WlGBERTO TARTUCE - Projeto de lei que tor- tenista Gustavo Kuerten.
na inafiançável o crime de instalação ou utilização de . ~DOLFOMARINHO - Projeto de lei ~ue alte:a a
telecomunicações em desacordo com o previsto na LeI n 8.666, de 1993, para que a modalidade leItão
Lei nO 4.117, de 1962. possa ser estendida às aquisições de bens e serviços

NEUTON LIMA - Indicação ao Sr. Ministro da da Administração e dá ou~ra provi~ências. . o

Fazenda de prorrogação do Programa de Incentivo SÉRGIO REIS ~ p~oJ~to de I~I que altera ~ Lei n
ao Uso de Corretivos de Solo _ PROSOLO. 9.503, de 1997, que mstltUl o Código de TrânSito Bra

sileiro.
Pr~jeto de ~ei que dispõe sobre a retirada do JOSÉ CARLOS COUTINHO _ Projeto de lei que

consumidor das listas da Serasa. d'fi L . ° 7 210 d 1984 . t't' L' dmo I ca a el n . ,e , que InS I UI a el e
GU~TAVO FRUET.- Pr~jet~ de lei comple~e~- Execução Penal.

tar que dlsp.õe s?bre ~s JUros inCidentes na constltul- Projeto de lei que dispôe sobre a veiculação de
ção do crédito tnbutáno, alterando o art. 160 do Códi- ...

T'b t·· N . I (L . o 5 172 d 1966) programação educativa para crianças, por meio dos
go n u ano aCiona el n . r e. canais de radiodifusão de sons e imagens, e estabe-

VIVALDO BARBOSA - Requerimento de infor- lece sançOes pelo seu descumprimento.
maç~es a~ Sr. Ministro ~e Minas e Energia sobre a~ VANESSA GRAZZIOTIN -Indicação ao Sr. Mi-
notrclas veiculadas pela Imprensa com relação à USI- nistro da Fazenda de revisão das análises sobre im-
na de Itaipu. pacto da desvalorização cambial nos preços dos me-

JORGE PINHEIRO - Requerimento de informa- dicamentos.
ções .ao Sr. Ministro das Relações Exteriores sobra Indicaçêo ao Sr. Ministro da Educação de im-
aspectos da relação de trabalho de brasileiros com plantação de transporte escolar destinado a atender
emb~jxadas e organismos internacionais sediados no às necessidades da comunidade de Vila Nogueira,
BraSIl. Municlpio de Alvarães, no Estado do Amazonas.

Projeto de lei que dispõe sobre a retirada das in- Indicaçao ao Sr. Ministro das ComunicaçOes
formações de consumidor das listas dos serviços de de adOÇa0 de medidas para que os usuários de ser-
proteção ao crédito. viços telefônicos no Município de Silves, Estado do

Projeto de lei que institui o Cadastro Nacional de Amazonas, paguem as tarifas mensais na própria
Morauia e dá outras providências. localidade.



VII - Encerramento

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 
Comparecem mais os Srs.:
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Requerimento de informações ao Sr. Ministro da Imposto de Renda das Pessoas Físicas-IRPF, a que
Saúde sobre atraso no pagamento dos salários aos se referem o art. 3° e o art. 11 da Lei nO 9.250, de
guardas de endemias contratados a partir do Convê- 1995.
nio n° 430/97, assinado entre a Fundação Nacional ALEXANDRE CARDOSO E OUTROS -Indica-
de Saúde e o Município de Boca do Acre, Estado do ção ao Sr. Presidente da República de cancelamento
Amazonas. das aplicações resultantes das Resoluções nOs

Requerimento de informações ao Sr. Ministro do 2.521, de 1998; 2.653, de 1999; 2.668, de 1999; e
Planejamento, Orçamento e Gestão sobre os índices 2.682, de 1999, do Conselho Monetário Nacional.
de mortalidade infantil divulgados pelo IBGE. ANTONIO PALOCCI - Requerimento ao Sr.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da Presidente da Câmara dos Deputados de retirada de
Fazenda sobre planilhas de custos de medicamentos. emenda ao Projeto de Lei n° 3.115, de 1997.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da WAGNER SALUSTIANO - Projeto de lei que
Fazenda sobre processos movidos pelo Conselho dispõe sobre a proibição de venda de cosméticos
Administrativo de Defesa Econômica - CADE, contra sem prescrição médica.
as indústrias de medicamentos. ADEMIR LUCAS _ Projeto de lei que proíbe a in-

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da clusão de mutuário do Sistema Financeiro da Habita-
Saúde sobre a Medida Provisória nO 2.000-12, de ção no cadastro de inadimplência e dá outras provi-
2000. dências.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da VANESSA GRAZZIOTIN _ Requerimento de in-
Saúde sobre os distritos sanitários indígenas em Ro- formações ao Sr. Ministro do Meio Ambiente sobre a
raima e toda a Amazônia Legal. Associação Brasileira para o uso Sustentável da 8io-

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da diversidade _ BIOAMAZÓNIA.
Saúde sobre os recursos disponibilizados pelo. Pro- GERALDO MAGELA _ Recurso ao Sr. Presi-
grama de Reforço à Reorganização do Sistema Unico dente da Câmara dos Deputados contra decisão da
de Saúde - REFORSUS, para o Estado do Amazo- Comissão Especial destinada a proferir parecer sobre

nas. a PEC N° 137, de 1999, que indeferiu questão de or-
Requerimento de informações ao Sr. Ministro da dem formulada pelo requerente.

Fazenda sobre o relatório do Banco Central a respei- ALEXANDRE SANTOS E OUTROS _ Projeto
to de casas de câmbio em áreas de fronteira. de resolução que institui Comissão Parlamentar de

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da Inquérito destinada a investigar a violência no Rio de
Saúde sobre as equipes de saúde da família. Janeiro ao longo dos últimos três anos.

FEU ROSA E OUTROS - Proposta de emenda MARCIO FORTES _ Projeto de lei que altera a
à Constituição que acrescenta parágrafo ao art. 37. redação dos arts. 10, 30 e 4° da Lei nO 4.950-A, de

ALEXANDRE CARDOSO E SRS. liDERES - 1996, que dispõe sobre a remuneração de profissio-
Requerimento ao Sr. Presidente da Câmara dos nais diplomados em Engenharia, Química, Arquitetu-
Deputados para apreciação, em regime de urgên- ra, Agronomia e Veterinária para incluir os diploma-
cia, do Projeto de Lei nO 3.212, de 2000, que isenta dos em Farmácia e dá outras providências.
estudantes carentes do pagamento de taxa de ins- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Lembro
crição do Exame Nacional do Ensino Médio - aos Srs. Deputados que haverá sessão solene em

ENEM. homenagem ao BANESPA amanhã, quinta-feira, dia
SRS. liDERES - Requerimento ao Sr. Presi- 15, às 16 horas.

dente da Câmara dos Deputados para realização, no
próximo dia 30 de agosto, de uma Comissão Geral
alusiva ao transcurso da Assembléia e Cúpula do Mi
lênio das Nações Unidas.

AIRTON DIPP - Projeto de lei que dispõe sobre
a atualização anual das tabelas de incidência do
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Partido Bloco
RORAIMA

A1ceste Almeida PMDB PMDB/PST/PTN
Francisco Rodrigues PFL
Presentes de Roraima : 2

AMAPÁ

Badu Picanço PSDB PSDB/PTB
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB
Pl'8II8ntes de Amapá : 2

PARÁ

Elcione Barbalho PMDB PMDB/PST/PTN
Giovanni Queiroz PDT
José Priante PMDB PMDB/PSTIPTN
Josué Bengtson PTB PSDBIPTB
Renildo Leal PTB PSDB/PTB
Presentes de Pari : 5

AMAZONAS

Arthur Virgflio PSDB PSDB/PTB
Átila Lins PFL
Euler Ribeiro PFL
Presentes de Amazonas : 3

RONDONIA

Agnaldo Muniz PPS
Expedito Júnior PFL
Marinha Raupp PSDB PSDB/PTB
NUton Capixaba PTB PSDB/PTB
Oscar Andrade PFL
Sérgio Carvalho PSDB PSDB/PTB
Presentes de Rondonia : 6

ACRE

Márcio Bittar PPS

Presentes de Acre : 1
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Partido Bloco
TOCANTINS

Antônio Jorge PTB PSDB/PTB
KátiaAbreu PFL
NilmarRuiz PFL
Udson Bandeira PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes de Tocantins; 4

MARANHÃO

José Antonio Almeida PSB PSBJPCDOB
Roberto Rocha PSOB PSDBJPTB
Presentes de Maranhão : 2

CEARÁ

Adolfo Marinho PSDB PSDB/PTB
Almeida de Jesus PL PUPSL
Arnon Bezerra PSDB PSDB/PTB
Chiquinho Feitosa PSDB PSDBJPTB
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB
José Pimentel PT
Mauro Benevides PMDB PMDB/PST/PTN
Nelson Otoch PSDB PSDB/PTB
Roberto Pessoa PFL

Presentes de Ceará : 9

PIAuí

B.Sá PSDB PSDB/PTB
Ciro Nogueira PFL
Mussa Demes PFL

Presentes de Piaui : 3

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB PMDB/PST/PTN
Lavoisier Maia PFL
MúcioSá PMDB PMDB/PST/PTN
Presentes de Rio Grande do Norte : 3

PARAiBA

Damião Feliciano PMDB PMDBJPST/PTN
Domiciano Cabral PMDB PMDB/PST/PTN
José Luiz Clerot PMDB PMDB/PST/PTN
Marcondes Gadelha PFL

Presentes de Paraíba : 4
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Partido Bloco
PERNAMBUCO

Armando Monteiro PMOB PMDB/PST/PTN
Carlos Batata PSDB PSDB/PTS
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB
Inocêncio Oliveira PFL
Joel De Hollanda PFL
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PFL
Marcos de Jesus PSDB PSDB/PTB
Osvaldo Coelho PFL
Pedro Eugênio PPS
Salatlel Carvalho PMOB PMDB/PST/PTN
Sérgio Guerra PSDS PSDB/PTS
Severino Cavalcanti PPB

Presentes de Pernambuco : 13

ALAGOAS

Augusto Farias PPB
Givaldo CarimbA0 PSB PSB/PCDOB
JoAoCaldas PL PUPSL

Pl'888ntes de Alagoas : 3

SERGIPE

Jorge Alberto PMDB PMDB/PST/PTN
Sérgio Reis PSDB PSDB/PTB

Presentes de Sergipe : 2

BAHIA

Aroldo Cedraz PFL
FrancistOnio Pinto PMOS PMOB/PSTJP=FN-
Geddel Vieira Lima -PMDB- PMDB/PSTIPTN
Jairo Carneiro PFL
Leur Lomanto PFL
Manoel Castro PFL
Nelson Pellegrino PT
Nilo Coelho PSDB PSDS/PTS
Paulo Braga PFL

,

Roland Lavigne PFL
Waldir Pires PT
Yvonilton Gonçalves PPB

Pl'888ntea de Bahia : 12
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Partido Bloco
MINAS GERAIS

Aécio Neves PSDB PSDB/PTB
Cabo Júlio PL PUPSL
Cleuber Carneiro PFL
Eliseu Resende PFL
João Magalhães PMDB PMDB/PST/PTN
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Marcos Lima PMDB PMDB/PST/PTN
Mário Assad Júnior PFL
Nilmário Miranda PT
Rafael Guerra PSDB PSDB/PTB
Romeu Queiroz PSDB PSDB/PTB
Ronaldo Vasconcellos PFL
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB
Vittorio MedioU PSDB PSDB/PTB
Walfrido Mares Guia PTB PSDB/PTB

Presentes de Minas Gerais: 15

ESP(RITO SANTO

Max Mauro PTB PSOB/PTB
Rita Camata PMDB PMDB/PST/PTN

Presentes de Espirito Santo : 2

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB PSB/PCOOB
Alexandre Santos PSDB PSOB/PTB
Arolde de Oliveira PFL

_ Bispo Rodrigues PL PUPSL
Carlos Santana PT
Fernando Gabeira PV
Jorge Wilson PMOB PMDB/PST/PTN
José Carlos Coutinho PFL
Luis Eduardo POT
Mareio Fortes PSDB PSOB/PTB
Mattos Nascimento PST PMDB/PST/PTN
Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB
Roberto Jefferson PTB PSDB/PTB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB PSOB/PTB

Presentes de Rio de Janeiro : 14



31702 Quinta-feira 15 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

Partido Bloco
SÃO PAULO

Aloizio Mercadante PT
Angela Guadagnin PT
Antonio Kandir PSDB PSDB/PTB
Antonio Palocci PT
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Madeira PSDB PSDBlPTB
AryKara PPB
OeVelasco PSL PUPSL
Dr. Evilásio PSB PSB/PCDOB
Or. Hélio PDT
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
João Herrmann Neto PPS
Jorge Tadeu Mudalen PMDB PMOB/PST/PTN
José Indio PMDB P,MDB/PST/PTN
José Machado PT
José Roberto Batochio PDT
Luiz Antonio Fleury PTB PSDB/PTB
Moreira Ferreira PFL
Paulo Lima PMOB PMDB/PST/PTN
Ricardo Berzoini PT
Sampaio Dória PSDB PSDB/PTB
Teima de Souza PT
Valdemar Costa Neto PL PUPSL
Xico Graziano PSDB PSDB/PTB

Preaentes de Sio Paulo : 25

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Pedro Henry PSDB PSDB/PTB
Welinton Fagundes PSDB PSDB/PTB
Wilson Santos PMDB PMDB/PST/PTN

Preeentes de Mato Grosso : ..

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz pedoB PSB/PCDOB
Alberto Fraga PMDB PMDB/PST/PTN
Paulo Octávio PFL

Presentes de Distrito Federal : 3

GOIÁS

Pedro Canedo PSDB PSDB/PTB
Zé Gomes da Rocha PMDB PMDB/PST/PTN

P.....ntes de Goi. :2

MATO GROSSO DO SUL

Flávio Derzi PMDB PMDB/PST!PTN
João Grandão PT
Waldemir Moka PMDB PMDB/PST/PTN

Pretlentes de Mato Grono do Sul : 3



PPB
PT
PMOB PMDB/PST/PTN
PL PUPSL
PPB
PT

Deixam de comparecer os Senhores:

PSDB/PTB

PMDB/PST/PTN
PSDB/PTB

PSOB/PTB
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PT
PFL
PFL

PSOB
PT
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PTB
PT
PSOS
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Partido
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PARANÁ

Airton Roveda
Or. Rosinha
Hermes Parcianello
José Carlos Martinez
Márcio Matos
Max Rosenmann

Presentes de Paraná : 6

SANTA CATARINA

Carlito Merss
Gervásio Silva
José Carlos Vieira

Presentes de Santa Catarina : 3

RIO GRANDE DO SUL

Júlio Redecker
Luiz Mainardi
Nelson Proença
Paulo José Gouvêa
Telmo Kirst
Waldomiro Fioravante

Presentes de Rio Grande do Sul : 6

RORAIMA

Luis Barbosa
Total ele Ausentes: 1
AMAPÁ

Fátima Pelaes

Total de Ausentes: 1
PARÁ

Babá

Deusdeth Pantoja

Paulo Rocha

Valdir Ganzer

Total de Ausentes: 4
ACRE

Marcos Afonso

Zila Bezerra

Total de Ausentes: 2
TOCANTINS

JoSo Ribeiro

Total de Ausentes: 1
MARANHÃO

Albérico Filho

Eliseu Moura

Francisco Coelho

Mauro Fecury

Paulo Marinho

Total de Ausentes: 5
CEARÁ

Rommel Feij6
Total de Ausentes: 1
PlAul
Themrstocles Sampaio

Partido

PFL

PSOB

PT

PFL

PT

PT

PT

PFL

PFL

PMOS

PPS

PFL

PFL

PFL

PSOB

PMOB

Bloco

PSDB/PTB

PMOB/PST/PTN

PSOB/PTB

PMDB/PST/PTN
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Partido Bloco
Total de Ausentes: 1
RIO GRANDE DO NORTE

Iberê Ferreira PPB
Total de Ausentes: 1
PARAfBA
Wilson Braga PFL
Total de Ausentes: 1
PERNAMBUCO

Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB

Gonzaga Patriota PSB PSB/PCOOB

Luciano Bivar PSL PUPSL

Pedro Corrêa PPB
Total de Ausentes: 4
ALAGOAS

Olavo Calheiros PMDB PMDB/PST/PTN
Total de Ausentes: 1
SERGIPE

Adelson Ribeiro PSC

Cleonâncio Fonseca PPB

José Teles PSDB PSDBIPTB
Total de Ausentes: 3
BAHIA

Claudio Cajado PFL

Jaime Fernandes PFL

Joêo Leêo PSDB PSDBIPTB

José Lourenço PFL

José Ronaldo PFL

Pedro lrujo PMDB PMDB/PSTIPTN

Saulo Pedrosa PSDB PSDB/PTB

Total de Ausentes: 7
MINAS GERAIS

Carlos Mosconi PSDB PSDBIPTB

Herculano Anghinetti PPB

Júlio Delgado PMDB PMDB/PSTIPTN

Narcio Rodrigues PSDB PSDB/PTB

Paulo Delgado PT

Saraiva Felipe, PMDB PMDB/PSTIPTN

Total de Ausentes: 6
RIO DE JANEIRO

A1cione Athayde PPB

Milton Temer PT
Paulo de Almeida PPB

Total de Ausentes: 3
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Partido Bloco
SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB PSDB/PTB

Alberto Mourão PMDB PMOB/PST/PTN

Aldo Rebelo pedoS PSB/PCOOB
Clovis Volpi PSDB PSOB/PTB

Cunha Bueno PPB

Jair Meneguelli PT

Lamartine Posella PMDB PMDB/PST/PTN

Marcelo Barbieri PMDB PMOB/PST/PTN

Nela Rodolfo PMDB PMDB/PST/PTN

Total de Ausentes: 9
GoIÁs

Jovair Arantes PSDB PSDB/PTB

Roberto Balestra PPB

Total de Ausentes: 2
MATO GROSSO DO SUL

Marisa Serrano PSDB PSDB/PTB

Total de Ausentes: 1
PARANÁ

José Janene PPB

Oliveira Filho PSOB PSOB/PTB

Total de Ausentes: 2
SANTA CATARINA

Luci Choinacki PT

Total de Ausentes: 1
RIO GR.6.NDE DO SUL

Adão Pretto PT

Cezar Schirmer PMOB PMDB/PST/PTN

Germano-Rigotto PMOB PMDB/PST/PTN

Marcos Rolim PT

Roberto Argenta PHS

Total de Ausentes: 5

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerro
a sessão, convocando outra para a próxima sex-
ta-feira, dia 16, às 9 horas.
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I - COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO' DE AGRICULTURA E
POl.rnCA RIlRAL

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM, FASE DE
RECEBIMERTO' DE EMENDAS (6 SeSsliES)'

Decurso: 3""sessão
Última' Sessão: 19106JOfJ

Substitutivo: (art. 11&, II .' fiO)

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS. DESTA
COMJssAo

PROJETO DE LEI' NlI 3.636-A/97 - do Sr. Roberto
Pessoa que ·obriga a realizaçAo de. elQlJTMl8
laboratoriais. por amostragem, nos. produtos.
agropéCuários: nac:ionâiS' & importados. a fim de- detectaI"
excessos de resíduos de-agrotóxicos".
RELATOR: Deputado CARLOS BATATA

AVlaos
PROPOSIQOEU!I EM FASE DE RE!CI!!BIMENTO OI!!

EMENDAS ou RECURSOS

I-EMENDAS

'."1 PRO"ETO DE LEI
PRAZO PARA ....PRESENTAÇÃO DE EMENDAS
(Ato dA M .... n" ., 77'09)

N° 3.'11'8100 (PODER I!!XeCUTIVO) - acre..o.nta
Inclao ao § 5" do art. .,76 da. Lei 3.07.,. de .,.
de ..Janeiro de .. 91 e Código Civil. •
par.grafo ..:inJc::o ao art. 208 da Lei S.SSQ. d.
1 1 de Janeiro de '973- C6dlgo d. Pr'OO'•••O
C.viL

~r.::ro de t're,.,,.lIt-eçAo n_ C4Irn.,.. do_ o.put'.c:Io.
(~rr 64. § 1" da Con.titult;Mo Fede...I).. 23-0#1-00
ULTIMA SEs.Ao: ., e-06-00

1.2 PRO.JETO DE LEI COMPLEMENTAR
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO De EMENDAS
(Ato da M~liusa n- ., 77/89)

N° 135/00 (PODI!!.R ~~"'-=CUT'VO) - Aut.ol"\za. o.
Estados e o r .to Federa' a legislar aobr.
Questões 08r Ilcas d. desaproJ:lr••çAo para
fina de r _. _rrna. agré.rt_. _ d_ outra.
prOVU:I.. .

Prazo de tr..rnlt.c.· ~a CS",.,.. doa O.putac:lo.
(e"" 64. § ~o da C- :ltUtt;;.o Fede,..')' 27-06-00
DeCURSO:2·SES~AO

ÚLTIMA sessÃo: ~'-015-00

li-RECURSOS

"I.CONTRA APRECIAQAo CONCLUSIVA DE
COMISSÃO (Art. 24. 11)
PRAZO PARA APAESENTAÇAo DE RECURSO:
(art. se. ,.., D)
INTERPOSiÇÃO De RECUFlSO:
(art. S8. §3R oomblnado 00.....rt.152. 02"')

'."1 COM PARECRRE. FAVORÃVEIS

PRO"ETOS DE LEI:

N· "1 ••_-_. (SENADO "EDI!!!RAL) - Ol.po. aobr.
a prIOridade no. prooedllT'l.ntaa _ _.r.rn
adotaáoa pelo Mlnl.t.rlo P.:Il:>lIco • por outro
ól"'gac.. • re.peito d.. conolu.oea d ..
coml••O.. p.rI.rn.rnare. d. Inqu.rito..

DECURSO:3-SESSÃO
OLTlMA seBsAo: 20-08-00

N- 3.201-8'.7 (oeMANIO PEREIRA) - Ol.po. sobre

COMJSSÃO DE CI~NCIA E
lECNOLOGtA. COMUNICAÇÃO E

INfORMÁnCA

REUNtAO, ORDINÁRIA

Local: Plenário 10. Anexo 11
Horário: 10h

AUDIt;:NCIA PÚBLICA

TEMA:
"Oebater critérios ele escolha na Implantação do
espectro de onda da Banda "C"'.

CONVIDADO:
• Sr. RENATO NAVARRO GUERREIRO· Presidente da
Assoclaç40 Nacional de Telecomunicações.

RE\JNtÃO EXTRAORDINÁRIA

Local: Plenário 10. Anexo 11
Horário: 11h

A - Requerimentos:

Do Sr. SUas. Câmara. convidando um Representante da
TELEMAR para dar esclarecimentos quanto a

o d ••fT1.lTJbral'T1.nt~do. Cona.'hos F_dera' ..
A.glon••s d. FI.lot_rapla • Terapia
Ocupaolonal..

O.CURSO:S-SESSÃO
ÚLTIMA sfilesAo: 20-08-00

N- ....7_-Al•• ( ..AUL.O OMA) - DispO••obre ..
ln1arrnatlz&Ç'Aa. no Arnblto da L.I n- 6 ..018. de
51 d. dezembro d.-1973 - Lal de Registros
PObllco. - da ••cmuraÇl_o cartorArla atrav06a
d. cU.coe Optlc:::oa • optofT'lagnll6tlcoa ou .1T"l
Dut.roe rn.to. reconhecidos ocrno legal•••em
prejufzo do. rnt6todoa IItualrn.nt_
.rnprag_da••

DECU~SO:3-SESsAo
ÜLTIMA ••s.Ao: 20-08-00

N° 842-C1.. (pODeR exeCUTIVO) Ao....e ...
dlapo.ltIVO•• L.i nO &.020. d. 30 d. rner90
d. 199G. que dlapO••obr•• Implant.çae••m
caráter emergenelal • prO>t-"'O-.-· -.:fB:"'
oefenaorfa pL)bllca da Un,ao..

DECURSO: 2- SESSÃO
"LTIMA .ESSÃO: 2' -OS-aO

N- 2.823-Al8" (õEULAISõ COBRA) - Altera o art. 3., da
L.I n- g,Ogg. de 28 d •••t.mbro do 1 gge. que
-dl.pO••obre O. Juizado. e.p.ole clvels •
criminal_ e d'" outra. provld.ncrJ ..

O.CUR.O:Z-SESSÃO
ÚLTIMA Sl!!s.Ao: 21-oe-OO

N- •••-Dltt. (saNADO FEDERAL) - 018pO••obre a
orlaÇl&o do MOla Nacional do ChoreM ... d.
outras provld.noJ....

Ob•.: .pen.ado a e.ta e PL ..,. S08/gg. com pareo.r
pe/. ...1.1....0 na Comla.ao de Educaçao. Cultura e

g;~~~O:1.SESSÃO
OL.TI..,.A SE••Ac: as-oo-OO

P~o-JIITO.DEl DECReTO LEOISLATlVO:

N- __~ (COMI.sAo DI!!! CliI!INCIA li!!
-re:QNOLOOIA. COMUNICAQAo E
IN"ORMATICA) - Aprova o ate que renova.
oono_.ao outorg.da .. Socl.dade R"'dlo
O"....ora Luo.Ua Ltda.. para .xplorar .ervlQO
d. radlocllfu_o .onora em onda ....Adl.. n.
oldade d. LUD4tUa. E.tado de S_O P.ulo.

DECUI't-.o, a- SE!SsA.o
OLTlMA ••••AO. 20-08-00

4;S.-rGO (COMIS.AO DI!! CiêNCIA E
TBCNOLOOIA. COMUNICAÇAo •
IN"O_ATICA) - Aprova o ato que autoriza
• A.8OQIaç.o de Amigo. • Mor.do.... d.
Braanort... - AAMB • executar ••rvI90 de



N° 427·A/OO (COMISSÃO DE CIIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORMATICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Universitária
Metropolitana ltda.• para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Brasllia, Distnto Federal.

DECURSO: 21 SESSÃO
OLTIMA SESSÃO: 21·06·00

N° 429-A100 (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o atô que outorga
permissão à Rádio Mundial FM de Toledo
Ltda.• para. explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqÜência modUlada, na
localidade de Tolado, Estado ao Paraná.

DECURSO: 2A SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-06-00

NO 430·A/OO (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA. - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Fundação Nossa
Senhora da Penha do Espírito Santo, para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média. na cidade de Cariacica, Estado
do Espfrito Santo.

DECURSO: 21 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO:' 21-()6-00

NO 43.1-AIOO (COMISSAo DE CIÊ!,!CIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Excelsior Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada. na localidade de Nova
Andradina, Estado de Mato Grosso do Sul.

DECURSO: 2' SESSÃO
ÚLTIMA sessÃo: 21-06-DO

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art.133)

PROJETOS DE LEI:

NO 174·A/99 (COMISSÃO DE ciêNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio ZeqUlnha de
Abreu Ltda.. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda médIa. na
cidade de Santa Rita do Passa Quatro.
Estado de São Paulo.

DECURSO: 21 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-06-00

N° 177-A/99 (COMISSÃO DE ciêNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAo E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga
permIssão à Flash FM Radiodifusão Ltda••
para explorar serviço de radiodifusão' sonora
em freqüência modulada. na localidade de
Cosmópolís. Estado de São Paulo.

DECURSO: 21 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-0S-00

N° 368-At99 (COMISSÃO DE ciêNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Bariri Rádio Clube
Ltda.• para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média. na cid,de de Bariri.
Estado de São Paulo.

DECURSO: 21 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-06-00

NO 420-A/OO (COMISSÃO DE ciêNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Cultura de
Divinópolis Ltda.. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média. na
cidade de Divinópolis, Estado de Minas
Gerais.

DECURSO: 21 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 21-06-00

N° 446·A/OO (COMISSÃO DE CflÊNCIA E
TECNOLOGIA. COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova a ato que autoriza
a Associação Comunitária Cultural e Artística
de Pratinha a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de
Pratinha. Estado de Minas Gerais.

DECURSO:3!1SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 20-06-00
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radiodifusão comunítária, na localidade de INFORMÁTICA} - Aprova o ato Que renova a
Brasnorte. Estado de Mato Grosso. permissão outorgada à Fundação Nossa

DECURSO: 39 SESSÃO Senhora da Penha do Espírito Santo,
ÚLTIMA 'SESSÃO: 20-06-00 originariamente outorgada à Rádio Difusora

de Cariaclca Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sooara em freqüência
modulada. na cidade de Vitória • Estado do
Espinto Santo.

DECURSO:2I SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 21..QS-ll"O

N° 421-A/OO (COMISSAO DE CiêNCIA E NO 1..996199 (PEDRO FERNANDES) - Inclui no
TECNOLOGIA. COMUNICAÇAO E currículo escolar do ensino médio e da
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tfI 56411199 (MARIA LÚCIA) • Dá nova redaçio ao
art. 5' da Lei nQ 9496. de 11 de Sétembro de
1997. que "estabelece critérios para a
consotidação. assunção 8' o refinanciamento,
pela 'Unllo, da drvlda pública mobiliária e
outras que especifica, de responsabilidade
dos Estados e do Distrito Fsderar.(E ....
apenudo: Pl. nQ 1.556199 do Dep. Ricardo
Ferraço). '

DECURSO: 1- SESSÃO
ÚLnMASessAo:23-00-00

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 164. §~

PROJETO DE LEI:

NO 1.059199 (LUCIANO PIZZATTO) - Prorbe a
cobrança aos Municípios de energia elétrica
destinada à i1l1'Tlinagão pública e permite a
inckJaão do custo desta no preço de
fomecimento de energia.

ÚLTIMA SESSÃO: 16-06-00

3. CONTRA DECLARAÇAo DE
PREJUDICIALIDADE (Art. 184. 110)
SWEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO.
APós OUVIDA A CCJR (art. 164. § 2t e § 3G)

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMISSÃO - ART 54
SUJEITAS A DEUS:: ;-lAçAO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PFF:~.MINAR (!rt.144)
PRAZO PARA A\.õ:;:,cSENTAÇAO DE RECURSO:
(art. 58, § 111) ,

INTERPO-::..'S' ~O DE RECURSO:
(art~ 58, § 311 com:Jinado com art.l32, § 2A)

2.1 PELA INCONSTITUCIONALIDADE EIOU PROPOSTADE FISCALIZAÇAo E CONTROLE:
INJURID1C10ADE OU INADMISSIBILIDADE

N° 2.391/00 (PINHEIRO LANDIM) - DIspõe sobre o
seguro-educação e dá outras providências.

DECURSO: 11 SESSAO
ÚLTIMA sessÃo: 23-06-00

NlI 2.542100 (WAGNER SALUSTIANO) • Institui a
Segunda-feira de carnaval como DIA
NACIONAL DE ORAÇÃO.

ÚLliMA SESSÃO: 16-06-00

educaçAo superior a disciplina "Normas
Gerais de Orçamento e Finanças Públicas·.

ÚlTIMA SESSÃO: 1B..Q6-00

N° 2.1"/99 (JOSÉ CARLOS VIEIRA) - Acrescenta
parágrafo ao art. 41 da Lei n1l 9.615, de 24 de
março de J998, que "Institui nonnas gerais
sabre desporto e dá outras providências·.

ÚLTIMA SESSÃO: 16-06-00

PROJETO DE LEI':

N° 130195 (ÁLVARO VALLE) - Estabelece normas
sobre a realização de concursos públicos
para admissão de servidores civis no Ambito
da União. (E MUI apenaldos: PLs nis
995195 do Dep. Severino cavalcanti:
1.046/95 do Oep. João Paulo; 1.373195 do
Dep. AntOnio Feijão; 1.926/96 do Oep. Airton
D'IPP; 2.403196 do Oep. Wélson Gasparini).

ÚlTIMA SESSÃO: 16-06-00

NO 1.517, DE 1998 (JOSÉ COIMBRA) - Altera a Lei
nQ 6.454. de 24 de Ç)Utubro de 1977~ que Mdl8pOe
sobre a denominação de logradouros, ~brBs. serviços
e monumentos públicos, e dá outras providências.
DECURSO: 11 SESSÃO
ÚLnMASESsAo:~~o

NO 11199 (RICARDO MARANHÃO) - Propõe que a
ComissAo de Minas e Energia flscalize a
Agência Nacional de Energia Elétrica 
ANEEL, em sua atuaçAo na apuração das
causas e responsabilidades pela Interrupçlo
no· fomeclmento de energia .elétrica .que
ating(u, em 11 de março IJltimo, as regiões
Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Pa(s.

ÚLTIMA SESSÃO: 16·Q6..QO

REQUERIMENTO DE CPI:

N" 6198, (NELSON MARQUEZANl- Requer a criação
de Comissão Parlamentar de Inquérito com a
finalidade de investigar 08 reajustes de
PJ'890S de medicamentos, materiais
hospitalares e insumos de laboratórios.

ÍlLTlMA SESSÃO: 16-06-00



PRrORIDADE

B .. Proposições Sujeitas à Apreciação pelo
Plenário da Casa:
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ineficiência dos serviços telef6nicos prestados pela MENSAGEM Nll 1.144199 • do Poder Executivo • que
empresa no Estado do Amazonas. ·submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
Do Sr. Valdeci Oliveira e Walter Pinheiro, convidando o constante d~ Portaria nll 104. de 30 de julho de 1999,
Senhor Ministro das Comunicações, a fim de prestar que autonza a COMUNIDADE AMIGA DE
esclarecimentos sobre o processo de ceàência de RADIODIFUSÃO FLORÂNIA • CARFLOR a executar
autorizações para Rádios Comunitárias. pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade:

serviço de radiodifusão comunitária na localidade de
AOrânia, Estado do Rio Grande do Norte".
RELATOR: Deputado DA. EVILÁSJO
PARECER: favorável
VISTA CONJUNTA aos Deputados SILAS CÂMARA e
MARÇAL FILHO, em 24105100

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nll 77/00 - do Sr. Dr. Hélio
- que 'disciplina a escolha dos representantes da
Câmara dos Deputados no Conselho Consultivo da
Agência Nacional de Telecomunicações· ANATEL
RELATOR: Deputado MARCELO BARBIERI
PARECER: favorável, com emenda

c - Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

URGêNCIA
(arL 223 C/C 64, §§ 2Cl e 3CJ da CF)

MENSAGEM W 1.379197 • do Poder Executivo - que
·submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante do Decreto de 10 de no~embro_de 1997, que
renova a concessão da FUNDAÇAO JOAO PAULO li,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Cachoeira Paulista, Estado de São
Paulo·,
RELATOR: Deputado ALBÉRICO CORDEIRO
PARECER: favorável

MENSAGEM NQ 1.661198 • do Poder Executivo - que
·submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nll 263, de 4 de dezembro de
1998. que outorga permissão à Vl RADIODIFUSÃO S/C
LTOA., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqiíência modulada. na looalldade de ltaituba,
Estado do Pará',
RELATOR: Deputado JOSÉ JANENE
PARECER: favorável
VISTA CONJUNTA aos Deputados SILAS CÂMARA e
MARÇAL FILHO, em 24/05/00

MENSAGEM NIl 1.679/98 - do Poder Executivo • que
·submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nll 286. de 9 de dezembro de
1998, que outorga permissão à FUNDAÇÃO
CULTURAL DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA
DOLORE$ ALCÂNTARA, para executar, pejo prazo de
dez anos. sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqOência modulada. com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Cascavel,
Estado do Ceará·.
RELATOR: Deputado GERSON GABRIEL.LI
PARECER: favorável
VISTA CONJUNTA aos Deputados SILAS CÂMARA'e
MARÇAL FILHO, em 24/05/00

MENSAGEM Nll 1.165199 - do Poder Executivo - que
'submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nll 116, de 11 de agosto de 1999
que abtoriza a ACCNR • ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA
CENTRO NORTE DE RÁDIO E DIFUSÃO a executar
pelo prazo de três anos, sem direito de eXClUSividade:
serviço de radiodifusão comt.rlitária na localidade de
Colíder, Estado de Mato Grosso",
RELATOR: Deputado JÚLIO SEMEGHINI
PARECER: favorável .
VISTA CONJUr-rrA aos Oeputados SILAS CÂMARA e
MARÇAL FILHO, em 24/0SIOD

MENSAGEM N51 1.228199 • do Poder Executivo - que
·submete à apreciação dO Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nll 124, d! 11 de agosto ge 1999,
que autoriza a ASSOCIAÇAO COMUNITARIA E
CULTURAL PANTANEIRA a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço. de
radiodifusão comunitária na localidade de Coxim,
Estado de Mato Grosso do Sul".
RELATOR: Deputado ALBÉRICO CORDEIRO
PARECER: favorável

MENSAGEM Ni 1.464199 - do Poder Executivo - que
"SlIbmete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria na 144, de 2 setembro de 1999,
que autoriza_a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE
RADIODIFUSAO DE SALINAS a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiocllfusão comunitária na localidade de Salinas,
Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado JOSÉ MENDONÇA BEZERRA
PARECER: favorável
VISTA CONJUNTA aos Deputados SILAS CÂMARA,
MARÇAL FILHO e WALTER PINHEIRO, em 24/05/00

MENSAGEM Nll 1.593199 • do Poder Executivo • que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nll 162, de 11 de outubro de 1999,
que outorga permissão à FUNDAÇÃO RÁDIO FM
EDUCADORA ITAGUARY NOSSA SENHORA DA
CONCEiÇÃO para executar, pelo prazo de dez anos,
sem dlreiro de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqQêncla modulada, com fins
exclusivamente educativos, na localidade de Ponta de
Pedras, Estado do Pará·,
RELATOR: Deputado PINHEIRO LANDIM
PARECER: favorável
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MENSAGEM NS! 1.594/99 - do Poder Executivo • que
·submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nl2 63. deJ de junho de 1999, que
outorga permissão à FUNDAÇAP LOGOS • EDIçÕeS.
JORNALISMO E RADIODIFUSAO para executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade. serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na localidade de ltatlba,
Estado de São Paulo·.
RELATOR: Deputado EVANDRO MILHOMEN
PARECER: favorável
VISTA CONJUNTA aos Deputados SILAS CÂMARA e
MARÇAL FILHO, em 24105/00

MENSAGEM N2 1.800/99 • do Poder Executivo • que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nll 147, de 6 de setembro de 1999,
que outorga permissão à FUNDAÇÃO RÁDIO
EDUCADORA DE BRAGANÇA para executar, pelo
prazo de dez anos. sem direito de excluslviàade, serviço
de radiodifusão sonora em freqúência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Bragança,
Estado do Pará".
RELATOR: Deputado DR, HÉLIO
PARECER: favorável
VISTA CONJUNTA aos Deputadoe SILAS CÂMARA e
MARÇAL FILHO, em 24/05/00

MENSAGEM Nll 1.802199 • do Poder Executivo • que
'submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portana 169, de 25 de outubro de 1999,
que outorga permISSão à FUNDAÇÃO SARA NOSSA
TERRA para executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade. serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, com flns exclusivamente
educativos, na cidacle de Goiânia, Estado de Goias".
RELATOR: Deputado ALMEIDA DE JESUS
PARECER: favorável

MENSAGEM N~ 1.976199 • do Poder Executivo • que
'submete à apreciação do Congresso NaclOl1al o ato
constante da Portana nll 197, de 26 de novembro de
1999, que autonza a ASSOCIAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO ARTíSTICO, CULTURAL E
SOCIAL·PALESTINA a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na localidade de Palestina,
Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado EURípEDES MIRANDA
PARECER: favorável

MENSAGEM Nll 45/00 • do Poder Executivo • que
·submete à. apreciação do Congl'8S8O Nacional o ato
constante da Portaria nS! 199, de 6 de dezembro de
1999, que autoriza a ASSOCIAÇÃO DA RÁDIO
COMUNITÁRIA NOVA UMA FM a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na localidade de Nova Uma.
Estado de Minas Gerais",
RELATOR: Deputado JOSÉ PRIANTE
PARECER: favorável

MENSAGEM NQ 49/00 • do Poder Executivo - que
'submete à apreciação do Congresso Nacional o ato

constante da Portaria nll 203, de 6 de dezembro de
1999. que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA
FARROUPILHA - ASCOFAR a executar. pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifu8ão comunitária na locaUdade de Pelotas.
Estado do Rio Grande do Sul·,
RELATOR: Deputado SILAS CÃMARA
PARECER: favorável

MENSAGEM Nll 93100 - do Poder Executivo - que
'submete à consideração do Congresso NacIonal o ato
constante da Portaria nll 206. de 8 de dezembro de
1999. que autoriza a ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO
CULTURAL E COMUNITÁRIA EBENÉZER DA
ESTÂNCIA TURíSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA a
executar. pelo prazo de três anos. sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária. na
cidade de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo'.
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA
PARECER: favorável
VISTA CONJUNTA aos Deputados WAlTER PINHEIRO
e íRIS SIMÕES. em 31/05/00

MENSAGEM Nll 94/00 • do Poder Executivo - que
·submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nll 207, de 8 de dezembro de
1999, que autoriza a ASSOCIAÇÃO DA RÁDIO
COMUNITÁRIA REDENÇÃO FM a executar. pelo prazo
de lrês anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodltusão comooitária, na cidade de Redenção de
Gurguéla. Estado do Piauí'.
RELATOR: Deputado RENATO SILVA
PARECER: favorável

MENSAGEM Nll 95/00 • do Poàer Executivo - que
'submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constan1e da Portaria nll 213, de 9 de dezembro de
1999, que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA
P1TITINGA a executar. pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiocifusão
comunitária, na cidade de Rio do Fogo. Estado do Rio
Grande do Norte",
RELATOR: Deputado WALFRIDO MARES GUIA
PARECER: favorável

MENSAGEM NR 117/00 • do Poder Executivo - que
·submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portana nll 218, de 17 de dezembro de
1999, que autoriza a ASSçelAÇÃO COMUNITÁRIA
DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE LUZ a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Luz,
Estado de Minas Gerais·.
RELATOR: Oeputado JOSÉ DE ABREU
PARECER: favorável

MENSAGEM NS! 118/00 • cio Poder Executivo - que
·submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria níl 221. de 17 de dezembro de
1999. que autoriza a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA A
VOZ DE OUISSAMÃ a executar. pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade. serviço de
radiodifusão comunitária na ciclade de Ouissamã,
Estado do Rio de Janeiro'.
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MEtiSAGE.M NII 376,fOO • dO Poder Exeeu\NO. !;\UEl
"submete à ~recfa9io do CoI'lgl'8lSo Nacional. o ato
col"lWlnte da Poltarla nO: 45, de 23 de fevereiro de 2000
que autoriZa_ a ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DÊ
RAD1001FUSAO S.to.Ni~ C~\Jz. a.~,~ 'PW4t>
de três anos, sem clt. de exclusMdade, aeJViço de
racJiodifuslo eacnunltária. na cidade de Santa Cruz das
Pal\nelras, Estado l1e Sio Pe.u!o".
REl.ATOfi:O~ JOSÉ CARLOS MARnNEZ
PAA:eCER: favorável

RELATOR: OepLl18.do JORGE COSTA
PARECER: favol'á~

RELATOR: Deputldo Jl,)UP SEMEGH'NI MENSAGEM N" 237100 - do Poder Executivo •
to'ARECER:1awhtvel ·sl.lbmefe à apreciação do (iongresso • que
VIrA~~TA80$ Oeputados WALTER PINHEIRO conetante da Portaria na 23. de ~ de~:~
e ms ~lWVES, em 31J05.1OO que au\Otaa a ~~,~O ~'K\T;'lA\~

eENEFlCENTE E CULTURAL DONA. JOAQUINA. OE
POP04PéU, li eJClllCUtar. peJo prazo .:te r. MO$. $8iff

dteJto d.t excluaMdade. serviço de radlodfusão
comunltárJa na cidade de Pompéu, Estado de Minaa
Gereis-.

MeNSAGEM NO 120/00 • do PodIr Executivo .. que
"atJbmete à apreciação eto Congresso Nacional o ato
constante da Portaria n' 208. de 8 de dezembro de
1999, que autoriza a ASSOCJA.9ÃO COMUNITÁR\A
FIRMINENSE DE RAOroOIAJSAO li execumr. peJo
pI'IZO de tnls anos, sem direito de ~"Wdade,seMço
de radíocIItuslo cornuni\Ma na t\óade ó& SenaàoJ
Fim1Jno. Estado de Minas Ge..".
RELATOR: Deputado MENOES R\8E1RO RL.HO
PARECER: favorável

MENSAGEM NII 142/00 .. do POder Executivo .. que
"aubmete à apreclaçio dO Congresso N_nal o *
eon!d:.ante da Portaria ng 1, de 10 de janeiro tle 2000,
que. autorizs a ASSOCIAÇÃO DE RADIODJFUSÃO
COMUNITÁRIA E EDUCATIVA De CABECeiRA
GRANDe a exeautar, pelO prazo de tr& anos, sem
clreho de exclusMdade, aeMyo de radiocifUSiO
comun~ na cidade dfI Cilbeceira Grande, êst&do de
MInas Gerais~.

"RELATOR: DeputadoJO$é ALEKSANORO
PAReCER: favoráVel

MENSAGEM Nt 1.03100 - do POdM ExectrIivO' .. que
..~ à~ do~ Nat:iooaI o ato
constsnce dit l='c1ttatia nA Q. <:#(f 10 de~ro de 2000,
que autoriza a A$SOClAÇÂO CO)ojU~\TÁt:\~ SÓC\()..
CULTURAL. HERMES. FONTeS ..~t pelo prazo
di **~i sem dreno ct. exclueMdade. seNlço de
ndcdfusIo comunitária na Cidade de Soquim, Estado
dese~·.

RElATOR: Deputado MAGNO MALTA
PARéCJ;R: ta\tonlve.

MENSAGEM NII 232fQQ ~ Q:) Poder EMcutIvo • ~.
"sutHnete-à~ do Congre8II) NadeNll o ato
constante da Ponaria nR 2.0. de 2 de fevereiro de 2000,
que autorP a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E
CULTURAL DE APAJ:lEClDA D'OESTE • 6P, a
eJC8CUtaT. paJo pna.c de ~ anos. sem d\l'8i\o de
~i'ftdade, eM<;o ~ ~\fUdO camunltária na
cldade de AParecida D'Oeste, Estado de São Pauto'.
RELATOR: OeplJtadoJORGE COSTA
PARECER: tavotáveJ

MENSAGEM r.re 238/00 • dl1 Poder~o - que
.~ à apreciaçAo do congreeeo Nac\ona\ o a\C)
canstante da Portaria n1l 21, de 2 de fevereiro de 2000,
~ 8ltOrt1.a a ASSOCIAÇÃO COMUNITÃRlA DE
ÁÂDIOOtFUSÃO VALE DA ELETRONICA FM a
~f ~. pnszo r» Ir" 4l1'O'. sem dircHlO de
exctusMdade, eeMço de- radiodlfudo comLtr'll1ária na
ddeIcfe de Satlhl Rita dO Sçucai, Estado (Üp Minas
Getais-.
Re.\.J\\O~.~ t-lEY LOPES
PAAECER: favorável

PROJETO DE LEI NV 266199 ~ do Sr. Pastor VaJdecI 
que .~ SObre a Obrigatoriedade. peloS PodeIee
ex.cutivo, leQislativo e Judiciário do Govemo Federei,
indicar o lTJOl1fante dI!J t8CU1808 financeirOs dlependidos
quando da veiculação de suas propagandas e m'"
noa &9108 de comun1Ceção·.
RElATOR: Depu1ado NÁRCfO RODRIGUES
PARECER: eonbVio

PROJETO De LEI NR 428199 - do Sr. Vlcent& C8n:lpfe.so
.. que "vincula a 'l8lculaçio de propagaoáa de pJOôUtos
e lleNiçOS. 1otat\o$ no~. à. eYib\çio~~
8duC8tlV8S de ln~ da Saúde BruHelra·.
(Apenudos: PL ttll711199, 1.75119981.774194)
RELATOR: Deputado RAFAEL. GUERRA
PAREOER: favorável a este e aos PU. 717J99.
1.751J99 e 1.774194, apensad05, com substitutivo.
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PROJETO DE LEI NIl 5.676190 - do Sr. Eduardo Jorge 
que "dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação
de programas televisivos que possibIlitem aos
deficientes auditivos a sua compreensão". (Apensados:
PLs nlils 1.476196. 2.092196. 3.955197, 4.527198.
1.729199. 2.527/00 e 2.633/00)
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENE)AS (5 SESSÕES)

Decurso: 42 Sessão
Última Sessão: 16/06/00

Projetos de Lei (art.119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N5l 2.300/00 - do Sr. Clementino
Coelho· que "modifica a Lei nll 9.279. de 14 de maio de
1996. que 'regUla direitos e obngações relativos à
propriedade industrial'. eatendendo a. proteção conferida
pelo registro de marca ao seu uso na Internet",
(Apensado: PL nSl 2.535109)
RELATOR: Deputado JOAO ALMEIDA

PROJETO DE LEI Nll 2.401-A/OO· do Sr. José Ronaldo
- que "acrescenta o art. 182-A à Lei nJl9.472. de 16 de
julho de 1997".
RELATOR: Deputado PAULO OCTÁVIO

PROJETO DE LEI Nll 2.719/00· do Sr. Djalma Paes 
que 'estabelece a obrigação. para as emissor88 de
rádio e de televisão, de divulgarem listas de foragidos
da Justiça".
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA

PROJETO DE LEI Nll 2.864/00 - do Sr. Luiz Sérgio· que
"dispõe sobre o cancelamento da cobrança de valores
questionados pelo usuário dos servi9°s de telefonia".
RELATOR: Deputado PAULO OCTAVIO

PROJETO DE LEI N51 2.89S100 - do Sr. João Caldas 
que "dispõe sobre a vedação às prestadoras. de serviços

-de-telecomunicaçóes de utilizar nLrneros ele código
coincidentes com os números de Partidos Polltlcos
Brasileiros",
RELATOR: Deputado LEO ALCÂNTARA

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°)

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

COMISSÃO DE'CONSTlTUIÇÃO E
JUSTIÇA EDE REDAÇÃO'

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Anexo 11, Plenário 01
:f Hora: 10 h

A - Proposições sujeitas a disposições
especiais (arts. 201 a 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N51 50/95
- do Sr. Paulo Gouvéa - que "acrescenta paragrafo 3ll
ao art. 143 da Constituição Federal". (Apensados: PEC
88195 e PEC 209195)
RELATOR: Deputado WALDIR PIRES.
PARECER: pela admissibilidade.
VISTA ao Deputado Antônio Carlos Konder Reis. em
30/11199.
O Deputado Antônio Carlos Konder Reis apresentou
voto em separado, em 15112199.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NIl
536197 - do Sr. Valdemar Costa Neto e outros - Que
•modifica o artigo 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias".
RELATOR: Deputado NAIR XAVIER LOSO.
PARECER: pela admissibilidade, nos termos do
substitutivo.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR
599198 - do Sr. Antonio Kandir - que "dispõe sobre a
realização de reVISão constitucional dos dispositivos que
menciona e dá outras providências".
RELATOft. Deputado..B1CARDO EIUZA.-
PARECER: pela admissibilidade, com emenda.
VISTA ao Deputado José Genorno, em 07106100,

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ
632J98 • do Sr. Gonzaga Patriota e outros - que "altera
os artigos 143 e 144 da ConstituiçãoFedEii'8l. torriãiido
o Serviço Militar voluntário e estendendo às polícias
militares e corpos de bombeiros militares a competência
para a formação de resel'W!tas"•
RELATOA: Deputado JOSE ANTONIO ALMEIDA.
PARECER: pela admissibilidade.
VISTA ao Deputado Antônio Carlos Konder Reis. em
30111/99.
O Deputado Antônio Carlos Konder Reis apresentou
voto em separado. em 15112199.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NIl 1/99 
do Sr. Paulo Octávio - que "altera o art. 53 ela
Constituição Federal. que trata da imunidade
parlamentar".
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY.
PARECER: pela admissibilidade, com emenda.



c - Proposições sujeitas à apreciação,
conclusiva das Comissões:

PROJETO DE LEI Nl2 4.317198· do Sr. Remi Trinta 
que- "acrescenta inciso ao art. 13 do Decreto-Lei nll
3.689, de 3 de outubro de 1941 • Código de Processo
Penal".
RELATOA: Deputado LUCIANO BIVAR.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
emenda.
VISTA ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em 30/05/00.

PROJETO DE LEI Nl! 629/95 • do Sr. Enio Bacci • que
"modifica o art.484 do Decreto-Lei nl! 3.689. de 3 de
outubro de1941 - Código de Processo Penal".
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicldade,
técnica legislatIva e, no mérito, pela rejeição.
VISTA CONJUNTA aos Deputados lédio Rosa e
Mendes Ribeiro Filho, em 3D/aS/aO.
O Deputado lédio Rosa apresentou voto em separado,
em 14/06/00.
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SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI Nl! de 1997, introduzindo restrições ao porte de annas, e dá
1.858-C/9-1 - que "modifica a redação do artigo 22 da Lei outras providências".
nl! 3.999, de 15 de dezembro de 1961, que altera o RELATOR: Deputado MORONI TORGAN.
salário mínimo dos médicos e cirurgiões dentistas". PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade,
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA. falta de técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legIslatIva, com emenda.
VISTA ao Deputado André Benassi, em 13/06/00.

PROJETO DE lEI Nll 1.736BJ96· do Sr. Jair Bolsonaro
- que "proíbe o uso de vocábulos estrangeiros nos
casos que especifica".
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA.
PARECER: pela inconstitucionalidade e, no mérito, pela
rejeição.
VISTA ao Deputado Inaldo Leitão, em 14/06/00.

PROJETO DE LEI NIl2.787A!97· do Sr. Eduardo Jorge
- que "estabelece que o porte de armas de fogo legal
será exclusivo para militares". {Apensados:
PL 392199, Pl 400/99, PL 479/99. PL 581/99, PL
752199, PL 796/99, PL 849/99, PL 851/99, PL 888199,
PL 894/99, PL 946/99. PL 982199, PL 995/99, PL
998199, PL 1028199, PL 1038/99, PL 1044199, PL
1061/99, Pl 1073199, PL 1153199, PL 1154199, PL
1156/99, Pl 1245199, PL 1269/99, PL 1486/99. PL
1505199, PL 1566199, PL 1591/99, PL 181'/99, PL
1850199, PL 1862199, PL 1879/99, PL 1959/99. PL
2171/99, PL 2298/00, PL 2306100. PL 2387/00, PL
2482100, PL 2505/00, PL 2506/00, PL 2679/00, PL
2725/00, PL 441 1/98).
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY.
PARECER: pela aprovação parcial dos PLs n~

2.679/00, 2.387/00 e 2.402/00; pela rejeição dos. PLs nl!s
2.506/00 e 2.725/00; e pela desapensação dos PLs n2s
2.306/00 e 2.505/00. todos apensados a este. Pela
constitucionalidade, jundicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação deste e dos demais apensados,
nos tennos do substitutivo.
VISTA CONJUNTA aos Deputados lédio Rosa e José
Genoíno, em 30/05/00.

PRIORIDADE

PROJETO DE lEI Nll 1.043B/95 - do Superior Tribul}a1
Militar • que "acrescenta inciso ao artigo 9-l! da Lei n!l
8.457. de 4 de setembro de 1992, que 'organiza a
Justiça Militar da União e regula o funcionamento de
seus serviços auxiliares".
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, nos termos
do substitutivo.
VISTA à Deputada Zulaiê Cobra, em 14/06/00.

PROJETO DE LEI Nll 2.862A197 - do Superior Tribunal
Militar - que' Naltera dispositivos da Lei n l2 8.457, de 4 de
setembro de 1992, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicldade e
técnica legislativa, nos termos do substitutivo.
VISTA à Deputada ZUlaiê Cobra. em 14106/00;- -

PROJETO DE LEI Nll 3.162(97 - do Senado Federal
(PLS 179/96) - que "dispõe sobre o registro geral de
recém-nascidos e dá outras providências'. (Apensados :
PL 784199, PL 1.104199).
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste,
das emendas apresentadas nesta Comissão e do PL n~

784199. apensado, nos termos do substitutivo; e pela
injuridicidade e, no mérito. pela rejeição do PL nll

1.104/99. apensado.

PROJETO DE LEI N1l3.277/97 - do Sr. Jair Bolsonaro
que "estabelece o direito de o parlamentar comunícar·
se, pessoal e reservadamente, com o cidadão, quando
este se achar preso'. .
RELATOR: Deputado JOSÉ DIRCEU.
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade,
inadequada técnica legislativa e, no mérito, pela
rejeição.

PROJETO DE LEI NR 3.429A/97 - do Sr. Remi Trinta •
que "altera a redação da Lei n2 9.437, de 29 de fevereiro

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nll 1.542191 • do Sr, Ricardo Izar 
que 'dispõe sobre a obrigatoriedade do exame de
prevenção do câncer ginecológico para as funcionárias
públicas federais'.
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOBO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, das Emendas da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público e do
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c . Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PROJETO DE LEI NQ 4.317198 - do Sr. Remi Trinta 
que- "acrescenta inciso ao art. 13 do Decreto-Lei nll

3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo
Penal".
RELATOR: Deputado LUCIANO BIVAR.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação. com
emenda.
VISTA ao Deputado Mendes Ribeiro Alho. em 30/05/00.

PROJETO DE LEI Nll629/95 - do Sr. Enio Bacai - que
"modifica o art.484 do Decreto-Lei nll 3.689. ele 3 de
outubro de1941 - Código de Processo Penal".
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade.
técnica legislativa e. no mérito, pela rejeição.
VISTA CONJUNTA aos Deputados lédio Rosa e
Mendas Ribeiro Filho, em 30105/00.
a Deputado lédio Rosa apresentou voto em separado,
em 14/06100.

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI NR de 1997, introduzindo restrições ao porte de armas, e dá
1.858-e191 • que "modifica a redação do artigo 22 da Lei outras providências".
0 11 3.999, de 15 de dezembro de 1961, que altera o RELATOR: Deputado MORONI TORGAN.
salário mínimo dos médicos e cirurgiões dentistas". PARECER: pela inconstitucionalidade. injuridicidade,
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA. • falta de técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legIslativa. com emenda.
VISTA ao Deputado André Benassi, em 13/06100.

PROJETO DE LEI NR 1.7368196 - do Sr. Jair Bolsonaro
- que "proibe o uso de vocábulos estrangeiros nos
casos que especifica".
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA.
PARECER: pela inconstitucionalidade e.-no mérito. pela
rejeição.
VISTA ao Deputado Inaldo Leitão. em 14/06100.

PROJETO DE LEI NR 2.787A197 - do Sr. Eduardo Jorge
- que ~estabelece que o porte de armas de fogo legal
será exclU8ivo para militares". (Apensados:
PL 392199, PL 400199, PL 479199, PL 581/99, PL
752199, PL 796199, PL 849199, PL 851/99, PL 888199,
PL 894/99, PL 946199. PL 982199, PL 995199. PL
998/99, PL 1028199, PL 1038199, PL 1044199, PL
1061/99, PL 1073/99, PL 1153199, PL 1154199, PL
1156199. PL 1245/Q9, PL .1269199, PL 1488J99. PL
1505199, PL 1566199, PL 1591199, PL 1811/99. PL
1850/99, PL 1862199, Pl 1879199, PL 1959199. PL
2171/99, PL 229BIOO, PL 2306100. PL 2387100, PL
2482/00, Pl 2505/00. PL 2506100, PL 2679100. PL
2725100. PL 4411/98).
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY.
PARECER: pela aprovação parcial dos PLs nas
2.679/00, 2.387/00 e 2.402100; pela rejeição dos PLs nRs
2.506/00 e 2.725100; e- pela desapensação dos PLs nRs
2.306100 e 2.505/00, todos apensados a este. Pela
constiweionalidade. jundicidacle, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação deste e dos demais apensados,
nos termos do sub6titutivo.
VISTA CONJUNTA aos Deputados lédio Rosa e José
Genoíno, em 3QJ05IOO.

PROJETO DE LEI NR 3.277197 - do Sr. Jair 8oIsonaro •
-que "~Iece o direito de o parlamentar comunicar
se, pessoal e reservadamente, com o cidadão, quando
este se achar preso".
RELATOR: Deputado JOSÉ DIRCEU.
PARECER: pela inconstituclonaJidade, injuridicidade.
inadequada técnica legislativa e, no mérito, pela
rejeição.

PROJETO DE LEI Nll 3.429A197 - do Sr. Remi Trinta
que "altera a redação da Lei nR9.437, de 29 de fevereiro

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI NR 1.0438195 - do SuPerior Tribunal
Militar - que "acrescenta inciso ao artigo 9ll da Lei nl!
8.457. de 4 de- setembro de 1992, que 'organiza a
Justlça Mlntar da União e regula o funcionamento de
seus serviços auxiliares".
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES.
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e
técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional. nos termos
do substitutivo.
VISTA à Deputada Zulaiê Cobra, em 14106100.

PROJETO DE LEI Nll 2.862A197 - do Superior Tribunal
Militar • que "attera dispositivos da Lei n2 8.457. de 4 de
setembro de 1992, e c:Iá outras providéncias".
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, n06 termos do substitutivo.
VISTA à Deputada ZUlaiê Cobra, em 14/00100.

PROJETO DE LEI NII 3.162197 • do Senado Federal
(PLS 17Q1'96) - que "dispõe sobre o registro geral de
recém-nascidos e dá outras providências". (Apensados :
PL 784199. PL 1.104199).
RELATOR: Deputado MARCOS RCLIM.
PARECER: pela constitUcionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste,
das emendaS apresentadas nesta Comissão e do PL nR

784199, apensado, nos termos do substitutivo; e pela
injuridicidade e, no mérito, pela rejeição do PL nll
1.104199, apensado.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI NR 1.542/91 - do Sr. Ricardo Izar·
que "dispõe sobre a obrigatoriedade do exame de
prevenção do câncer ginecológico para as funcionárias
públicas federais".
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOBO.
PARECER: peJa constitucionalidade. juridicidade e
técnica legislativa deste, das Emendas da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público e do



PROJETO DE LEI NQ 1.636Al99 • da Sra. Esther Grosst
• que -assegura reunlAo semanal de estudos aos
professores".
RELATOR: Deputado JOSé GENoiNO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcidade e
técnica legfslativa deste e do SubstitutIvo da ComIssão
de Educação. Cultura e Desporto.

PROJETO DE l.E1 ~ 1.013A199 • do Sr. Enio Bacci 
que "dispõe sobre o acesso de pessoas portadoras de
deficiência frslca ao sistema de transporte coletivo e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
PARECER: pela inconstitucionaUdade deste e pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica Ieglslativa do
Substitutivo da Comissão de Viação e Transportes.

PROJETO DE LEI ~ 4.678198 • do Sr. Agnelo Queiroz·
que "modifica a redação do § 4" do art. 24 da Lei nlI
4.591, de 16 de dezembro de 1964".
RELATOR: Deputado JUTAHY JÚNIOR.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldlcidade,
técnica legislativa e. no mérito, pelaaprovação.
VISTA CONJUNTA aos Deputados lnaldo leltió e
Fernando Coruja, em 06108I00.

PROJETO DE LEI ~ 481199 - do Sr. enio Bacc:i •.que
"Isenta do pagamento de taxas para obtenção de 21 via
de documentos públicos pessoais (carteira de
Identidade, certidão de nascimento, trtulo de eleitor,
atestado de óbito e outros), as pessoas que
comprovadamente estiverem desempregadas ou
percebam até 02 (dois) salários mínimos e dá outras.
p~vicht~eus". .
RElATOR; Deputado NAIR XAVIER LOBO.
PARECER: pela constituclonaildade, jurldicidade,
técnlc:a legislativa e, no mérito, peIiI aprovação, nos
tennos do Substitutivo.

PROJETO DE LEI Nll 4.608198 - do Sr. Nelson
Marquezelll- que "dá nova redação ao artigo :a13 da lei
nlI6.01S, de 31 de dezembro de 1973".
RELATOR: Deputado MARCELO DÉDA.
PARECER: pela constitucionalidade, lurldicklade,
inadequada técnica legislativa e, no mérito pela rejeição.
VISTA ao Deputado Osmar Serragllo, em 06106100.'

PROJETO DE lEI Nll 3.080A/97 • do Sr. Padre Roque·
que "acrescenta parágrafo ao art. 29 da Lei nll 9.394 de
20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional".
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridlcidade e
técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI Nll 3.334A197 • do Sr. Paulo Paim·
que "acrescenta parágrafo único ao art 31 do Decreto
lei nll5.452, de 1Sl de maio de 1943 • Consolidação das
Lei$ do Trabalho. proibindo anotações desabonadoras
na Cal1eirade Trabalho e Previdência Social".
RELATOR: Deputado MARCELO DÉDA;
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica 1.1ativa deste, nos termos do Substitutivo da
COmisSão de Trabalho, de Administração e SalVlço
PClbUco, com subemendas.
VISTA ao Deputado Mendes Ribeiro FilhO, em 30f05IOO.

PROJETO DE LEI ~ 3.4S0Al97 • do Sr. Enio Baccl •
que "dispõe sobre o Atendimento Preferencial e
Obrigatório ao Idoso nos diferentes níveis de atenção à
saúde, e dá outras providêncIas".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PARECER: pela constitucionalidade, jurlclcidacle e
técnica legislativa, nos tennos do Substitutivo da
Comissão de Seguridade Social e Famflia, com
subemendas.
VISTA ao Deputado Coriolano sales, em 30105/00.

PROJETO DE LEI NQ 3.528/97 • do Sr. Jair Bolsonaro •
que "altera dispositivos da Lei nll 4.591, de 16 de
dezembro de 1964, que dispõe sobre o condomínio em
edlflcações e as incorporações Imobiliárias".
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
emendas.
VISTA ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em 30105/00.

PROJETO DE LEI Nll 1.321/95 • do Sr. Remi Trinta 
que "estabelece normas para o processo de adoção e
utilização do livro didático nas escolas das redes p~blica

e privada, do ensino fundamental e médio em todo o
País, e dá outras providências". (Apensados: (PL 1569

'196. PL 1573196, PL 1699196).
RELATOR: Deputado CAIO AIEI.A.
PARECER: pela constitucionalidade, jurldicidacle e boa
técnica legislativa deste e dos apensados, com
emendas.
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Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e PROJETO DE LEI ~ 3.798A197· do Sr. Paulo Paim.
Família, com subemenda a este último. que "acrescenta inciso ao alt. 27 da lei nll 9.394, de
PROJETO DE LEI NQ 616195 • do Sr. Valdemar Costa 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
Neto • que "dispõe sobre a criação de um selo único. nacional" .
válido em todo o Pars. com o Intuito de garantir acesso REtATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FtEURY.
privilegiado aos portadores de deficiências físicas". PARECER: pela constitucionaJldadé, jurldicidade e
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS. técnica legislativa. com emenda.
PARECER: pelfr constitucionalidade, jurldlcidade e
técnica legislativa deste e do substitutivo da Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,
com emendas e subemendas. '
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PAOJETO DE LEI NQ 2.394196 - do Sr. Augusto Nardes
• que "altera o Decreto-Iei nQ 3.689, de 3 de outubro de
1941 - Código de Processo Penal, ampliando a
legislação para intentar ação pet'lal privada subsidiária e
dá outras providências.'
RELATOR: Deputado RICARDO FIÚZA

PROJETO DE LEI NQ 2.532196"- do Sr. Serafim Venzon
• que "altera o inciso 111 do artigo 267 da Lei n'2 5.869, de
11 de janeiro de 1973, que "institUi o Código de
Processo Civil", prevendo a extinção do processo
somente quando o autor abandonar a causa por mSlS de
90 dias".
RELATOR: Deputado RICARDO FIÚZA

PROJETO DE LEI NQ 2.782197 - do Sr. José de Abreu·
que "atribui valor de documento de identidade à Carteira
de Terapeuta HoIístico".
RELATOR: Deputado IÉDIO ROSA

PROJETO DE LEI N1l2.812197 - do Sr. João Pízzolatti 
que "dispõe sobre a sucessão testamentária".
(Apensado o PL 1.954199)
RELATOR: Deputado RICARDO FIÚZA

PROJETO DE LEI NQ 2.813197 - do Sr. João Pizzolattl .
que "altera o art. 262 da lei n" 5.869. de 11 de janeiro
de 1973, que "Institui o Código de Processo Civil".
RELATOR: Deputado RICARDO FIÚZA

PROJETO DE LEI NR2.S61-A/97 - do Sr. Aldo Rebelo
que "proíbe a exigência de declaração de idade em
currículo profissional e determina outras providências".
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA

PROJETO DE LEI Nll 2.925197 • do Sr. Jair Bolsonaro 
que "altera a Lei nSl 4591. de 16 de dezembro de 1964.
que "dispõe sobre o condomínio em edificações e as
incorporaçóes imobiliárias", no capítulo referente à
Assembléia Geral",
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS

Projet06 de Lei (art.119, C)

PROJETO DE LEI NQ 1.221-Al95 - do Sr. João Cóser·
que "dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação
de certidões negativas de débito relativas à infração
ambiental, nos atos de transmissão de imóveis".
RELATOR: Deputado AYATON XERÊZ

PROJETO DE LEI NII 1.277/95 - do Sr. Nilmário Miranda
• que 'acrescenta dispositivo à parte geral do Códlgo
Penal, relativo às circunstãnclas agravantes".
(Apensado o PL nQ 1.474196)
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO

PROJETO DE LEI Nll 1.471-8196 • do Sr. Augusto
Nardes • que "dispõe sobre a cnação da duplicata rural.
sua vinculaçã.o à nota do produtor rural e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS

PROJETO DE LEI NR 1.550196 - do Sr. Celso
Russomanno • que ·'altera a Lei nQ9.049 de 18 de maio
de 1995, que "faculta o registro. nos documentos
pee&aais de identificação. das informações que
especifica". (Apensados. os PLs nlls 1.690196; 1.871196;
1.906/96; 3.518/97 E 1.619199)
RELATOR: Deputado LUCIANO 81VAR

PROJETO DE LEI NR 1.622·AlS6 • do Sr. Salvador
Zimbaldi - que "altera a Lei nll 6.009, de 29 de março de
1990, que "dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de
famnia". (Apensados os PLs nQ 2.368196; 2.&71/96 e
3.493197)
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN

PROJETO DE LEI NQ 1.829196 - do Tribunal Superior do
Trabalho • que "altera a redação do art. 82 da Lei n°
8.474, de 20 de outubro de 1992, que trata da

PROJETO DE LEI Nll 352195 - da Sra. Laura Carneiro·
que "permite o regístro ele união, como casamento. após
cinco anos de vida em comum, e dá outras
providências".
RELATORA: DeputadaZULAIÊ COBRA

PROJETO DE LEI NQ 56-Al95 • da Sra. Rita Camata
que 'altera o artigo 14 do Decreto-Lei nQ58, de 10 de
dezembro de 1937, que "dispõe sobre o loteamento e a
venda de terrenos para pagamento em prestações".
RELATOR: Deputado OSVALDO SOBRINHO

A - Da Análise da Constitucionalidade
Juridicidade e Mérito: '

Decurso: ? Sessão
Última Sessão: 20/06/00

A V I S O S composição e organização interna do Tribunal Regional ~

do Trabalho da 1~ Região, com sede em BrasOia-DF e
PROPOSiÇÕES EM FASE DE dá outras providências". '
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES) RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA

PROJETO DE LEI Nll 2.158·Al96 • do Sr. Jaques
Wagner - que "suspende o processo de execução dos
contratos de financiamento celebrados a partir de 1986
no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA

PROJETO DE LEI NQ 2.300/96 • do Sr. Jair 8olsonaro •
que 'suprime o inciso VI do artigo 28 e altera o incISO 11
~~ a~igo 30 da Lei nQ 8.906, de 4 de julho de 1994, que
dlSpOO sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos

Advogados do Brasil - OAB". (Apensados os PLs nQ

926199: 3.755197 e 4.529/98)
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO

PROJETO DE LEI Nll 2.347/96 - do Sr. Augusto Nardes
- que "toma impenhoráveis- os bens das microempresas
e pequenas propriedades rurais',
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS
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PAOJETO DE LEI NR 3.041-AI91 - do Sr. Augusto
Nardes - que ~altera o art. 327 do Oecreto-Lei n~ 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal'.
AELATOR: Deputado NEY LÇ'PES

PROJETO DE LEI Nll 3.283197 - do Sr. Paulo Lustosa 
que "altera dispositivos do art.3R da Lei n2 9.099. de
26de setembro de 1995. que dispõe sobre os JuIZados
Especiais Crveis e Criminais e dá outras providências,
ampliando a sua alçada". (Apensados os PLs nlls
3.914197; 3.947197; 4.000197; 4.021/97; 4.275198 e
4.404198) .'
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA

PROJETO DE LEI NR 3.289-AI97 - do Sr. Feu Rosa 
que "dispõe sobre a responsabl\\dade civil 6 criminal das
pessoas naturais e jurldicas que doam alimentos·.
RELATOR: Deputado NEY LOPES

PROJETO DE LEI N1l3.3fn/97 - do Sr. Augusto Nardes
- que "acrescenta os §§ 12 e 211 ao art. 57 da Lei nla
8.245. de 18 de outubro de 1991, que dispõe sobre as
locações dos imóveis urtlanos e os procedimentos a
elas pertinentes'.' •
RELATOR: DeputadO JUTAHY JUNIOR

PROJETO DE' LEI Nla 3.371191- da Sra. Marinha RaLlpp
- que "acrescenta dispositivos ao art. 259 da Lei nR

5.869, de 11 de janeiro de 1973. que institui o C6dlgo de
Processo Civil"•
RELATOR: Deputado RICARDO FIÚZA

PROJETO DE LEI NR 3.373/97 - da Sra. Marinha Raupp
- que 'altera o 8rt. 938 da Lei rP 5.869. de 11 de janeiro
de 1973. que institui o Cód'rgo de Processo Civil".
(Apensado o Pl.. nll 2.881/00) •
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA

PROJETO DE LEI NR 3.462-A/91 - da Sra. ZUIaiê Cobra
- que "displie sobre a legitimação d& posse em tenas
devolutas e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA

PROJETO DE LEI Nll 4.S39J98 - do Sr. Aécio Neves 
quEP"altera o art. 31 da Lei nD 9.099. de 26 de setembro
de 1995". •
RELATOR: Deputado SERGIO MIRANDA

PROJETO DE LEI NR 4.700-AI98 - do Sr. Paulo Paim 
que "altera dispositivos da Lei n° 8.213, de 24 de julho
de 1991 edá outras providências". _
RELATOR: Deputado INALDO LEITAO

B - Da Análise da Constitucionalidade e
Juridiéidade (aft- 54, I):

PROJETO DE LEI N1l1.860-Bl91 - do Sr. luiz Moreira
que "dispõe sobre as tarifas de b1lheteG de passagem
aérea".
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES

PROJETO DE LEI NlI 3.119-8192 - do Sr. Werner
Wanderer - que "completa os critérios para a

identificação dos Estados e Municfpios que fazem jus à
compensação financeira, pelo aproveitamento de
recursos hfdricos para fins de geração de energia
elétrica, ou aos 'royaltles" devidos pela Itaipu Binacional
ao Brasil, modificando as Leis nlls 7.990. de 28 de
dezembro de 1990 e 8'(lO1, de 13 de ma!ÇO de 1990".
RELATOR: Deputado PAUt.O MAGALHÃES

PROJETO DE LEI NSI 3.252-A/92 - do Sr. Salatiel
Carvalho • que 'proíbe a exibição de filmes ou
programas de televisão com cenas de sexo e nudez e
dá outras providências". (Apensado o PL nSl 462/95)
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES

PROJETO DE LEI NR 3.272-A/92 - do Sr. Giovanni
Qu&lf02 - que 'altera o art.. 8 da Lei 5.197, de 3 de
janeiro de 1967, que dispõe sobre a proteção à fauna e
dá outras providências". (Apensados os PLs nSl 430195
e 4.490/94)
RELATOR: Deputado ZENALOOCOUTINHO

PROJETO DE LEI N~ 4.702-B/94 - do Sr. Eduardo Jorge
- que "dispõe sobre a criação da Farmácia Popular e dá
outras providênclas'•
RELATÓRIO: Deputado EVILASIO FARIAS

PROJETO DE LEI NR 52195 - da Sra. Rita Camata - que
"acrescenta parágrafo único ao alt. 393 da
Consolidação das LeIs do Trabalho - CLT".
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA

PROJETO DE LEI NIl 51-Al95 - da Sra. Rita camata
que "altera a redaçio do parágrafo 512; do artigo 28. da'
le\ na 8.212, de 24 de julho de 1991, que 'dispõe sobre
a organização da Seguridade Social, institui Plano de
Custeio e dá outras providências'. (Apensados os PL
n9s 367/95 e 671/95)
RELATOR: Deputado LUCIANO BIVAR

PROJETO DE LEI N'l 298-B/95 - do Sr. Paulo Gouvêa 
que "dispõe'sobre a classificação indicativa de
divelSÓM e espetácuM públicos. programas de rádio e
televisão e filmes oferecidos para venda ou locação, e
dá outras providênçias". (ApensadO& os Pls nRs
752195; 1.053195 e 1.347/95)
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES

PROJeTO OE LEI Nll 311-BJ9S - do Sr. Gonzaga
Patriota - que "inclui no Plano Nacional de Viação,
aprovado pela LeinR 5.917. de 10 de setembro de 1973.
a ligação rodoviária que especifica'•
RELATOR: Oeputado JOSe ANTONIO ALMEIEDA

PROJETO DE l..EI ~ 340·6195 - do Sr. Aloysio Nunes
Ferreira - que "institui a Carteira Nacional de Prevenção
do Cêncar Ginecológico e Mamário".
RELATOR: Oeputado FERNANDO CORUJA

PROJETO DE LEI NlI 336-BI95 - da Sra. Fátima Pelaes
- que "assegura à mulher, na condição de cabeça-do
casal ou chefe de família. o direito de aquisição de
terras públicas'.
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTONIO ALMEIDA
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PROJETO DE LEI NR 2.994-Cl97 - do Sr. Jair Bolsonaro
- que ·proíbe, pela prazo de cinco anos, a exportação de
madeira não beneficiada oriunda de floresta nativa'.
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS

PROJETO DE LEI N1I 3.017-Al97· do Sr. Silas Brasileiro
• que "altera o inciso 11 do artigo 1Rda Lei n2 9.093, de
12 de setembro de 1995, que dispõe sobre feriados".
RELATORA: Deputado NAIR XAVIER LOBO

PROJETO DE LEI NIl2.433-Bl96 - do Sr. João Pizzolatti
• que "dispõe sobre a inspeção e fiscalização de
produtos têxteis importados".
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO

PROJETO DE LEI Nll 2.286-Al96 - do Sr. Paulo Paim 
que 'permite a renúncia de aposentadoria proporcional
por tempo de serviço'. (Apensados os PLs nlls 3.900
Al97 e 4.74S198)
RELATOR: Deputada EDUARDO PAES

PROJETO DE LEI Nr.! 2.346196 - do Sr. Augusto Nardes
- que "assegura às pessoas que residem em
condomínio o direito de terem animais de estimação e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES

PROJETO DE LEI Nr.! 2.1:36-Al96 - do Sr. Jair Bolsonaro
• que "dispõe sobre a data de pagamento dos servidores
públicos federais civis e militares".
RELATOR: Deputado UDSON BANDEIRA

PROJETO DE LEI N2 1.388-8195 - do Sr. Júlio Redecker
- que "cria o Programa de segurança Veicular
PROSEGVE, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI

PROJETO DE LEI Nll1.n8-Al96 - do Sr. Ary Kara - que
"dispõe sobre a aceitação de moeda nacional e cartão
de crédito nacional no pagamento de compras de
mercadorias efetuadas em lojas francas".
RELATOR: Daputado CORIOLANO SALES

PROJETO DE LEI N2 2.130/96· do Sr. Augusto Nardes
- que 'acrescenta inciso ao artigo 21 da Lei nQ 8.884. de
11 de junho de 1994, que "transforma o Conselho
Administrativo de Defesa Econômíca - CADE em
autarquia, dispõe sobre a prevenção e a repressão às
infrações contra a ordem econômica e dá outras
providências'.
RELATOR: Deputado RICARDO FIÚZA

PROJETO DE LEI NR 1.280-Al95 • do Sr. LUCiano
Pizzatto - que "acrescenta dispositivo à Lei n2 6.874, de
:3 de dezembro de 1980. que "atribui à empresa
exploradora de serviços públicos de telecomUnicações a
edição de listas telefônicas".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA

PROJETO DE LEI NIl1.257·B/95 - do Sr. Valdir Colatto •
que "dispõe sobre a proibição de estabelecimentos de
horários especiaIS". (Apensados os PLs nis 1.523196;
1.557196 e 1.908/96)
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI

PROJETO DE LEI NR 1.223-AI95 - do Sr. João Cóser 
que "acrescenta parágrafo ao artigo 3" da Lei n" 5.859,
de 11 de dezembro de 1972, para fim de estender ao
empregado doméstico o direito a férias proporcionais,
na cessação do contrato de trabalho".
RELATOR: Deputado JOSÉ DIRCEU

PROJETO DE LEI NR 1.149/95 - do Sr. Luiz Mainardi 
que "estabelece forma de tributação na importação de
mercadorias por pequenos comerciantes e dá outras
providências'. _ _ _ _ _ _ - ;=tRaJETO - DE l.l:f NU" 2-:742-:ÃJ97 - do Sr. Ricardo
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA Gomyde -que "altera o art. 56 da Lei n° 9.394. de 20 de

dezembro de 1996, que "estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional". (Apensados os PLs nll

440/99 e 2.760/97)
REl.:ATOR: Deputado RICARDO FIÚZA

PROJETO DE LEI NQ 2.788-Al97 - do Sr. Edison
Andrino - que "dispõe sobre a determinação da base de
cálculo do imposto de renda e da contribuição social
sobre o lucro das pessoas jurídicas que se dedicam a
atiVIdades sazonais".
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES

PROJETO DE LEI NR 1.148-Al95 • do Sr. Zaire Rezende
- que "acrescenta parágrafo ao artigo 488 da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-lei nR" 5.452, de 1r.! de maio de 1943, a fim de
alterar a jornada de trabalho durante o aviso prévio e
determina outras providências".
RELATOR: Deputado OSVALDO SOBRINHO

PROJETO DE LEI NR 338-AI95 - da Sra. Fátima Pelaes
- que "acrescenta parágrafo ao artigo 48 da Lei nr.! 8.213,
de 24 de julho de 1991, que "dispõe sobre os Planos de
Beneffcios da Previdência Sgçial e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA

PROJETO DE LEI Nll 385-Al95 - do Sr. Agnelo Queiroz
- que "altera a redação do artigo 3r.! da Lei nr.! 3.207, de
18 de jUlho de 1957, que "regulamenta as atividades
dos empregados vendedores. viajantes ou pracistas'.
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA

PROJETO DE LEI Nr.! sn-Al95 - do Sr. Edinho Araújo 
que "permrte a reversão de aposentadorias. nos casos
que especifica'.
RELATOR: (Deputado AYRTON XERÊZ

PROJETO DE LEI Nr.! 584-B/95 - do Sr. Fernando Ferro
• que "altera a redação dOS artigos 12 e 22 da Lei nR

9.048, de 18 de maio de 1995, que "toma obrigatÓria a
existência de instrumentos de medição de peso nos
postos revendedores de gás Iiqüefeito de petróleo para
uso doméstico"." (Apensados os PLs nr.! 861/95 e
1.152195)
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA

PROJETO DE LEI Nr.! 1.130-Al95 - do Sr. Feu Rosa·
que "dispõe sobre a liberação da contribUição do
Técnico de Adrmnistração nos casos que menciona".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES



Local: Plenârio 08, Anexo 11
Horário: 9h30min

TEMA:
NA IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. MEIO AMBIENTE e MINOJ1IAS
NO PROCESSO LEGISLATIVO"

PRESIDENTE DA MESA:
- JOSÉ DE RIBAMAR LIMA BEZERRA, Presióentê da
Comissão de Direitos Ambientais do Estado do Esplrita Santo

COM"ISSÃO DE D~FESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS

PAINEL
CONSTANTE 00 I ENCONTRO DAS

COMISSÕES DE DIREITO AMBIENTAL,
MEIO AMBIENTE E ECOLOGIA DA OAB

E DO " ENCONTRO NACIONAL DE
ADVOGADOS SOBRE O MEIO

AMBIENTE DO CONSELHO FEDERAL
DA OAB

PROJETO DE LEI NII 66-B199 • da Sra. Iara Bemardi 
que "õlSpõe sobre a criação de Programa de Orientação
Sexual, de Prevenção das DST/AIDS e do Uso Abusivo
de Drogas e dá outras providências.
RELATOR: JOSÉ DIRCeU

Substitutivos (art. 119, 11 e § 1°)

AS PROPOS/ÇOES ABAIXO SOMENTE: RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

A • Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art. 54, I): ..

PROJETO DE LEI NR 2.294100 • do Senado Federal
(PLS 532199) • que Macrescenta § 52 do art. 32 da Lei ni
9.394, de 20 de dezembro de 1996. que "estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional", incluindo os
s\mbolos nacionais como tema transversal nos
curriGulos do ensino fundamenta'-.
RELATORA: Deputada ZULAlê COBRA

PROJETO DE LEI NR 2.974/00 • do Sr. Gerson Gabrlelli
• que "reabre o prazo de opção ao REFIS".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO

Decurso: 5" Sessão
Úitima Sessão:' 15/06/00

PROJETO DE LEI Nll 3!ZT4-AJ97 - do Sr. Jaques
Wagner. que "institui a meia-entrada para jovens de até
vinte e um anos de idade em estabelecimentos que
proporcionam lazer e entretenimento'. (Apensados Pl
nQ 4.614198)
RELATOR: Deputado AYRTON XERêZ

PROJETO DE LEI NII 3.2B7-AJ97 - do Sr. Feu Rosa 
que ·concede isenção às sardas e ao transporte de
produtos a1imentfcios com destino a entidades,
associações e fundações sem fins lucrativos e a sua
posterior distribuição a pessoas carentes·.
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES

PROJETO DE L.EI NR 3.446-C/97 - do Sr. Enio Bacci 
que "cria a Semana de Educação Para Vida, nas
escolas públicas de todo o País, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ROLANDO LAVIGNE

PROJETO DE LEI N'" 3.62S-Al97 - do Sr. Vic Pires
Franco· que 'altera a alfnea "J' do inciso 111 do art. 302
da Lei n2 7.565. de 19 de dezembro de 1986, que
dispõe sobre Q Código Brasileiro de Aeronáutica".
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN

PROJETO DE LEI NSI 3.722-Al97 • ela Sra. Marisa
Serrano • que 'altera o inciso IV do art. 411 da Lei n!!
9.394, da 20 de dezembro de 1996, que 'estabelece a
diretrizes e bases da edUcação nacional".
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN

PROJETO De LEI NII 4.318-AI98 - do Sr. Pedro
Valadares· que "dispõe sobre o prazo de utilização dos
livros didâ1icos nas escolas de ensino fundamental e
médio. das redes pública e privada, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado WALDIR PIRES

PROJETO DE LEI N2 :.097199 - do Sr. Átila Lira - que
"modifica o art. 10 da Lei n~ 9.394, de 20 de dezembro
de 1996",
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER

PROJETO DE L.EI NlI 1.344-Al99 - do Sr. Alberto Fraga
- que "determina a parada obrigatória dos veiculos de
aluguel (táXis) nos postos policiais".
RELATOR: Deputado NADRÉ BENASSI

PROJETO DE lEI NII 1.397/99 - do Sr. Moreira Ferreira
- que "dá nova redação ao art. 897 e seus parágrafos da
Consolidação das leis ao Trabalho, sobre agravos de
petição e de instrumento'.
RELATOR: Deputado UDSON BANDEIRA
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PROJETO DE LEI N2 3.024·AJ97 • da Sra. NeiVa PROJETO DE LEI Nll l.887199 • do Sr. Edison Andrino e
Moreira - que "veda aos estabelecimentos de ensino a outros - que 'possibilita o exame loxlcológico em
cobrança de caução de alunos, pais de alunos ou alunos". .
responsáveis como condição "sine qua nona para RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO
matrícula e dà outras providências"•
RELATORA: Deputado NAIR XAVIER LOBO
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RELATOR .
• Or. WANDERLEY AEBELLO FILHO. Presidente da Comissão
de Direitos AmbientaIs do Estaao 00 Rio de Janeiro

EXPOSITOR
• Deputado SALATIEL CARVALHO, Presidente oa Comissão
de Defesa do ConslJITlIdor. Meto Ambiente e Minorias

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Substitutivos (art. 119,11 e § 1D)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBEMO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

Decurso: 4" Sessão
Última Sessão: 16/06/00

PROJETO DE LEI N2 247-A/99 - do Sr. Fernando
Gabeira - que "lmplementa medidas de segurança para
o manuseio de combustíveis dEstinados a veículos
automotivos rodoviários".
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS

PROJETO DE LEI NSI 2.634/00 - do Sr. Luiz 8ittencourt
- que "dispõe sobre exposição de informações dos
direitos e deveres do clíente nas agências bancárias de
todo o paIS".
RELATOR: Deputado 8<PEDlTO JÚNIOR

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 3. Anexo 11
Horário: 10h

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA:
"Esclarecimentos: sobre a taxa de ocupação da Sala
Villa·Lobos do. Teatro Nacional Cláudio santoro e os
seus reflexos no acesso da população à produção
cultural".

CONVIDADOS:
- Sr. JUCA DE OLIVEIRA - Ator e Diretor;
- Sr. PLíNIO MOSCA • Presidente do Conselho de
Cultura do Distrito Federal;
• Sra. MARIA LUIZA DORNAS RAMOS· Secretána de
Cultura do Distrito Federal a-
- Sr. JAMES FEN5TERSEIFER • Produtor de Cultura e
Iluminador de Espetáculos.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSOES)

Decurso: 4- Sessão
ÚlümaSessão:1~OWOO

Substitutivos {art. 119, 11. § 1D)

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

PROJETO DE LEI NIl 73199 - da Sra. Nice Lobão 
que "dispõe sobre o ingresso nas universidades federais
e estaduais e dá outras providencias".
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 4, Anexo 11
Horário: 10h

AUDiêNCIA PÚBUCA

TEMA:
DEBATE SOBRE A RESOLUÇÃO NlI 2.707 DO
CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL

CONVIDADOS:
- HUGO DANTAS PEREIRA
Diretor-Geral da FEBRABAN
- SÉRGIO DARCY DA SILVA ALVES
Diretor de Normas e Organização do Banco Central do
Brasil
- ALENCAR FERREIRA JÚNIOR
Confederação Nacional dos Bancários (Diretor

AVI S OS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÔES)

Decurso: 1- Sessão
Último dia: 21106100

A - Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentária (art. 54, li):

PROJETO DE LEI Nll 3.479·Al97 - do Sr. Enio 8acci •
que 'implanta no sistema de ensino público o Programa
Respire Bem, a iim de sanar deficiências respiratórias
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AUDIÊNCIA PÚBLICA

REUNIÃO ORDINÁRIA

Q -

COMISSAO DE MINAS EENERGIA-

Local: Plenário 16, Anexo 11
Horário: 10h

PROJeTO DE LEI (NQ 1.294-Al99 - do Sr. Ivan Paixão 
que "dispõe sobre '9 disbibuição gratuita de produtos
fannacêuticos e orientação terapêutica para tratamento
do tabagismo pela rede pública de atenção à saúde".
RElATOR: Deputado CARLITO MERSS

PROJETO DE LEI NQ 2.011-AJ99 - do Poder Executivo
(MSC nll 1.662/99) - que "acrescenta parágrafo único ao
art. 4S1 da l.el nll 9.a01, de 14 de junho de 1999, que
dispõe sobre as nonnas gerais para perda de cargo
público por excesso de despesa e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA

por mal posicionamento dentário e dá outras CONVIDADOS:
providências". SELMA BALBINO· Diretora da Secretaria PoUtlca do
Re~T~Deputado DA. EVILÁSIO Sindicato Nacional dos Aeroviários;

GRAZiELVr· BAGGIO • Presidenta do Sindicato
Nacional cIotlAeronautas;
MARCOS ~INA - Diretor do Sindicato Nacional dos
Aeronautas.

PROJETO DE LEI Nll 4.565-AI94 - do Sr. Paulo Paim'
que "dispõe sobre a concessão ele adicionai de
insalubridade e aposentadoria especial aos
trabalhadores em empresas metalúrgicas, de mecânica,
de materlais elétricos, de recuperação de veículos e de
máquinas agrícolas'. _
RELATOR: Oeputado JOSÉ MILITA0

B· Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentária e do Mérito:

TEMA:
Discussão sobre a Proposta de FlscaIlzação e Controle
na 26/00, de autoria do Deputado Gervéslo Silva.

CONVIDADOS:
- Or. EVERARDO DE ALMEIDA MACIEL· secretário
da Reéeita Federal
- Or. ALMIR MARTINS BASTOS· Procurador-Geral da
Fazenda Nacional

PROJETO DE LEI Nll 47Q.Al99· do Sr. Nilton Baiano 
que "destina parcela dos impostos recolhidos pelas
Indústrias de bebidas para a rede hospitalar pública •.
RELATOR: Deputado MILTON MONTI

PROJETO DE LEI ~ 1.787·Al99· do Sr. Freire J6nior
que "acrescenta dispositivo à Lei nll 8.629, ele 25 ele
fevereiro de '\993. que dispõe sobre a regulamentação
dos dispositivos constitucionais rela~os à reforma
agrária, previstos no capítulo lU, Título VII. da
Constituição Federal'.
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA ECONTROLE

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES EDE DEFESA

NACIONAL

AVISOS

PROPOSIÇOes EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (SSESSOES)

Substitutivo (8Ft. 119, 11 e § 1°)

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 9, Anexo 11
Horário: 10h

AUDiêNCIA PÚBLICA

AS PROPOSlçOeS ABAIXO SOMENTE RECEBERAO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

Decurso: 1" sessiJa
Última sessio: 218t100

TEMA:

'0 proteclçmismo discriminatório concedido às et1,lpresas
aéreas estrangeiras que operam no Brasil, que
adquirem o combustível de seus aviões por preços
subsidiados".

PROJETO DE LEI NlI 2.895/00 • do Sr. De Velasco •
que·~disp15e sobre aco~io de gratui'!Bde ao Policial
Militar no sistema de transporte público GOIetivo
rodoviârio interestadual".
RELATOR: Deputado ALBERTO FRAGA
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COMISSÃO DE SEGURIDADE VISTA ~ONJUNTA aos Deputados Darcísio Perondi e
". Dr. AoslOha, em 19104100

SOCtAL EFAMILlA

SEMINÁRIO

Local: Auditório Nereu Ramos
Horário: 9h às 11h30min

PAINEL:
O Certificado de Entidade de Rns Filantrópicos (CEFF)
e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público (OSCIP).

EXPOSITORES:
- MARCO AURÉLIO SANTULLO - Presidente do CNAS
- ElIZABETH SUSSEKING • Secretária Nacional de
Justiça
- BEATRIZ PAIVA - UFSC
• BEATRIZ PAIVA· UFSC

COORDENADORA DA MESA:
Deputado EDUARDO BARBOSA

EMENTA:
Situar as. principais discussões do CNAS e do Ministério
da Justiça sobre as eXIgências e a concessão do
certificado de entidade de fins filantrópicos e a
qualificação das entidades como organizações da
sociedade civil de interesse público. Situar os elementos
dificultadores do acesso das entidades a esses títulos.
Apresentar a avaliação feita pelo CNAS e o Ministério
da .Justiça na concessão dos reteridOs titulas.
Quantificar e qualificar as entidades que possuem os
títulos.

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 7. Anexo"
Horário: 1Oh

A· Requerimento:

Dos Senhores Oarcísio Perondi e José Linhares que
"requer nos termos regimentais, a transferência do
Seminário para debater com representantes da
sociedade ciVil a questão dos Planos de Saúde e a
legislação reguladora do setor, programado para o dia
27 de junho para o dia o dia 08 de agosto'.

B - Proposições Sujeitas à Apreciação
pelo Plenário 'da Casa:

PRlORIDADE

PROJETO DE LEI N.1l8047/86 do Senado Federal (PLS
nll 57/83) - que "obriga o registro dos estabelecimentos
hospitalares nos Conselhos Regionais de Medicina:'
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: favorável com 2(duas} emendas

C· Proposições Sujeitas à Apreciação
Conc1usiva das Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nll 3055197 do Sr. Senaao Federal
(PLS nll 55/96) - que "altera o § 32 do art. 20 da Lei n"
8.742, de 7 de dezembro de 1993, que àispõe sobre a
orgamzação da Assistência Social e dâ outras
providências'.(Apensos 05 PLs n~ 738195. 883195.
940195, 1.063195. 1.123195. 1.143195. 1.451/96,
1.4n196, 1.519/96, 1.527196. 1.743196. 1.828196.
2.057196. 2.058196, 2.151196. 2.706197. 2.712/97,
3.108197,3.197/97.3.459/97,463/99.788199, 1463199,
2.064199,2.424/00 e 2.674/(0).
RELATOR: Depu1.ado ANGEl..A GUADAGNlN
PARECER: pela aprovação parcial deste e dos Pl's n~
738195, 1.063195. 1.123195, 1.143195. 1.477l96,
1.527196. 1.743/96, 1.828/96. 2.706197. 2.712/97,
3.197197. 3.459197 e 2.424/00; pela aprovação integral
dos PL's nlls 883195, 1.451/96, 1.519/96. 2.057196,
2.058196,2.151196.3.108197,463199.788199,1.463/99,
2.064199 e 2.674100. apensados. com substitutivo; e
pela rejeição do PL nll 940/95, apensado
VISTA à Deputada Almerinda de Carvalho, em 31/05/00

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N.ll4573194 do Sr. Paulo Paim - que
"dispõe sobre aposentadoria especIal de barbeiro e
cabeleireiro·.
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ
PARECER: favorável
V1STA ao Deputado VIcente Caropreso, em 10/05/00

PROJETO DE LEI N,S! 02195 do Sr. Paulo Paim - que
"dispõe sobre salário-família e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA
PARECER: favorável. com substitutivo

PROJETO DE LEI N~ 1733196 da Sra. Fátima Pelaes
que "dá nova redação ao artigo 392 da Consolidação
das Leis do Trabalho. aprovada pelo Dacreto-Iei nll

5.452. de 12 de maio de 1943". (Apensados: PL's nlla
"\ .54619. 2.466.100. 1.611199 e 2.394100)
RELATORA: Deputado JANDIRA FEGHALI
PARECER: favorável a este e aos Projetos de Lei nlla
1.546, 1.611/99. 2.394 e 2.466/00. apensados. com
subStitutivo

PROJETO DE LEI NII 2071/96 do Sr. Eduardo Jorge 
que 'acrescenta parágrafo ao artigo 26 da Lei n2 8.080,
de 19 de setembro de 1990, criando mecanismos de
prevenção contra fraudes & ,atos de desrespeito aos
direitos humanos no Sistema Unico de Saúde".
RELATOR: Deputado ALCIONE ATHAYDE
PARECER: favorável, com substitutivo .
VISTA ao Deputado Oro Rosinha, em 31/05/00
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PROJETO DE LEI N.R 2446196 do Sr. Celso PROJETO DE LEI N' 3186/97 do Sr. Femando ZUppo-
Russomanno - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de que "dispõe sobre inscrições em Braile nos
os estabelecimentos de saúde manterem amostras do medicamentos".
sangue das mães e das crianças. para fins de RELATOR: Deputado OARCrSIO PERONOI
identifloação·., PARECER: favorável a este e à emenda apresentada
RELATOR: Deputado DARCfslO PERONDI na Comissão. com substitutivo
PAREÇER: contrário VISTA ao Deputaào Arnaldo Faria de Sá, em 24105l0Ó

PROJETO DE LEI NR 2530/96 do Sr. Serafim Venzon
que "determina que sejam des1lnados ao Instituto
Nacional de Seguridade Social • INSS os recursos não
procurados das loterias e de quaisquer concursos de
prognósticos aõministrados.pelo governo federa\".
RELATOR: Deputado JOSE CARLOS COUTINHO
PARECER: contrário ao projeto e às 2 (duas) emendas
apresentadas na Comissão

PROJETO De Lei NR 2604196 do Sr. Jovair Arantes
que "institui incentivos fiscais para a aquisição de
equipamentos médico-hospitalares. Inclusive
ambulâncias. e de materiais de construção destinados a
instituições púbHcas OU entidades privadas de
assistência à saClde, sem fins lucrativos". (Apensados:
PL's nllg 3.915197. 3.992/97, 4.165/98, 1.265199,
1.848/99 e 1.939/99)
RELATOR: Deputado SARAIVA FEUPE
PARECER: favorável a este, com emenda, e contrário
aos Projetos de Lei nlls 3.915/97. 3.992197, 4.1B5I98.
1.255199. 1.B4a199 e 1.939199. apensados
VISTA CONJUNTA aos Deputados Dr. Roslnha e
Jandira Feghali, em 24/051200

PROJETO DE LEI Nll3126197 do Sr. Agnelo Queiroz
que "dispõe sobre a obrigatoriedade de confecção de
carteiras de identidade para os nascidos na rede públloa
de saúde em todo o território nacional e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE
PARECER: favorável com substitutivo

PROJETO DE LEI NQ 3290/97 00 SR. PAULO
BORNHAUSEN - QUE "DISPÕE SOBRE O
FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS
AOS IDOSOS". (APENSADOS: PL'S NllS 4.005198.
1.176199 , 1.448199 E 2.425100)
RELATOR: DEPUTADO JOSÉ LINHARES
PAAECER: FAVORÁVEL A ESTE E AOS PLS NRS
4.005197 E 2.425/00, APENSADOS. COM
SUBSTITUTIVO E CONTRÁRIO AOS PLS NllS 1.176 E
1.448199. APENSADOS.

eROJETO DE LEI N.e 3491197 DO SR. GERSON
PERES - QUE ·DISPÕE SOBRE A
OBRIGATORIEDADE DAS UNIDADES DA REDE DE
SERViÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE· SUS.
RESERVAREM A DEFICIENTES VISUAIS. NO
M!NIMO. 10% DAS VAGAS DESTINADAS AO
TRABALHO NAS CÂMARAS ESCURAS DO SETOR
DE RADIOLOGIA".
RELATOR: Deputado DJALMA PAES
PARECER: favorci.vel

PROJETO DE LEI N.12 4214/98 da Sra. Udia Quinan 
que 'isenta os trabalhadores deficientes frsicos e visuais
do imposto de renda e da contribuição do INSS".
RELATORA: Deputada AlCIONE ATHAYDE
PARECER: favorável. com emenda.

PROJETO DE LEI N.R 4721·AI98 do Sr. Serafim Venzon
- que "dispõe sobre a indicação. prescrição ou
adaptação de lentes de contato·.
RELATOR: Deputado ARNAlDO FARIA oe SÁ
PARECER: favorável a este e es emendas de n~ 01, 02
e 03. aprensentadas na Comissão.
VISta concedida ao Deputado Pedro Canedo em
10/05100

PROJETO DE LEI NlI 97199 do Sm. Agnelo Queiroz e
Rita Camata - que ·dispõe sobre dedução de valores
aplicados pelo Estado. em ações de erradicação do
trabalho infantil, nas dívidas mobiliárias em que a União
seja credora·•
RELATOR: Deputado MARCONDES GADeLHA
PARECER: favorável

PROJetO DE LEI NR 1CJ4.N99 da Sra. Maria EMra 
que Altera a Lei nQ 8.899, de 29 de iunnq de 1994. que
·concede passe livre àS pessoas portadoras de
deficiência no sistema de transporte coletivo
interestadual"•
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE
PARECER: favorável. na forma do substitutivo adotado
pela Comissão de Viação e Transportes

PROJETO DE LEI N.R 169199 da Sr. José Pimentel 
que "concede.Isenção do Imposto de Importação e <to
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidentes
sobre equipamentos e medicamentos destinados ao
tratamento de diabetes·.
RELATOR: Deputado IIRSJCINO QUEIROZ

-PAReCER: favorável

PROJETO DE LEI N.12 376/99 do Sr. Dr. Hélio - que
·altera o art. 77 da Lei nR 8.213. de 24 de julho de 1991.
que dispõe sobre os Planos de Beneficios da
Previdência Social. para permitir a percepção de pensão
por portador de deficiência maior de vinte e um anos.
ainda que exerça atividade laborativa com rendimento
de até dois salários mínimos·.
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE sA
PARECER: favorável. com emenda

PROJETO DE lEI ~ 394/99 do Sr. Enio Bacci - que
";"re\fê recursos no orçamento para programas em favor
da criança e aclolescentes e dá outral!! providências·.
RELATOR: Deputado ARMANDO ABILIO
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Vicente Caropreso, em 24105/00



PROJETO DE LEI Nll 3.613193 - do Sr. Carlos Nelson 
que "estabelece data mensal para pagamento dos
proventos de aposentadoria e pensão que especifica".
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE _

PROJETO DE LEI NQ 31/99 - do Sr. Paulo Rocha - que
"dá nova redação ao inciso I do art. 211 da Lei nll 6.287,
de 20 de dezembro de 1991, que dispõe sobre a
concessão do benefício do segurooodesemprego a
pescadores anesanais durante os perrodos de defeso",
RELATOR: Deputado JORGE COSTA

~OJETO DE-LEI Nll 659/99 - do Sr. Aldo Rebelo 
que "toma obrigatório o exame prévio de DNA para
a cremação de cadáveres".
RELATOR: Deputado HENRIQUE FONTANA

COMISSÃO-OE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO ESERViÇO,

PUBLICO

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISsAO,

Substitutivos (Art. 119, \I e § 1°)

PROJETO DE LEI Nll 2.233-A199 • do Sr. Eduardo Jorge
que "obriga a que os produtos alimentíCIOS

comercializados informem sobre a presença de glúten,
como medida preventiva e do controle da doença
celíaca".
RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI

PROJETO DE LEI NIl2.593100 - do Sr. Ricardo 8erzolni
- que "altera a redação dos arts. 71 e 72 da Lei nll

8.213. de 24 de julho de 1991. para estabelecer que o
salário-matemidade da empregada e da trabalhadora
avulsa será pago diretamente pela empresa".
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS

Decurso: 58 sessão
Ú/~maSessão:1~OWOO

AVtSOS-

PROPOSiÇÕES SEM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:2a sessão
Última Sessão: 20/06/00

PROJETO DE LEI Nll 1782199 do Sr. Inocêncio Oliveira
- que •permite o parcelamento de débitos da
Contribuição para o FinanCIamento da Segundade
Social- COFINS·,
RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI
PARECER: favorável
VISTA ao Deputado Dr. Rosinha. em 24105/00

PROJETO DE LEI N.ll 4891199 da Sra. Zulaiê Cobra
que "altera a Lei nQ 8.2'2. de 24 de iulho de '99'\. e a
Lei ng 8.213. de 24 de Julho de 1991, instituindo nova
categoria de segurado obrigatóno da Previdência
Social".
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA
PARECER: favorável
VISTA à Deputada Angela Guadagnin, em 17/05/00

PROJETO DE LEI N.\! 1020/99 do Sr. Nelson
Marchezan - que "acrescenta parágrafo ao art. 42 da
Lei nll 8.213, de 2.4 de JUlho de 1991. para garantir a
concessão de aposentadoria por invalidez ao
trabalhador rural incapaz de exercer a sua atividade".
RELATOR: Deputado DJALMA PAES
PARECER: favorávei
VISTA ao Deputado Darcísío Perondi, em 31/05/00

PROJETO DE LEI Nll 1022199 do Sr. Vicente Caropreso
- que "institUI o Pró-Saúde. que dispõe sobre dedução
do imposto de renda por contribuições para Hospitais
Públicos e Instituições sem fins lucrativos".
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA
PARECER: favorável
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PROJETO DE LEI Nll 943199 do Sr. Valdemar Costa PROJETO DE LEI NQ 2.137199 - do Sr. Pastor Valdeci
Neto - que "proíbe. inversão da ordem dos nomes Paiva - que "dispõe sobre a instalação de lixeiras para
constantes na Lista Unica de Transplantes do Sistema a disposição seletiva do Ii~o em escolas públicas".
Nacional de Tr~splantes se houver leito disponível em RELATORA: Deputada LUCIA VÂNIA
qualquer unidade hospitalar acessí~".
RELATOR: Deputado REMI TRINTA
PARECER: favoravel

Projetos de Lei (Art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI Nll 1.337/99 - do Sr. Ronaldo Césat
Coelho· que "institui Programa de Apoio a Projetos dá
Atendimento de Menores em Situação de Risco Sqcial
por meio do Esporte. autoriza a transação de creditoé da
natureza tributária e previdenciária por entidadee de
prática desportiva e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Substitutivos (art. 119,11 e § 1°)
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AS PROPOSlçOeS ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO Substitutivo (art. 119, 11, do RICO)
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COM/SsAo

Decurso: 511 sessão
últimã Sessão: 15/06100

PROJETO DE LEI N1l2.2.41/99 - do Sr. Adolfo Marinho
que "altera a Lei oS! 8.987, de'13 de fevereiro de 1995,
que 'dispõe sobre o regime de concessão e permissão
da prestação de serviços públicos previstos no art. 175
da Constituição Federal, e dá outras providências',
prevendo o ressarcimento dos usuânos que realizarem
Investimentos visando à expansão da rede de serviços
p(Jbllcos. na forma que determina".
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETTI

PROJETO DE LEI Nll' 2.463/00 - do Sr. Pedro Canedo·
que "altera os prazos de validade do Certificado de

,Regularidade do FGTS e da Certidão Negativa de
Déb\to junto ao INSS·.
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETTI

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE _ DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 seSSOeS)

Decurso: 58 sessão
Última sessão: 15.06.00

Projetos de Lei (art. 119, I, do RICO)

PROJETO DE LEI NQ 695-A/99 - do Sr. Or. Hélio· que
'altera a redação do art. 10 da Lei nl: 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro·. •
RELATOR: Deputado EUNICIO OLIVEIRA

PROJETO DE LEI Nl! 2.766/00· do Sr. Odelmo Leão 
que "altera a Lei nll 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que "institui o Código de Trânsito Brasileiro", para dispor
sobre a renovação dà Carteira Nacional de Habilitação".
RELATOR: Deputado ALMIR SA

PROJETO DE LEI Nll 2.891/00 • do Senado Federal
(PLS nll 360199) • que "altera dispositivos da lei n

g

9.503, de 23 de setembro de 1997· Código de Trânsito
Brasileiro. de modo a permitir dispensa de exame de
saúde a categorias protissionais esp~ificas"•
RELATOR: Deputado EDINHO ARAUJO

AS PROPOS/ÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERAo
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISsAo

PROJETO DE LEI N° 2.232/99· do Sr. Miro Telxeira
que "promove alterações na Lei nll 9.503, de 23 de
setembro de 1997. que instituiu o Código de Trãnsito
Brasileiro".
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE

PROJETO DE LEI NIl 2.646/00 • do Sr. Pedro Celso 
que "altera a Lei n2 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que institui o Código de Trânsito Brasileiro. para
estabelecer obrigatoriedade de interposição de recurso.
nos termos que especifica".
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGAOMONTE

11 • COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECI'AL
PL 3.561/97

ESTATUTO DO IDOSO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenârio 13 Anexo 11
Horário: 1011

-

Elaboração do roteiro dos trabalhos.

PROJETO DE LEI NR 3.561. DE 1997 - do Sr. Paulo
Paim • que "dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dâ
outras providências". (Apensados: Pl's nRs 183199,
2.420100. 2.421/00. 2.426/00 e 2.427/00).
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO.

COMISSÃO EXTERNA
MORTE DO EX-PRESIDENTE
JUSCELINO KUBITSCHEK

Local: Plenário 15, Anexo 11
Horário: 10h

Instalação da Comissão e eleição do
Presidente edos Vice..presidentes.
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COMISSÃO EXTERNA
MORTE DO EX-PRESIDENTE JOÃO

GOULART

Local: Plenário 5. Anexo r:
Horário: 10h

Deliberação de requerimento do Deputado
Miro Teixeira.

RELATOR: Deputado MIRO TEIXEIRA.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 407-G/96 - PRECATÓRIOS

(SUBSTITUTIVO DO SENADO)

AVIS O

PROPOSIÇOES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (10 SESSÕES)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
(Art. 202, § 3D

)

Decurso: 941 Sessão
Última sessão: 16.06.00

SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL à Proposta de
Emenda à ConstitUIção nQ 407..(3. de 1996 - que ·altera
a redação do artigo 100 da Constituição Federàl·.
RELATOR: Deputado MILTON MONTI.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 98-A/99 - VICE-PREFEITO

AVlSO

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (10 SESSÕES)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
(Art. 202, § 30)

DeculSo:2·Sessão
Última sessão: 28.06.00

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nll 98-A.
de 1999 - do Sr. Fernando Zuppo e Outros - que "altera
o art. 30 da Constituição Federal, para acrescentar
inciso conferindo competência ao Município para
determinar atribuições de Vice-Prefeito'.
RELATOR: Deputado JOAQUIM FRANCISCO.

CPI - NARCOTRÁFICO

Local: Plenário 11, Anexo"
Horãrio: 10h

Apresentação áos Sub-Relatórios da
Comiasio.

111- COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E

FISCALIZAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 02. Anexo f(
Horãrio: 10 h

A - Relatórios:

Análise do Relatório de Acompanhamento do Plano
Plurianual relativo ao exercício de 1998 e à execução
acumulada no período de 1996 a 1998.
RELATOR: Deputado OSVALDO COÊLHO
VOTO: com apreciações e recomendações ao Relatório.

Apreciação do Relatório às emendas apresentadas ao
Projeto de Decreto Legislativo que 'aprova as Contas do
Governo Federal relativas ao exercício de 1997".
RELATOR: Senador EDISON LOBÃO.
VOTO: pela rejeição das emendas apresentadas.

B - Requerimentos:

Do Sr. Deputado João Coser que 'soliclta a criação de
Subcomissão destinada a reformular e propor alterações
à Resolução ni 02, de 1995, do Congresso Nacional.
com vistas a incorporar às normas pertinentes. as
modificações necessárias à dinâmica atual do processo
orçamentário'.

Do Sr. Deputado Virglllo Guimarães que 'sollcita seja
convidado o Ministro da Ciência e Tecnologia a
comparecer ao Plenário da Comissão, a fim de
apresentar os novos fundos setoriais relativos à sua
área de atuação".

Do Sr. Deputado VirgRio Guimarães que "solicitando que
seja convidado o Ministro de Estado da Integraçlo
Nacional, Dr. Fernando Bezerra. para prestar
esclarecimentos sobre a escolha das áreas beneficiadas
com o Programa de Promoção do Desenvolvimento
Sustentável de MesorregiÕ9S Diferenciadas."

Do Sr. Deputado José Priante que "solicitando a
constituição de SUbcomissão destinada a estudar e
propor mudanças que permitam aprimorar 8 atual
Jeg;slacão que rege a elaboração do Orçamento Geral
da União."
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I .. COMrSS~ES PERMANENTES

COM~SÃODEAGR~VnURAE
POILlTrCA 'RURAL

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS- (&SESSÕES)

Decut:So:3"sessilO'
Última sessifiG':- 20108190

A PROPOSlçAO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMEIVOAS APRESENTADAS POR' MEMBROS- DESTA
COMISSÃO

PRo:JETO DE LEI NQ; 3.636-Al97 - da- Sr. Roberto
Pessoa - que- "ob'rlga' a realização de Encarnes
laboratoriais, por. amostragElm. nos: produtos
agropecuários nacionais; e· impOrtados., a fim de detectar
excessos. de- resíduos. deagrotóxicos.".
REtATOR~ DeputadO CARLOS BATATA

PROJ&TO DE LEI ~ 2.71WOO - cio Sr. D)alrna p_
que •....b •••c. • obrrg.ç.Ao, para. .. eln"eoraa denIdIo _ da tel.....-o. da dlvulU-.-..n 11__ foragido.
_ ...ueuça••
RELA;oR: D.p..-cIo NEUTON LIMA

PRO..JIETO De LEI N- 2.8&4100 - <So Sr. Luiz S.rglo - q ....
-dlep_ aob... o cance\....ento ela cob__ de vaJoree
qu-uan_coe pelo u.UIlrIo doe _rvIQoa d. tel.fonla-.
RELATOR:De~oPAULO OOT"-VIO

PRO..JE"TO DE LEI N- 2.Sge,rOO - do Sr 0110 C.I_ -_ ·dlap6e __ • veeI.çao _ p .._o d •••rvlç:oe
de -.comunlcaç&_ de utilizar "(Im...... de ClódIgo
colncldent_ "'om oa ndrn...... de Partl_ PoIftlcoa
a ...IIeI.....••
RELATOR: Deputado LEO ALCÂNTARA

.ubatltutlvo (art.. 118. li _ .1-)

A PROPOS/cAo ABAOCO SOMI!Y'IITe RECl!!sl!!!RA
I!!Ml!!!NDAB A/6RESENTAOAB POR MEMSROS oeSTA
COMISsAo

"'fIIO.IlI!!:TO Df!!: LEI ~ 15.07e18O - cio Sr. __ ,Jo~ -

r ~....:...:.:'..._1.=~toa1=- ~=n,""=
__ d_..... ",,,,",p..-..ao". (.....-:
PLa _ 1 ~. 2.08QI80. 3.8l!Jl1./SJ7'. 4.1527188.

~~~R~~.:o:Zis~~ODAIGUES

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
.JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

AVISOS

PROPOalÇOES EM FASE DE
ReceBIMENTO DE eMENDAS (58E880ES)

ProJetoe d. L.I C.rt..1 .... I)

D.cur.so:Z·S....o
OIHI'rtfl!l Se O: Z.,/Of1/00

A . .' da COnat:lf:uclonalldada.
.Jurldlcldacle • M6rtta:

PRO..JETO DE LEI NO' se-Al915 - _ Sra. R_e-
que ._.. <> artigo , ... do c.e....-Let ... _. de 10 de
d_ro d. ,_7. que·c:IIap&e aob" o lot.amento - a
venci. d. -aarr-->oe _ .._nto ....~•.
ReLATOR: Deputado OSVALDO SOBRINHO

PRO..JETO DE LEI N- 31521&15 - da 8 ... Lau_ Carneiro 
q ....._rrnlta o reg1atro de ...nl~. oorno _........,to. apóa
oInco .,.08 d_ vida em comu",. • d6. o ...traa

~~~"=-DePUt.daZULAlê COBRA

COMISSÃO DE CIÊNCIA E

TECNOlOGfA, COMUNI'CAÇÃO E

INFORMÁTICA

AVISOS

PROPOSIÇOES EM FASE DE
REC~BIMEN.TODE EMENIilAS! (5SESSÔES)

Decurso:. 4- Sessão-
Última Sessão: 19/06/00

Projetos deLet-(art.. 119-, La§: 1,0)

PROJeTO DE LEI NR 2.300/00 - do Sr. Clementlno
Coelho - que "modifica a Lei nR 9.279. de 14 de maio de
1996. que 'regula direitos e obrigações relativos à
propriedade industrial', estendendo a proteção conferida
pelo registro de marca ao seu uso na Internet".
(Apensado: PL nIl 2.53510.9>
RELA-TOR~ Deputado JOAO ALMEIDA

PROJETO DE- LEI NR 2.401'-AlOO - do Sr. José Ronaldo
- que "acrescenta o art. 182-A à Lei nll 9.472. de 16 de
julho de 199-7".
RELATOR: Deputado PAULO OCTÁVIO

PRo.JETO DE Lei ~ 1.:22'1-AISHI - do Sr....cao C6aer
quo .d1.pOe aobr•• obo1"ato_. de _ ....."~
o::fa ce ~tIV_ de c:I<It:>Ito ..1__ .. Inf_9_
.mblental. MOa __ ela tranalTdaalla ela _ ....
RELATOR: Deputado AVRTON XER~

PAOoJETO DE Lei N- '1.277/815 - do Ik. Nllrn*no _....,_
- que ·ac_.m. d"poaltlvo .. p __ra1 do CódIgo
Penal. reIedvo _ c1r'CU"__ .gravan...••
(AP......do oPL n-., .47_,
RELATOR:D.~ ...osl!; ROBERTO ElATOCHIO

PRo.JETO DE LEI ~ 1.471-1!1180 - do Sr. Auguam
Nard•• - que "clIap6e __ • cri__ cfa cfupll_ ""'''1.
au-. vlnculaçAo .. nota do produto.. rural _ d6. outr_
provlcl.no...••
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS

POf'lO.JETQ DE LEI _ 1.15_ - do Sr. CeIeo
Ru.eornanna - que -.ltera _ LeI n- D ..Q.4.St ele 't & de maio
_ 1_5. q .... "1--.._ O ..-g18trD. "08 _ ......._
.......... ela Identlfloa9&o. _ Infonn.....,e.. que
___•• (A_"_oe oa P'--.... 1.eeoISI8: 1.aTtJ&e:
1.8OtII'CHI; 3.."_7 E ".0.,-.>
RELATOR: DeputadO LUCIANO alVAR

PRO.JeTO DE LEI N- 1.e:22-.A1SH5 - ele> Sr. _r
ZknbeJdl - _ ·aIt..... L_I n- 8.009. ela 28 _ '"AlÇo _
1_0. quo ·dlap6a oaob.. a ltnpentlo_ldacle ele> bem ele
f .....III.·. (Apo"-__ PLa n- :L3_e; 2.e71.rg0.

~~A:Deputado NEL.80N MARCHEZAN

PRo.JErO DE LEI N- 1 .812_S - ele> Trlbunol Superior ele>
TrId>eIho _ quo -a_ra a _~... do- art. S- da L.' n
e ....74. de 20 ele outubro d. "t882,. quo _ da

:W=~~O~=,=.I::'-::':~:-;.~==~~<16...-- pr'C'IIId__".

RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA

PRO..JETO DE LEI ~ 2."t 68-AISIe - cfo ar. ...Jeq.
W_r - que ".ua_nde o proceaao o::fa .xac'-'9Ao doe
con_to. d. f1n_l~etMeb~_ a partir ela ,gM
no ......bIto do-.n. Plnanco1l'o d. Hebltaçao·.
RELATOR: DepInado VICENTE ARRUDA

PRO..JETO DE Le.l ~ 2.3001915 - do '!Sr. ,Jmr 8olaonaro -
que ·.up"...... o lno VI ele> SIO :ze • ai_r-. o InoIeo ..
cIO artigo 30 da S._. d d_ Jultlo ela 18_. que
·dlap6e~... o Eatatuto d. AdvoCl8ICl••• 0t'daIn _
Advog_ do B ...II - OAB·. (Ap.....- coe PLa n-

~~O~~'~~ERTOBATOCHIO

PROJETO DE LEI N- 2.347188 - do Sr. Auguato Nard_
_ qu. "torna. Impwnhonfavele oa be.... c:Ia8 mloroernp......• pequen_ pn:>pri__a ruraJa·.
RELATOR: Deputado GEOVAH FRt!ErrAS

PAO.JETO DE LEI N8 2.394198 - do Sr. AUgU.io Nard_
_ que ._..... Decreto__1 ... 3.eS8. de 3 d. "'utubro da
1941 _ COdlgo de Proc_ Penol, ampliando a
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legislação para intentar ação penal privada subsidiária e
dá outras providências:
RELATOA: Deputado RICARDO FIÚZA

PROJETO DE LEI Ni2 2.532196 - do Sr. Serafim Venzon
- que "altera o incISO 111 do artigo 267 da Lei n9 5.869, de
11 de janeiro de 1973, que "institui o Código de
Processo Civil", prevendo a extinção do processo
somente quando o autor abandonar a causa por mais de
90 dias",
RELATOR: Deputado RICARDO FIÚZA

PROJETO DE LEI N!l2.782197 • do Sr. José de Abreu
que "atribui valor de documento de identidade à Carteira
de Terapeuta Holístico":
RELATOR: Deputado fEDIa ROSA

PROJETO DE LEI Nl! 2.812197· do Sr. João Pizzolatti 
que 'dispõe sobra a sucessão testamentária".
(Apensado o PL 1.954199) .
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA

PROJETO DE I.EI N2·2.813197 - do Sr. João Pizzolatti 
que "altera o art. 262 da Lei nll 5.869. de 11 de janell'O
de 1973, que "Institui o Código de Processo Civil",
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA

PROJETO DE LEI Nll 2.86t-Al97 - do Sr. Aldo Rebelo 
que "proíbe a exigência de declaração de idade em
currículo profissional e d!*ermina outras providências",
RELATOR: Deputado SERGIO MIRANDA

PROJETO DE LEI Nll 2.925/97 • do Sr. Jair Bolsonaro •
que 'altera a Lei nll 4591, de 16 de dezembro de 1964.
que "dispõe sobre o condomínio em edificações. e as
incorporações imobiliárias", no capítulo referente à
Assembléia Geral".
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS

PROJETO DE LEI NlI 3.041-Al97 - do Sr. Augusto
Nardes • que "altera o art. 327 do Decreto-Lei nll 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal",
RELATOR: Deputado NEY LOPES

PROJETO DE LEI NR 3.283197 - do Sr. Paulo Lustosa •
que "altera dispositivos do art.3l! da LeI n9 9.099. de
26da setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados
Especiais Cíveis e CriminaIS e dá outras providências,
ampliando a sua alçada". (Apensados os PLs nJIs
3.914197; 3.947197; 4.000197; 4.021/97; 4,275198 e
4.404/98) •
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA

PROJETO DE LEI N2 3.289-Al97 - do Sr. Feu Rosa •
que "dispõe sobre a responsabilidade civil e criminal das
pessoas naturais e jurídicas que doam alimentos",
RELATOR: Deputaoo NEY LOPES

PROJETO DE LEI N9 3.367/97 • do Sr. Augusto Nardes
_ que "acrescenta os §§ 111 e 211 ao art. 57 da Lei nR

8.245, de 18 de outubro de 1991, que dispõe- sobre as
locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a
elas pertinentes". .
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR

PROJETO DE LEI Nll 3.371/97 - da Sra. Marinha Raupp
• que "acl'86C8nta dispositivos ao art. 259 da Lei nll
5.869. de 11 de janeiro de 1973, que institui o Cõdigo de
Processo Civil",
RElATOR: Deputado RICARDO PIÚZA

PROJETO DE LEI Nll 3.373197 - da Sra. Marinha Raupp
- que "altera o art. 938 da Leí nll 5.869. de 11 de janeiro
de 1973, que institui o Código de Processo Civil".
(Apensado o PL nll 2.881/00)
RELATOR: Deputado RICARDO FIÚZA

PROJETO DE LEI Ni! 3.462-A/97 - da Sra. Zulaiê Cobra
- que "dispOe sobre a legitimação de posse em terras
devolutas e dà outras providências".
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA

PROJETO DE LEI Nll 4.539198 - do Sr. Aécio Neves 
que "altera o art. 31 ela Lei n51 9.099, de 26 de setembro
de 1995".
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA

PROJETO DE I.EI NR 4.700-Al98 - do Sr. Paulo Paim 
que 'altera dispoeltivos da Leí n° 8.213, de 24 de julho
de 1991 e dá outras proYid6ncias".
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO

B • Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicldade (art. 54, I):

PROJETO DE LE( Nll1.a60-BJ91 - do Sr. Luiz Moreira
que "dispõe sobre as tarifas de bilhetes de passagem
aérea".
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES

PROJETO DE LEI Nll 3.119-8192 - do Sr. Werner
Wanderer - que "completa os critérios para a
identl1\caçãa dos Estados e Municlpios que fazem iU$. à
compensação financeira. pelo aproveItamento de
recursos hídricos para fins de geração de energia
elétrica, ou aos "royalties" devidos pela ltaipu Binaciooal
ao Brasil, modificando as Leis n"s 7.990, de 28 de
dezembro de 1990 e 8.001. de 13 de março de 1990' ,
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES

PROJETO DE LEI Nl! 3.252-AI92 - do Sr. Salatiel
Carvalho - que "proibe a exibição de- filmes ou
programas de televisão com cenas de sexo e nudez e
dáoutras provid6nciss'. (Apensado o PL nll 462/95)
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES

PROJETO DE LEI NR 3.272·AJ92 • do Sr. GIovanni
Queiroz - que "altera o art. 8 ela Lei 5.197, de 3 de
jantJIro de 1967, que t:ispõe sobre a proteção à fauna e
dá outras providências". (Apensados os PLs OR 430195
e 4.490194)
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO

PROJETO DE LEI Nll 4.702-8194 - do Sr. Eduardo Jorge
- que "di8póe sobre a criação da Farmácia Popular e dá
outras providências". .
RELATÓRIO: Deputado EVlLAS\O FAR\AS
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PROJETO DE LEI N2 52195 -da Sra. Rita Camata· que PROJETO DE LEI ~ 1.130-Al95 - do Sr. Feu Rosa _
"acrescenta. parágrafo único ao art. 393 da que "dispõe sobre a liberação da contribuição do
Con8olidaç~das Leis cio Trabalh.o - CLT". Técnico de Administração nos casos que menciona".
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTONIO ALM8DA RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES

PROJETO DE lEI NIl 61·AI95 - da Sra. Rita Camata 
que "altera a redação do parágrafo 52, do artigo 28. da
Lei nll 8.212, de 24 de julho de 1991, que "disp5e sobre
a organização da seguridade Social, institui Plano de
Custeio e dá outras providências". (Apensados os PL
nlas 367/95 e 671/95)
RELATOR: Deputado LUCIANO BIVAR

PROJETO DE LEI NlI 29B-BI95 - do Sr. Paulo Gouvêa 
que "dispae sobre a classificação indicativa de
divelSôes e espetáculos públicos, programas de rádio e
televisão e filmes oferecidos para venda ou locação, e
dá outras proviclêf'lcias". (Apensados os Pls nlls
752195; 1.053195 e 1.347/95)
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES

PROJETO DE LEI Ng 311·8195 - do Sr. Gonzaga
Patriota - que "ínclui no Plano Nacional de Viação,
aprovado pela Lei n2 5.917, de 10 de setembro de 1973,
a ligação rocIoviária que especifica",
RELATOR: Deputado JOSE ANTONIO ALMEIEDA

PROJETO DE LEI NS' 34O-BI95 - cio Sr. Aloysio Nunes
Ferreira - que "institui a Carteira Nacional de Prevenção
do Câncer Ginecológico e Mamário".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

PROJETO DE LEI N2 336-8195 - da Sra. Fátima Pelaes
- que "asse9l.lra à mulher, na condição de cabeça-dO
casal ou chefe de famnIa, o direito de aquisição de
terras públicas·,
RELATOR: Deputado JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA

PROJETO DE LEI NR 338-Al95 - da Sra. Fátima Pelaes
• que "acrescenta parágrafo ao artigo 48 da Lei nR 8.213,
de 24 de Julho de 1991, que "dispõe sobre os Pianos de
Benefícios da Previdência Social e dá outras
provlclências"•
RELATOR: Deputado S~RGIO MIRANDA

PROJETO DE LEI NR 385-AI95 - do Sr. Agneto Queiroz
- que "altera a redação do artigo '32 da Lei nll 3.207, de
18 do;> :,,'1-" .~" ;957, que "regr.slamenta as atividades

, :. vendedores, viajantes ou pracistas".
hc...:', ,""...... Deputado DR. ROSINHA

PROJETO DE LEI NQ sn-Al95 - do Sr. Edinho Araújo
que "permite a reversão de aposentadorias, nos casos
que especifica".
RELATOR: Deputado AYRTON XERÊZ

PROJETO DE LEI NR 584-8195 - do Sr. Fernando Ferro
• que "altera a redação dos artigos 112 e 2,2 da Lei n2

9.048, de 18 de maio de 1995, que "toma obrigatória a
existênc:ia de Instrumentos de medição de peso nos
postos revendedores de gás Iiqúefeito de petróleo para
uso doméstico'" (Apensados os PLs nll 861/95 e
1.152195)
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA

PROJETO DE LEI N2 1.148-AI95 - do Sr. zaire Rezende
- que "acrescenta parágrafo ao artigo 488 da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada peJo

EO....i nQ 5.452, de 111 de maio de 1943, a fim de
_a {Qmacla de trabalho durante o aviso préVio e

d 'outras providencias".
RELATOR: Deputado OSVALDO SOBRINHO

PROJETO DE LEI NR 1.1491.'95 • do Sr. Luiz Mainardi 
que "estabelece forma de tributação na importação de
mercadorias por pequenos comerciantes e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado LÉOIU.CÂNTAAA

PROJETO DE LEI N2 1.223-" - do Sr. João Cóser 
que ·acrescen~ "",grafo BC?,Jtigo 32 da Lei nll 5.859,
de 11 de de= de 1~72," para fim de estender ao
empregado tlco o 'direito a férias proporcionais,
na cessação do contrato de trabalho".
RELATOR: Deputado JOSÉ DIRCEU

PROJETO DE LEI NR 1.257-6195 - do Sr. Valdir CoIatto 
que "dispõe sobre a p~ição de estabelecimentos de
horários especiais". (Apensados os PLs nIls 1.523196;
1.557196 e 1.908/96)
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASS\

PROJETO DE LEI NlI 1.2aO-Al95 - do Sr. Luciano
Pizzatto - que "acrescenta dispositivo à Lei nll 6.874, de
3 de dezembro de 1980, que "atribui à empresa
exploradora de sesvlços públicos de telecomunicaÇÕeS a
edição de listas telefônicas".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA

PROJETO DE LEI N2 1.388-6195 - do Sr. J~o Redecker
- que 'cria o Programa de Segurança Veicular
PROSEGVE, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI

PROJETO DE LEI N1I 1:na-AJ96 -do Sr. Ary Kara - que
~ISPÕEl sobre a aceitação-dlnnoeda-nacíonal ec~
de crédito nacional no pagamento de compras de
mercadorias efetuadas em lojas francas".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES

PROJETO DE LEI Nll 2.130196 - do Sr. Augusto Nardes
- que "acrescenta inciso ao Ílrtiga'21 da Lei n2 8.884, de
11 de junho de 1994. que "transfonna o Conselho .
Administrativo de Defesa EconOmica - CAOE em
autarquia. dispõe sobre a prevenção e a repressão às
infrações contra a ordem econômica e dá outras
pro'Jidências". •
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA

PROJETO DE LEI NR 2.136-N96 - do Sr. Jair Bolsonaro
- que "dispõe sobre a data de pagamento dos servidores
pObllcos federals ciVis e militam".
RELATOR: Deputado UDSON BANDEIRA



PROJETO DE LEI Ng 2.974/00 • do Sr. Gerson Gabrielli
• que "reabre o prazo de opção ao REAS".
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO

PROJETO DE LEI Nll 4.318-N98 - do Sr. Pedro
Valadares· que "dispõe sobre o prazo de utilização dos
livros didáticos nas escolas de ensino fundamental e
médio, das redes pública e privada. e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado WALDIR PIRES

PROJETO DE LEI N2 1.097/99 • do Sr. Átila Ura - que
"modiflc:a o art. 10 da Lei nll 9.394. de 20 de dezembro
de 1996".
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER

PROJETO DE LEI NR 1.344-A199 - do Sr. Alberto Fraga
- que "determina a parada obrigatória dos veículos de
aluguel (táxis) nos postos policiais".
RELATOR: Deputado NADRÉ BENASSI

PROJETO DE LEI N1I1.397~ - do Sr. Moreira ferreira
- que "dá nova redação ao art. 897 e seus parágrafos da
Consolidação das Leis do Trabalho, sobre agravos de
petição e de instrumento".
RELATOR: Deputado UDSON BANDEIRA

PROJETO DE LEI NII 1.887199 - do Sr. Edison Andrino
e outros - que "possibilita o exame toxicológico

em alunos",
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO

PROJETO DE LEI N" 3.722-A/97 - da Sra. Mansa
serrano - que "altera o inciso IV do art. 42 da lei nSl

9.394, de 20 de dezembro de 1996. que "estabelece a
diretriZes e bases da educação nacional".
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN

PROJETO DE LEI Nll 3.628-N97 - do Sr. 'Vic Pifes
Franco - que "altera a alínea "J" do inciso 111 do 8rl 302
da Lei nll 7.565, de 19 de dezembro ele 1986, que
cliapõe sobre o Código Brasileiro ele Aeronáutica".
RELATOR: Deputado NELSON MARCHEZAN

PROJETO DE LEI NV 2,294100 • do Senado Federal
(PLS 532199) - que "acrescenta § Sl! do arl 32 da Lei nll
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "estabelece as
diretrizes e bases da. educação nacional", incluindo os

PROJETO DE LEI Ng 3.274-AJ97 • do Sr. Jaques símbolos nacionais como tema transversal nos
Wagner - que "institui a meia-entrada para jovens de até currículos do ensino fundame"!8'"
vinte e um anos de idade em estdbeleciment08 que RELATORA: Deputada ZULAIE COBRA
proporcionam lazer e entretenimento". (Apensados PL
n" 4.614/98)
RELATOR: Deputado AYRTON XER~

PROJETO DE LEI Nll 3.024-AI97 • da Sra. Neiva
Moreira· que "veda aos estabelecimentos de ensino a
cobrança de caução de alunos, pais de alunos ou
responsáveis como condição "sine qua non° para
matrícula e <lá outras providências".
RELATORA: Deputado NAIR XAVIER LOBO

PROJETO DE LEI N23.017-AJ9-7 - do Sr. Silas Brasileiro
• que "altera o inciso 11 do artigo 12 da Lei nll 9.093, de
12 de setembro ele '995, que dispõe sobre feriados.".
RELATORA: Deputado NAIR XAVIER LOBO

PROJETO DE LEI N2 2.433-8196 - do Sr. João Pizzolattl
• que "dispõe sobre a Inspeção e fiscalização de
produtos 1êxteis. importados".
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO

PROJETO DE LEI Nll 2.742-A/97 • do Sr. Ricardo
Gomyde - que "altera o art. 58 da Lei n' 9.394, de 20 de
dezembro de 1996. que 'estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional". (Apensados os PLs nS!
440/99 e 2.760197)
RELATOR: Deputado RICARDO FIÚZA

PROJETO DE LEI NS! 2.786-A197 • do Sr. Edison
Andrino • que "dispõe sobre- a determinação da base de
cálculo do imposto de renda e ela contribuição social
sobre o lucro das pessoas jurídicas que se dedicam a
atividades sazonais".
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES

PROJETO DE LEI NR 2.994-C197 - do Sr. Jair BoIsonaro
• que ·proíbe. pelo prazo de cinco anos, a exportação de
madeira não beneficiada oriunda de floresta nativa." .
RELATOR: Deputado GEOVAN FREITAS
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PROJETO DE LEI N2 2.286-A/96· do Sr. Paulo Paim - esc:oIas públicas de ,todo o País. e dá outras
que 'permite a renúncia de aposentadoria proporcionai providências".
por tempo de serviço". (Apensados os PLs nlls 3.900- RELATOR: Deputado ROLANDO LAVIGNE
AJ97 e 4.743198)
RELATOR: Deputado EDUARD9 PAES.
PROJETO DE LEI Nll 2.346196 • do Sr. Augusto Nardes
- que "assegura às pessoas que residem em
condomínio o direito de terem aniJTl8lS de estimaçio e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES

PROJETO DE LEI NR 3.287-A/97 - do Sr. Feu Rosa 
que ·concede isenção às saídas e ao transporte de
produtos alimentícios com destino a entidades.
associações e fundações sem fins lucrativos e a sua
posterior dlStnbuição a pessoas. carentes".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES

PROJETO DE LEI N2 3.446-C/97 - do Sr. Enio Bacci •
que "cria a semana de Educação Para Viàa, nas
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Decurso: sa Sessão
CIl~ma Sessão: 16/06/00

A • Da Anãlise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art. 54, J):

Substitutivos (arl119~ II e § 1°)

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERAO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO. .

PROJETO DE LEI NR 66-B/99 • da Sra. tara Bernardi •
que "dispõe sobre a criação de Programa de Orientaçio
Sexual. de Prevenção das OST/AIOS e do Uso Abuelvo
de Drogas e dá outras providências,
RELATOR: JOSÉ DIRCEU

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE· DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSOES)'

Substitutivos (art.119.1I e § 10)

AS PROPOS/ÇOES ABAIXO SOMENTE RECESERAo
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

Decurso: 5- Sessão
ãltima Sessão: 16/06/00

PRüJETO DE lEI NI2 247·AJ99· do Sr. Fernando
Gabelra - que "Implementa medi_ de segurança para
o manuseio de combustíveis destinados a veículos
automotivos rodoviários".
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONOeu.OS

_PROJETO DE LEI NCI 2.634/00· do Sr. Luiz Blttencourt
_ que "dispõe sobre exposição de infonnações dos
direitos e deveres do cliente nas agências bancárias de
todo o pars". •
RELATOR: Deputado EXPEDITO JUNIOR
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COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E

INTERIOR

AVISOS
PROPOSIÇOES SUJEITAS A
RECEBIMENTO DE EMeNDAS A PARTIR
DE SEGUNDA-FEIRA (DIA 19/06100)

Projeto de Lei (Art.119, I e § 10)

PROJETO DE LEI ~ 2.238/99 • do Sr. Waldir Pires •
que "institui o Programa Permanente de Combate à
seCá· PROSECA '. .
RELATOR: Deputado MÁRCIO MATTOS

Substitutivo (Art. 119. 11 e § 1°)

AS PROPOS/ÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERAo
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COM/SsAO

PROJETO DE LEI Nll2.105199 • do Sr. Valdemar Costa
Neto • que "es1abeIece- parAmetros mínimos para os
Eatuclas de Visbilidade Municipal previstos no parágrafo
411 do art. 18 da Constituição Federal de 1988 ".
RELATOR: Deputado GUSTAVO FRUET

PROJETO DE LEI NR 2.179199 • do Sr. Amaldo Faria de
Sá • que ·Prevê a elaboração e a aprovaçio de EStuclo
de Impacto de Vizinhança (E'V> como requisistos
préviOs para a implantaçlo de estabeleclmentos'
corJ'1IJÇ1ais de grande POrte em áreas urbanas....
RELATOR: Deputado GUSTAVO FRUET .

COMISSÃO-DE EDUCAÇÃO.
CULTURA EDESPORTe-

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

-Decurso: 58 Sessão
Última Sessão: 16/06/00

Substitutivos (an. 119, 11 e § 1°)

Á PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMI8.SAo.

PROJETO OE LEI Nll 73199 - da Sra. Nlce Lobio 
que "dispõe sobre o Ingresso nas universidades federais
e estaduais e dá outras provldencias-.
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA
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COMJSSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUlAÇÃO

AVISOS

PROPOSrções EM FASE DE
RECEBIMENTO DE á1ENDAS{&SESSõES)

DecuFSo: 1"Sessão'
Úttimo dia: 22106100

A - Da Análise da Adequaçio, Financeira e
Orçamentária (art. 54, 11):

PROJETO DE LEI Nl! 3.479'-A1G7 • do Sr. Enio Baccí.·
que "implanta no sistema da ensino público o Programa
Respire Bem, a fim de, sanar de~Jê'nclu respirat6rlas
por mal posicionamento dentário e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado DA. EVILÁSIO

PROJETO DE LEI NR 1.294-AI99 • do Sr. Ivan Paixio •
que "dispõe sobra a, distribuiçãl) gratuita de- produtos
farmacêuticos e- orientação terapêutica para tratamento
do tabagismo pela rede-pública de:atenção: à: saúde".
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS

PROJErO DE LEI Nl! 2.011-Al99 - do Poder Executivo
(MSC n~ 1.662199) - que: "acrescenta parãgratl) único. ao
art. 42 da Lei n2 e.80t, de 14 de: junho. de 1999-, que
dispõe sobre as, normas gereis para. perda d& cargo
público por excesso ~ despesa e.- dá outra&
providências".
RELAT.OR: Deputado RODRIGO MAIA

PROJETO DE LEI N~ 4.565-Al94 - do Sr. Paulo Paim 
que "dispõe sobre: a concessão de adicional de
insalubridade ~ aposentadoria especial aos
trabalhadores em empresas metalúrgicas, de mecânica,
de materiais elétricos, de recuperação de veículos 8' de
máquinas agrícolas~.

RELATOA: Deputado JOSÉ MILITÃO

B - Da Análise daAdequação Financeira e
Orçamentária e do Mérit~

PROJETO DE! LEI Nl!: 470-AJ99- - do Sr. Nilton Baiano 
que "destina parcela dos impostos recolhidos pelas

• indústriaa de bebidaa para- a. rede: hospitalar"públlaá ".
RELATOR: Deputado MILTON MONTI

PROJETO DE. LEI NlI. 1.7ST-Al99: - do Sr. Freire- Júnior 
que: "acrescenta dispositivo à Lei nll. 8.629-, de:- 25 de
fevereiro de 1993, que: dispõe- sobre a regulamentação
dos dispositivos constitucionais relativos à reforma
agrária. previstos no Capítulo m. Título VII, da
Constituição Federal •.
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES EDE DEFESA

NACIONAL

AVI SOS

PROPOSIÇÕES SUJEITAS A
RECEBIMEmO DE EMENDAS, A PARTIR
DE SEGUNDA-FEIRA (1916/00)

Projetol de LeL (art.119, Je § 1°)

PROJETO DE LEI Nl! 1,.820199 • da Sr. Alberto Fraga 
qua "dispõe sobra promoçõe& de- praças, por tempo. de
serviço, na Polícia Militar do Distrito Federal".
RELATOR: Deputado' JOSÉ THOMÃZ. NONO

PROJETO DE LEI NlZ 2.~A199 - do. Sr. Uncoln
PorteIa - que "determina a obrigatoriedade da
existência. de detetol'86 de metai& nas. entradas dos
conjuntosoomercial& ".
RELATOA: Deputado AN.TONIO CARLOS. PANNUNZIO

PROPOSIÇOES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS(SSESSÕES)

Substitutivo (8rt. 119,11 e § 10)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERAO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISsAo

Decurso:~ sessão
Úftimasessão: 211.06100

PROJETO DE LEI Wl 2.895,100 - do Sr. De. Velasco 
que "dispõe sobre a concessão de gratuidade ao Policial
Militar no sistema de transporte pública coletivo
rodoviário interestadual".
RELATOR: Deputado ALBERTO FRAGA

COMISSÃO DE SEGURIDADE
".

SOCIAL EFAMIUA

AVISOS

PROPOSIÇÓES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSOES)

Decurso: ? sessão
Última Sessão: 21/06/00



Junho de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 15 31733

PIDjetj)8 de Lei (Art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI NJl1.337J99 - do Sr. Aonaldo César
Coelho - que "institui Programa de Apoio a Projetos de
Atendimento de Menores em Situação de Risco Social
por meio do Esporte, autoriza a transação de crécitos da
natureza tributária e previdenciária por entidades de
prãtica desportiva e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO

P.ROJETO DE LEI NQ 2.137/99· do Sr. Pastor Valcleci
Paiva - que "dispõe sobre a instalação de lixeiras para
a disposição seletiva do lixo em escolas públicas".
RELATORA: Deputada LÚCIA VÂNIA

PROJETO DE LEI W 2.233-Al99 - do Sr. Eduardo Jorge
- que "obriga a que OS produtos alimentícios
comercializados informem sobre a presença de glúten,
como medida preventiva e do controle ela doença
celfaca".
RELATOR: DeputadO CARLOS MOSCONI

PROJETO DE LEI NlI2.593100 - cio Sr. Ricardo Berzoini
• que "altera a redação dos arts. 71 e 72 ela Lei nll

a.213. de 24 de julho de 1991, para estabelecer que o
saJário-matemidade. da empregada e da trabalhadora
avulsa será pago diretamente pela empresa".
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS

DeculSo:5·sessão
Última Sessão: 16/06/00

AS PROPOS/çOes ABAIXO SOMENTE RECEBERAo
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

SubStitutivos (Art. 119, 11 e § 1°)

PROJETO DE LEI NR 3,613193 - do Sr. Carlos Nelson •
que "estabelece data. mensal para pagamento dos
proventos de aposentadoria e pensão que especifica".
RELATOR: Oeputado SARAIVA FELIPE

PROJETO DE LEI NII 31/99 - do Sr. Paulo Rocha - que
"dá nova redação ao inciso I do art. 211 da Lei nll8.287,
<:le 20 de dezembro' de 1991, que cIap6e sobre B

concessão do beneffclo do seguro-ciesemprego a
pescadores artesanais durante os períodos de defeso",
RELATOR: Deputado JORGE COSTA

PROJETO DE LEI N'i 859/99- - do Sr. Aldo Rebelo 
que "toma obrigatório o exame prévio de DNA para
a cremação de cadáveres",
RELATOR: Deputado HENRIQUE FONTANA

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINIS~ÇÃO ESERViÇO

PUBLICO

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Substitutivos (art. 119,11 e § 1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERAo
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMlssAo

Decurso:S8 sessão
Última Sessão: 1.6/06/00

PROJETO DE LEI NIl2.241199· do Sr. Adolfo Marinho
que "altera a !.el nIl 8.987. de 13 de fevereiro de 1995
que 'dispõe sobre o regime de concessão e~
da prestação de serviços públicos previstos no art. 175
da Constituição Federal, e dá outras provid6ncias',
prevendo o ressarcimento dos usuários que realizarem
Investimentos visando à expansão da rede de serviços
públicos, na tonna que determinaM.
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETTI

PROJETO DE LEI Nll 2.463100 - do Sr. Pedro Canedo •
que "altera os prazos de validade do Certificado de
Regularidade cio FGTS e da Certidão Negativa de
Débito junto ao INSS".
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETTI

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE
RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SeSSOES)

Decurso: 5- sessio
Última sessão: 16.06.00

Projetos de Lei (art. 119, I, do RICD)

PROJETO DE LEI NA 695-A199 - do Sr. Dr. Hélio· que
"altera a redação do art. 10 da Lei ~ 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro".
RELATOR: Deputado EUNiclO OLIVEIRA
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PROJETO DE LEI N2 2.766/00 - do Sr. Odelmo Leão 
que "altera a Lei nl! 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que "institui o Código de Trânsito Brasileiro", para dispor
sobre a renovação da Carteira Nacional de Habilitação".
RELATOR: Deputado ALMIR SÁ

PROJETO DE LEI NI! 2.891/00 - do Senado Federal
(PLS nl! 360/99) - que "altera dispositivos da Lei nl!
9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito
Brasileiro, de modo a permitir dispensa de exame de
saúde a categorias profissionais especificas'.
RELATOR: Deputado EDINHO ARAÚJO

Substitutivo (art.119, 11, do RICO)

AS PROPOS/ÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERAO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nll 2.232199 - do Sr. Miro Teixeira 
que "promove alterações na Lei nll 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito
Brasileiro'.
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE

PROJETO DE LEI Nll 2.646/00 - do Sr. Pedro Celso 
que "altera a Lei n12 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que institui o Código de- Trânsito Brasileiro, para
estabelecer obrigatoriedade de interposição de recurso.
nos termos que especifica".
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 407-GJ96, .. PRECATÓRIOS

(SUBSlITUtlVO DO SENADO)

AVISO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMEN>TO
DE EMENDAS(1Q,SESSÕES)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
(Art.. 202, § 3°)

Decurso: ga Sessão
Última sessão: 19.06.00

SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL à Proposta de
Emenda à Constituição nll 407-G, de 1996 - que ·a1tera
a redação do artigo 100 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado MILTON MONTI.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 98..A/99 .. vrCE-PREFEITO

AVISO

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (10 SESSÕES)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
(Art. 202, § 3°)

Decurso: 2a Sessão
Última sessão: 29.06.00

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nl! 98~A,
de 1999 - do Sr. Fernando Zuppo e Outros ~ que "altera
o art. 30 da Constituição Federal, para acrescentar
inciso conferindo competência ao Município para
determinar atribuições de Vice-Prefeito".
RELATOR: Deputado JOAQUIM FRANCISCO.

~JOTp..:

F·:Jnt>Jl.ILÃR:O Pt..RA Ef",1EI r-lA':: DI:':POi'líV:::L
N:·'.o ::,I::CF:ETARI A:: DfS C\)!,1f ;:::fJFS.

HOF:/i.;;10 DE OP.OO AS 12.GÚ E 1~),3(} ÀS 18.30

(Encerra-se a sessão às 20 horas e 40 minu-
tos).



Junho de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

ATOS DO PRESIDENTE

Quinta-feira 15 31735

o PRESIDENTE. DA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1 Q, item r, alinea lia", do Ato da Mesa n2 205, de 28 de
junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo

35, item r, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,

ANTONIO TIDEI DE LIMA, ponto nQ 113.392, do cargo de Assessor
Técnico Adjunto B, CNE-10, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, que exercia no Gabinete do Presidente, a partir de
15 de junho do corrente ano.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 14 de junho de 2000.

~;;;L TEMER
sidente
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~

O PRESIDENTE DA CAM:ARA DOS
I

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1º, item I, al1nea "ali, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de
junho de 1990,

RESOLVE exonerar I de acordo com o artigo

35, item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, LUIS

GERALDO DE OLIVEIRA GALvAo, ponto nº 112.354, do cargo de

Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15 , do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, que exercia na Coordenação de

Programas Especiais, da Diretoria Administrativa, a partir de
15 junho do corrente ano.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, eIt!_~~ de jJ,:mhcL----u.-e---ZOUÓ-:--
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..
O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1º, item Ir al1nea lia", do Ato da Mesa nQ 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, JOÃO

LUIZ DE OLIVEIRA, ponto nQ 112.368, do cargo de Assistente
Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, que exercia na Coordenação de Programas

Especiais, da Diretoria Administrativa, a partir__de 15- junho

do corrente ano.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 14 de junho de 2000.



31738 Quinta-feira 15 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

Q. PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

lia 11 ,

.
RESOLVE

do Ato da Mesa nQ 205, de 28 deartigo 1 9 , item I, allnea
junho de 1990,

exonerar, de acordo com o artigo

35, item l, da Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JONIA

MARIA DE LIMA POMPEU, ponto nQ 111.989, do cargo de Assessor
Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do Partido

Socialista Brasileiro.

CAMARA DOS DEPUTADOS, em 14de junho de 2000.
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A

O 'PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1º, item r, alínea "ali, do Ato da Mesa nQ 205, de 28 de
junho de 1990,

RESOLVE exonerar r de acordo com o artigo 35,

item l, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, LUIS

HENRIQUE LIMA CALAND, ponto nº 112.054, do cargo de Assessor

Técnico Adjunto C, CNE-12 r do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, que exercia no Gabinete do Presidente, a partir de

15 de junho do corrente ano.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 14 de j ]Jnl1.o

•
EL ~R
sidente

de 2000 .
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-O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1º, item l, allnea lia", 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, MARIA
DE LISIEUX AMADO, ponto nQ 111.643, do cargo de Assistente

Técnico de Gabinete 1 CNE-09 I do Quadro de Pessoal da Câmara

dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do Partido

Socialista Brasileiro.

CÂMARA nos DEPUTADOS, em 14 de junho de 2000.
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.....
O PRESIDENTE DA CAMARA 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 l, da Lei n Q 8.112, de 11 de dezembro de 1990, PEDRO

ORLANDO PETRERE JUNIOR, ponto nQ 113.363, do cargo de Assessor

Técnico Adjunto B, CNE-IO, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, que exercia no Gabinete do Presidente, a partir de
15 de junho do corrente ano.

cAMARA DOS DEPUTADOS, em 14 de junho de 2000.

~TEMER
1'1~~~idente
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,..
O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 10, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de'

junho de 1990,
RESOLVE tornar sem efeito, de acordo com os

§§ l° e 6° do artigo 13, da Lei nO 8.112, de 1990, a nomeação

de MI:LENA HBRRER.O MARQ'CES CASIMIRO para exercer, na Comissão

de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, da Coordenação de

Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, c cargo

de Assistente Técn~co de Comissão Adjunto J, C~E-15, do Q~adro

de Pessoal da Câmara dos Deputados.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 14 de junho de 20CO.
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o PRESIDENTE "-

DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alínea fia", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°,

item r:, da Lei nO 8.1~2, citada, JONIA MARIA DE LrMA-P~EU

para exercer, no Gabinete do Líder do ?artido Socialista

Brasi~e~ro, o ca~go de Assisten~e Técnico de Gabine~e Ad~un~o

C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,

criado pe:o artigo 2° do Ato àa Mesa nO 02, de 24 de fevereiro

de 1999.

cÂMARA DOS DE2UTADOS,. em 14 de junho de 2000.
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DEPUTADOS,

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo lº, item I, alinea "a ", do Ato da Mesa nº 205, de 28 de
junho de 1990 I e o artigo 6Q da Lei nQ 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

~SOL~ nomear f na forma do artigo 9º, item

II, da Lei nº 8.112, citada, MARIA DE LISIEUX AMADO para

exercer, no Gabinete do Lider ào Partido Socialista

Brasileiro, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto

Cf CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,

criado pelo artigo 2º do ~to da Mesa nº 02, de 24 de fevereiro

de 1999.

CAMARA DOS DEPUTADOS, em 14 de junho de 2000.

~. R
--p~~~\dente
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO e JUSTIÇA E DI! REDAÇÃO

51· LEGISLAI~RA - 211 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

ATA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA

EM 14 DE JUNHO DE 2000

Aos catorze dias do mês de junho de dois mil, às onze horas e dois

minutos, no Plenário 01 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se

ordinariamente a Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, sob

a Presidência do Deputado Ronaldo Cezar Coelho,.estando presentes os
.•,j'

Senhores Membros Titulares, Deputados Inald~ í.k~itão, tédio Rosa, Ary

Kara, Vice-Presidentes, Deputados ~~1f~",4BEmaSSi, Antônio Carlos

Konder Reis, Augusto Farias, Ayrton Xe(~êi, Bispo Rodrigues, Caio Riela,

Coriolano Sales, Edmar Moreira) [, Eduardo Paes, Fernando Coruja,
t -

Fernando Gonçalves, Geovan, ,Freitas, Geraldo Magela, Jaime Martins,
,li.:

oêo Paulo, José Ant6ntCi>i ~Imeida, José Dirceu, José Genoíno, José, ,

Roberto Batochio, Jutahy Júnior, Léo Alcântâfé, Máfêelo Déda, Mendes

Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Nelson Marchezan, Nelson Otoch, Ney

opes, Nilmar Ruiz, Osmar Serráglio, Paulo Magalhães, Renato Vianna,

icardo Fiúza, Roland Lavigne, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Vilmar

Rocha, Waldir Pires, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra e os Senhores

embros Suplentes, Deputados Átila Lins, Bispo Wanderval, Bonifácio de

ndrada, Djalma Paes, Gustavo Fruet, Jair Bolsonaro, Mauro Benevides,

ax Rosenmann, Nelson Marquezelli, Odílio Balbinotti, Pompeo de

attos, Professor Luizinho, Robson Tuma, Rubens Furtan, Sérgio Reis,

ic Pires Franco e Wagner Salustiano. Deixaram de registrar suas

resenças os Senhores Membros Titulares, Deputados Cezar Shinner,.

ira Nogueira, Henrique Eduardo Alves, Ibr him Abi-Ackel, Júlio Delgado,
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Luciano Bivar, Nair Xavier Lobo e Osvaldo Sobrinho. O Deputado Pedro

lrujo apresentou justificativa de faltas, para o período de vinte dias, a

partir do último dia trinta de maio, nos termos do art. 235, combinado com

o parágrafo único ~o art. 236, do Regimento Interno, e §40 do Decreto

Legislativo n.o 7, de 1995. ABERTURA: Havendo número regimental, o

senhor Presidente declarou aberta a reunião, passando ao exame da Ata

da Trigésima Primeira Reunião Ordinária, realizada no dia treze do

corrente mês. A requerimento do Deputado Roland Lavigne, foi

dispensada a leitura da Ata. Não houve discussão. Em votação, foi

aprovada por unanimidade a Ata. EXPEDIENTE: O Senhor Presidente

anunciou a presença de representantes da Fundação de Pesquisas,

Estudos Sociais e de Políticas Públicas - FUPESPP.. sediada na cidade
J l-

e Paulínea, São Paulo, apresentando-Ihes! {B~ cumprimentos dos
Jt'.. .' ti,

membros da Comissão. ORDEM DO {~J.f'7 1) PROJETO DE LEI N°

1.95211996 - do Sr. Luiz Mainardi - que "altera dispositivo da Lei na
!r:t

7.210, de 11 de julho de 1984, qúe 'institui a Lei de Execução Penal".
11

J
•

Relatora: Deputada Zulaiê I Cobra. Parecer: pela constitucionalidade,
, . 4;

uridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição. Foi concedida

ista ao Deputado lédio Rosa, no dia trinta de maio do corrente ano. O

eputado lédio Rosa manifestou-se favoravelmente ao parecer da

e1atora. Em votação, foi aprovado por unanimidade o parecer da

elatora. 2) PROJETO DE LEI NO 1.043-811995 - do Superior Tribunal

i1itar - que "acrescenta inciso ao artigo 9° da Lei nO 8.457, de 4 de

tembro de 1992, que 'organiza a Justiça Mifitar da União e regula o

uncionamento de seus serviços auxiliares". Relator: Deputado Paulo

agalhães. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

egislátiva deste e do Substitutivo da Comissão de Relações Exteriores e

fesa Nacional, nos termos do substitutivo. A Deputada Zulaiê Cobra

da matéria, tend sido concedida pelo Senhor

De'" '\ 17?303f'.7 I,JlINI~A\
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Presidente. 3) PROJETO DE LEI N° 2.862-Al1997 - do Superior Tribunal
,

Militar - que lIaltera dispositivos da Lei nO 8.457, de 4 de setembro de

1992, e dã outras providências". Relator: Deputado Paulo Magalhães.

Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, nos

termos do substitutivo. A Deputada Zulaiê Cobra solicitou vista da

matéria, tendo esta sido concedida pelo Senhor Presidente. 4) PROJETO

DE LEI N° 1.736-8/1996 • do Sr. Jair Bolsonaro - que "proíbe o uso de

vocábulos estrangeiros nos casos que especificall
• Relator: Deputado

Renato Vianna. Parecer: pela inconstitucionalidade e, no mérito, pela

rejeição. Foi adiada a discussão a requerimento do Deputado lédio Rosa,

no dia trinta de maio do ano em curso. Os Deputados lédio Rosa, Inaldo

Leitão e Zulaiê Cobra convergiram no entendimento,Qe que a matéria era

inconstitucional. Os Deputados José Genoíno, F,e~~ndo Coruja e Sérgio
, I l t

Miranda manifestaram-se contrariamer~~ (~b" parecer do Relator. O

Deputado Inaldo Leitão solicitou vista" da matéria, tendo esta sido
1.,. .,

ncedida pelo Senhor Presidente. 5) PROJETO DE LEI
,1

OMPLEMENTAR N.o 220/1998 - do Senado Federal (PLS N.o
I -

'/ -,
19/1995) - que "dispõe '1sobre o sigilo das operações de instituições

nanceiras e dã outras providências". Relator: Deputado Ney lopes.

Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no

érito, pela aprovação deste e das emendas da Comissão de~inan~s e
---

rioutação, nos termos do Substitutivo. Foi concedida vista conjunta aos

eputados Inaldo Leitão e Fernando Coruja. no dia dezenove de janeiro

o ano em curso. O Deputado léo Alcântara apresentou-voto em

eparado, no dia treze de junho do ano em curso. Os Deputados José

enoíno e Fernando Coruja apresentaram votos em separado na

resente data. Iniciada a discussão, os Deputados Léo Alcântara, José

enoíno e Fernando Coruja procederam à leitura de seus respectivos

otos em separado. Discutiram a matéri os Deputados Ricardo Fiúza,
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Mar~lo Oéda, Waldir Pires, José Roberto Batochio, Sérgio Miranda, José
, "":1

Genoíno, Femandó Coruja e Inaldo Leitão. Os Deputados Inaldo Leitão,

Fernando Coruja, Marcelo Oéda, José Genoíno, Ricardo Fiúza 1= José

Roberto Batochio solicitaram vista conjunta da matéria, tendo esta sido

concedida pelo Senhor Presidente. Em segu"a, o Senhor Presidente

convidou os Senhores Membros e Lideres a comparecerem à sala da

Presidência da Comissão, na próxima terça-feira, dia vinte do corrente

mês, para tratarem da matéria discutida com o Deputado Ney Lopes,

Relator. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor

Presidente encerrou ,a presente reunião às treze horas e quarenta e oito

minutos, convocando outra para a próxima quinta-feira, às dez horas. E,

para constar, eu,Ú~rgiO sampaio ~!llltreiras de Almeida,

Secretário, lavrei a presente Ata, je, depois ~~ ,aprovada será assinada

pelo Senhor Presidente \e e~~minh~~,'.~ (fI publicação no Diário da

Câmara dos Deputados. Deputado Ronaldo Cezar R~t'~o./l-

\ lfR(}, ~.~ 4~
~ \ I

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO
TERMO DE REUNIÃO

No dia 14 de junhe-de 2000-,- -delxõú -aã- ser realizada a

Reunião Ordinária destinada à apreciação da Pauta nQ 1312000, no Plenário 12,

Anexo 11, da Câmara dos Deputados. A Lista de Presença registrou o

comparecimento _d9ª _seguintes Deputados: Alexandre Santos,- Avenzoar

Arruda, José Múcio Monteiro, Laíre Rosado, Luciano Castro, Medeiros, Nilton

Capixaba, Paulo Paim, Pedro Celso, Pedro Henry e Ricardo Barros, titulares;

Almerinda de Carvalho, Arnaldo Faria de Sá, Djalma Paes, Edinho Bez,

Eurípedes Miranda, G~ovan F!ei!as, tá Militão e ~~~~ .~imentel, suplentes.

Para constar, eU/~..:....:-.ç...:.~.~Anamélia Ribeiro

Correia de Araújõ, Secretária, lavrei o presente Termo, que irá à

publicação.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Ata da 68 reunião, realizada em 14 de junho de 2000

Aos quatorze dias do mês de junho do ano de
dois mil, às quinze horas, no plenário número doze
do Anexo II da Câmara dos Deputados, reuni
ram-se, ordinariamente, os membros da Comissão
Especial destinada a proferir parecer à Proposta
de Emenda à Constituição nO 618-A, de 1998, do
Poder Executivo, que "acresce inciso ao artigo 20
da Constituição Federal", incluindo os bens da
União o patrimônio genético, sob a presidência do
Senhor Deputado Valdeci Oliveira, Segundo Vi
ce-Presidente. Presentes os Senhores Deputados
Gerson Gabrielli, Presidente, B. Sá, Dilceu Spera
fico, Hugo Biehl, Jorge Costa, Luiz Bittencourt,
Max Mauro Padre Roque, Raimundo Santos, Ri
carte de Fr~itas, Vanessa Grazziotin e Xico Graci
ano, titulares; Fernando Coruja e João Grandão,
suplentes. Deixaram de comparecer os Senhores
Deputados Adão Pretto, Ayrton Xerez, Carlos Pu~

ga, Cláudio Cajado, Cleonâncio Fonseca, Euler RI
beiro Fernando Ferro, Fernando Gonçalves, Fran
cisco' Rodrigues, Francistônio Pinto, Glycon Terra
Pinto, Moreira Ferreira, Nilson Pinto, Paulo José
Gouvêa, Pompeo de Mattos, Remi Trinta, Saraiva
Felipe, Saulo Pedrosa, Sebastião Madeira, Sérgio
Barcellos e Walfrido Mares Guia. O Senhor .I?epu
tado Adão Pretto justificou ausência por est~r em
missão oficial no I Encontro de Movimentos €i Enti
dades que Atuam no Campo", de treze a quinze de
junho do corrente ano, na cidade de São Mate
us/ES. Ata - Abertos os trabalhos, o Senhor Presi
dente colocou em apreciação a Ata da quinta reu
nião, cuja leitura foi dispensada, por solicitaç~o do
Senhor Deputado Padre Roque, tendo em vista a
distribuição de cópias aos membros da Comissão.
Em discussão e votação, a Ata foi aprovada. Expe
diente - O Senhor Presidente informou o recebi
mento de correspondência do Senhor José Sarney
Filho Ministro de Estado do Meio Ambiente, confir
mando presença na reunião de audiência pública,
dia vinte e um de junho vindouro. Ordem do Dia 
1. Audiência Pública com a Senhora Senadora Ma
rina Silva. Após esclarecer sobre os procedimen
tos regimentais que norteariam os trabalhos, o Se
nhor Presidente passou a palavra à expositora. No
perlodo de debates discutiram a matéria os Senho
res Deputados Ricarte de Freitas, Relator, Padr~

Roque, Vanessa Grazziotin e Jorge Costa. ~. Deli
beração de requerimentos para comparecimento
em reunião de audiência pública: 1. Do Senhor De
putado Fernando Ferro, convida.ndo a Do~tora J~

Iiana Santilli, Promotora de Justiça do Meio Ambl-

ente do Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios e o Doutor Laymert Garcia Santos, Pro
fessor da Unicamp/SP. Em votação, o requerimen
to foi aprovado; 2. Do Senhor Deputado Valdeci
Oliveira, convidando a Senhora Gisela Alencar,
Presidente da Comissão de Meio Ambiente da
Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Fede
ral. Em votação, o requerimento foi aprovado.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
encerrou a reunião, às quinze horas e cinqüenta
minutos, antes convocando reuniões para os dias
vinte e vinte e um de junho, destinadas à Audiência
Pública. E, para constar, eu, , Edla Calheiros Bis
po, Secretária, lavrei a presente Ata que será assi
nada pelo Presidente e encaminhada à publicação
no Diário da Câmara dos Deputados, juntamente
com as notas taquigráficas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Valdeci Olivei
ra) - Declaro abertos os trabalhos desta Comissão
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição nO 618, de-1-998;- do Poder
Executivo, que acresce inciso ao art. 20 da Constitui
ção Federal- Patrimônio Genético.

Encontra-se sobre as bancas cópia da ata da sa
reunião. Indago da necessidade de sua leitura.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Sr. Presi
dente, solicito a dispensa da leitura da ata

O SR. PRESIDENTE (Deputado Valdeci Olivei
ra) - Dispensada a leitura da ata.

Em discussão a ata.
Não havendo quem queira discuti-Ia, passamos

à votação.
Os Deputados que a aorovam perm~neçam

como se encontram. (Pausa.)
A ata está aprovada.
Informo aos Srs. Deputados que esta Presi

dência recebeu comunicação do Sr. José Sarney
Filho Ministro de Estado do Meio Ambiente, confir
mando sua participação na reunião do próximo dia
21 de junho, quarta-feira, às 14h30min, em au
diência pública.

Ordem do Dia.
A presente reunião destina-se à realização de

audiência pública com a presença de S. Exa. a Sra.
Senadora Marina Silva, a quem, com muito prazer,
convido a compor a Mesa.

Informo ainda que existem requerimentos so
bre a mesa, os quais apreciaremos logo após os
debates.

O tempo regimental para a exposição é de
vinte minutos, prorrogáveis a juizo da Comissão.



O patrimônio genético é a informa
ção de origem genética contida no todo
ou em parte de espécime vegetal, micro
biano ou animal em substâncias proveni
entes de metabolismos desses seres vi
vos e de estratos obtidos desses organis
mos vivos ou mortos encontrados em
condições em in situ ou mantidos em co
leções ex situ, desde que coletados em
condições in situ no território nacional na
Plataforma Continental, no mar territorial
ou na zona econOmica inclusiva.

Chamo a atenção para o fato de que se consi
derarmos, dessa forma, os nossos recursos gené
ticos como uma informação, portanto, algo virtual,
além de, como acabei de dizer, não termos como
mensurar, estaremos levando isso a algumas im
plicações. E é por isso que a tramitação da PEC
deve ser concomitante ao que está acontecendo
com os projetos de lei ao lado, porque, no projeto
de lei do Senado Federal - que é diferente do que
apresentei, muito embora tenha sido fruto de ação
minha a instalação desse debate -, definimos de
forma diferente daquilo que acabei de ler anterior
mente.

Art. 20. São bens da União:

I - os que atualmente lhe pertencem e
os que lhe vierem a ser atribufdos.

E cita os recursos naturais da platafor
ma continental e da zona econômica, recur
sos minerais e os do subsolo, as terras tra
dicionalmente ocupadas pelos fndios. O in
ciso XII diz o seguinte:

XII - O patrimônio genético, exceto' o
humano, cabendo à lei definir as formas de
acesso e exploração.

Com isso estamos instituindo na Constituição
que nosso patrimOnio genético é um bem da União.
Até af não há grandes divergências com relação a
essa definição. Em princfpio, portanto, há um certo
acordo de que os nossos recursos genéticos e bioló
gicos se constituem bens da União.
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Não serão permitidos apartes durante a exposição O problema que temos de observar é que
da nobre Senadora. Os Deputados que quiserem essa PEC está servindo como base de fundamento
debater a matéria poderão fazer suas inscrições para outro projeto do Governo em que existe a de-
junto à Secretaria. No perfodo de debate, que finição desse patrimônio genético. Af, sim, vamos
acontecerá após a exposição, o tempo regimen(al ter algumas implicações que devemos observar.
destinado a cada Parlamentar inscrito é de três mi- Se, em princfpio, concordamos com esse conceito,
nutos. em que pese termos de fazer alguns questiona-

Esclareço ainda que a reunião está sendo gra- mentos a partir do momento em que estamos di-
vada e solicito aos Srs. Deputados que falem ao mi- zendo que tudo isso se constitui bem da União, es-
crofone, declinando seu nome. tamos dando a titularidade para o Estado brasilei-

Iniciando os nossos trabalhos, concedo a pala- ro, assim como demos a titularidade com relação
. vra à nobre Senadora Marina Silva, pelo prazo de vin- aos minerais, por exemplo. Então, são bens da
te minutos. União. Entretanto, quando estamos tratando des-

A SRA. SENADORA MARINA SILVA - Sr. Pre- ses bens minerais, eles são mensurados, pode-se
sidente, Srs. Deputados, primeiro, quero agradecer à fazer a aferição concreta do seu valor.
Comissão a oportunidade e dizer que estamos viven- Quando se fala do patrimônio genético do
do momento bastante oportuno para fazermos essa Pafs, porém, se se tratar esse pa!rimônio como in-
discussão, exatamente no bojo de uma série de de- formação, não há como se fazer essa quantifica-
núncias que estão ocorrendo em função de contrato ção, na medida em que se parte de conceito alta-
firmado entre a Organização Social BioAmazônia e a mente sofisticado, moderno, poderfamos dizer. No
multinacional Novartis. entanto, do ponto de vista da realidade dos pafses

V. Exas. são conhecedores da polêmica envol- em desenvolvimento, fica muito diffcil de se fazer
vendo esse contrato. De sorte que estamos neste mo- duas coisas fundamentais quando se está regulan-
mento discutindo a PEC apresentada pelo Governo, do acesso a qualquer bem, a saber: a fiscalização
instituindo que o patrimônio genético, exceto o huma- e o controle.
no, deverá ser considerado como bem da União. E, Diz o texto do projeto de lei do Governo, associ-
aqui ao lado, teremos a instalação da Comissão ando essa visão de bem da União:
Especial- e espero que aconteça - que vai avaliar os
projetos reguladores do acesso aos nossos recursos
ger1éticos e biológicos.

A Constituição de 1988, no seu art. 20, define
os seguintes aspectos - e não vou ler todos os inci
sos, mas apenas alguns que considero importan
tes:
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Na definição do projeto do Senado Federal, conhecimento do saber das populações tradicio-
são os recursos genéticos material genético de va- nais vai por água abaixo. Por quê? Porque já não
lor real ou potencial, incluindo-se a variabilidade se trata mais de um conhecimento dos kaingángs,
genética de espécies de plantas, animais e micro- dos kayapós, dos kaxinawás ou dos kulínas. É um
organismos integrantes de diversidade biológica conhecimento da União. Portanto, esta é que fará
de interesse socioeconômico atual ou potencial, a mediação entre aqueles que querem acessar os
para utilizaçêo imediata ou no melhoramento ge- conhecimentos tradicionais. Então, teremos impli-
nético na biotecnologia e em outras ciências, ou cações que, do meu ponto de vista, são questiona-
em empreendimentos afins. das eticamente, porque esses conhecimentos não

No caso aqui, estamos tratando de algo que podem.ser confundidos com o~ de um pesquisador
também como nos casos dos recursos minerais é que vaI lá e faz um banco de Informações no seu
tangivel: pode-se mensurar. O acesso é realizado computador, seja lá de que forma.
em relação aos meios utilizados para a informação Esse é um conhecimento milenar, secular,
- plantas, microorganismos, animais, insetos e as- passado de geração a geração. É um conhecimen-
sim por diante. Então, há algo a ser acessado. Qu- to difuso, porque é partilhado por diversas comuni-
ais as implicações quando trato disso apenas dades. Conrad Gorinsky acabou de patentear uma
como informação? Suponhamos que alguém quei- variedade de plantas com a qual está sendo produ-
ra entrar na Floresta Amazônica. Vou pegar o zido um anticoncepcional. Esse saber é partilhado
exemplo do seringal onde nasci, o Seringal Baga- pelos índios uapixunas, no Estado de Roraima e
ço. Digamos que esse alguém soube de informa- na Guiana Francesa, por exemplo. Nesse caso,
ções a respeito da batata surucucuína. Ele pode como vamos definir que tudo isso se constitui bem
muito bem argumentar que não está querendo da União, se é um saber dessas comunidades?
nada com aqueles recursos naturais silvestres que Há também outras implicações. Por exemplo:
há ali e que está apenas entrando na floresta, mas existem vários Estados que já fizeram suas leis de
ele pode detectar informações que o Governo não acesso. Acredito correto que eles tenham essas
tem como controlar, porque não há uma associa- leis, no caso do Acre e do Amapá. Com a aprova-
ção entre a informação e a origem desta, que, em ção da PEC e com a definição do PLC do Governo,
última instância, é a planta, o animal ou o inseto. automaticamente os Estados perdem qualquer
De sorte que podemos estar fazendo algo alta- possibilidade de legislar sobre seus recursos ge-
mente sofisticado e abrangente, com a aprovação néticos e biológicos.
do pr~jeto, mas que aca~a tendo implicações mui- Podemos dizer que já há uma lei da União
to sé.nas,. do ponto de vista do seu controle e da que responderá por tudo isso, mas sabemos que
sua fIscalização. existe uma competência particular dos Estados e

Tivemos até o cuidado de verificar como é feito Municípios, que deve inclusive ser incentivada,
esse estudo, para checarmos essa informação. Des- como forma de fazer com que eles fiscalizem e
cobrimos que existe um aparelho, que nem sei se controlem. Não é possível que um Estado, na figu-
existe no Brasil, chamado screening, que poderia ra da União, consiga fazer tudo isso. Se, de repen-
nos dar as informações genéticas a respeito dessas te, desresponsabilizarmos completamente os
espécies, traduzidas e manifestadas na forma de co- Estados e Municípios, teremos algo que é transfe-
res. Um aparelho desses custa 50 milhões de dóla- rido meramente para a esfera da União. E sabe-
res. Fico imaginando como estaríamos cuidando des- mos que, sobre isso, há uma discussão polêmica,
sas informações, para evitar que possam sair de for- porque hoje ocorre um debate sobre a descentrali-
ma a serem pirateadas, se sequer dispomos dos mei- zação da fiscalização e do controle, principalmen-
os para fazer a aferição de como elas podem estar te na esfera ambiental, em que há o fortalecimento
sendo extraidas. das unidades ambientais no âmbito dos Estados-

Outro aspecto: quando tratamos do conheci- e essa tem sido uma política do Ministério do Meio
mento como informação, os índios, os caiçaras, os Ambiente.
seringueiros, os caboclos e os ribeirinhos têm in- Não digo que, a priori, tenhamos de ter uma
formação sobre as plantas, os animais, os insetos posição contra a PEC apresentada pelo Governo,
etc., porque têm conhecimentos associados a es- mas ressalto a necessidade de que fiquemos aten-
ses recursos naturais. Se tudo isso é informação e tos para o fato de que a referida PEC tem como
se esta passa a ser patrimOnio da União, logo o re- desdobramento o PLC. E, no referido projeto de lei
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complementar, o Estado receberá plenos poderes autoridade competente, aquele que faz o requeri-
sobre todas e quaisquer informaçOes oriundas de menta para a intervenção em termos de pesquisa e
recursos genéticos e biológicos. Ora, se o Estado a anuência daqueles que, de acordo com a Consti-
terá competência para estatizar essas informa- tuição brasileira, têm autonomia para o usufruto de
çOes, este também terá competência para privati- seus recursos naturais, exceto os minerais.
zá-las quando lhe aprouver. Se aprovarmos um texto que retira a compe-

Uma coisa é a informação como possibilida- tência dessas comunidades, estaremos, na verda-
de ou puramente algo virtual; outra coisa é quando de, dando à União um poder que, de acordo com a
se trata de informação atualizada. Quando a infor- mesma Constituição brasileira, ela não tem no que
mação se concretiza em estudo real com determi- se refere aos recursos naturais das comunidades
nada resposta, o Governo poderá negociar essa indlgenas principalmente.
informação atualizada com determinada empresa. Portanto, Sr. Presidente, desejo ponderar em
Que forma de controle a sociedade terá? Além das breves palavras esses aspectos que considero bas-
implicaçOes citadas anteriormente, essa interme- tante significativos. Tenho muito medo da definição
diação poderá ser feita também no que se refere sofisticada e moderna de tratarmos como informação
aos saberes das populações tradicionais. Assim se não tivermos os meios necessários para a fiscali-
sendo, as implicações são inúmeras e de caráter, zaÇao e o controle, principalmente porque nao terla-
inclusive, polltico. mos como ter participaçêo social nesse processo de

Sou partidária da idéia de que devemos ter controle.
cuidado com a visão privatizante do atual Gover- Julgo muito difícil termos, por mais sofisticadas
no. Também temos de ficar atentos ao fato de que que sejam algumas ONGs interessadas nesse assun-
uma visão excessivamente estatizante pode nos to - e não temos tantas sofisticadas assim -, condi-
levar a algumas armadilhas, como a de conceder- çOes de comprar o referido aparelho que citei no valor
mos a quem tem o poder de privatizar determina- de 50 milhões de dólares.
das in!ormaçôes que nada ~ais são. do ~ue bens De sorte que as ponderações são no sentido
aSSOCiados a recursos genéticos e biOlógicos. de estarmos aqui criando instrumentos legais para

Considero que este debate poderá ficar mais o acesso aos nossos recursos genéticos e biológi-
rico. Soube de um requerimento em que se preten- cos que, talvez por serem avançados demais, não
de o convite ao Prof. Laymert Garcia Santos e à sejam aplicáveis à nossa realidade. Aliás, seriam
Ora. Juliana SantilJi para um debate a esse respei- aplicados à realidade de pouqurssimos parses,
to. Tenho a absoluta certeza de que o debate será nos termos propostos no PL do Governo.
bast~nte enriquecido pela pre.sença desses dois O SR. PRESIDENTE (Deputado Valdeci Olivei-
convidados, porque a Ora. Juhana abordará essa ra) _ Agradeço à Senadora Marina Silva.
questão do ponto de vista do Direito, e o Prof. Lay-
mert discutirá algo que vem fazendo há muito tem- Passamos agora, ~ntã?, aos deb~tes ..
po, principalmente com a ajuda de Vandana Shiva, ~om a palavr~ o primeiro orador Inscnto, Depu-
que é a conceitualização do saber das populaçOes tado Rlcarte de Freitas, Relator da PECo
tradicionais e a autonomia referente a esse saber. O SR. DEPUTADO RICARTE DE FREITAS -

Tenho ouvido algumas pessoas dizerem que Sr. ~resi~ente, quero c~mprimentar a Senadora
o projeto do Senado atribui poder bastante exage- Manna Silva e. os demaiS Deput~dos present~s.
rado às comunidades tradicionais, e que o certo é Exatam~nte hOJe pudemos ver a dlmensã.o e a Im-
a mediação. Digo que nada está tão mediado e de portâncl.a do assunto ora ~m pauta e em d1S~US5ão

forma tão clara quanto o projeto do Senado. Nele na ~omlssão da AmaZÔnia e de DesenvolVimento
estamos prevendo uma relação tripartite, compos- Regional.
ta, em primeiro lugar, pelo Estado brasileiro, a au- O acordo entre a BioAmazônia e a Novartis trou-
torídade competente para dar a permissão para xe exatamente a público esse debate e estendeu sua
qualquer pesquisa que venha a ser realizada, importância. Aliás, a discussão hoje mostrou com cla-
como os contratos em termos de bioprospecção; reza a importância nao só dessa PEC como da dis-
em segundo lugar. há a parte requerente, aquela cussão da Lei de Acesso.
interessada em fazer a pesquisa, o estudo, enfim, Ressalto as palavras do Deputado Fernando
o contrato; e, em terceiro lugar, a a .uência das po- Gabeira, quando fala nao só da importância, mas da
pulações tradicionais. Então, a relação envolve a urgência em que se dê exatamente algumas defini-



Portanto, o aceno para o problema foi muito
apropriadamente feito. Outro asp~cto que, desde
que comecei a participar deste debate, tenho notado
foi levantado, também com muita propriedade, pela
Senadora Marina Silva - e quero apenas ressaltar
sua importância. Refiro-me ao problema da fiscaliza-

Também não vejo grandes divergências
quanto à questão de o patrimônio genético ser in
cluldo nos bens da Uniao. Agora, acredito, sim,
que a grande discussão começará exatamente no
acompanhamento simultâneo, junto com o PLC
que trata do acesso aos recursos genéticos. Preci
samos aproveitar o tempo. Vejo que a convocação
de outras pessoas a aqui comparecerem poderá
nos ajudar a esclarecer essa questão cada vez
mais. Realmente, esse é um assunto que poucos
conhecem profundamente e, sem dúvida nenhu
ma, nos levará a grande debate.

A preocupaçao de S. Exa. com relação ao co
nhecimento das comunidades indígenas (;leve ser
levada em consideração. É preciso discutir com
clareza, e é" necessário também que tenhamos ins
trumentos para assegurar não só aquilo que é dire
ito e patrimônio do povo brasileiro, mas para que
possamos dar um basta à biopirataria ou impedir
que l1oss0s recursos continuem a ser levados para
fora.

Portanto, Sr. Presidente, o momento é muito
oportuno. A audiência pública da manhã de hoje
mostrou principalmente um recuo até da própria
BioAmazônia, no sentido de que reconheceu po
der voltar a rediscutir o contrato, desde que isso
possa atender ao interesse das partes, numa con
fissao explfcita de que o fizeram atendendo ape
nas aos interesses ali manifestados. É claro que a
Novartis, como aquela que vem de fora, quer levar
o beneficio, quer fazer sua pesquisa, sua prospec-
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ções nesse caso. Precisamos realmente dar anda- Çao, pagando uma miséria por tudo aquilo que é direi-
mento a essa questão o quanto antes, porque consi- to e patrimônio nosso.
dero esse talvez o maior patrimônio que temos, exa- Sinto-me satisfeito com as observações da
tamente o patrimônio genético. Senadora Marina Silva. Estamos iniciando um pro-

Quando entramos no século XXI, e toda a dis- cesso exatamente de conhecimento, e há muita
cussao daqui para a frente será em cima da biodiver- coisa para ser vista. Com certeza, é preciso estar-
sidade, da prospecção da biotecnologia, ainda en- mos todos atentos, porque outros contratos podem
contramos uma entidade de caráter social financiada estar sendo gerados, formulados nas madruga-
pelo Governo que trata de contrato de seu interesse, das, no escondido. É necessário que outros, como
como foi o caso do laboratório sulço, propiciando to- o professor que os denunciou, também possam
dos os benefícios, aquilo que entende que lhe asse- ajudar-nos a dar conhecimento à sociedade brasi-
guraria a lei, sem sequer considerar que é um patri- leira desses fatos, para que essas coisas não
mônio que não lhe pertence, fazendo com que esteja- aconteçam mais neste País.
mos dando e incentivando - como dito pela Deputada Então, sinto-me muito animado com essa dis-
Vanessa Grazziotin hoje - realmente um atestado à cussão, no sentido de que poderemos estendê-Ia,
legalização da biopirataria. acredito, a todos os segmentos da sociedade, nao só

Portanto, vejo esse assunto com muita preo- à comunidade cientrfica, que tem muito a contribuir,
cupação, Senadora, e são muito importantes as mas também a todos aqueles que já começam a ter
considerações de S. Exa. com relação à Lei de - consciência de que a biodiversidade, a biotecnoJogia
Acesso e de co'mo poderemos encaminhar a ques- e esse patrimônio genético são, na verdade, o grande
tão. bem e a grande discussão do século que estamos ini

ciando.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Valdeci Oli

veira) - Obrigado, nobre Deputado Ricarte de Frei
tas.

Dando continuidade aos debates, concedo a
palavra ao nobre Deputado Padre Roque, que dispo
rá de três minutos.

OSR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Sr. Presi
dente, Sr. Relator, nobre Senadora Marina Silva,
acredito que a nossa convidada acertou na mosca
quando falou dos três ou quatro problemas fulcrais
desse projeto.

Por isso mesmo a redação sucinta - diria quase
nua ---da-emenda constitucioffal deve ser repensada
de alguma forma, desde o problema da conceituação,
porque não temos ainda um conceito definido e acei
to. E me recordo de que uma das grandes discussões
que tivemos nesta Casa, na Lei de Patentes, na LeL
de Cultivares, foi exatamente sobre o conceito. Por
que uma vez definido o conceito temos a abrangência
e, também, as limitações do próprio conceito. Essa é
uma discussão que ainda não fizemos de forma sufi
ciente nesta Casa.



Parabéns, Senadora, pela sua breve, mas bri
lhante e precisa observação. Espero que consiga
mos dar conta disso nos debates que faremos daqui
para frente.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Valdeci Olive
ira) - Obrigado, Padre Roque.

Com a palavra a Deputada Vanessa Grazzio
tino S. Exa. dispõe de três minutos.

Tivemos batalhas homéricas nesta Casa
quando se falou dos transgênicos, e estamos
agora no mesmo campo. E, por incrfvel que pare
ça, Deputados que votaram a favor de certas pro
postas e da liberalização dos transgênicos já es
tão revendo as próprias posições. Alguns foram à
Europa, há poucas semanas, e retornaram com
nova visão. Sociedades mais cultas e, principal
mente, mais democráticas do que a nossa têm
muito mais- preocupação com o futuro de seu
povo. Neste Pars, em geral, preocupamo-nos
com o rendimento imediato.
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çao e do controle. É voz comum na comunidade ci- A SRA. DEPIJTADA VANESSA GRAZZIOTIN
entlfica um pouco mais nacionalista aquilo que V. - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Senadora Marina
Exa. acabou de dizer agora e até de forma um pou- Silva, saudaçOes.
co jocosa, ou' seja, que não ~~mos se, nas ma- Antes de mais nada, Sr. Presidente, cumpri-
drugadas ne~te Pars, outros projetos semelhantes mento a Senadora Marina Silva. Reconheço pu-
ao da Nova~ls não e~tã? sendo elaborados e ev.e~- blicamente o papel que S. Exa. vem desempe-
tua/mente virão a prejudIcar amanha o povo brasllel- nhando nos últimos anos e sua luta a favor da
ro. aprovação de uma lei nacional que regulamente o

Quero ressaltar que ainda temos muito traba- acesso aos recursos genéticos.
lho pela frente, não tanto na elaboração, que é rela- Foi a Senadora a primeira a apresentar, no
tivamente simples, mas no convencimento da opi- Senado Federal, projeto de lei que regulamenta o
nião pública e na busca de apoios indispensáveis - acesso aos recursos genéticos, aprovado naque-
e principalmente no convencimento de uma banca- la Casa, a respeito do qual, a partir de agora, ini-
da Parlamentar, que infelizmente é muito mais priva- ciaremos, através de uma Comissão Especial, a
tizante do que o próprio Governo da República, do discussão. Ressalto também a necessidade de
que o próprio Poder Executivo nacional. Isso é pro- não só esta Comissão, mas também a Comissão
blemático. Muitas vezes, infelizmente, aqui se de- que está sendo instalada aqui ao lado - da qual
fendem interesses. E também isso, nobre Relator, grande parte dos membros desta Comissão parti-
V. Exa. acentuou hoje de manha, claramente. cipa também -, agilizarem seus trabalhos.

Participei de inúmeras discussões nesta Na manhã de hoje discutimos algo extrema-
Casa em que os interesses afloram, interesses mente grave, que não estarramos discutindo se-não
muitas vezes compartilhados por membros desta fosse a coragem de um membro de um conselho de
Casa. Portanto, quando fizermos aquela que acre- administração dessa organização social em denun-
dito uma das mais importantes legislações, inclu- ciá-Io publicamente. E as denúncias não são ape-
indo nos bens da União, de forma não absoluta e nas essas; envolvem vários outros contratos, várias
definitiva, sem restrições, o patrimônio genético outras formas de exploração e de estudo da nossa
deste Pars, estaremos de fato legislando sobre biodiversidade e dos nossos recursos naturais, que
uma das coisas mais importantes para o próximo estão sendo desenvolvidos neste País sem qual-
milênio. quer controle, seja por parte do Governo Federal,

seja dos Governos Estaduais. Apenas dois Estados
no Brasil têm suas leis de acesso aprovadas.

No Estado do Amazonas, que tem a maior di
mensão territorial da Amazônia, a Assembléia Legis
latwa, ·por decisão -pofftica~ vem -freqüentemente-re':
jeitando a aprovação de uma lei que regulamente o
acesso. Somos testemunhas da dificuldade que o
Ibama tem de aplicar penalidades àqueles que prati
cam biopirataria.

Resta a todos nós, desta e da outra Comissão,
ao lado dos debates técnicos dos vários projetos,
oriundos do Senado, do Executivo e do Deputado
Jaques Wagner, procurar mobilizar e sensibilizar a
Casa para a necessidade de sua aprovação.

De manhã, brincava com a Senadora, dizendo
que neste Parlamento há uma competiçao para ver
qual projeto passa mais tempo tramitando no Con
gresso Nacional: o Estatuto do [ndio ou a Lei de
Acesso à Biodiversidade. O Governo Federal diz pu
blicamente da urgente necessidade de sua aprova
ção, mas, na prática, não é assim que age.



Há necessidade de o Brasil investir em pes
quisas tecnol6gicas, cientrficas, porque não é s6
o País que está precisando dessas pesquisas,
desses recursos biol6gicos - enzimas, toxinas,
animais que servem para preparação de medica
mentos e insumos, etc. E não podemos ficar mar-

Junho de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 15 31755

Então, quero cumprimentar a Senadora e di- cando passo, com ganância no patrimônio genéti-
zer a S. Exa. que brevemente deverá voltar à co, sem tomar a providência de evoluir nas pes-
Casa - quem sabe na outra Comissão -, para quisas científicas e até fazer convênios com labo-
que possamos aprofundar a discussão sobre a rat6rios estrangeiros, no sentido de que eles nos
Lei de Acesso, visto que na PEC que estamos de- passem a tecnologia para que possamos avançar
dicados a analisar não há grandes divergências. o mais rápido possível e deixarmos de apenas
Não temos nenhuma divergência quanto ao trata- promover muitas discussões, às vezes estéreis,
menta que deve merecer o nosso patrimÔnio ge- que redundarão em nada.
nético, q.uanto ao fato de ~ no~sa biodi.versidade Sou de acordo que se aprove a Lei do Patri-
ser consIderada como patrimônio da União. mÔnio Genético, que é do Governo, mas dentro

Precisamos discutir, porém, com muito cui- desse limite. Acredito que não podemos apro-
dado e com muito equilíbrio, a repartição dos be- vá-Ia sem conhecermos o nosso patrimônio e
nefícios desse acesso, seja para os povos indíge- sem nos apossarmos das espécies existentes
nas, seja para a população como um todo, seja neste País. Foi-nos dito aqui, por uma cientista
para o País. de universidade, o número desse patrimônio ge-

Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigada. nético, moluscos, bactérias, micr6bios, vírus.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Valdeci Olive- Então, é consensual que aprovemos essa lei,
ira) - Obrigado, Deputada Vanessa Grazziotin. naturalmente aperfeiçoando-a e dela dando melhor

Passo a palavra de imediato ao Deputado Jor- conhecimento à população, para que ~ndemos mais
ge Costa, visto que a Senadora Marina não dispõe d~pre~sa na p.osse, e nao s6 na propnedade do pa-
de muito tempo para estar aqui, porque tem de par- tnmômo genético. . .
ticipar de uma votação daqui a pouco no Senado. Era o que gostana de dIzer.

Com a palavra o Deputado Jorge Costa. O SR. PRESIDENTE (Deputado Valdeci Olive-
O SR. DEPUTADO JORGE COSTA - Sr. Pre- ira) - Obrigado, Deputado Jorge Costa.

sidente, quero cumprimentar a Mesa e a Senadora Vamos passar a palavra à Senadora Marina,
Marina Silva pela muito esclarecedora exposição so- já que não há mais ninguéf!l_in~crito,- para que S.
bre o patrimOnio genético. Exa. possa, se for o caso, fazer suas considera-

Desejo também ressaltar minhas dúvidas ções finais.
sobre esse projeto, que diz ser o patrimônio ge- A SRA. SENADORA MARINA SILVA - Sr.
nético da União. Queremos definir esse patrimO- Presidente, como não há divergência com relação
nio genético. Dizer que o patrimônio genético é à PEC propriamente dita, quero apenas fazer al-
da União é muito simples. É preciso saber o que gumas breves observações. E aproveito para fa-
estamos querendo com a posse desse patrimônio zer uma homenagem ao DeputãOOJorge Costa,
genético. E s6 podemos nos apossar dele por com quem tive a oportunidade de trabalhar quan-
meio de pesquisas. Enquanto isso temos de cor- do da votação das mudanças do C6digo Florestal,
rer para nos apoderar das espécies segundo o na Comissão Especial. Confesso que seu nome é
seu fen6tipo, não segundo a sua genética. Caso conhecidíssimo, mas, em todas as entrevistas, eu
contrário perdemos muito tempo e não chegamos s6 conseguia lembrar-me do Jorge, não me lem-
a nada. Até que caracterizemos o gen6tipo, atra- brava do Costa, e aí dizia apenas que era aquele
vés do DNA, do screening, que é tão caro, temos Deputado Jorge, do Pará. E pensava: meu Deus,
de caminhar caracterizando o nosso patrimOnio ele foi o único que teve a coragem de votar com a
genético por meio das espécies existentes no Oposição, e não lembro o nome. Quero, então, fa-
País. Esse deve ser o caminho. Dessa forma, te- zer essa homenagem a S.Exa e dizer que fiquei
nho certeza de que faremos a nossa Lei de Aces- muito feliz por ter contado, naquela oportunidade.
so, com a sua coragem e o seu voto a favor do povo

brasileiro, que estava contra a proposta do Depu
tado Moacir Micheletto, a qual, graças a Deus,
saiu de pauta.

Estamos agora tendo a oportunidade de fa
zer os debates - e eu diria que isso acontece
com certo atraso, porque o PL está tramitando no



Estamos vivendo um momento em que o
Governo e o Congresso não estão entendendo
ainda, na sua dimensão real, o grande avanço da
consciência ambiental da população de um modo
geral, que exige posturas de cuidado, tanto quan
to à sustentabilidade como quanto à utilização
dos recursos naturais.

A nossa discussão está acontecendo um
pouco tarde, porque já poderfamos estar com
esse instrumento aprovado pelo Congresso Naci
onal, com alguns contratos legItimas e eticamen
te defensáveis com empresas que estariam ren
dendo recursos para os nossos Estados, princi
palmente aqueles que são ricos em biodiversida
de, caso da região amazônica e de várias outras
onde ainda resta um pouco de Mata Atlântica.

Coloco-me à iAteifa disposição da Lei de'
Acesso, qúe será uma lei do povo brasileiro. Nós,
da AmazOnia, somos vftimas da ausência desse
instrumento legal. É claro que na época nem u
nhamos o alcance de uma lei regulando os recur
sos naturais de cada pars. Esses bens eram tra
tados como bens da humanidade. Agora, porém,
após a ECO-92, são considerados bens dos Esta
dos as que são pertinentes.

. Agradeço à Comissão a oportunidade. Colo
co-me à sua inteira disposição para a discussão
do PL, inclusive por ser autora de um deles, mui
to embora considere que hoje o que prevalece é
o projeto do Senado. Tenho lutado muito para
"desfulanizar" as leis, porque não gosto de lei "fu
nalizada". Então, faço questão de dizer que o
projeto é do Senado. No Brasil, quando se apre
senta um projeto de lei, a primeira coisa que se
faz é "fulanizá-Io" - Lei Calmon, Lei Sarney, Lei
Dante de Oliveira, lei não sei o quê. Todas as leis
têm um apelido. Precisamos de leis que sejam
instrumentos da sociedade de forma institucional.

31756 Quinta-feira ]5 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

Congresso desde 1995 ~, mas lamentavelmente Sr. Presidente, parabenizo toda a Comissão
só temos agido sob pressão. As vezes, o Con- por essa iniciativa e em especial o Relator, que
gresso critica o Governo, dizendo que este só está trabalhando tanto no parecer da PEC quanto
toma alguma medida quando é pressionado lá no projeto de lei. Agradeço a todos e coloco-me à
fora. pelos outros parses, principalmente os do inteira disposição de V. Exas.
mun~o desenvolvido, que ~uito impressionam o O SR. PRESIDENTE (Deputado Valdeci Olive-
Presidente Fernando Henrique. Mas, graças a ira) _ Agradeço à Senadora Marina Silva.
Deus, o povo brasileiro também começa a cobrar . . .
por que o Brasil não tem um instrumento legal .Aprovelto ~ara comu~lcar que na reUnião da
para regular o acesso aos seus recursos genéti- Comissão que discute a Lei de Acesso houve ~uo-
cos e biológicos. rum e estaremos votando em pouco a composição

da Mesa para começarmos os trabalhos.

Há ainda na pauta de hoje dois requerimentos
que não são polêmicos. Rapidamente, portanto,
passamos à apreciação desses requerimentos. O
primeiro é de autoria do Deputado Fernando Ferro e
outros, para que seja convidado a expor em audiên
cia pública a Sra. Juliana Santilli, Promotora de Jus
tiça do Meio Ambiente do Ministério Público do Dis
trito Federal e Territórios, e o Sr. Laymert Garcia
Santos, professor da Unicamp.

Se não houver quem se oponha, está aprova
do o requerimento.

O segundo e último requerimento é de autoria
do Sr. Deputado Valdeci Oliveira e outros, solicitan
do seja convidada a Sra. Gisela Alencar, Presidente
da Comissão do Meio Ambiente da OAB do Distrito
Federal, a comparecer em reunião de audiência pú
blica desta Comissão.

Os Srs. Deputados que forem a favor perma
neçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovados os dois requerimentos.

Agradecemos à Senadora Marina Silva e aos
demais Parlamentares a presença.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
nossos trabalhos, convocando os membros da
Comissão para uma audiência pública a ser reali
zada na próxima terça-feira, às 14h30min, com
as presenças de Glênio da Costa Alvarez, Presi
dente da Fundação Nacional do (ndio; Alberto
Duque Portugal, Presidente da Empresa Brasilei
ra de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA; Mar
cia de Miranda Santos, Chef~-Adjunto de Pesqui
sa de Desenvolvimento da Embrapa; João Paulo
Capobianco, pesquisador do Instituto Só
cio-Ambientai e Coordenador do Programa Mata
Atlântica. Aviso ainda que teremos audiência pú
blica também na próxima quarta-feira, às
14h30min, com a presença do Ministro de Estado
do Meio Ambiente.

Está encerrada a reunião.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 137-8, DE 1999
(DO PODER EXECUTIVO) .

MENSAGEM nl! 1.543/99

Estabelece limite para remuneração, subsrdio, provento ou pensão, aplicável aos três Poderes Públicos e
ao Ministério Público; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela
admissibilidade, com substitutivo, contra os votos dos Deputados Jair Bolsonaro, José Antônio, José
Roberto Batochio, Ibrahim Abi~Ackel e Sérgio Miranda. Os Deputados Sérgio Miranda e Fernando Coruja
apresentaram voto em separado (relator: DEP. DARCI COELHO); e da Comissão Especial, pela
aprovação, com substitutivo, da PEC nl! 137-A/99, contra os votos dos Deputados Fernando Marroni,
Geraldo Magela, Eurfpedes Miranda, Alexandre Cardoso e Almeida de Jesus; pela admissibilidade e, no
mérito, pela aprovação parcial das emendas de n!ls 1 e 2 apresentadas na Comissão, e pela rejeição das
de n!ls 3,4 e 5, nos termos do parecer do relator, que apresentou complementação de voto e reformulação
parcial de voto. Apresentaram voto em separado, pela bancada do PDT, os Deputados Eurfpedes Miranda
e Fernando Coruja; e, pela bancada do PT, os Deputados Fernando Marroni, Geraldo Magela, Marcelo
Déda, Antônio Biscaia e Henrique Fontana. Foram aprovados os destaques nlls 15, 22 e 4; rejeitados os
destaques nlls 2, 14,12, 17, 23, 10 e 11; prejudicados os destaques nS!s 18, 6, 13, 9, 16, 19, 21 e 22;
retirado o destaque nQ 5; e considerado insubsistente o destaque nll 7 (relator: DEP. VICENTE ARRUDA).

(À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO)

SUMÁRIO

I - Proposta Inicial

11 - Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
- parecer do relator
- 12 substitutivo oferecido pelo relator
- parecer reformulado
- 2º substitutivo oferecido pelo relator
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão
- votos em separado

11I - Na Comissão Especial:
~ emendas apresentadas na Comissão (5)
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
~ substitutivo oferecido pelo relator
- complementações de voto
~ reformulação parcial de voto
- parecer da Comissão
• substitutivo adotado pela Comissão
- votos em separado
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As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. nos tennos do art. 60 da
Constituição Federal. promulgam a seguinte Emenda ao texto Constitucional:

An. r2 Os arts. 3i. 42 e 142 da Constituição Federal passam a vigorar acrescido! dos
seguintes parágrafos:

··Art.37. . .

Brasília. :2 de oumbreo de 1999.

....................... _ .
§ 11. Lei d:l Cnião. dos Estados. do Distrito Fedm.l e dos Municípios. de iniciativa do

Poder Executivo. podem estabelecer limite para remuneração. subsídio. provento ou pendo em
valor inferior ao previsto no inciso XI. aplicável aos três Poderes e ao Ministério Público.
compreendidas. em qualquer C:lSO. todas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natUreza."

....~rt. 42. .. .

................................................................................................................_.............................•••..•............
§ 32 Aplic::l-se aos militares. em atividade. inativos e seus pensionistas. dos Estados. do

Distnto Fedemi e áos Temtórios o disposto no § 11 do ano 3í:~

....\I!. I -+1. . .,. _•••••••••••••••••
.........................................................................................................................................................__....

§ 4" Aplica-se aos militares- da União. em atividade. inativos e seus pensionistas. o
disposto no § 11 do art. 3i.··

.~. 22 Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília.

Mensagem n~ 1.543

Senhores Membros áo Congresso Nacional.

~os tennos do anigo óO. inciso n. da Constituição Federal, submeto à elevada

deliberação de Vossas Exceiências o texto da proposta de emenda constitucional que "Estabelece

limite para remuneração. subsidio. provento ou pensão. aplicável aos três Poderes e ao Ministério

Público"
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Em 22 de outubro de 1999.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República.

Temos a honra de submeter à elevada apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Proposta de Emenda Constitucional. que '~estabelece limite 'para remuneração. subsídio.
provento ou pensão. apiicável aos três Poderes e ao Ministério Público".

Ainaa que· seja do conhecimento de Vassa Excelência. é indispensável
registrar. por força de seu elevado significado político e institucional. o fato de que referida'
proposta resulta de posição unânime obtida em reuniões realizadas por Vossa Excelência com 23
Governadores. inclusive pC:Itencentes a Panidos de oposi~o. A redação finaf da proposta foi
elaborada por uma comissão constituida por três representantes daquelcs governadores e pelos
Ministros signarários desta Exposição de Motivos. e endossada. com pequenas modificações. na
reunião desta data. com os referidos 2J chefes do Poder Executivo dos Estados.

Concebida com o propósito de imprimir maior flexibilidade ao regime
constitucional que discipiina a rctnuneração no âmbito ·dos tres Poderes e do Ministério Público.
:l presente Pr:oposra áe Emenaa Constitucional visa a acrescentar um p3râgrafo aos anigos 3i. 42
e j 42 da Constituição. sobretudo para propiciar melhor· adequação àas despesas com pessoal à
realidade que àimana do panorama financeiro das diversas unidades da federação.

~o tocante ao ano 37. propõe-se acrescer-lhe o § 11. cujo preceito outorga ao
Poder Executivo da União. dos Estados. do Distrito Federal e dos Municípios a prerrogativa de
fIXar. mediante projeto de lei de que detêm a iniciativa. limite inferior ao previsto no inciso XI
do art. 37 da Constiroição; para remuneração. subsídio. proventos e pensões pagos aos ativos,
apcsenudos e pensionistas de todos os Poderes dos respectivos entes da federação,

compreendidas. em qualquer C:150, todas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natUreza.

A proposta introduz. igualmente. novos §§ 32 e 42 aos artS. 42 e 142.
respectivamente:. estabelecendo aplicar-~e aos militares da União. dos Estados. do Disuito
Federal e dds Territórios o rJisposto no § ,lI do art. 37.

Por meio do acréscimo desses dispositivos. a Constituição passará a pcnnitir..
de fonna expl'C$sa. que os diversos enteS da federação. mediante ao instituição de ~ de
n:mu~eraçpo inferior ao previsto no inciso !Cl do In. 37.. possam adotar critérios compativcis
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com as forças àe suas financ:ls e il realidade loc:L!. fato Que contribui 'cara o reforco da. autonomia
~ ... ~

política e administratlva que ihes concede Do Carta Magn:l.

Como se denota. além de traduzirem nonnas que projetam maior eficácia à
autonomia que :l Constituição assegura aos divenos entes dn federação. os dispositivos ora

propostos constituem msmimental de desrac:lda importância paro os Estados. o Disnito Federal e
os Municípios. por lhes permitir o aprimoramento da política de remuneração que praticam. em
conformidade com a pcculiar situação financeira dos respectivos crários.

'/"--,-__-c...O:.-~---

PEDRO MALAN
Ministro de Estado da Fazenda

fII~-
MARrrUS TAVARES

Y1inisrro de Esrado do Planejamento. Orçamento e Gestão

Respeitosamente.

MiniS[~~~~
. Assistência Social

Por estes motivos. Scnhor Presidente. aos quais se soma a certeza de que a.
aDrovacão desta Prooosta de Emenà.a. Constitucional sem dúvida irá conttibuir oositivaniente

.. # • ..

para o êxito do programa de ajuste das finanças públicas. é que nos honra submetê·la ao elevadc
descortino de Vossa Excclência.

Aviso n~ 1.821- C. CiviL
Em :: de outubro de 1999.

Senhor PrimeIro Secretário.

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da

Repüblica relativa a proposta de emenàa constitucional que "Estabelece limite para remuneração,

subsidio. provento ou pensão, aplicâ.ve1 aos três Poderes e ao Ministério P-úblico".

Atenciosamente,

Ô/fLaL-
PEDRO PARENTE
Chefe da Casa Civil

A Sua Excelência o Senhor da Presidência da República
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeirp Secrerário da Câmara dos Deputados
sRASaM-DF.
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.......................................................................•....................................•..........................
TÍTULom

Da Organização do Estado
li ••.,.............................................. •..•.....•.•...........•.........................................~ .

CAPÍTULo VII
Da Administração Pública

Seção I
Disposições Gerais

An.37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito FedeiaI e dos MwJic:ípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 'publicidade e eficiência e,
também, ao seguinte:

.. Artigo. "caput" com redaçiio dada peJa Em~nda Constitucional nO 19. de 0..4//16/1998•
......................................................................... .

XI • a renumeração e. o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e
empregos públicos da administtaçio direta, autárquica e fundacio~ dos membros
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, dos detentores ·de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os
proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos çwnulativamente ou
nio, ineluidas as vantagens pessoais ou de qualquer outra~ nio poderão
exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tnbunal ~ederal;

* /ncúo XI com redação titil/q pelaEmendo Constitucional nO 19. de (J./!06 7998•
............................_.•............................•...................•..........•............................................

§~O disposto no inciso !O aplica~se às empresas públicas e às sociedades
de economia mista. e suas subsidiárias, que~ recunos da UIÚio, dos
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Estados~ do Distrito Federai ou dos Municípios para pagamento de despesas de
pessoal ou de custeio em gexal. ....

*§ 9° acrescIdo peja Emenda CónstltueionaJ nQ 19. de 0-1/06/1998.

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria
decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego
ou função públic~ .ressalvados os cargos acumuláveis na fonna desta Constituição,
os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e
exoneração.

"" § /0 acrescIdo pela Emenda Constitucional nO 20. de 15'12'1998.

Art. 38. Ao servidor público da administraÇãO dire~ autárquica e
fundacional, no exercicío de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:

... Artigo. "Cf1!iUt'~ com redação dadapeJa Emenda ConstItucional nO 19. de 041061/998.

. .
Seçioill

Dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios
". Seção !lI com redação dada pela ETMnda COllSlllucionai nO 18. de 05'02.'/998.

Art. 42. Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros
Militares~ instituições organizadas com base na hierarquia e disciplin~ são militares
dos Estados~ do Dísnito Federal e dos Temtórios.

... Arflgo com redação dada peja Emenda ConstitUCional n° 18. de 05/02'1998.

§ ro Aplic~-se aos militares dos Estados~ do Disnito FederaI .e dos
Territórios~ além do que vier a ser f1X3.do em lei, as disposições do art.14, § SO; do
an.40~ § 9°; e do aIt.142~ §§ 2° e 3°, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as
matérias do an.1427 § 3°, inciso X. sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos
respectivos Governadores.

... § / o com redação dada pela Emenda Constitucional nO 20. de 15 12 "1998.

§ 2° Aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios e a
seus pensionistas., aplica-se o disposto no art.40, §§ 7' e 8°;

... § 2° com redação dada pela Emendtl Constitucional nO 20. de /5. '12']998.

TÍTULo IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULo I
Do Poder Legislativo

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

SubseçãoIT
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
I - de wn terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do

Senado Federal;
II - do Presidente da Repúblic~
m- de mais da metade das Assembléias Legislativas das unídades da

Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.
. .........................................................................................................................................

TÍTULO V
Da Defesa do Estado e das Institujções Democráticas

_ "' .

CAPÍTULon
Das Forças Annadas

An. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinh~ pelo Exército e
pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas
com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da
Repúbnca, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e,
por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

§ 10 Lei complementar estabelecerá as nOIm3S gerais a serem adotadas na
organização, no preparo e no emprego das Forças Annadas.

§ 20 Não caberá "habeas corpus" em relação a punições disciplinares
militares.

§ 3° Os membros das Forças Annadas são denominados militares,
aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser. fIXadas em lei, as seguintes
disposições: .

... § 30 Dcrescido pela Emenda Constituciànal n° 18. de OS/02'/998.

I - as patentes, cQm prerrogativas~ diréitos e deveres a elas inerent~~ são
conferidas pelo Presidente da República e asseguradas em plenitude aos O.fiCl31S da
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ativ~ da reserva: ou reformádos, sentio-lhes privativos os títtlIos e postos militares e,
juntamente com os demais. membrosT o uso dos unifoI'mes das. Forças Armadas~

* Inciso I acrescido peia Emenda Constitucional nO 18~ de 05.'02 '1998.

II - O 1lÚlitar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público
civil permanente será transferido para a reserYa, nos termos da lei~

* Inciso II acrescido pela Emenda Constirucionol na 18. de 05.'021998.

m- O militar da ativa que,. de acordo com a lei, tomar posse em cargo,
emprego ou fi.mção pública civil temporária, não.eletiv~ ainda que da administração
indireta, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto
pennanecer nessa situação, ser promovido por antigüidade, conrando-se-lhe o tempo
de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva., sendo depois
de dois anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva, nos
termos da lei;

* IncISO 111 acrescido peia Emenda Constitucional nO 18. r,k.' 05/02'1998.

IV - ao militar são proibidas a sindicalização e a greve;

* Inciso IVacrescido pela Emenda Constitucional n° 18. de 05.'02'1998.

V - Q militar, enquanto em serviço ativo:t não pode estar filiado a partidos
políticos~

... IncISo Vacrescido pela Emenda COlUlltuCional nO 18. de 05/02.'1998.

VI - o oficial só perderá O posto e a patente se for julgado indigno do
oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal mil~tar de caráter
perm311ent~ em tempo de paz:, ou de: tribunal especiál, em tempo de guerra;·

... Inciso VI acrescida pela Emenda Constitucional nO 18. de 05.'02'1998.

Vil - O oficial condenado na justÍça comum ou militar a pena privativa de
liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido
ao julgamento previsto no inciso anterior;

... Inciso VII acrescido pela Eme1UÚZ Constitucional nO 18. de 05/02'1998.

VIII - aplica-se aos militares o disposto no an.7'~ incisos VIII, XII, XVII,
XVITI, XIX e XXV e no art37, incisas XI, XIII, XlV e XV;

... Inczso V/Hacresczdo pela Emenda ConstItuCional nD T8. de 05"02 '1998.

IX - aplica-se aos- militares e a seus pensionistas o disposto no art.40, §§ 7'

... Inciso IXacrescido pejaETM~ ConsntueiontÚ tf 20. de 15. '12 '1998.
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x-a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Annadas, os limites de idade.
a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade os
cUreitos, os deveres,- a remooeração, as prerrogativas e outras situações especiais 'dos
militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas
cumpridas por fo~ de compromissos internacionais e de guerra

* Inciso X acrescido peJa Emenda COlUlllucional n" 18. de 05.'02'/998.
••••.••••••••••...•.•.•....•••••••••.....•.•..••••.••.•••.•....••....•..••.•........•................•......•........................

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

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÁO

I - RELATÓRIO

1. A presente proposta de emenda constitucional, oriunda

da Mensagem nO 1543 do Presidente da Repúbliéa. de 22,de outubro do corrente,

visa a acrescer:ttar o § 11 ao art. 37. o § 3° ao art. 42 e o § 4° ao art. 142, todos

da Constituição Federal.

2. O § 11 do art. 37, que se quer acresç;!3f , dispôe que:

u§ 11. Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, de iniciativa do Poder Executivo, podera
estabelecer limite para remuneração. subsídio ou pensão
em valor inferior ao previsto no inciso XI, apJicável aos três
Poderes e ao Ministério Público, compreendidas. em
qualquer caso, todas as vantagens pessoais ou de qualquer
outra natureza. 11

3. Quanto aos demais acréscimos, consistem em

determinar que. se aplique aos militares. em atividade, inativos e seus

pensionistas, dos estado~, Distrito Federal e Territórios (§ 3° do art. 42) e aos

. dà União (§ 4° do art. 142). o disposto no § 11 que se quer aditar ao art. 37.
, .

4": Acompanha a mensagem presjdencial a exposição de

motivos dos Ministros de Estado da Previdência e Assistência Social; Fazenda e

Planejamento. Orçamento·e Gestao, da quaJ se colhe:
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"No tocante ao art. 37, prop.óe-se acrescer-lhe o~
cujo preceito outorga ao Poder Executivo da União, dos
Éstados, do Distrito Federal e dos Municípios a prerrogativa
de fixar, mediante projeta de lei de que detêm a iniciativa,
limite inferior ao previsto no inciso XI do art. 37 da
Constituição, para remuneração, subsidio, proventos e
pensóes pagos aos ativas, aposentados e- pensionistas de
todas os Poderes dos respectivos entes da federação,
compreendidas. em qualquer caso, todas as vantagens
pessoais ou de qualquer outra natureza.

A proposta introduz, igualmente, novos §§ 3° e 4° aos
arts. 42 e 142, respectivamente, estabelecendo aplicar-se
aos militares da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios o disposto no § 11 do art. 37.

Por meio do acréscimo desses dispositivos, a
Constituição passarà a permitir, de forma expressa, que os
diversos entes da federação, mediante a instituição de teto
de remuneração inferior ao previsto no inciso XI do arf. 37,
possam adotar critérios compatíveis com as forças de suas
finanças e a realidade local, fato que contribui para o
reforço da autonomia política e administrativa que lhes
concede a Carta Magna.

Como se denota, além de traduzirem normas que
projetam maior eficácia e autonomia que a Constituição
assegura aos diversos entes da federação. os dispositivos
ora propostos constituem instrumenral de destacada
importãncia para os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, por lhes permitir o aprimoramento da política
de remuneração que praticam, em conformidade com a
peculiarsituação financeira dos respectivos erários. "

É o-.relatório.

11 • VOTO DO RELATOR

1. Na forma do Regimento Interno (arts. 32, 111, b. e 202)

compete à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação opinar sobre a

admissibilidade de proposta de emenda à Constituição.

2. No caso presente, a proposição decorre de Mensagem

da Presidente da República, o que se conforma no disposto no art. 60. 11, da Lei

Maior. que lhe atribui iniciativa para proposta de emenda ~ Constituiçt,~
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3. Por outro lado. não poderá a Constituição ser e~endada

na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio

(art. 60. § 1° da CF). circunstãncias que, por ora, não ocorrem.

4. Hã que se considerar, outrossim. que não será objeto de
deliberação a propos~ de emenda tendente a abol1r (art. 60. § 40 da CF) a

forma federativa de Estado (inciso I), o voto direto, secreto, universal e

periódico (inciso 11), a separação dos Poderes (inciso (11I) ou os direitos e

garantias individuais (inciso IV), as denominadas cláusulas pétreas.

5. Quanto aos inciso I, II e IV, a proposta de emenda à·
Constituição em apreço não implica afronta a essas vedações, o mesmo não

ocorrendo em relação ao inciso 11I, pois que atritiuindo ao Chefe do Poder,
Executivo local a iniciativa legislativa para matéria que vai atingir os demais

".
Poderes constituídas, fere flagrantemente o art. 2° da Lei Maior que consagra o

cãnone da separação dos Poderes. dispondo que, embora harmônicos. são

independentes.

Nessas condições, o voto é peta admissibilidade da'

Proposta de Emenda 'ã Constituição nO 137, de 1999. na forma do· Substitutivo

anexo.

QQ-....

Deputa:::......-.J'!~~~~~o~==:::=-

PROPOSTA DE EMENPA À CONSTITUiÇÃO N° 137, DE 1999

(SUBSTITUTIVO DO RELATOR)

Estabelece limite para remuneração,
subsidio. provento ou ·pensãO, aplicável aos
três Poderes e ao Ministério Público.
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As Mesas da Câmara das Deputados e do Senado Fedenlf,

nos termos' do § 3° do art. 60 da Constituiçio Federal, promulgam a seguinte

emenda ao texto constitucional:

Art. 10 Os- arts. 37 e 42 da Constituição Federal passam. a

vigorar acrescidos dos seguintes parágrafos:

Dê-se ao § 11 do art. 37 que se quer acrescer a seguinte
redação:

-Art. 37. . .

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

§ 11. Lei dos estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, observado o disposto no inciso XII, poderá
estabelecer limite para remuneração, subsídio, provento ou
pensão em valor inferior ao previsto no inciso XI,
compreendidas, em qualquer caso, todas as vantagens
pessoais ou de qualqueroutra natureza.·

A,-t 42••...•••••.•••.••••.•.••••••.•••.••.••••••••••••••••••••-•.••••••••••..•.•

........................................................................................
§ 3" Aplica-se aos' militares, em atividade, inativos e

- seus pensionistas, dos Estados, do Distrito Federal e dos..
TeÍTitórios a disposto no § 11 do art. 37."

Art. ~ Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data
de sua publicação.

Safa das Sessões, errlfdeJ~ de 1999.

Depu



Junho de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

PARECER REFORMULADO
Quinta-feira 15 31769

Atendendo às valiosas suge~tões apresentadas por ilustres

Membros da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação da Câmara dos

Deputados, apresento novo Substitutivo em anexo, na forma do qual voto pela
admissibilidade da Proposta de Emenda à Constituição nO 137, de 1999.

~.'

Sala da Comissão, em 03 de """Ot/~ de 19

Relator

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUI.ÇÃO N~ 137, DE 1999

SUBSTITUTIVO DO RELATOR
....,

Estabelece limite para remuneração,
subsidio. provento ou pensão, aplicável aos
três Poderes e ao Ministério Público.

As Mesas da Câmara dos Oeputados e do Senado Federal,
nos termos do § 3° do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte

emenda ao texto constitucional:

Art. 1° Os arts. 37 e 42 da Constituição Federal passam a
vigorar acrescidos dos seguintes parágrafos:

MA". 37 4 •••••••••••••••••••••••••

..............................._.._................................................•....
§ 11 Le; dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios, observado o disposto no inciso XII e a iniciativa
privativa em cada caso, podem estabelecer limite para
remuneração, subsidio, provento ou pensão em valor
inferior ao previsto no inciso XI, aplicável aos três Poderes e
ao Ministério Público, compreendidas, em qualquer caso,
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totias as vantagens' pessoais ou de qualquer outra
natureza. 11

Att. 42 .
.........................................................................................
§ 3° Aplica-se aos militares, em atividade. inativos e

seus pensionistas, dos Estados o disposto no § 11 do art.
37."

Art. 2°. Esta Emenda Constitucional entra em vigor na
data de sua publicação. ~

Sala da Comissão. em 0:1 de'tc.oO de 1999.

IH - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão' de Constituição e Justiça e de Redação, em
reunião ordinária realizada hoje, opinou, contra os votos dos Deputados Jair
Bolsanaro, José Antônio, José Roberto Batochio, Ibrahim Abi-Ackel e, em
separado, do Deputado Sérgio Miranda~ pela admissibilidade, com
substitutivo, da Proposta de Emenda à Constituição na 137/99, nos termos do
parecer refonnulado do Relator, Deputado Darci Coelho. O Deputado
Fernando Coruja apresentou- voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Carlos Aleluia - Presidente, Geovan F[l:itas., José
Roberto Batochio e Inaldo Leitão - Vice-Presidentes, Antônio Carlos Konder
Reis, Darci Coelho, Jaime: Manins,. Moreira ferreira, Paulo Magalhães, Freire
Júnior, José Índio, Mendes Ribeiro Filho,. Osmar Serraglio, André Benassi,
Jutahy Júnior, Vieeme Arruda, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, "Geraldo
Magela, José Dirceu, Mmcelo Déda, Waldir Pires, Augusto Farias, I~rahim

Abi-Ackef, Luiz Antônio Freury, Fernando Coruja, Roland Lavigne~' José
Antônio~ Sérgio Miranda, Bispo Rodrigues, Átila Lins,. Jairo Cameir,o,' José
Ronaldo, António dó Valle,' Pedro Irujo, Pedro Novais, TJte:tmístocles.,
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Sampaio, Nels~n Marchezan, Nicias Ribeiro, Dr. Rosinha, José Machado, Jair
Bolsonaro, LuIZ Fernando, Robeno Balestra, Nelson MarquezeUi e BisllO
WandervaJ.

Sala da Comissão, em 03 de novembro de 1999

SE CARLOS ALELUIA
Presidente

eROPOSTADJ;: EMENDA ÀCONSTITUICÃO~ 137, DE 1999

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Estabelece limite para remuneração,
subsídio, provento ou pet:Jsão, aplicável aos três
Poderes Públicos e ao Ministério Público. '

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Sénado. Federal, nos
tetn;los do,§ 3° do' art, 60 da ConstiiúiÇfo Federal, promUlgam a seguinte
~menda ao texto constitucioilal: -

Art, 10 Os arts. 37 e 42 da Cosntituição Federal passam a vigorar
acrescidos dos seguintes parágrafos:

C'M. 37 .
.. " 'l .

§ 11 Lei dos Estados, do Distrito Federal e. dos
.Municipios, ,observado o disposto no inciso XII e. a iniciativa
privativa ~m cada caso, poderá estabelecer limite para remuneração,
subsídio, provento ou pensão em valor inferior ao previsto no inciso
XI, aplicável aos três Poderes e ao Ministério Público,
'compreendidas,. em qualquer caso, todas as vantagens pessoais ou
de qualquer outla·natureza." - ,
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~

§ 3° Aplica-se aos militares, em atividade, inativos e seus
pensionistas, dos Estados o dispost'O no § I I-dc{arr. 37." -

Art. 'io Esta Emenda Constitucional entra em vigor. na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, em 03 de novembro de 1999

SÉ CARLOS ALELU~
Presidente

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO FERNANDO CORUJA

A proposta de eménda à Constituição em tela cuida do estabelecimento
do subteto remuneratõnQ' no âmbito da administração pública.

Ressalte-se que mencionada proposta foi derrotada quando da
tramitação da Emenda Constituconat nO té. de- 1998 que tratou da reforma
administrativa.

A proposta inicial encaminhada pejo Poder Executivo foi
subS1ancalmente alterada pelo Relator que decidiu pela apresentação de
substitutiva.

A redação original proposta previa a indusão de § 1i ao art. 37 onde}ei~
da União. dos Estados, do DF e dos Municipios. de iniciativa dos respectivos
Poderes Executivos, poderiam estabelecer 5ubtetos. aplicáveIs a todos os
Poderes e ao MinistériO' Público.

Esta redação continha grave- inconstitucionatidade. qual seja, a ruptura
da autemamia dos Poderes. na mecJida que 8 iniciativa da fei que estabeleceria
o subteto era de Poder Executivo. aplicável a todos os Poderes. -
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De fato. a redação. do substitutivo escoimou o texto desta.
inconstitucionalidade. no entanto. permanecem alguns reparos que devem ser
feitos.

É de se lembrar que um amplo acordo vem sendo costurado na Cimsra
dos Deputados no sentido de que esta matéria - subteto - seja amplamente
discutida. .razão ptt_ qual é im~sa a instalação da Comissão Especial
respectiva onde a etiscussão possa ser aptofundada e emendas serem
apresentadas com o intuito de aperfeiçoar o texto.

Vemo-nos. no entanto. competidos a fazer alguns alertas quanto a
matéria.

Em primeiro lugar, a própria necessidade de instituição de subtetc ;á que
a redação do inciso XI do art. 37 da Carta Magana que tl1l!ta do t~to estabelece
que J:I~nhuma remuneração ou subsídio poderão exceder o subsidio mensa'
em espécie dos Ministros do Supremo.

Logo. qualquer valor inferior poderia ser fixado.. deste que respeitado o
principio da reserva legal e da iniciativa privativa (inciso X do art. 37). Qual a
necessidade de mudança do constitUcional para autorizar que os Poderes
façam ~Igo já permitida peta Carta Magna.

Poder-se-ia alegar que esta tese não é pacifica. Poder-5e-ia contra
argumentar alegando que sendo o teto a ünica restrição constitucional quanto à
percepção de remuneração por agentes púbticos, não havena que se- falar em
subteto estabejecido por dispositivo infraconstitucicnal. .

Admitindo-se .êL§Uperação deste· ponto inicial, admitindo a necessidade
da instituição expressa no texto canstitucional da figura do subteto.
entendemos como probtemàtica a exclusão da União desta regra.

A anàlise sistêmica e orgãnica do ·texto constitucional no que conceme à
administração pública (Capítulo VII. do TItulo 11I - arts. 37 e segs.) imPÕe a
conclusão que as normas ali ,.socadas aplicam-se a todos os Poderes de
todas as esferas da Federacáo - União. Est@dos. DF e municicios - ex-vi do
disposto no caput do ano 31 e no próprio inciso X. que prevê o teto.

Desta forma. a exdusão da União da redação do § 11 do art.. 37 I

consubstanda tratamento anti:.tsonõmico. diferenciado e privilegiado à União
em detrimento dos demaiS entes federativos. Rompe,:,se. com esta redação. de
uma só vez com o principio constitucional da.isonomia (art. sa. caput da CF),
petrificado peto inciso IV do § 4~ do art. 60 da CF, bem ~mo ~ pado
federativo. previsto. no. i'Joso t do § 40 .do- mesmo dispositivo constituCional
petrificador.
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RessaJve-se, ainda. que seria de bom alvitre assegurar, expressamente
na texto, que a iniciativa da lei que institui o subteto caberia a cada Poder, a
despeito do que consta do inciso X do art. 37.

•
Atente-se. também, que em face da nonna inserta no inciso V do art. 93

da CF, a estrutura remuneratória do Pdder Judiciário, federai e estadual.
parametriza-se peja remuneração dos Tribunats Superiores.

Como a redação proposta no substitutivo exdui a União da incidência do
subteto. pode-se vislumbrar conflito de normas no que conceme à
remuneração dos magistrados estaduaIS.

Basta para tanto que sela aprovada a emenda constituciona' com a
redação proposta no substitutivo da reiator e que algum Poder Judiciálio
estaduaJ encaminhe aAssembléia Legisiativa respectiva projeto de lei tixàndo o
subteto.

São estas as ressalvas que entendemos oportuno registrar, lembrando
que, confirmado Q accráo das lideranças partidárias. manrfestar-nos-emos pefa
admissibilidade da presente PECo ressatvanda-nos o direito de apresentar
emendas que objetivem aprimorar sua redação.

Sala da Comissão,.03~ novembro de 1999
./'

..,//
Dep.V'ruia (PDT/SC)

VOTO EM SEPARADO
(Dep. Sérgio Miranda)

I' • RELATÓRIO

Trata-se de Proposta de Emenda à Constituição, de
iniciativa do Poder Executivo~ que pretende acrescentar § 11 ao
ano 37 da Constituição Federal. facultando ã União, aos
Estados, ao Distrito 'Federal e aos Municípios, estabejecer. por
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lei de iniciativa do poder ExecutiVo de cada um desses entes,
limite para remuneração, subsidio ou pensão, em valor inferior
ao previsto no inciso XI do art. 'i7 da Constituição Federal,
incluindo-se nessa limitac;ao todas as vantagens pessoais ou de
qualquer outra natureza. Outrossim, intenta acrescentar.§ 3° ao
art. 42 da.Carta Magna, para estabelecer que a me!i,ma medida
seja aplicável aos militares em atividade, na inatividade ou a
seus pensionistas.

A proposta veio ao exame desta CQmissão, para
análise de sua admissibilidade, sendo designaâo o Deputado
DARCI .COELHO como Relator. .

Em seu Parecer, o ilustre relator identifica
corretamente a impossibilidade de deJ~~eraçãosobre·a proposta
em sua forma originária, em razão da atribuição ao' Chefe do
Poder Executivo da iniciatiVa da lei de que trata,' que "vai atingir
os demais Poderes constituídos [e] fere flagrantemente o art. 2°
da Lei Maior que consagra o cânone da' separaçao dos
poderes, dispondo que. embora harmõnicos. são
independentes" (gritos do autor).

Em conseqüênda, o Relator vota pela'
admissibilidade na forma de Substitutivo que apresenta. onde o
§ 11 ganha a seguinte redação:

11§ 11. Lei dos Estados. do Distrito Federal e dos
Municípios, observado o disposto no inciso XII,
poderá estabelecer limite para a remuneração,
subsidio, provento ou pensào em valor inferior ao
previsto no j·nciso Xl, compreendidas, em qualquer
caso, tOdas as vantagens pessoais ou de qualquer
outra natureza.·'

II .. VOTO

Surpreende..nos. de inicio. que o Substitutivo tenha
feito uq1a alt~raçjo de .vulto no .texto- .da proposta. qU21 seja a
retirada Ida União de entre. os entes federativos. a que se·.~.' .. - . .
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aplicaliia a 'nova norma constitucional, se aprovada.
Stupreende-nos esse fato· porque o· Relator a ele _oão faz
nenhuma referência em seu voto, surgindo assim como um raio
em céu azul·, sem explicação.

. Adentra assim o Relator numa Questão de mérito,
invadindo a seara da Comissão Especial que deverá analisar
esse aspecto, se· definida a admissibiüdade por esta Comissão.
Entendemos que essa alteração 'refoge à competência do
Relator, que deveria se ater ao aspecto' da admissibilidade, tão
somente.

Uma outra hipótese é que o Relator tenha
consiàerado a referência à União cama inconstitucional, e
tenha feito essa alteração com a finalidade de tornar a emenda
admissível" caso em que deveria ter consignado no voto o seu
entendimento.

Suprime, ademais. também sem nos fornecer os
elementos que o levaram a essa decisão, a expressão
"aplicável aos três Poderes e ao Ministério Público". Se a
intenção foi tomar a proposta aplicável apenas ao Executivo,
possibilitar a criação de um subteto particular para este, isso
deveria ter sido decfarado e-xpr-essamente. pois o caput do art.
37 faz referência aos três Poderes e o § 11 desse artigo será,
necessariamente. referenciado ao seu caput.

Se o que se pretende é que a proposta seja
aplicáve~ apenas ao Executivo, a exclusão da União dos seus
efeitos é inexplicãvel. Embora seja redundante e ilógico fixar-se
na mesma Constituição um teto e um, subteta para a União,

oI

seria campreensíve~ fixar um subteto particular para o
, ,

Executivo, dentre os Poderes da União. por iniciativa deste.

Vistas em conjunto, as duas supressões acima
mencionadas tomam-se incompreensíveis, e alertam" para os
problemas, embutidos na proposta.

Essa~ aliás. como um todo. se ~ostra no
mínimo inconseqüente." ObseNe-se que a redaçáe. do Ificiso XI '
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do art. 37. antes de sua alteração pela Emenda Constitucionai
n.o 19, estabelecia exatamente um teto diferenciado para cada
Poder. No regime constitucional anterior a essa Emenda. o
Executivo poderia fixar o seu próprio teto. que se referenciava
na remuneração dos Ministros de Estado.

o fato é que a criação do teto constitucional
único, em conformidade com a redação atual do inciso XI do
art. 37, tem se mostrado inviável. porque. os trés Poderes não
tem conseauido checar a um acordo para o seu... -.
estabelecimento. (sso é revetador do atabafhoamento com que
vem sendo' tratada a questão das alterações constitucionais
pejo atual governo, movido por i~posições de sua política
econõmica.

Como se pretende agora fixar um subteto, pois
é essa a intenção da proposta. se o teto ao qual deve se referir
não foi sequer fixado ainda? Diante desse fato, a União abdica
de sua responsabilidade no problema e a transfere para os
Estados? Não se consegue perceber uma lógica séria,
cOrJseqüente. nessa atitude.

Observe-se. entrando de plano na questão crucial.
Que a retirada da atribuição da iniciativa da I~i ço subteto ao
Poder Executivo, no Substitutivo. não altera substancialmente a
inconstitucionalidade que tinha si90 vislumbrada pelo próprio
Relator. Senão. vejamos.

Onde estava· a inconstitucionalidade. no caso da
iniciativa ser do 'Executivo? No fato de Que a matéria "vai atingir
os demais Poderes constituídos", como bem observa o Relator.
a Executivo teria a prerrogativa da iniciativa. o Legislativo iria
apreciá...la, e o Judiciário seria apenas o espectador passivo de
uma decisão que o afetaria diretamente.

.Para enfrentar essa questão. no plano federal. a'
Emenda constitucional 0.° ) 9 acrescentou ao art. 48 da
Constituicão Federal o inciso XV. dispondo sobre a iniciativa
·conjunta da lei que fixa os subsídios dos Ministros do Supremo
Tribuflal Federal. ou seja, o teto constitucional., Veja-se bem
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que não basta que tal lei não seja de ·iniciativa privativa do
Executivo.

O que mudou, com a retirada da expressão "lei de
iniciativa do Poder Executiva"? A quem se atribuiu a iniciativa?
Evidentemente. não foi atribuída a um acordo entre os três
Poderes.' em nível estadual. como fez a constituição em nível
federal.

Como ISSO se daria na prática? Digamos que o
ExecutIvo tome a iniciativa de enviar projeto de lei nesse
sentIdo. Aqui estaíia restabelecido, na íntegra. o problema: o
ExecutIvo com a IniCIatIva, o Legislativo com a apreciação da
matéria. e ao Juaicláno cabena apenas torcer pelo melhor.

Se a iniciativa for defiagrada por um deputado ou
vereaaor. ao Executivo caberia ainoa o remédio extremo" do
veto. mas o Judiciário continuaria à margem do processo
legislatIvo. ainda que tendo de sofrer as suas conseqüências.

Serà que se pretende que c Legislativo tome a
iniciativa. o Legislativo a aprecie e ao Executivo caiba c papel
meramente de vetar ou não a lei que fixa o subte~o? Será essa
uma distribuição harmônica t das tarefas entre os três Poderes
numa questão ae interesse fundamental para todos eles?

Na crânca. seria o Poder Judlciàrio. r:1enos afeito às
manocras ~Olíticas. mais mdefeso diante cas ailanças e
movimentações tas forças ooliticas. o principal alvo e a mais
provável vitima. sujeito a retatiaçóes e a tentativas de solapar a
índependénc:a áe suas decisões. vitimando, junto com ele, a
demOCiac:a e as garantias da cidadania.

Veja-se que estamos tratando aqui da indepenáéncia
e aa harmoma dos poderes. constituídos.

De qualquer ãngulo que se observe. o que-se vê é éf"

oueora ca SImetria. da isonomIa. da Igualdade entre os
Poderes. Como falar-se em harmoma e a independência dos
Poderes se essa proposta fosse aprovada? Estanam sendo
feridas as suas notas fundamentais.

Incorre-se, portanto, na vedação constitucional do
art. 60, § 4°, 111 que impede que seja sequer submetida a
aetiberação proposta de emenda tendente a abolir essa
separação dos Poderes. o que impõe que .. ~ sua
inadmissibilidade seja declarada, de plano. por esta Comissão.
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Mas essa não é a única razão para que seja
declarada inadmissiveL ,

Observe-se. ainda." que â proposta criaria um choque
de normas constitucionais, malferindo a sistematicidade da
ConstituiÇão.

Com efeito. a téor do art. 93, V, da Carta Maana o... ,
subsídio dos magistrados. em nível federal e estadual serão

, "

fixados de forma escalonada. tendo como referência o subsídio
mensal dos Ministros dos Tribunais Superiores com uma'
diferença que é ,estabelecida na, forma de percentuais conforme
as respectivas categorias da estrutura judicial.

Ora. a aprovàção de um subteto estadual permite,
evidentemente, que, os desembargadores e juízes estaduais
sejam 'colocados num patamar de refT1uneraçâo in'fenor ao que
lhes é assegurado 'pelo art. 93. V. Que norma constitucional
deveria ,se aplicar. se esse choque se configurar? o inciso V do
art. 93 ou o § 11 do art. 37 Que agora é proposto? '

Sobre o assunto, merece dar-se a conhecimento a
"abalizada opinião da ~estra de Direito' Cc;>nstitucional, Or.
RAQUEL DENIZE STUMM, com base nas teorias do renomado
constitucionalista âlemão KONRAD HESSE: .

Decorre da visão de Direito constirucional
.expoSta. dever ser compreendido o conceito de
Consutuição como um resultado l::ntre' texto e
realidade. 'A 'Constituição', segunào Konrad Hesse.
'somente pode ser compreendida e interpretada
corretamente quando é entendida. nesse sentido,
como uma unidade' (Hesse. 1983, p. 18). Significa
dizer que as normas constitucionais não têm
existências isoladas umas das outras. exisrindo uma

, -
compreensão ~ue as visualize como integrantes de
um complexo que mantém uma conexão entre seus
elementos, ou seja., um sistema.

As normas encontram-se numa relação de
,i~t~~ependência n<;> texto constitucionat Subjaz a
essà interdependência a- idéia de sistema formal que
obriga a não compreender 'em nenhum•.cnso somente
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a norma isolaàa senão sempre no conjunto em que
deve ser siruaáa: todas as norm·as constirucionais têm-
de ser rmerpreudas de tal maneira que se evitem
contradições com outras normas constirucionais
(ibidem~ p. 48). Deve, pois. a Constituição ser
interpretada coma um todo, não comportando
antinomias entre normas definitivas e, caso
ocorram, a solução será a eliminação de uma
delas do seu bojO'. ti (grifas nossos)

Entendemos que a norma proposta pela PEC que
vimos examinando cria, exatamente, essa antinomia
indesejávej, choca-se cem norma já existente no texto
constitucional que dispõe sobre a mesma matéria, ao menos no
que se refefe ao Poder Judiciári'o estaduaL

Ora, se a solução a ser dada em caso de antinomia.
para preservar a sistematicidade da Carta' Magna. deve ser a
eHminação de uma das normas antinômicas. cumpre melhor o
seu papel o legislador que. sabendo dessa contradição. não
insere no texto constitucional, a norma contraditara. Até porque.
ao emendar a Constituição. o Congres'so Nacional atua cor.iO
constitUinte derivado. que não pode sobrepor~se ao constituir. -..;
ongmáno. Já tendo deCidido o Supremo Tribunal federai que no
confronto entre narmas. constitucionais deve ser elimrnada â

norma advinda do constituinte derivado.

Por todos e$ses, argumentos·, somos pela
inadmissibilidade da.PEC 137. de 1999, por ferir o inciso 111 do §
40. do art. 60 da Lei Maior, e por sua incompatibilidade com o
art. 93, V, da mesma Constituição. quebrando a sistematicidade
desta. .

Sala da comissão, 03 de nover,'i.. .. ,,1 de 1999,

Se'.eç-:.Jt--./
Deputado. SÉRmO MIRANDA
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o 1.-1 CE/99

COMISSÃO ESPECIAL PARA O EXAME DA
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 137. DE 1999

EMENDA N°
(Do Sr. Severino Caval~ntie outros)

Acrescente-se ao ano 10 da PEC. o seguinte inciso XI e o § I:! do

ano 37 e o § ~o do art. 39 da Constituição Federal. incluindo-se n~ disposições gerais da "
PEC a Cláusula Revogatória abaixo indicada:

..Art. .37 .

XI -:- a remuneração e o subsidio mensal. dos ocupantes de cargos.
·empregos· e funções públicas da administração direta. autárquica e
tbndacional. bem como os proventos e pensões.. terão como limites
máximos. no âmbito dos respectivos Poderes. as valores. sempre
equivalentes. percebidos como remuneração." em espécie. por
membros' do Congresso Nacional. Ministros de Estado e Ministros
do Supremo Tnbunal Federal. e seus correspondentes nos Estados.
no Distrito Federal. nos'Municípios e nos Territórios:

...........................................................................................................
§ al. Aplica-se ao Ministério Público a limitação constante do
inciso XI deste anigo. observada a equivalência de subsídios com
o Poder Judiciário.

........................~ , ,.

Art. 39 Ia ••••••••••••••

§·4- Os subsídios do membro de Poder. do detentor de mandato
eletivo. LiUS .Minisl[QS de Estado e dos Secretários Estaduais e
M.-nicipais ~ ~ remuneração dos servidores públicos serão fixados
com a o'bservància dos critérios previstos no § 10 deste anigo..
obedecido. em "qualquer caso. o disposto nos arts. 5°. XXXVI. e
37. X e XI:'
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"'Art.... Revogam-se o § 8° do ano 39. o § 11 do ano 40 e o

inciso XV do ano 48 da Constituição Federai.··

JUSTIFICAÇÃO

o controle dos gastos com vencimentos e vantagens dos agentes

públicos situa-se no contexto de gerenciamento qualitativo da coisa pública. tendo lev~o

o legislador constituinte de 1988 a estabelecer o principio do teto remuneratório para ~ .

AdministraÇão Pública. Contudo. os idealizadores da reforma administrativa consideraram
insatisfatório o dispositivo veiculador do teto remuneratório e apresentaram. no corpo da

Emenda Constitucional n° 19. de 1998~ novo regnunento para a matéria.

Todavia. o excesso de preocupação de natureza restritiva acabou

por tomar quase que impraticável a aplicação do instituto do teto remuneratório em sua

nova roupagem jurídica. Com efeito. a sua aplicação. à risca.. implicaria na possibilidade

de otensa a direitos adquiridos e na restrição de faculdades asseguradas pela própria
Constituição. Dessa maneira. a proposição intenta corrigir falhas introduzidas pela nova

redação do inciso XI do ano 37 da Constituição. além de preservar a inteireza dos direitos
tutelados pela Lei Fundamental.

A proposição que se apresenta corrige esta distorção. retomando

ao pamdigma-do teto remuneratório por Poder e fixando os subsídios dos agentes políticos

em valores equivalentes.

Por outro lado. a redação atual do inciso XI do ano 37 determina

que. para eteito do teto remuneratório. sejam somadas as retribuições decorrentes de

cargos públicos acumulados. Dessa fonna. excmplificativamentt! um Ministro do

Supremo Tribuna! Federal que. por força. de explícita e anterior autorização do constituinte

originário. ocupasse um cargo público de professor. nada poderia perceber pelo exercício

dessa função de docência. Ora. como o direito ao salário é garantido pela Constituição.

além da acumulação de cargos e empregos públicos em específicas situaÇões. o

dispositivo. inuoduzido pela Emenda Constitucional nO 19. de 1998. contrapõe-se.
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claramente. a direitos assegurados pela própria Constiruição. podendo. inclusive. ser

considerado neste ponto materialmente inconstimcional.

Desde que licitamente possivel. il acumulação de cargos autoriza a
percepção integral da remuneração de cada cargo. observado o limite retributivo em

relação a cada curgo exercido e não sobre a cumulatividade de estipêndios. Às situações

tuteladas pelos atts. 37. XVI e XVII. 95. parágrafo único. I. e 128. § 5°. Il. d. da

Constituição e pelo art. 17. §§ 10 e 2°. do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias. a aplicação do regramento contido no inciso XI do ano 37 vulnera. no

mínimo. direitos adquiridos dos agentes públicos que se encontram nas situações de

acumulações permitidas. impondo-l~es redutibilidade vencimentaI. também vedada pelo

texto constitucional primitivo.

Ao presente propo~ta de emenda ao texto constitucional reorienta o

tratamento do assumo. dando-lhe compatibilidade com o restante das· previsões

constítllcionais sobre a matéria. -propondo. para tal propósito. a revoga~ do § 11 do ano
40. introduzido pela Refonna da Previdência. que determina a aplicação do teto

remuneratório. inclusive. sobre a soma de proventos da aposentadoria com o subsidio do

cargo eletivo.

Sobre o cômputo das vantagens de qualquer outra natureza para
eteito do teto remuneratório. tem-se que este é um dos pontos mais controversos do

dispositivo limitador de remunerações e que. se seguido à risca. em sua literalidade.

inviabiliza a aplicação de outros comandos do próprio texto constitucionaL

De fato.-se.-para efeitoda-ineidência-do-tew-rermmeratório. devem

ser computadas as vantagens de qualquer natureza. Ministros do Supremo Tribunal

Federal. Ministros de Estado. Senadores e Deputados. que percebam imponância

equivalente ao teto remuneratórijJ. _estariam impçdidos de receber. por exemplo.-quando- -

fosse o caso. auxilio-moradia ou importância equivalente. indenização prevista no an.. 57.

§ 7°. da Constituição. indenização de transporte. diárias de viagem etc. A Lei

Complementar n° 35. de 14 de março de 1979. que dispõe sobre a Lei Orgânica da

Magistratura Naciona!. em seu art. 65. discrirnina como vantagens dos magistrados. entre

outras. a ajuda de .custo. diârias. gratificação pela prestaçio de serviço à JUStiça Eleitoral
etc•• razão pela qual a detcnninação retereiltc -ao teto ~muneratório. 'qLUlndo se refere n

vantagens de qualquer outra natureza. seria passível d~ incidir sobre'aquelas vantagens.

inviabilizando a eticiL~nc:ia. tão reclamada, da ·prestaÇãa1Urisdic:ional.
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A proposição retifica essa impropriedade. deixando que li lei

disponha sobre a incidência ou não do teto remuneratório nas denommadas "erbaS

indenizatórias. como. aliás. vinha sendo feito tradicionalmente (Decreto-Lei nO 1.971182.

Decreto-Lei nO :!.D36/83. Decreto-Lei nO :!.35S187. Lei nó! 8.11:!/90. Lei nO 8.448192 e Lei

n" 8.852/94).

Essas são as razões que orientam a apresentaÇão desta emenda â

Proposta de Emenda â Constituição n° 137, de 1999.

Sala das Sessões. emoI de/Ii.dU~ de 1999.

Depurado 5lY,tlalil
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Possui Assinaturas Suficientes: SIM
I

Totais de Assinaturas:

Repetidas
Ilegíveis
Retiradas

Quinta-feira 15 31785

_.... _-- -"-' _.--

Assinaturas Confirmadas
1 ABELARDO LUPION PFL PR
2 ADAUTO PEREIRA PFL ·PB
3 ADELSON RIBEIRO PSC se
4 ADEMIR LUCAS PSD8 MG
5 AÊCIONEVES PSDB MG
6 AFFONSO CAMARGO PFL PR
7 AGNELO QUEIROZ PCdeB DF
8 AIRTON CASCAVEL PPS RR
9 AIRTON OIPP POT R5
10 AIRTON ROVEDA PFL PR
11 ALBÉRICO CORDEIRO PTB AL
12 ALBÉRICO FILHO PMOB MA
13 ALBERTO FRAGA PMOB DF
14 ALBERTO GOLOMAN PSOB SP
15 ALCeSTE ALMEIDA PMOB RR
16 ÃLCEU COLLARES PDT RS
17 ALCIONE ATHAYDE PPB RJ
18 ALDIR CABRAL PFL RJ
19 ALDO REBELO pedoB SP
20 ALEX CANZ1ANI PSDB PR

21 ALEXANDRE SANTOS PSOB RJ

22 ALMEIDA DE JESUS PL CE
23 ALMERINDA DE CARVALHO PFL RJ
24 ALMIR SÁ PP8 RR
25 ALOlzlO SANTOS PSDB ES

26 ANA CATARINA PMOa RN

21 ANDRE BENASSI PSDB SP

28 ANGELA GUAOAGNIN PT SP
29 ANIBAL GOMES PMDB ce
30 ANIVALQQ VALE PSDB PA
31 ANTONIO CAMBRAIA P.SDB ce
32 ANTONIO CARLOS B1SCAIA PT RJ

33 ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB SP

34 ANTONIO on VAlLE PMD8 MG
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35 ANTON10 GERALDO PF1.
36 ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO PPB
37 ANTONIO JORGE PTB
38 ARACELY DE PAULA PFL
39 ARMANDO ABíLlO PMDB
40 ARMANDO MONTEIRO PMDB
41 ARNALDO FARIA DE SÁ PPB
42 ARNON BEZERRA PSOB
43 AROLDE DE OLIVEIRA PFL
44 AROLDO CEORAZ PFL
45 ARTHUR VIRGíLIO PSOB
46 ARY KARA PPB
47 ÁTILA LINS PFL

48 ÁTILA LIRA PSOB
49 AUGUSTO FARIAS PPB
50 AUGUSTO FRANCO PSOB
51 AUGUSTO NAROES PPB
52 AVENZOAR ARRUDA PT
53 AYRTON XERez PPS
54 B. SÁ PSDB
55 BADU PICANÇO PSD8
56 BARBOSA NETO PMDB
57 BASiLIO VILLANI PSD8
58 BETINHO ROSADO PFL
59 BISPO RODRIGUES PL
60 BISPO WANOERVAL PL
61 BO·,"FÃCIO DE ANDRADA PSD8
62 CABO JÚLIO PL
63 CAIO RIELA PT8
64 CARLlTO MERSS PT
65 CARLOS BATATA PSD8

66 CARLOS DUNGA PMDB
67 CARLOS MELLES PFL
68 CARLOS MOSCONI PSOB
69 CARLOS SANTANA PT
70 CELCITA PINHEIRO PFL
71 CELSO G[GLlO PTB
72 CELSO JACOS POT
73 CELSO RUSSOMANNO PP8
74 CESAR BANDEiRA PFL
75 CEZAR SCHIRMER PMD8
76 CHICO DA PRINCESA PSOB
77 CIRO NOGUEIRA PFL
78 CLEMENTINO COELHO PPS
79 CLEONÂNCIO FONSECA PP8
80 CLEUBER CARNEfRO PFL

PE
MA
TO
MG
PB
PE
SP
CE
RJ
BA
AM
SP
AM
PI

AL
SE
RS
PB
RJ
PI
AP
GO
PR
RN
RJ
SP
MG
MG
RS
se
PE
PS
MG
MG
RJ
MT
SP
RJ
SP
MA
RS

PR
Pl
PE
SE

MG

Junho de 2000
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81 Cl.OVIS VOLPI
82 CONFÚCIO MOURA

83 CORAUCI SOBRINHO

84 CORIOLANO SALES
85 CORONEL GARCIA
86 COSTA FERREIRA
81 CUNHA BUENO
88 CUSTÓDIO MATTOS
89 DAMIÃO FELlCIANO
90 DANILO DE CASTRO
91 DARCI COELHO
92 DARC\SI0 PERONOI
93 DE VELASCO
94 DELFIM NETTO
95 DEUSDETH PANTOJA

96 OILCEU SPERAFICO

97 DlNO FERNANDES
98 DJALMAPAES
99 DOMICIANO CABRAL
100 DR. BENEDITO DIAS
101 DR. EVILÁSIO

102 p~. HELENO
103 DR. HÉLIO
104 DUllIO PISANESCHI
105 EBER SILVA

106 EDINHO ARAÚJO

107 EDINHO BEZ

108 ED\SON ANDRINO
109 EDMAR MOREIRA

110 EDUARDO BARBOSA
111 EOUARDO CAMPOS

112 EDUARDO PAES
113 EDUARDO SEABRA
114 EFRAIM MORAIS J
115 ELCIONE BARBALHO
116 ELlSEU RESENDE

111 ELTON ROHNELT

118 EMERSON KAPAZ
119 ENIO BACCI

120 ENIVALOO RIBEIRO

121 ESTHER GROSSI

122 EUJACIO SIMÕES

123 EULER MORAIS
124 EUNiclO OLIVEIRA
125 EURICO MIRANDA
126 EXPEDITO JÚNIOR

PSDB
PMDB
PFL
PMDB
PSOB
PFL
PPB
PSDS
PMOB
PSOB
PFL
PMOB
PSL
PPB
PFL
PPB
PSOB
P5B
PMDB
PPB
PSB
PSDB
POT
PTB
POT
PP5
PMOB
PMD'B

PPB
PSDB
PSB
PTB
PTB
PFL
PMOB
PFL
PFL
PPS
por
PPB
PT
PL
PMDB
PMDB

PP8
PFL

SP
RO
SP
BA
RJ
MA
SP
MG

PB
MG
TO
RS

SP
SP
PA

PR
RJ
PE
P8
AP
SP

RJ
SP

SP
RJ

SP
se
se
MG
MG
PE
RJ
AP
P8
PA
MG
RR
SP

R5
PB
RS
BA
GO
CE

RJ
RO
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172 JAIR BOLSONARO

173 JAIR MENEGUELLI

174 .JAIRO AZt,
175 JAQUES WAGNER
176 JOÃO ALMEIDA
177 JOÃO CALDAS

178 JOÃO CASTELO

179 JOÃO COLAÇO
180 JOÃO HENRIQUE

181 JOÃO HERRMANN NETO
182 ,JOÃO LEÃO
183 JOÃO MAGALHÃES

184 JOÃO MAGNO
185 JOÃO MATOS
186 JOÃO MENDES
187 JOÃO PAULO

1a8 JOÃO PIZZOLATTI
189 JOÃO RIBEIRO
190 JOÃO TOTA
191 JOAQUIM FRANCISCO
192 JOEL DE HOLLANDA
193 JONIVAL LUCAS JUNIOR
194 JORGE ALBERTO
195 JORGE COSTA

196 JORGE KHOURY
197 JORGE PINHEIRO
198 JORGE TADEU MUDALEN

199 JORGE WILSON
200 JOSÉ ALEKSANORO

201 JOSÉ ANTONIO
202 JOSÉ CARLOS ALELUIA

-·203 JOSÉ GARLOS COUTINHO

204 JOSÉ CARLOS ELIAS

205 JOSÉ CARLOS MARTINEZ

206 JOSÉ CARLOS V'ElRA
207 JOSÉ CHAVES
208 JOS~ DE ABREU

'209 JOSé INDIO

210 JOSÉ JANENE
211 JOSÉ UNHARES

212 JOSÉ LOURENÇO
213 JOSÉ MELO
214 JOSÉ MENDONÇA BEZERRA
215 JOSé MILITÃO

216 JOSÉ MÚClO MONTEIRO

PPB
PT
PFL
PT
PSOB
PL
PSOB
PMDB
PMOB

PPS
PSOB
PMDB
PT
PMOB

PMOB
PT
PPB
PFL
PPB
PFL
PFL
PPB
PMDB
PMDB
PFL .

PMDB
PMoa
PMD8
PFL
PSB
PFL
PFt:-
PTB

PTB
PFL
PMOB
PTN

PMOB
PPB
PPB

PFL
PFl
PFL
PSDB
PFl

RJ
SP
BA
BA
BA
AL
MA

PE
PI

SP
BA
MG
MG
se
RJ
SP
se
TO

AC
PE.
PE
BA
SE
PA
BA
DF
SP
RJ
AC

MA
BA
RJ
ES
PR
SC
PE
SP

SP
PR
ce
BA
AM
PE
MG
PE
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262 MARÇAL FILHO

263 MARCELO BARBIERI

264 MARCELO DÉDA

265 MARCELO TEIXEIRA
266 MÃRCIO BITIAR

267 MARCia MATQ~

268 MÃRCIO REINALDO MOREIRA
269 MARCONDES GADELHA
270 MARCOS CINTRA
271 MARCOS De JESUS
272 MARCOS UMA
273 MARCUS VICENTE
274 MARIA ABADIA

275 MARIA ELVIRA
216 MARINHA RAUPP
277 MÁRIO oe OLIVEIRA

278 MÁRIO NEGROMONTE
279 MARISA SERRANO
280 MAURO FECURY
281 MAX ROSENMANN

282 MEDEIROS
283 MENDES RIBEIRO FilHO

284 MilTON MONTI
285 MILTON TEMER
286 MIRIAM REIO

287 MIRO TEIXEIRA
288 MOREIRA FERREIRA
289 MORONI TORGAN

290 MÚCIO SÁ
291 MUSSA DEMES
292 NAIR XAVIER LOBO
293 NEIVA MOREIRA
294 NELO ROOOLFO
295 NELSON MARCHEZAN
296 NELSON MARQUEZELLI

297 NELSON MEURER
"298 NELSON OTOCH

299 NELSON PELLEGRINO
300 NELSON PROENÇA

301 NELSON TRAD
302 NEUTON LIMA
303 NEY LOPES
304 NICE LOBÃO
305 NICIAS RIBEIRO
306 NILO COELHO

PMD8
.PMOB
PT
PMOB
PPS
PT
PPB
PFL
PL
PST
PMOB
PSOB
PSOB
PMOB
PSOB
PMOB
PSOB
PSOB
PFL
PSOB
PFL
PMOB
PMOB
?T
PDT
PDT
PFL
PFL

PMDB
PFL
PMOB
PDT
PMDB
PSOB
PTB

PPB
PSOB

PT
PMOB

PTB
PFL
PFL
PFL
PSDB
PSOB

MS

SP
SE
CE
AC
PR
MG
PB
SP
PE
MG
ES
DF
MG
RO
MG
BA
MS
MA
PR
SP
RS
SP
RJ
RJ
RJ
SP
CE
RN
PI
GO
MA
SP
RS
SP
PR
CE

BA
RS

M~
SP
RN
MA
PA
BA
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307 NILSON PINTO PSDB
308 NILTON BAIANO PPB
309 NILTON CAPIXABA PTB
310 NORBERTO TEIXEIRA PMDB
311 ODELMO LEÃO PPB

312 ODiLlO BALB1NOTII PSDB
313 OLAVO CALHEIROS PMDB

314 OUMPIO PIRES POT
315 OLIVEIRA FILHO PPB

316 OSMÂNIO PEREIRA PMD8
317 OSVALDO BIOLCHI PMD8
318 OSVALDO COELHO PFL
319 OSVALDQ REIS PMD8
320 PADRE ROQUE PT
321 PAES LANDIM PFL
322 PASTOR AMARILDO PP8
323 PASTOR VALDECI PAIVA S. PART.

I
324 PAUDERNEY AVELlNO PFL
325 PAULO BRAGA PFL

326 PAULO DELGADO PT
327 PAULO FEIJÓ PSDB
328 PAULO KOBAYASHI PSDB
329 PAULO LIMA PMDB
330 PAULO MAGALHÃES PFL
331 PAULO OCTÁVIO PFL
332 PAULO PAIM PT
333 PAULO ROCHA PT
334 PçDRO 81TTENCOURT PFL
335 PEDRO CANEDO PSOB
336 PEDRO CELSO PT
337 PEDRO CHAVES PMDB
338 PEDRO CORRt:A PPB
339 PEDRO EUGÊNIO PPS
340 PEDRO FERNANDES PFL
341 PEDRO HENRY PSOB
342 PEDROIRUJO PMD8
343 PEDRO NOVAIS PMOB
344 PEDRO PEDROSSIAN PFL

345 PEDRO VALADARES PSB

346 PEDRO WILSON PT
347 PHILEMON RODRIGUES PMOB
348 PINHEIRO LANDIM PMDB
349 POMPEO DE MATTOS POT
350 RAFAEL GUERRA PSDB
351 RAIMUNDO COLOMBO PFL

PA
ES
RO
GO
MG

PR
AL
MG
PR

MG
RS
PE
TO
PR
PI

TO
RJ
AM
BA
MG
RJ
SP
SP
BA
DF
RS
PA
se
GO
DF
GO
PE
PE
MA
MT
BA
MA
MS
SE

GO
MG
CE
RS

Jv1G
SC

Júnho de 2000
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352 RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDB CE
353 RAIMUNDO SANTOS PFL PA
354 REGINALDO GERMANO PFL BA
355 REGIS CAVALCANTE PPS AL
356 REMI TRINTA PST MA
357 RENATO VIANNA PMDB SC
358 RENILDO LEAL PTB PA
359 RICARDO BARROS PPB PR
360 RICARDO FIUZA PFL PE
361 RICARDO IZAR PMDB SP
362 RICARDO MARANHÃO PSB RJ
363 RICARDO NORONHA PMOB DF
364 RICARDO RIOUE PSOB PB
365 RICARTE DE FREITAS PSOB MT
366 RITA CAMATA PMDB ES
367 ROBÊRJO ARAÚJO Pl. RR
368 ROBERTO ARGENTA PHOBS RS

369 ROBERTO BALESTRA PPB GO

370 ROBERTO BRANT PFL MG

371 ROBERTO JEFFERSON PT6 RJ

372 ROBERTO PESSOA PFL CE

373 ROORIGO MAIA PTB RJ

374 'ROLAND LAVIGNE PF1. BA

375 ROMEL. AN/ZIO PPB MG
376 ROMEU QUEIROZ PSOB MG

377 ROMMEL FE/JÓ PS08 CE

378 RONALDO CAIADO PFL GO

379 RONAlDO CEZAR COELHO PSDB RJ

380 RONALDO VASCONCELLOS PFL MG

381 RUBEM MEDINA PFL RJ

382 RUBENS BUENO PPS PR

383 RUBENS FURLAN PPS SP

384 SALATIEL CARVALHO PMDB PE

385 SALVADOR ZIMBALDI PSD8 SP

386 SANTOS FILHO PFL PR

387 SARAIVA FELIPE PMDB MG

388 SAULO PEDROSA PSOB BA

389 SEBASTIÃO MADEIRA PSD8 MA
390 SERAFIM VENZON PDT se
391 SÉRGIO BARCELLOS PFL AP

392 SÉRGIO BARROS PSD8 AC

393 SÉRGIO CARVALHO PSOB RO
394 SERGIO"GUERRA PoSOS PE
395 SÉRGIO MIRANDA PCdoS MG

396 SÉRGIO NOVAIS PSB CE
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397 SÉRGIO REIS PSDB SE

398 SEVERINO CAVALCANTI PPB PE

399 SILAS BRASILEIRO PMOB MG

400 SILAS CÀMARA PTB AM

401 SILVIO TORRES PSDB SP
402 SIMÃO SESSIM PPB RJ

403 SYNVAL GUAZZELLI PMOB RS

404 TELMA DE SOUZA PT SP

405 TELMO KIRST PPB RS

406 TETÊ BEZERRA PMDB MT

407 THEMisTOCLES SAMPAIO PMOB PI

408 UBIRATAN AGUIAR PSOB CE

409 URSrCINO QUEIROZ PFl BA

410 VADÃOGOMES PP8 SP

411 VALDECIOLlVEIRA PT RS

412 VALDEMAR COSTA NETO PL SP

413 VALDIR GANZER PT PA

414 VICENTE ARRUDA PSDB CE

415 VICENTE CAROPRESO PSOB SC

416 VILMAR ROCHA PFL GO
417 VITIORIO MEDIOU PSDB MG

418 WAGNERSALUSTIANO PPB SP

419 WALDEMIR MOKA PMDB MS

420 WALDIR SCHMIDT PMDB RS

421 WALFRIDO MARES GUIA PTB MG

422 'WELlNTON FAGUNOES PSOB MT

423 WELLlNGTON DIAS PT PI

424 WERNER WANOERER PF.L PR

425 WILSON BRAGA PFL PB

426 WILSON SANTOS PMOB MT

427 XICO GRAZIANO PSOB SP--

428 YVONILTON GONÇALVES ~PPB " BA

429 ZAIRE REZENDE PMDB MG

430 ZÉ GOMES DA ROCHA PMDB GO

431 ZEZÉ PERRELLA PFL MG

432 ZILA BEZERRA PFL AC

433 ZULAIÊ COBRA PSOB SP

Assinaturas Repetidas
1 ADAUTO PEREIRA PFL PB

2 ALCIONE ATHAYDE PPB Rj,

3 ARACELY DE PAULA PFL MG

4 BISPO RODRIGUES PL RJ

5 CHICO DA PRINCESA PSDB PR

6 DEUSDETH PANTOJA PFL PA
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7 EXPEDITO JÚNIOR
8 FERNANDO GONÇALVES

.9 •FRANCIS~ RODRIGUES
10 JOÃO MENDES
11 JOAQUIM FRANCISCO

12 JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
13 JUTAHY JUNIOR
14 L1DIA QUINAN
15 LUCIANO CASTRO

I 16 LUIZ FERNANDO
17 LUIZ MA'NARDI
18 MALULY NETTO

19 MARCOS DE JESUS
20 MARIA ELVIRA

21 NAIR XAVIER LOBO
22 NELSON MARCHEZAN
23 ooiLlo BALBINOTTI
24 RICARDO NORONHA
25 S1LAS BRASILEIRO

26 S1LAS CÃMARA
27 VALDEMAR COSTA NETO

PFL
PTa
PFL
PMOB
PFL

PFL
PSOB
PSOB
PFL

PPB
PT
PFL
PST
PMOB
PMD8
PSOB
PSOB
PMD8
PMOB
PTB
PL

RO

RJ
RR
RJ
PE
PE
BA
GO
RR
AM
RS
SP
PE
MG

GO
RS
PR
DF
MG

AM
SP

Assinaturas Retiradas
1 ARUNDO CHINAGLJA PT SP
2 FERNANDO FERRO PT PE
:) GERALDO MAGELA PT DF
4 IARA BERNARDI PT SP
5 JOÃO COSER PT ES
6 JOÃO GRANDÃO PT MS

7 JOSÉ MACHADO PT SP
8 LUIZ SÉRGIO PT RJ

9 MARCOS AFONSO PT AC

10 PROFESSOR LUlZINHO PT SP
11 WALboMIRO FIORAVANTE PT RS
12 WALTER. PiNHEIRO PT BA
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EMENDA ;..~:' OZ.... CEi99
$3,..1;:elo ~~:;;:''-;::1$J,3r

~1tLu

COMISSÃO ESPECIAL PARA O EXAME DA
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NO 137, DE 1999

EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL NO
(Do Sr. José Genoíno e outros)

Dê-se, à Proposta de Emenda Constitucional nO 137, de 1999, a
segUinte redação:

Art. 1° A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes
alterações:

"Art. 27 ..

§ 20 O subsídio dos Deputados EstaduaiS será ftxad-º em
cada legislatura, para a subsequente. por lei de iniciativa da
Assembléia Legislativa, na razão de, no máximo, setenta e cinco
por cento daquele estabelecido. em espécie, para os
Deputados Federais, observado o que dispõem os arts. 39, § 4°,
57. § 70 150. 11. 153. 111. e 153. § 20. I.

"Art. 28 ..

§ 20 Os subsídios do Governador. do Vice-Govemador e dos
Secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa da
Assembléia Legislativa, com vigênCia para o mandato
subsequente. observado o que dispõem os art. 37, XI, 39, § 4°,
150. 11. 153, 111. e 153. § 20. I."

"Art. 29 .
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VI - subsidio dos Vereadores fixado por lei de iniciativa da
Câmara Municipal, em cada legislatura, para a subsequente,
na razão de, no máximo. se~enta e cinco por cento daquele
estabelecido. em espécie. para os' Oeputados Estaduais.
observado o que dispõem os arts. 39, § 4°,57, § 70,150,11. 153,
UI. e 153, § :ZO. I;

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

"Art. 37 .

...................... "'." .
XI - a remuneração e o subsidio mensal dos ocupantes de
cargos, funções e empregos públicos da administração direta e
indireta, bem como os proventos e pensões ou outra espécie
remuneratória, percebidos cumulativamente ou nlo, .
incluídas as vantagens pessoais ou· de qualquer outra
natureza, terão corno limites máximos. no âmbito dos
respectivos poderes. os valores percebidos como remuneração.
em espécie. pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal.
aplicando-se. como limite, nos Estados e no Distrito Federal. o
subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça. e
nos Municípios, o do Prefeito, cujos valores não poderão
ultrapassar, em nenhuma hipótese, o limite máximo da União;

.. 'O "" ..

§ 90. Para os efeitos da "aplicação do limite fixado no inciso Xl
deste artigo' considera-se remuneração a soma dos valores
percebidos a qualquer título, inclusive vantagens pessoais,
ressalvadas as parcelas de caráter indenizatório ou eventu~1

expressamente definidas em lei complementar federal.
..

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

"Art. 39 .

.. _ _ _ ~ .

§ 4° O membro de Poder, o deteDtor de mandato eletivo, os
Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais
serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em
pan:ela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação.
adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra
espécie remuneratória; ressalvadas as parcelas de natureza
eventual ou indenizatória expressamente definidas em lei
complementar federal, obedecido, em qualquer caso, o
disposto no ait: 37, X e ~I.

..
......................... .: ••••••••••••••• "'.~.41 .
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promulgação.

"Art. 48 '" '" ~ .

XV - fixação dos. subsídios dos membros da magistratura federal
e do Ministério Público, observado o que dispõem os art. 39, §
4°. 150, li, 153. 11I e 153, § 2°. L"

"Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
",

~ 1, 1, 11 Ii 1, 1, '" 1, .

VII - fixar idêntico subsídio para os Deputados Federais e os
Senadores, em cada legislatura para a subsequente,
observado o que dispõem os arts. 37, XI. 39, § 4°, 150, li, 153.
11I, e 153, § 20, I;

"11 I ,1 ,._ .. 11 I 1, 1 ..

"Art. 96. Compete privativamente:

11 • ao Supremo Tribunal Federal. aos Tribunais Superiores e
aos TribunaiS de Justiça propor ao POder Legislativo respectivo,
observado o disposto no art. 169:

b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus
servIÇOs auxiliares e dos juizos que lhes forem vinculados, bem
como a fixação do subsidio de seus membros e dos juizes.
indusive dos tribunais inferiores, onde houver;

"............... J 10' 00 11 11 I I 11 .

"Art. 128 ..
§ 5° .
I - ..

"
d) equivalência de subsídios com o Poder Judiciário. observado
o disposto no inciso XI do art. 37."

Art. 20. Esta emenda entra em vigor na data de sua

JUSnFICAçÃO

A fixação de limites de retJibuição dos agentes poUticos. membros de
Poder e servidores públicos é um dos mais complexos problemas correlatbs à
questão remuneratória no âmbito da Administração Pública. -
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Trata-se de questão que vem. desde a década de 1960. exigindo
solução. de que é exemplo a Lei nO 4.863. Ao longo das décadas de 1970 e 1980 o
assunto voltou à discussão. em vista das inúmeras situações de descumprimento
desse limite, ou das exceções que foram criadas à sua aplicação. Em 1982. o

_ Oecreto-Lei nO 1.971 fixava como limite para toda a Administração Federal a
remuneração mensal do Presidente da República, excluindo do COmputo do limite as
vantagens de caráter indenizatório ou·eventual, o adiCionai por tempo de serviço e
as gratificações devidas a titulo de comissionamento. Em 1983, o Decreto-Lei nO
2.036 voltou ao tema, estabelecendo. ainda, restrições às entidades da
Administração. especialmente- empresas estatais, de modo a impedir a concessão
de benesses e vantagens.aos seus funcionários. Em 1979, o,Decreto-Lei nO 2.355
fixou como limite máximo de retribuição mensal a importância' de ao salários
mínimos de referência. abrangendo "a soma das importâncias recebidas a qualquer
título".

Ourante os trabalhos da Assembléia· Nacional· Constituinte. acentuou
se a discussão acerca da necessidade da fixação de tetos remuneratórios. em
função dos inúmeros abusos verificados e da existência, fartamente explorada pelo
então governador- de Alagoas. Fernando Collor de·MeJlo~ dos IImaràjás" no serviço
público..O damor popular exigia medidas drásticas que-acabassem com os abusos.
e foi com esse sentido que, pela· primeira vez. vejo a Constituição a albergar a
fixação de um teto remunerat6rio, tratando, inclusive, de afastar. em disposição
transitória (art. 17 do ADCn a hipótese de invocação de direito adquirido por parte
dos que percebessem remunerações exorbitantes ao teto.

EstabeJeceu' a Carta então em vigor: no art. 37. XI. que o limite máximo
e a relação de vaiares entre a maior e a· menor remuneração dos servidores públicos
seriam fixados por lei. necessariamente em cada uma das esferas de Governo.
Preestabeleceu. no entanto, que na órbita federal os servidores não poderiam
exceder. no âmbito dos respectivos poderes. os valores percebidos como
remuneração. a qualquer' título, por membros do Congresso Nacional. Ministros de
Estado e Ministros do Supremo Tribunal Federal. Nas órbitas estaduais e distrital. o
teto foi fixado com base nas autoridades correspondentes, e nos Muntciptos pelo
que os Prefeitos percebiam em espécie.

A matéria foi regulamentada, em nivellegal. no âmbito da União. em
relação aos servidores civis e militares. por meio da Lei· nO 7.923, de 1989, que fixou
como limite a rémuneração do Ministro de Estado, mediante alteração ao Decreto
Lei n° 2.355. Postenormente. várias leis voltaram ao tema (Lei n° 8.112190, 8.237/91.
8.448/92, 8.852194), mas há ainda persistem controvérsias sobre sua uniformidade e
aplicação.

A redação original do art. 37, XI previa: que o teto alcançaria os valores
percebido~' com remuneração, em espécie. a' qualquer título. Essa expressão
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pretendia abarcar a totalidade da retribuição pertinente ao cargo ocupado pelas
autoridades referidas. abrangendo tudo o que fosse devido em razão do cargo.
propriamente, ainda quando o correspondente pagamento seja feito sob. rubricas
distintas. No entanto. a legislação que regulamentou a Constituição e decisões
judiciais trataram de elastecer o teto, em cada esfera de governo.

Desde 1989. decisões do Poder Judiciário. especialmente do Supremo
Tribunal Federal. vêm permitindo ou legitimando o alargamento do rol de vantagens
não submetidas ao teto remuneratório. Decisões recentes do STF confirmaram a
linha jurisprudencial adotada no julgamento da ADln n° 14 (ReI. Min. Célio Borja), de
1989, onde ficou assentada a tese de que as vantagens de caráter individual não
são computadas para efeito do teto. Inobstante. a definição do que é "vantagem de
caráter pessoal e Individual" não for explicitada de forma suficientemente precisa.

Segundo o STFI as retribuições pecuniárias devidas em razão de
circunstâncias de ordem pessoal ou de caráter funcional (natureza ou local de
trabalho) não se inciuem no cômputo geral da remuneração para efeito de incidência
do teto constitucional (RE n° 171.647~ Ceará ~ ReJ. Min. Celso de Mello). Constitui
vantagem pessoal. para esse efeito, "a retribuição percebida peto titular de um
cargo. não em razão do exercício dele. mas. sim. em virtude do exercício anterior de
cargo diverso" (RE nO 141.788-9 - Ceará - ReI. Min. Sepúlveda Pertence). Recentes
decisões do STF têm também reconhecido como imunes ao teto a parcela
incorporada pelo exercído de cargo em comissão ou função de confiança,
superando-se conflito jurisprudencial anterior.

Em vista dessa situação. a EC nO 19/98 incorporou inovações ao texto
constitucional. fixando novas regras destinadas a afastar a burla ao teto de
remuneração. Mas. como fechou uma porta. abriu outra: ao mesmo tempo que fixou
um teto nacional único. que deverá incluir todas as vantagens, inclusive as
pessoais ou de qualquer outra natureza, tendo como padrão a remuneração dos
Ministros da STF (por ser o mais elevado cargo a que um servidor de carreira pode
ser elevado). afastou da aplicação do teto as empresas es~~!ª_ auto-suficientes.-
permitindo que paguem aos seus diri~féfites--é -empregados remunerações em
valores de mercado. superiores à remuneração de quaisquer outros servidores ou
agentes públicos SUjeitos ao teto. Também foi previsto que o teto atingiria a soma de
remunerações e proventos pen:ebidas cumulativamente ou não, atingindo. assim, 
também aquelas srtuações de acumulação lícita de cargos públicos ou de cargos
com aposentadorias. o que· poderia acarretar redução remuneratória para
magistrados e titulares de mandato eletivo. assim como de servidores que. em
decorrência de tais acumulações de cargos públicos. ultrapassem o valor que venha
a ser fixado como teto.

A Emenda Constitucional nO 19. no entanto. esbarrou. na decisão do
STF que decretou a sua não auto-aplicabilidade. Na ausência da fixação. por lei. do
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novo teto remuneratório que garantiria a aplicabilidade do novo art. 37, XI, entendeu
o STF, ao responder a consulta dos Presidentes da Câmara e do Senado. peta
manutençâo da vigência -dos dispositivos originais da Carta de 1988.

No entanto, a, regra de que a remuneração-teto seria fixada na forma
de subsídio, vedado o pagamento de qualquer outra vantagem. acarretou o impasse
na fixação de seu valor, que necessita do acordo dos autores da proposição. Em
S8$Sáo administrativa tie 11 de fevereiro de 1999. o STF considerou que na presente
situação nacional traduz conjuntura. que por ausência de condições políticas, não
permite a constf\lÇão do necessário consenso, essencial à elaboração do projeto de
lei a que lse refere o art. 48, XV'. Essa situação persiste, tendo já sido objeto de
discussões desgastantes para a imagem dos Poderes, tendo mesmo acarretado
acusações recíprocas que desmerecem '8 validade do princípio da independêncIa e
harmonia entre os Poderes.

Assim, inetetivo °novo texto constitucional, permaneceram intactas as
situações produZidas. exceto 0'0 'tocante a Estados e Municípios os quais. quase
imediatamente à ,promulgação da EC n° 19/98, fixaram novos,valores de subsidio,
em alguns casos com expressivos- aumentos de valores de remuneração para
prefeitos, secretários, deputados estaduais e vereadores. Recente levantamento
reattzado peto Poder Executivo da União constatou. ainda. que na esfera federa'
existem mais de 5.000 servidores com remunerações que uitrapassam o teto de
Ministro de Estado (R$ 8.000), em muitos casos em decorrência de decisões
judiciais, vantagens pessoais ou acumulações ,de cargos. Trata-se, portanto, de
questão ainda não resolvida. .e a PEC em questão visa permitir a sua
imptementaÇão.

Ao larg'o de um tratamentó demagógico 'ou hipócrita da questão, é··
precis~ reconhecer que agentes públicos e '. servidores de carreira no Brasil
percebem remunerações irrisórias; um teto de RS 8.000 ou R$ 12.000 não
responderá às necessidades de remuneração justa:-pãra aqueles que exercem a
atividade politica, parlamentar ou administrativa, em regime de dedicação excfusiva.
A experiência intemaCional comparada comprova que os servidores públicos, de
carreira, exatamente por se submeterem obrigatoriamente ~ e~_regime,. percebem 
em munes casos remunerações superiores às dos agentes políticos a que se
subordinam. como é o caso do Reino Unido e França. No caso brasileiro. a opção
por fixar tetos vinculados a agentes potiticos parte do pressuposto. não presente
naqueles 'países; de que o parlamentar não, pOOe valer-se do cargo para' lograr
proveito pessoal, ou. no exercício do mandato, exercer atividade profissional com ele
incompatível.

Por isso, não se trata de fixar tetos subvalorizados, ou que se
fiSpelhem, nas desigualdades de renda de nosso pais, onde existência de uma legião
de eXcluídos- e explorados constrange a reati~ção de um debate transparente que
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permita combater o "índice de altruísmo" existente na alta administração pública
brasileira.

o debate. portanto, é necessário e oportuno. Há que se conside~r

que, no interesse <to país, não se pode continuar ignorando a questão, que produz
distorções a cada dia que custarão mais ao contribuinte do que a fixação de uma
regra transparente e um teto que, peja sua razoabilidade, seja também efetivo.

No entanto, não se pode acatar a idéia de deixar-se o teto em aberto,
em qualquer esfera de governo, 01:.1 mesmo diferenciando-se o teto por Poder (o que
seria irrazoável e anti-isonômico, já que o teto se dirige· aos servidores e agentes
públicos), de modo a permitir que. nas três esferas de governo. sejam fixados tetos
irrisórios, que continuarão a ser "furados" por meio de vantagens "pessoais" ou de
qualquer outra espécie que não serão incluídas no teto.

A presente emenda visa contornar tais óbices, propondo a fixação do
teto nacional unificado, tendo com parâmetro os subsídios sempre equivalentes,
fixados em parcela única, dos Ministros do STF, dos Deputados e Senadores e
Ministros de Estado, para a União; nos Estados, para harmonizar-se esse princípio
com a regra contida no art. 93, VI da CF, fixar-se-ia como teto os subsidios dos
Desembargadores do Tribunal de Justiça. E, nos Municípios, propõe-se a volta à
situação preconizada pela Cf 8~, prevalecendo como teto a remuneração do
Prefeito. No entanto" todos esses subtetos estariam submetidos.ao teto nacional
unificado (subsidio do Ministro do STF), e ressatvar-se-iam da sua aplicação apenas
e tão somente as parcelas de natureza indenizatória ou eventual expressamente
definidas em le;, complementar federal. Desse modo, adicional de moradia, diárias ou
gratificação natalina não estariam submetidas à aplicação do teto. em função de sua
natureza; mas não se conferiria, a qualquer instância fora do Congresso N8Clonál, a
prerrogativa de ampliar o rol de excepcionalidades.

Tais tetos e subtetos, assim como os valores a eles subordinados,
observariam a a iniciativa constitucionalmente definida e aprovação de lei específica,
conforme prevê o art. 37, X da CF, de modo a afastar-se a incompatibilidade de
interesses que obstrui o processo leg.islativo. Cabendo ao STF propor o valor da
remuneração de seus ministros, e aos Tribunais. de Justiça 0$ valores dos subsídios
de seus desembargadores, caberia ao Legislativo aprovar, com valores
subordinados a esses, normais legais fixando a remuneração dos seus membros e
dos cargos do Poder Executivo, válidos para. a, legislattJra e para o mandato
subsequentes, vedada, sempre, a legislação em causa própria.

Com isso, estaremos superando a lacuna existente, e permitindo a
aplicação do limite em todo o país, sem "efeitos cascata" ou quaisquer decorrências
irWesejãveis. Afastar-se-ia, também, dúvidas. q\lanto a quais. parcelas poderiam ser
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exclu ídas da aplicação do teto. em função de sua natureza específica. e com a
necessária transparência perante a opinião pública.

, Essas são as razões Que orientam a apresent -o desta emenda à
, PEC nO 137/99.

SECRETARIA-GERAL DA MESA

PROPOSIÇAO: PEC (ASS013702)

AUTOR: JOSE GENOINO E OUTROS

DEPUTADO UF PARTIDO
-_._---------------------------------------------~---- --------p

1 - ADAO PRETTO RS PT
2 - ADEMIR LUCAS MG P8nB
3 - AGNELO QUEIROZ DF pedeB
4 - AIRTON CASCAVEL RR PPS
5 - AIRTON DIPP RS PDT
6 - ALBERTO GOLDMAN 8P PSDB
7 - ALBERTO MOÜRAO SI? PMDB
8 - ALCEU COLLARES RS PDT
9 - ALDO REBELO SP PCdeB

10 - ALMERINDA DE CARVALHO RJ PFL
11 - ALOIZIO MERCADANTE SI? PT
12 - ANGELA GUADAGNIN SP PT
13 - J\NIVALDO VALE PA PSDB
14 - ANTONIO CARLOS BISCAIA RJ PT
15 - ANTONIO CARLOS KONDER REIS se PFL
16 - ANTONIO DO VALLE MG PMDB
17 - ANTONIO PALOeCI SP PT
18 - ARLINDO CHINAGIaIA SP PT
19 - ARMANDO ABILIO PB PMDB

.. 20 - ARNALDO FARIA DE SA SP PPB
21 - ARNALDO MADEIR:A SP psnB
22 - ARY KARA SP PPB
23 - AVENZOAR ARR.UDA PB PT
24 - AYRTON XEREZ RJ PPS
25 - BABA PA PT
26 - BEN- HUR FERREIRA MS PT
27 - BISPO RODRIGUES RJ PIa

28 - BISPO WANDERVAL SP PIa
29 CABO JULIO MG PIa
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30 - CAIO RIELA RS PTB
31 - CARLITO MERSS SC PT
32 - CARLOS DUNGA PB PMDB
33 - CARLOS MOSCONI MG PSOB
34 - CARLOS SANTANA RJ PT
35 - CELSO GIGLIO SP PTB
36 - CELSO JACOB RJ PDT
37 - CLEMENTINO COELHO PE PPS
38 - CLEUBER CARNEIRO MG PFL
39 - CLOVIS VOLPI SP PSDB
40 - CORAUCI SOBRINHO SP PFL
41 - CORONEL GARCIA RJ PSDB
42 - CUSTODIO MATTOS MG PSDB
43 - DAMIAO FELICIANO PB PMDB
44 - DE VELASCO SP PST
45 - DELFIM NETTO SP PPB
46 - DEUSDETH PANTOJA PA PFL
47 - DINO FERNANDES RJ PSDB
48 - DJALfo1A PAES PE PSB
49 - DOMICIANO CABRAL PB PMDB
50 - DR. HELENO RJ PSDB
51 - DR. HELIO SP PDT
52 - DR. ROSINHA PR PT
53 - DUILIO PISANESCHI SP PTB
54 - EDINHO ARAUJO SP PPS
55 - EDISON ANDRINO se PMDB
56 - EDUARDO CAMPOS PE PSB
57 - EDUARDO JORGE SP PT
58 - EDUARDO PAES RJ PTB
59 EDUARDO SEABRA AP PTB
60 - EFRAIM MORAIS PB PFL
61 - EMERSON KAPAZ SP PPS
62 - ENIO BACCI RS PDT
63 - ESTHER GROSSI RS PT
64 - EUJACIO SIMOES BA PL
65 - EULER MORAIS GO PMDB
66 - EVANDRO MILHOMEN AP PSB
67 - EVILASIO FARIAS SP PSB
68 - FBRNANDO CORUJA SC PDT
69 - FERNANDO FERRO PE PT
70 - FERNANDO GABEIRA RJ PV
71 - FERNANDO MARRON! RS PT
72 - FERNANDO ZUPPO SP PDT
73 - GERALDO MAGELA DF PT
74 - GERALDO SIMOES BA PT
75 - GERSON GABRIELLI BA PFL
76 - GERVASIO SILVA SC PFL
77 - GILMAR MACHADO MG PT
78 - GIOVANNI QUEIROZ PA PDT
79 - GLYCON TERRA PINTO MG PMDB
ao - GONZAGA PATRIOTA PE PSB
81 - GUSTAVO FRUET PR PMDB
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82 - HAROLDO LIMA EA
83 ~ HELIO COSTA MG
84 - HENRIQUE FONTANA RS
85 - HERCULANO ANGHINETTI MG
86 - IARA BERNARDI SP
87 - IEDIO ROSA RJ
SS - J:LDEFONCO CORDEIRO AC
89 - INÀêIO ARRUDA CE
90 - INALDO LEITAO PB
91 - INOCENCIO OLIVEIRA PE
92 - JAIME MARTINS MG
93 - JAIR MENEGUELLI SP
94 - JANDIRA FEGHALI RJ
95 - JAQUES WAGNER BA
96 - JOAO COSER SS
97 - JOAO FASSARELLA MG
98 - JOAO GRANDAO MS
99 - JOAO HERRMANN NETO SP

100 - JOAO .MAGALHAES MG
101 - JOAO MAGNO MG
102 - JOAO MATOS se
103 - JOAO PAULO SP
104 - JOAO TOTA AC
lOS - JOAQUIM FRANCISCO PE
106 - JOEL DE HOLLANDA PE
107 - JORGE COSTA PA
lOS - JOSE ANTONIO MA
109 - JOSE CARLOS COUTINHO RJ
110 - JOSE DIRCEU SP
111 - JOSE GENOINO SP
112 - JOSE INDIO SP
113 - JOSE MACHADO SP
114 - JOSE MILITA0 MG
115 - JOSE PIMENTEL CE
116 - JOSE PRIANTE PA
117 - JOSE ROBERTO BATOCHIO SP
11B - JOSE RONALDO BA
119 - JULIO DELGADO MG
120 - LAMARTlNE POSELLA SP
121 - LINCOLN PORTELA MG
122 - LUCI CHOINACKI SC
123 - LUIS EDUARDO RJ
124 - LUIZ ANTONIO FLEURY SP
125 - LUIZ MAINARDI RS
126 - LUIZ SALOMAO RJ
127 - LUIZ SERGIO RJ
128 - LUIZA ERUNDINA SP
129 - MALULY NETTO SP
130 - MARCELO BARBIERI SP
131 - MARCELO DEDA SE
132 - MARCIO 3ITTAR AC
133 - MARCIO MATOS PR
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PCdeB
PMDE
PT
PPB
PT
PMDB
PFL
pedeB
PSDB
PFL
PFL
PT
PCdaB
PT
PT
PT
PT
PPS
PMDB
:PT
PMDB
PT
PPB
PFL
PFL
PMDB
PSB
PFL
PT
PT
PMDB
PT
PSDB
PT
PMDB
PDT
PFL
PMDB
PMDB
PST
PT
PDT
PTB
PT
PDT
PT
PSB
PFL
'PMDB
PT
PPS
PT
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134 - MARCONDES GADELHA PB PFL
135 - MARCOS AFONSO AC PT
136 - ,MARCOS LIMA MG PMDB
137 - MARCOS ROLIM RS PT
138 - MARIA DO CARMO LARA MG PT
139 - MARIA ELVIRA MG PMDB
140 - MARINHA RAUPP RO PSDB
141 - MARI.O DE OLIVEIRA MG PMDB
142 - MEDEIROS SP PFL
143 - MILTON MONTI Sl? PMDB
144 - MILTON TEMER RJ PT
145 - MIRIAM REID RJ PDT
146 - MOREIRA FERREIRA SP PFL
147 - NEIVA MOREIRA MA. PDT
14a - NELSON PELLEGRINO BA PT
149 - NEUTON LIMA SP PFL
150 - NICIAS RIBEIRO PA PSDB
151 - NILMARIO MIRANDA MG PT
152 - NILSON PINTO PA PSnB
153 - NILTON CAPIXABA RO PTE
154 - NORBERTO TEIXEIRA GO PMDB
155 - OLIMPIO PIRES MG PDT
156 - OSMAR SERRAGLIO PR PMDB
157 - PADRE ROQUE PR PT
158 - PAULO BALTAZAR RJ PSE
159 - PAULO FEIJO RJ PSDB
160 - PAULO KOEAYASHI SP PSDE
161 - PAULO PAIM RS PT
162 - PAULO ROCHA PA PT
163 - PEDRO CELSO DF PT
164 - PEDRO EUGENIO PE PPS
165 - PEDRO WILSON GO PT
166 - POMPEO DE MATTOS RS PDT
167 - PROFESSOR LUIZINHO SP PT
168 - RAFAEL GUERRA MG PSDB
lEi9 - RAIMUNDO COLOMBO se PFL
170 - REGIS CAVALCANTE AL PPS
171 - RICARDO BERZOINI 8P PT
172 - RlCARDO·MARANHAO RJ PSB
173 - R.ICARDO RIQUE PB PSDB
174 - ROBERTO BRANT MG PFL
175 - ROBSON TOMA SP PFL
175 - ROLAND LAVIGNE BA PFL
177 - ROMEU QUEIROZ MG PSDB
178 - RUBENS BUENO PR PPS
179 - RUBENS FURLAN SP PPS
180 - SAMPAIO DORIA SP PSDB
181 - SARAIVA FELIPE MG PMDB
182 - SAULO PEDROSA BA PSDB
183 - SERAFIM VENZON SC PDT
184 - SERGIO BARROS AC PSDB
185 - SERGIO CARVALHO RO PSDE
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186'· SERGIO MJRANDA
187 -,TELMA DE SOUZA
188 - THEMISTOCLES SAMPAIO
189 - URSICINO QUEIROZ
190 - VADAO GOMES
191 - VALDECI OLIVEIRA
192 - VALDEMAR COSTA NETO
193 - VALDIR GANZER
194 - VANES~A GRAZZIOTIN
195- - VIC PIRES FRANCO
196 - VICENTE CAROPRESO
197 - VIRGILIO GUlMARAES
198 - VITTORIO MEnIOLI
199 - VIVALDO BARBOSA
200 - WALDEMIR MOKA
201 - WALDIR PIRES
202 - WALFRIDO MARES GUIA
203 - WALTER PINHEIRO
204 - WELLINGTON DIAS
205 - WILSON BRAGA
206 :.. ZAIRE REZENDE
207 - ZENALDO COUTINHO
208 - ZULAIE COBRA

MG PCdeB
SP P'I'
PI PMDB
BA PFL
SP PPB
RS PT
SP PL
PA PT
AM pedeB
PA PFL
SC PSDB
MG PT
MG PSOB
RJ PDT
MS PMDB
BA PT
MG PTB-'
BA PT
PI PT
PB PFL
MG P~t:

PA psnB
SP PSDB

ASSINATURAS CONFIRMADAS ......•............ 208
TOTAL DE ASSINATURAS ..•....•.............. 217

ASS:INATllRAS CONPI1U«ADAS REPETIDAS

REPETIDAS: 9

1 - AYRTON XEREZ
2 - CELSO JACOS
3 - EMERSON KAPAZ
4: - EVANDRO MILHOMEN
5 - JANDlRA FEGHALI
6 - JOAO HERRMANN NETO
7 -·PEDRO EUGENIO

f'a - RUBBN~ BUENO
9 - RUB~S FUR~

RJ PPS
RJ P.DT
SP PPS
AP.. PSB
.RJ PCdaS
SP PPS
PE PPS
PR PPS
SP PPS



31808 Quinta-feira 15 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

EJl.Ilr.:?:i~ .• ,:: OO~ - ·... E'99ill1 c...;: a-~", ....: ,;;J ,--" i
•• ' •• _ , 06 __._

.~..' .\ ...--...-. '.-
_.'" ._""'_ ...... ' ,. ..,~I ~r 6:-" . . ..~,,/ . ..

PROPOSTA DE EMENDA
Á CONSTITUIÇÃO N° 137-A~ DE 1999

(Do Poder Executivo)

EMENDA ADITIVA N° Á
(Do Sr. Miro Teixeira e outros)

.Inclua-se o seguinte art. 20 à Proposta de Emenda à Constituição na 137-A, de
1999, renumeranda.se o atual art. 2° para 30;

"Art. 2° O inciso X do art. 37 da Constituição Federal passa a vigotaI' com a
seguinte redação:

"art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
e, também, ao seguinte:

x - a remuneração dos servidores públicos e o subsidio de que trata o § 4D do
art. 39 somente poderão serfIXados ou alterados por lei especifica, observada a
iniciativa privativa em cada caso. assegurada revisão geral anual. sem
distinção de índices, sempre no dia ]" de janeiro, a partir do qual produzirá os
efeitosjinlllfceiros,' "

Justificativa

A Emenda Constitucional nO 19, de 1998 alterou a redação do inciso X do ano 37
da CF para. dentre outras modificações. assegurar a anualidade da revisão geral da
remuneração dos servidores públicos bem como do subsídio do membro de Poder, e do
detentor de mandato eletivo. A redação original da Carta de 1988 previa, apenas, que a
revisão geral seria feita na mesma data e sem distinção de índices entre servidores civis
e militares.

Se de um lado a Emenda na 19 eliminou a paridade de índices entre servidores
CIVIS e militares. avançou no que concerne a fixação da anualidade da revisão.
Lamentavelmente tem-se disseminado nos últimos cinco anos a idéia de que o,servidor
público é o responsável pelo desequilíbrio estrutural das contas públicas, razão pela
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qual, dentre diversas outras medidas restritivas, há cinco anos os servidores não têm
suas remunerações revisadas.

Antes da Emenda nO 19., promulgada em junho de 1998, alegava-se que o texto
constitucional não impunha a obrigação da revisão ·ser realizada anualmente. No
entanto, mesmo após esta data e mesmo sendo o texto constitucional expresso no

sentido da necessidade de revisão anual. ainda assim o Governo Federal não
efetiva o comando inserto no inciso X do art. 37 para assegurar o reajuste.

A presente emenda é mais uma tentativa de tomar mais claro, mais expresso,
ainda que desnecessârio no nosso modo de ver caso houvesse um minimo interesse de
cumprit o texto constitucional por parte do Governo, a obrigação de ser proceder à
revisão geral das remunerações anualmente, sempre no dia 10 de janeiro de cada ano.

Avança-se com a presente proposta no sentido· de ser fixado o dia em que a
revisão deve ser efetivada e a partir do qual produzirá seus efeitos financeiros.

Em síntese, objetiva-Se com a presente emenda a fixação de data em que a
revisão geral da remuneração dos servidores ljdeverá ser efetivada, produzindó seus
efeitos financeiros, tema da maior relevânciap~ o qual esperamos contar co~;b apoio
desta Casa.. i

\
e novembro de 1999.

~
Dep. iro Teixeira

Lfder do PD'P

SECRETARIA-GERAL DA MESA

PROPOSlÇAO: 1?EC

AUTOR: MIRO TEIXEIRA

(ASSO~3703)

'DF PARTIDO
;---------_._~~_.._~--_ .._---~~-~"-~~_._~------------------~-

1 - ADAO PRETTO RS PT
2 - ADEMIR LUCAS MG PSDB
3 - A'9PONSO CAMARGO PR PFL
4 - AGNSLO QUEIROZ DF. pedoB
5 - AIRTON CASCAVEL RR PPS
6 - AIRTON DIPP RS PDT
7 - ALCEU COLLARES RS PDT
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8 - ALDO REBELO SP PcdoR
9 - ALEX CANZIANI PR PSDB

10 - ALMERINDA DE CARVALHO RJ PFL
11 - ANGELA GUADAGNIN SP PT
12 - ANIVALDO VALE PA PSDB
13 - ANTONIO CARLOS BISCAIA RJ PT
14 - ANTONIO CARLOS KONDER REIS se PFL
15 - ANTONIO DO VALLE MG PMDB
16 - ANTONIO JORGE TO PTB
17 - ANTONIO PALOCCI SP PT
18 - AROLDE DE OLIVEIRA RJ PFL
19 - AVENZOAR ARRUDA PB PT
20 - AYRTON XEREZ RJ PPS
21 - BABA. PA PT
22 - BISPO RODRIGUES RJ PL
23 - BISPO WANDERVAL SP PL
24 - CABO JULIO MG PL
25 - CARLITO MERSS se PT
26 - CELSO,JACOB RJ PDT
27 - CELSO RUSSOMANNO SP PPB
28 - CIRO NOGUEIRA PI PFL
29 - CLAUDIO CAJADO BA PFL
30 - CLEMENTINO COELHO PE PPS
31 - CLEONANCIO FONSECA SE PPB
32 - CLEUBER CARNEIRO MG' PFL
33 - CONFUCIO MOURA RO PMDB
34 - COSTA FERREIRA MA PFL
3S - CUSTODIO MATTOS MG PSDB
36 - DARCI COBLHO TO PFL
37 - DARCISIO PERONDI RS PMDB
38 - DELFIM NETTO SP PPB
39 - DEUSDETH PANTOJA PA PFL
40 - DJALMA PAES PE PSB
41 - EBER SILVA RJ PDT
42 - EDUARDO CAMPOS PE PSB
43 - EDUARDO PAES RJ PTB
44 - ELCIONE BARBALHO PA PMDB
45 - ELISEU RESENDE MG PFL
46 - EMERSON KAPAZ SP PPS
47 - ENIO BAceI RS PDT
48 - ESTHER GROSSI RS PT
49 - EUNICIO OLIVEIRA CE PMDB
50 - EURIPEDES MIRANDA RO PDT
51 ..... EVANDRO MILHOMEN AP PSE
52 - EVILASIO FARIAS SP PSB
53 - FERNANDO CORUJA se PDT
54 - FERNANDO FERRO PE PT
55 - FERNANDO GABEIRA RJ PV
56 - FERNANDO ZUPPO SP PDT
57 - GEOVAN FREITAS GO PMDB
58 - GERMANO RlGOTTO RS PMDB
59 - GILMAR MACHADO MG PT
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60 - GIOVANNI QUEIROZ
61 - GIVALDO CARIMBA0
62 - HELENILDO RIBEIRO
63 - HENRIQUE FONTANA
64 - HBRACLITO FORTES
65 - HERMES PARCIANELLO
66 - IARA BERNARDI
67 - IGOR AVELINO
68 - ILDEFONCO CORDEIRO
69 - INACIO ARRUDA
70 - INALDO LEITAO
71 - INOCENCIO OLIVEIRA
72 - IRIS SIMOES
73 - JAIME MARTINS
74 - JAIR BOLSONARO
75 - JAIR MENEGUELLI
76 - JANDIRA 'FEGHALI
77 - JAQUES WAGNER
78 - JOAO FASSARELLA
79· - JOAO LEAO
80'- - JOAO MAGALHAES
81 - JOAO MENDES
82 - JOAO RIBEIRO
83 - JOAQUIM FRANCISCO
84 - JORGE PINHEIRO
85 - JOSE ANTONIO
86 - JOSE BORBA
87 - JOSE CARLOS ALELUIA
88 - JOSE CARLOS COUTINHO
89'- JOSE CARLOS VIEIRA
90 - JOSE DIRCEU
91 - JOSE GENOINO
92 - JOSE INDIO
93 - JOSE LOURENCO
94 - JOSE MILITA0
95 - JOSE THOMAZ NONO
96 - JULIO DBLGADO
97 - Jt1QUINHA
98 - LAVOISIER MAIA
99 - LIDIA QUINAN

100 -, LINCOLN PORTELA
101 - LUIZ ANTONIO FLEURY
102 - LUIZ BITTENCOURT
103 - LUIZ FERNANDO
104 - LUIZ 'MAINARDI
lOS .. LUI.Z SALOMAO
106 - LUIZ SERGIO
107 - LUIZA ERUNOINA
108 - MANOEL CASTRO
109 '- MARCONDES GADELHA
110 '- MARCOS ROLIM
111 -' MARIA ABADIA
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PA PDT
AL PSB
AL PSDB
RS PT
PI l?F'L
PR PMDB
SP PT
TO PMDB
AC PFL
CE PCdoB
PB PSDB
PE PFL
PR PTB
MG PFL
RJ PPB
SP PT
RJ PCdeB
BA PT
MG PT
BA PSDB
MG PMDB
RJ PMDB
TO PFL
PE PFL
DF PMDB
MA PSB
PR PMDB
BA PFL
RJ PFL
se PFL
SP PT
SP PT
SP PMDB
BA PFL
MG PSDB
AL PFL
MG PMDB
GO psnB
RN PFL
GO psnE
MG PST
SP PTB
GO PMDB
AM PPB
RS PT
RJ PDT
RJ PT
SP PSB
BA PFL
PB PFL
RS PT
DF psnB
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112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
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
... 58
159
160
161
162
163

DIÁRlO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

- MARIA ELVIRA
- MARIO DE OLIVEIRA
- MEDEIROS
- MENDES RIBEIRO FILHO
- MILTON TEMER
- MIRIAM REID
- MIRO TEIXEIRA
- NEIVA MOREIRA
- NELSON MARQUBZELLI
- NELSON MEURER
- NELSON OTOCH
- NELSON PELLEGRINO
- NEUTON LIMA
- NEY LOPES
- NILMARIO MIRANDA
- NILSON PINTO
- NORBERTO TEIXEIRA
- OLIMPIO PIRES
- OSVALDO REIS
- PADRE ROQUE
- PAES LANDIM
- PASTOR AMARILDO
- PAUDERNEY AVELINO
- PAULO KOBAYASHI
- PAULO PAIM
- PAULO ROCHA
- PEDRO EUGENIO
- PEDRO FERNANDES
- PHILEMON RODRIGUES
- POMPEO DE MATTOS
- PROFESSOR LUIZINHO
- REGIS CAVALCANTE
- RICARDO BERZOINI
- RICARDO FIUZA
- RI CARDO IZAR
- RICARDO MARANHAO
- RITA--cAMATA
- ROBERTO JEFFERSON
- RUBENS FURLAN
- SAULO PEDROSA
- SERAFIM VENZON
- SERGIO MIRANDA
- SEVERINO CAVALCANTI
- TELMA DE SOUZA
- TETE BEZERRA
- THEMISTOCLES SAMPAIO
- VALDEMAR COSTA NETO
- VALDIR GANZER
- VANESSA GRAZZIOTIN
- VILMAR ROCHA
- VIRGILIO GUIMARAES
- VIVALDO BARBOSA

MG
MG
SP
RS
RJ
RJ
RJ
MA
SP
PR
CE
BA
SP
RN
MG
PA
GO
MG
TO
PR
FI
TO
AM
SP
RS
PA
PE
MA
MG
RS
SP
AL
SP
PE
SP
RJ
ES
RJ
SP
BA
SC
r1G
l:'E
SP
MT
PI
SP
PA
AM
GO
MG
RJ

PMOS
PMDB
PFL.
ProB
PT
PDT
PDT
PDT
PTB
PPB
PSDB
PT
PFL
PFL
PT
PSDB
PMDB
PDT
PMDB
PT
PFL
PPB
PFL
PSDB
PT
PT
PPS
PFL
PMOB
PDT
PT
PPS
PT
PFL
PMOS
PSS
PMDS
PTB
PPS
PSDB
PDT
pcdeS
PPB
PT
PMDB
PMOB
PL
PT .
pedoS
PFL
PT
PDT

Junho de 2000
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1~4 - WALDIR PIRES
165 - WALDOMIRO FIORAVANTE
166' - WALTER P~NHEIRO

. I

167 - WANDERLEY MARTINS
168 - WELLINGTON DIAS'
lG9· - WILSON BRAGA
170 - ZAlRE REZENDE
171 - ZENALDO COUTINHO
172· - ZIIA BEZERRA

BA PT
RS PT
BA PT
RJ PDT
PI PT
PB E'FL
MG PMDB
PA PSDB
AC PFL

ASSINATURAS CONFIRMADAS .•.•............... 172
ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS...... 1
TOTAL DE ASSINATURAS ...•.....••........... 182

ASSINATURAS CODIRMADAS REPETIDAS

REPETIDAS: 9

1 - AIRTON DIl?P
2 - AVENZOAR ARRUDA
3 - GEOVAN FREíTAS
4 ~ JAIME MARTINS
5 - JUQUINHA
6 - NEUTON LIMA
7 - PAULO KOBAYASHI
8 - PEDRO EUGENIO
9 - WELLINGTON DIAS

RS
PB
GO
MG
GO
SI?

"~",>' S,P
PE
PI

PDT
PT
PMDB
PFL
PSDB
PFL
PSDB
PPS
PT

. ASSDIA'1't1RAS 1')&, DBPU'l'ADOS L:J:CENCIADOS

1 - ANTONIO JOAQUIM MT PSDB
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PROPOSTA DE EMENDA CONST~TUCíONAL N° 137, DE 1999.
( Do Sr. Deputado RICARDO IZAR e outros. )

EMENDA N°

Dê-se ao § 11 do artigo 37, da PEC. a
seguinte redação :

"Art.37

§ 11 . Lei dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios,. observado o disposto no inciso
XII, poderá estabelecer limite para a remuneração,
subsídio, provento'.. ou pensão em valor inferior ao
previsto no inciso XI, assegurado, no cas~-,dos

Estados e do Distrito Federal, o mínimo de setenta e
cinco por cento daqueles estabelecidos para os
Deputados Federais, compreendidas, em qualquer caso,
todas as vantagens em espécie.

Justificativa

...
A redação ora proposta objetiva assegurar ,

no controle dos gastos públicos, não venham Estados
e o Distrito Federal estabelecer tetos
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remuneratórios muito aquém do razoável, da
remuneração digna devida aos seus servidores já tão
aviltados ,em suas funções.

~

A nova roupagem jurídica que ora se procura
imprimir, mais condizente com a realidade fática,
possibilita o estabelecimento de tetos
remuneratórios compatíveis com a situação de cada
unidade federada, sem, contudo I afrontar direi tos
adquiridos, impedindo redução indesejada e imotivada
de vencimentos, proventos e pensões f "j á que lhes
garante o parâmetro ,mínimo. Retira, portanto, do
aIvedrio do administrador local a possibilida~e de
drá~tico corte remunera.tório'; em nome do equilíbrio
econômico-fiscal.

Ademais, além de adequar' o texto à
disciplina J a introduzida na Lei' Maior· por
intermédi9 da Emenda Constitucional n° 1, de ,31 de
março ~e 1992, relativamente à' remuneração dos
Deputados Estaduais, d:e acordo com a nova redação
dada ao 52 o do, artigo 27 da CF I fornece ao Poder
Público instrumento hábil de controle de gastos,
especificamente em relação ao pessoal I· na
conformidade da filosofia que norteou a promulgação
da Emenda n° 19.

Sala das Sessões, em 26 de, novembro de 1999.

Deputado
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PROPOSIÇAO: PEC
DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

(ASS013704)
Junho de 2000

AUTOR: RICARDO IZAR

DEPUTADO UF PARTIDO
----------------------------------------------------------------

1 - ABELARDO LUPION
2 - ADAUTO PEREIRA
3 - AGNALDO MUNIZ
4 - ALBERTO MOURAO
5 - ALCESTE ALMEIDA
6 - ALCEU COLLARES
7 - ALEX CANZIANI
8 - ALMIR SA
9 - ALOIZIO MERCADANTE

10 - ALOIZIO SANTOS
11 - ANGELA GUADAGNIN
12 - ANTONIO CAMBRAIA
13 - ANTONIO CARLOS KONDER REIS
14 - ANTONIO DO VALLE
15 - ANTONIO KANDIR
16 - AROLDO CEDRAZ
17 - ARY KARA
18 - ATILA LINS
19 - AYRTON XEREZ
20 - Bo SA
21 - BABA
22 - c..1U30 JULIO
23 - CARLOS BATATA
24 - CARLOS MELLES
25 - CARLbs SANTANA
26 - CELSO GIGLIO
27 - CELSO JACOS
28 - CELSO RUSSOMANNO
29 - CESAR BANDEIRA
30 - CEZAR SCHIRMBR
31 - CHICO DA PRINCESA
32 - CIRO NOGUEIRA
33 - CLEUBER CARNEIRO
34 - CORONEL GARCIA
35 - COSTA FERREIRA
36 - CUSTODIO MATTOS
37 - DAMIAO FELICIANO
38 - DARCI COELHO
39 - DARCISrO PERONDI
40 - DILCEU SPERAFICO
41 - DINO FERNANDES
42 - DRo HELENa
43 - DRo HELIO
44 - EBBR SILVA
45 - EDINH0 BEZ

PR PFL
PB PFL
RO PDT
SP PMDB
RR PMDB
RS PDT
PR PSDB
RR PPB
SP PT
ES PSDS
SP PT
CE PSDE
SC PFL
MG PMDB
SP PSDE
BA PFL
SP PPE
AM PFL
RJ PPS
PI PSDB
PA PT
MG PL
PE PSDE
MG PFL
RJ PT
SP PTB
RJ PDT
SP PPB
MA PFL
RS PMDS
PR PSDB
PI PFL
MG PFL
RJ PSDB
MA PFL
MG PSDB
PB PMDB
TO PFL
RS PMDB
PR PPB
RJ PSDB
RJ PSDB
SP PDT
RJ ?DT
SC PMDB
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46 - EDUARDO BARBOSA MG PSDS
47 - EDUARDO CAMPOS PE PSB
48 - ELISEU RESENDE MG PFL
49 - ESTHER GROSSI RS PT
50 - EXPEDITO JUNIOR RO PFL
51 - FELIX MENDONCA BA PTB
52 - FLAVIO DERZI MS PMDB
53 - FRANCISCO COELHO MA PFL
54 - FRANCISCO RODRIGUES RR PFL
55 - FRANCISCO SILVA RJ PPB
56 - GASTA0 VIEIRA MA PMDB
57 - GEOVAN FREITAS GO PMDB
58 - GILBERTO KASSAB SP. PFL
59 - GIOVANNI QUEIROZ PA PDT
60 - GONZAGA PATRIOTA PE PSB
61 - HERCULANO ANGHINETTI MG PPB
62 - IEDIO ROSA RJ PMDB
63 - ILDEFONCO CORDEIRO AC PFL
64 - JAIME MARTINS MG PFL
65 - JAIR BOLSONARO RJ PPB .
66 - JOAO CALDAS ~ PL
67 - JOAO CASTELO MA PSDB
68 - JOAO COLACO PE PMDB
69 - JOAO COSER :e:S PT
70 - JOAO FASSARELLA MG PT
71 - JOAO HENRIQUE PI . PMDB
72 - JOAO HERRMANN NETO SP PPS
73 - JOAO LEAO BA PSDB
74 - JOAO MAGALHAES MG PMDB
75'- JOAO MAGNO MG PT
76"- JOAO MATOS se PMDB
77 - JOAO MENDES RJ PMDB
78·- JOAO PIZZOLATTI SC PPB.
79 - JONIVAL LUCAS JUNIOR BA PPB
80 - JORGE TADEU MUDALEN SP PMDB
81 - JOSE BORBA PR PMDE
82 - JOSE ·CARLOS MARTINEZ PR PTB
83 - JOSE CARLOS VIEIRA se PFL
84 - JOSE CHAVES PE PMDB
85 - JOSE INDIO SP PMDB
86 - JOSE LINHARES CE PPB
a7 - JOSE LOURENCO BA Í?FL

aa - JOSE MACHADO SP PT
89 ~ JOSE MILITA0 MG PSDB
90 - JOSE PRIANTE PA PMDB
91 - JOSE THOMAZ NONO AL PFL
92 - JOVAIR ARANTES GO PSDB
93 - JULIO SEMEGHINI SP 'l?SDB
94 - LAIRE ROSADO RN PMDB
95 - LAVOISIER MAIA RN PFL
96 - LEVR LOMANTO BA PFL
97 - LINO Rcssr MT' 'PSDE-
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98 - LUIS BARBOSA RR PFL
99 - LUIS EDUARDO RJ PDT

100 - LUIZ CARLOS RAULY PR PSDB
101 - LUIZ MAINARDI RS PT
102 - LUIZ RIBEIRO RJ PSDB
103 - LUI Z SALOMAO RJ PDT
104 - MANOEL CASTRO BA PFL
105 - MARCIO FORTES RJ PSDB
106 - MARCOS CINTRA SP PL
107 - MARIA ELVIRA MG PMDB
108 - MARIO DE OLIVEIRA MG PMDB
109 - MARIO NEGROMONTE BA PSDB
110 - MATTOS NASCIMENTO RJ PMDB
111 - MENDES RIBEIRO FILHO RS PMDB
112 - MILTON MONTI SP PMDB
113 - MIRIAM REID RJ PDT
114 - MOCIO SA RN PMDB
115 - MURILO DOMINGOS MT PTB
116 - MUSSA DEMES PI PFL
117 - NAIR XAVIER LOBO GO PMDB
118 - NEIVA MOREIRA MA PDT
119 - NELSON MARQUEZELLI SP PTB
120 - NELSON OTOCH CE PSDB
121 - NELSON PROENCA RS PMDB
122 - NILSON PINTO PA PSDB
123 - ODILIO BALBINOTTI PR PSDB
124 - OSCAR ANDRADE RO PFL
125 - OSMAR SERRAGLIO PR PMDB
126 - OSVALDO REIS TO PMDB
127 - PASTOR AMARILDO TO PPB
128 - PAUDERNEY AVELINO AM PFL
129 - PAULO BRAGA BA PFL
130 - PAULO LIMA SP PMDB
131 - PEDRO CANEDO GO PSDB
132 - PEDRO CHAVES GO PMDB
133 - PEDRO CORREA PE PPB
134 - PEDRO EUGENIO PE PPS
135 - PEDRO NOVAIS MA PMDB
136 - RAIMUNDO SANTOS PA PFL
137 - REGIS CAVALCANTE AL PPS
138 - REMI TRINTA MA PST
139·.- RENATO VIANNA SC PMDB
140 - RICARDO IZAR SP PMDB
141 - RICARDO NORONHA DF PMDB
142 - RICARTE DE FREITAS MT PSDB
143 - RITA CAMATA ES PMDB
144 -"ROBERIO ARAUJO RR PL
145 - ROBERTO BALESTRA GO PPB
146 - RODRIGO MAIA RJ PTB
147 - ROMEU QUEIROZ MG PSDB
148 - RONALDO VASCONCELLOS MG PFL
149 - RUBEM MEDINA RJ PFL



Junho de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 15 31819

150 - RUBENS BUENO PR PPS
151 - SALVADOR ZIMBALDI SP PSDB
152 - SEBASTIAO MADEIRA MA PSDB
153 - SERAFIM VENZON SC PDT
154 - SERGIO BARCELLOS AP PFL
155 - SERGIO CARVALHO RO PSDB
156 - SEVERINO CAVALCANTI PE PPB
157 - SILAS BRASILEIRO MG PMDB
158 - SILAS CAMARA AM PTB
159 - SILVIO TORRES SP PSOB
160 - SYNVAL GUAZZELLI RS PMDB
161 - TELMA DE SOUZA SP PT
162 - URSICINO QUEIROZ BA PFL
1.63 - VILMAR ROCHA GO PFL
164 - WALDEMIR MOKA MS PMDB
165 - WALDIR SCHIMIDT
166 - WALDOMIRO FIORAVANTE RS PT
167 - WANDERLEY MARTINS RJ PDT
1.68 - ~RNER WANDERER PR PFL
169 - WILSON BRAGA PB PFL
170 - YVONILTON GONCALVES BA PPB
171 - ZEZE PERRELLA MG PFL
1,72 - ZILA BEZERRA AC PFL

ASSINATURAS CONFIRMADAS 172
ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS... 1
TOTAL DE ASSINATURAS ' . . .. 179

ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS

1 - ALCESTE ALMEIDA RR PMDB
2 - DR. HELIO SP PDT
3 - EXPEDITO JUNIOR RO PFL
4 - MARIA ELVIRA MG PMDB
5 - RAIMUNDO SANTOS PA PFL
6 - ROBERIO ARAUJO RR PL

ASS:INATtrRAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS

REPETIDAS: 6

1 - ANTONIO JOAQUIM MT PSDa-



31820 Quinta-feira 15 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

'-!

EMENDA N° oS- CEí99!

~~CL-O ~ 03...:1Zttj~_J
E.~ 16hfS

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL N° 137, DE 1999.

( Do Sr. Deputado RICARDO-IZAR e outros. )

EMENDA N°

Dê-se ao § 11 do artigo 37, da PEC a
seguinte redação :

"Art.37

§ 11 . Lei dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, observado o disposto no inciso XII,
poderá estabelecer limite para a remuneração,
subsídio, provento ou pensão em valor inferior ao
previsto no inciso XI, assegurado, no caso dos
Estados e do Distrito Federal, o mínimo de setenta e
cinco por cento daqueles estabelecidos para os
Ministros do Supremo Tribunal Federal, compreendidas,
em qualquer caso, todas as vantagens em espécie .

Justificativa

A redação ora proposta obj etiva assegurar,
no controle dos gastos públicos, não venham Estados e
o Distrito Federal estabelecer tetos remuneratórios
muito aquém do razoável, da remuneração digna devida
aos seus servidores já tão aviltados em suas funções:
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A nova roupagem jurídica que ora se procura"
imprimir, m~is condizente com a realidade fática,
possibilita o estabelecimento de tetos remuneratórios
compatíveis com a situação de cada unidade federada,
sem, contudo, afrontar direitos adquiridos, impedindo
redução indesejada e imotivada de vencimentos,
proventos e pensões, já que lhes garante o parâmetro
mínimo. Retira, portanto, do alvedrio do
administrador local a possibilidade de drástico corte
remunerat6rio, em nome do equilíbrio econêmico
fiscal.

Por outro lado, fornece ao
instrumento hábil· de controle
especificamente em relação ao
conformidade da filosofia que norteou
da Emenda n° 19.

Poder Públ ico
de gastos,

pessoal, na
a promulgação

Sala das Sessões, em 26 de novembro de 1999.

I
Deputada RtCARDO

SECRETARIA-GERAL DA MESA

PROPOSIÇAO: PEC

AUTOR: RICARDO IZAR

DEPUTADO

(ASS01370S)

UF PARTIDO
------------------------

.--~--------------------------------- PR PFL
1 - ABELARDO LUPION
2 - ADAUTO PEREIRA PB 'PFL
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3 - ADEMIR LUCAS MG PSDB
4 - AGNELO QUEIROZ DF PCdoB
5 - AIRTON CASCAVEL RR PPS
6 - ALBERTO MOORAO SP PMDB
7 - ALCESTE ALMEIDA RR. PMDB
8 - ALCEU COLLARES RS PDT
9 - ALMIR SA RR PPB

la - ALOIZIO SANTOS ES PSDB
11 - ANGELA GUADAGNIN SP PT
12 - ANIBAL GOMES CE PMDB
13 - ANTONIO CAMBRAIA CE PSDB
14 - ANTONIO CARLOS KONDER REIS SC PF:r..
15 - ANTONIO DO VALLE MG PMDB
16 - ANTONIO JOAQUIM ARAUJO MA PPB
17 - AROLDO CEDRAZ BA PFL
18 - ATILA LINS AM PFL
19 - AYRTON XEREZ RJ PPS
20 - B. SA PI PSDB
21 - BABA ,

PA PT
22 - EONIFACIO DE ANDRADA MG PSDB
23 - CABO JULIO MG PL
24 - CARLOS BATATA PE PSDB
25 - CARLOS. MELLES MG PFL
26 - CARLOS SANTANA R.]' PT
27 - CELSO GIGLIO SP PTB
28 - CELSO JACOB RJ PD':'
29 - CE~SO RUSSOMANNO SP PPB
30 - CESAR BANDEIRA MA PFL
31 - C~EZAR SCHIRMER RS PMDB
32 - CHICO DA PRINCESA ?R PSDB
33 - C:RO NOGUEIRA PI PFL
34 - CLEUBER CARNEIRO MG PFL
35 - COSTA FERREIRA MA PFL
36 - DAMIAO FELICIANO PB PMDB
37 - DARCI COELHO TO PFL
38 - DARCISIO PERONDI RS PMDB
39 - DILCEU SPERAFICO PR PPB
40 - DDIa FER..T\fANDES RJ PSDB
41 - DR. HELIO SP PDT
42 - EBER SILVA RJ PDT
43 - EDINHO BEZ se PMDB
44 - EDUARDO CAMPOS PE PSB
45 - ELISEU RESENDE MG PFL
46 - ESTHER GROSSI RS P~

47 - EURIPEDES MIRANDA RO PDT
48 - EXPEDITO JUNIOR RO PFL
49 - FELIX MENDONCA BA PTB
50 - FLAVIO DERZI MS PMDB
51 - FRANCISCO COELHO MA PFL
S2 - FRANCISCO RODRIGUES RR PFL
S3 - FRANCISCO SILVA RJ PPE
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54 - GASTA0 VIEIRA
55 - GESSIVALDO ISAIAS
56 - GILBERTO KASSAB
57 - GIOVANNI QUEIROZ
58 - GONZAGA PATRIOTA
59 - HERCULANO ANGHlNETTI
60 - IEDIO ROSA
61 - ILDEFONCO CORDEIRO
62 - JAIME MARTINS
63 - JAIR BOLSONARO
64 - JOAO CALDAS
65 - JOAO COLACO
66 - JOAO COSER
67 - JOAO FASSARELLA
68 - JOAO HENRIQUE
69 - JOAO HERRMANN NETO
70 - JOAO LEAO
71 - JOAO MAGALHAES
72 - JOAO MAGNO
73 - JOAO MAtos
74 - JOAO MENDES
75 - JOAO PIZZOLATTI
76 - JOAO RIBEIRO
77 - JONIVAL LUCAS JUNIOR
78 - JOSg BO~~

79 - JOSE CARLOS ELIAS
80 - JOSE CARLOS MARTINEZ
81 - JOSE CAaLbS VIEIRA
82 - JOSE CHAVES
83 - JOSE DIRCEU
84 - JOSE INDIO
85 - JOSE LINEARES
B6 - JOSE LOURENCO
87 - JOSE MACHADO
88 - JOSE MILITA0
89 - JOSE PRIANTE
90 - JOSE THOMAZ NONO
91 - JOVAIR ARANTES
92 - JULIO SEMEGHINI
93 -_ LAIRE ROSADO
94 - LAVOISIER MAIA
9S - LEUR LOMANTO
96 - LINO ROSSI
97 - LUIS BARBOSA
98 - LUIS EDUARDO
99 - LUIZ CARLOS HAULY

100 - LUIZ MAINARDI
101 - LUIZ RIBEIRO
102 - ~UIZ SALOMAO

·103 - "MANOEL CASTRO
104 - MARCOS ROLIM
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MA PMDB
PI PMDB
SP PFL
PA PDT
PE PSB
MG PPB
RJ PMDB
AC PFL
MG PFL
RJ PPB
AL PL
PE PMDE
ES PT
MG PT
PI PMDB
SP PPS
B~ PSDB
MG. PMDB
MG PT
se PMDB
RJ PMDB
se PPB
TO PFL
BA l;'PB
PR PMDB
ES PTB
PR PTB
se PFL
PE PMDB
SP PT
SP PMDB
CE PPB
BA PFL
SP PT
MG PSDB
PA PMDB
AL PFL
GO PSDB
SP PSDB
Im PMD~

RN PFL
BA PFL
MT PSDB
RR PFL
RJ PDT
PR PSDB
RS PT
RJ PSDB
RJ PDT
BA PFL
RS PT
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105 - MARIO DE OLIVEIRA MG PMDB
106 - MARIO NEGROMONTE BA PSDB
107 - MATTOS NASCIMENTO RJ PMDB
108 - MENDES RIBEIRO FILHO RS PMDB
109 - MILTON MONTI SP PMDB
110 - MIRIAM REID RJ PDT
111 - MURILO DOMINGOS MT PTB
112 - MUSSA DEMES PI PFL
113 - NAIR XAVIER LOBO GO PMDB
114 - NEIVA MOREIRA MA PDT
115 - NELSON MARQUEZELLI SP PTB
116 - NELSON OTOCH CE PSDB
117 - NELSON PROENCA RS PMDB
118 - NEUTON LIMA SP PFL
119 - NILSON PINTO PA PSDB
120 - ODILIO BALBINOTTI PR PSDB
121 - OSCAR ANDRADE RO PFL
122 - OSMAR SERRAGLIO PR PMDB
123 - OSVALDO REIS TO PMDB
124 - PASTOR AMARILDO TO PPB
125 - PAUDERNEY AVELINO AM PFL
126 - PAULO BRAGA BA PFL
127 - PAULO KOBAYASHI SP PSDB
128 - PAULO LIMA SP PMDB
129 - PAULO PAIM RS PT
130 - PEDRO CANEDO GO PSDB
131 - PEDRO CHAVES ao PMDB
132 - PEDRO CORREA PE PPB
133 - PEDRO EUGENIO PE PPS
134 - PEDRO NOVAIS MA PMDB
135 - PHILEMON RODRIGUES MG PMDB
136 - PINHEIRO LANDIM CE PMDB
137 - RAIMUNDO SANTOS PA PFL
138 - REGIS CAVALCANTE AL PPS
139 - REMI TRINTA MA PST
140 - RENATO VIANNA SC PMDB
141 - RICARDO IZAR SP PMDB
142 - RICARDO NORONHA DF PMDB
143 - RICARTE DE FREITAS MT PSDB
144 - RITA CAMATA ES PMOB
145 - ROBERIO ARAUJO RR PL
146 - ROBERTO BALESTRA GO PPB
147 - RODRIGO MAIA RJ PTB
148 - ROLAND LAVIGNE BA PFL
149 - ROMEU QUEIROZ MG PSDB
150 - RONALDO VASCONCELLOS MG PFL
151 - RUBEM MEDINA RJ PFL
152 - RUBENS BUENO PR PPS
153 - SALVADOR ZIMBALDI SP PSDB
154 - SEBASTIAO MADEIRA MA PSDB
155 - SERAFIM VENZON se PDT
156 - SERGIO BARCELLOS AP PFL
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157 - SERGIO CARVALHO
158 - SEVERINO CAVALCANTI
159 - SILAS BRASILEIRO
160 - SILAS~
161 - SILVIO TORRES
162 - SYNVAL GUAZZELLI
163 - TELMA DE SOUZA
164 - URSICINO QUEIROZ
165 - VILMAR ROCHA
166 - WALDEMIR MORA
167 - WALDIR SCHMIDT
168 - WALDOMIRO FIORAVANTE
169 - WANDERLEY MARTINS
170 - WERNER WANDERER
171 - WILSON BRAGA
172 - ZEZE PERRELLA
173 - ZILA BEZERRA

RO PSDB
PE P'PB
MG PMOS
AM PTB
SP PSDB
RS PMDB
SP PT
BA PFL
GO PFL
MS PMDB
RS PMDB
RS PT
RJ PDT
PR PFL
PB PFL
MG PFL
AC PFL

ASSINATURAS CONFIRMADAS 173
TOTAL DE ASSINATURAS .........•......... ~ .. 180

ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS

REPETIDAS: 7

1 - AIRTON CASCAVEL
2 - ALCESTE ALMEIDA
3 - DARCI COELHO
4 - EXPEDITO JUNIOR
5 - NELSON PROENCA
6 - PHILEMON RODRIGUES
7 - ROBERIO ARAUJO

RR PPS'
RR PMDB
TO PFL
RO PFL
RS PMDB
MG PMDB
RR PL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PAREC-ER A PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 137-A, DE 1999, QUE "ESTABELECE LlMITE PARA

REMUNERAÇÃO, SUBsiDIO, PROVENTO OU PENSÃO, APLlCAvEL AOS TRfÊES

PODERES PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO" (SUSTETO).

TERMO Df RECEBIMENTO DE EMENI?AS
Propo$ de Emenda à Constituição nO 137-N99

Nos teymos do artigo 202, § 3°, do Regimento 'ntemo, foi
divulgado na Ordem do Dia das Comissões o prazo para apresentação
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de emendas à Proposta de Emenda à Constituição n° 137-A/99, a parttT
do dia 18.11.99, por dez sessões ordinárias da Câmara dos Deputados.
Esgotado o prazo, foram recebidas cinco emendas.

Sala da Comissão, 03 de dezembro de 1999.

[Ju2e, ?

ERLES GORINI
Secretária

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO EXAME DA PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 137-A, DE 1999

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 137..A, DE 1999

Estabelece limite para remuneração.
subsídio, provento ou pensão. aplicável aos
três Poderes Públicos e ao Mimstério Público.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Vicente Arruda

I - RELATÓRIO

A proposta de alteração ao texto constItucional sob parecer

pretende permitir que seja resgatado o chamado "subteto·. mecamsmo cuja

supressão. durante a tramitação da reforma administrativa, vem impedindo que

as diversas instâncias do Poder Público promovam um melhor controle sobre a

remuneração de seus servidores.
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Na Exposição de Motivos que a acompanhou. alega-se que

a PEC resultou da opinião unânime firmada pelo Presidente da República e 23

Governadores de Estado em reuniões promovidas pela primeira autoridade.
Quanto aos motivos, afirma-se que o propósito central consiste em uimprimir

maior flexibilidade ao regime constitucional que disciplina a r~muneração no
âmbito dos três Poderes e do Ministério Público".

Em seu texto original, a alteração alcançava tanto a União

quanto os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, abrangendo inclusive os

militares. os inativos e os pensionistas nesses ãmbitÇ)s. Do mesmo modo, previa

. se ,que o subteto seria estabelecido por lei de iniciativa do Poder Executivo, válida

:para os servidores dos demais Poderes e para o Ministério Público.

A douta Comissão de Constituição, e Justiça e de Redação

d~sta Casa. ao apreciar a matéria, reputou'· inconstitucionál a alusão à União e

,aos respectivos militares. conferindo ~ mesmo veredicto à re!:!erva de iniciativa da

lei instituidora do subteto, atribuida. como se afirmou. 'ao Poder Executivo. -Em

função desse entendimento, resolveu aquele coleg,iado aprovar a admissibilidade

da proposta na forma de substitutivo, 'que elimina-'a a1usão à União e aos' seus

militares, além de distribuir entre os diversos campos de competência para iniciar,
o proces~o legislativo' a' prerrOÇJativa de apresentar propostas sobre a matéria, as

quais. naturalmente, aplicar-se-ão aos servidores lotados em cada área.

A proposta recebeu as seguintes emendas por 'parte dos

nobres Pares:

a) a de nO 1, que tem por primeiro signatário o Deputado

Severino Cavalcanti, pretende:

I :- modificar o texto atual do inciso XI do art. 37 da

Constituição Federa!, estabelecendo' tetos r~muneratórios distintos para os

Poder.es. embora determine, paradoxalmenté,- que esses tetos "diferenciados"

tenham como base remunerações ilsempre equivalentes";

11 possibilitar o e.stabelecimento de parcelas

remuneratórias' diversificadas na fixa'ção 'dos rendimentos de agentes políticos,
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suprimindo a unicidade de vantagens hoje estabelecida pelo § 4° do art. 39 di
Constituição;

111 - estender ao Ministério Público a

(sintomaticamente no singular) prevista no dispositivo retrocitado,

aplicar-lhe a equivalência anteriormente referida;

/imitação

além de

IV - revogar a possibilidade de fixar-se a remuneração de

servidores públicos organizados em carreira em parcela única, sob a
denominação de subsídio, prevista no texto do § ao do art. 37 da Carta em vigor;

V - retirar do ordenamento constitucional a regra que

submete a soma de cargos ou proventos licitamente acumulados ao limite

remuneratório estabel~cido pela Carta, constante de seu atual art. 40, § 11;

VI- suprimir o mer..anismo diferenciado atualmente previsto

para estabelecimento da remuneração de Ministros do Supremo Tribunal Federal;

b) a de nO 2. cujo primeiro signatário é o Deputado José
Genoíno. tem como propósitos básicos:

I - o restabelecimento da impossibilidade de os membros

de determinada legislatura estabelecerem seus próprios rendimentos.

pretendendo-se o retorno ao sistema em que os Parlamentares somente

disciplinavam a retribuição dos legisladores investidos em legislaturas

subseqüentes;

\I - a exclusão de determinadas parcelas remuner~tórias da

submissão a teto remuneratório. contemplando-se com a possibilidade as

vantaaens de caráter eventual ou indenizatório "expressamente definidas em lei

complementar federal";

1I1 - a modificação dos caminhos para fixação da

remuneração de Ministros do Supremo Tribunal Federal. que passaria a ser

regida por lei ordinária comum, ao Invés de submeter-se ao rito de iniciativa

múltipla hoje vigente:

IV a multiplicação dos tetos constitucionais,

determinando-se. para esse efeito, a remuneração dos Desembargadores de
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'tribunal de Justiça, no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, e do Prefeito,

nos Municípios;

v - o estabelecimento de equivalência entre os

vencimentos dos membros do Ministério Público e os magistrados:

c) a de nQ 3, subscrita inicialmente pelo Deputado Miro

Teixeira, pretende impor o dia 1° de janeiro como a data em que deve ocorrer a

revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, revisão essa que já é
determinada, sem fixação de data, pelo texto vigente do inciso X do art. 37 da

Carta;

d) as de nOs 4 e 5, primeiramente subscritas pelo Oeputado

~icardo Izar, pretendem estabelecer valores mínimos para os subtetos a serem

fixados pelas unidades federadas, impondo-se, para esse efeito, setenta e cinco

por cento da remuneração de Deputados Federais, na de n° 4, e o mesmo

percentual sobre os rendimentos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, na

Emenda de nO 5.

Exposto o teor da proposta e a intenção das alterações que

lhe foram sugeridas, passa-se, a seguir, ao exame de seu·mérito.

Compete a este colegiado manifestar-se acerca da

admissibilidade das emendas oferecidas à PEC sob parecer, v,sto que não prevê

o Regimento da Casa retorno das mesmas à Comissão de Constituição e Justiça

e de Redação para essa finalidade. Em decorrência, opina a relataria pela

constitucionaliqade, juridicidade e boa técnica legislativa das cinco emendas

propostas, visto que não contrariam qualquer restrição da Carta ao poder

constituinte derivado e seguem todas os requisitos de apresentação estatuídos

pela Lei Maior.

Quanto à proposição em si. a relataria deve, já de início,

explicitar sua opinião acerca do posicionamento da Comissão de Constituição e

Justiça e de Redação em relação à matéria. Não se devem desconhecer, neste

voto, as respeitáveis opiniões dos que resistiram ao entendimento daquele

colegiado; contudo, reputa-se de melhor alvitre, dadas as já significativas

dificuldades envolvidas na tramitação da matéria, evitar que se restabeleça a
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polêmica lá havida. Para facilitar o debate nesta Comissão, a relataria assume

como válidas e sedimentadas, até porque o prazo de recurso venceu sem

qualquer manifestação de inconformismo. as modificações promovidas na

instância encarregada de examinar a admissibilidade da PECo

Adotam-se como procedentes, destarte, tanto a

impossibilidade de permitir-se o estabelecimento de subteto no âmbito da União

quanto o respeito às diversas competências na fixação dos respectivos valores.

No substitutivo apresentado em anexo. uma e outra perspectiva encontram-se
plenamente contempladas.

Em relação ao conteúdo da PEC, de forma mais específica,

cabem as seguintes observações:

a) concorda-se, em termos gerais. com a preocupação,
manifestada nas Emendas de nOs 1 e 2, de se viabilizar o estabelecimento de teto

remuneratório, desatrelando-o, pelo menos provisoriamente, do complicado

mecanismo introduzido no art. 48, XV, da Constituição Federal, quando da

aprovação da reforma administrativa, nos termos do art. 2° do substitutivo;

b) acata~se sugestão informal, remetida pelo próprio Poder

Executivo. no sentido de se estabelecerem valores máximos, constitucionalmente
estatuídos, sem a necessidade de instrumento legal específico, para a fixação de

vencimentos e proventos nos Estados e nos Municípios, que não deverão, nos

termos da redação proposta no substitutivo, superar os vencimentos de

Governadores de Estado, ressalvadas, naturalmente. as situações para as quais

a Constituição já prevê limites especificos, sendo de se assinalar que a versão do

relator, quanto ao assunto, concilia-se com o espírito de parte significativa da
Emenda de nO 2;

c) ainda em relação à Emenda de nO 2, adota-se como

plenamente válida a possibilidade, ali prevista, de se pagar valores indenizatórios

ou de natureza essencial sem obediência ao teto estabelecido pela Constituiçã'J.

inclusive tendo em vista os motivos que aqui serão oportunamente discriminados;

d) tendo em vista que a matéria ora sob apreciação destina~

se a ajustar alguns aspectos pendentes da reforma administrativa. acolheu-se
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sugestão, também encam'nhada por meios informais pelo Poder Executivo, no

sentido de dar solução aos problemas enfrentados pelos policiais militares do

Estado de Rondônia que prestavam serviços a essa unidade da federação nos

tempos em que ela constituía Território Federal, os quais foram inexplicavelmente

ignorados por ocasião da EC nO 19/98. cujo art. 31 somente solucionou a situação
dos antigos Territórios do Amapá e de Roraima.

Louvando o esforço dos respectivos patrocinadores. a
relataria opina peja rejeição das seguintes propostas:

a) tendo sido afastados, por meio de normas de validade

transitória" os aspectos que faziam com que ·b mecanismo de fixação dos
vencimentos dos Ministros do Supremo Tribunal. Federal servisse de óbice ã
efetiva implementação de tetos remuneratórios, não se vê motivos para alterar a. '

norma de caráter permanente, cuja validade será demonstrada; quando, sem

pressões indevidas. for possível pôr em funcionamento o sistema arquitetado na

EC n° 19/98, conclusão que se aplica também à intenção de fracionar em

múltiplos o atual teto do inciso XI do art. 37 da Carta e ao propósito de elidir a
obrigatoTledade de parcela única na fixação de subsídios de agentes políticos;

b) não se detectou, no curto período em quê teve vigência,

qualquer razão que autorizasse o restabelecimento do sistema constitucional
precedente na fixação dos vencimentos de Parlamentares, tendo sido

localizados, ao contrário, motivos para que se sustente a sistemática atual, por

ser inegável que os Parlamentares, ao fixarem seus próprios vencimentos.

mostram-se mais sensíveis' às pressões da opinião pública do que- quan"dtr

sstabelecem os' holerites dos futuros legisladores, com os· quais. muitas vezes,

não possuem compromisso de espécie alguma:

c) não há razão lógica para que se imponha, no texto

constitucional, atretamento necessário entre a remuneração dos dignitários

alcanÇàdos pelos autores, das Emendas de nOs 1 e 2, visto que enfrentam

realidades distintas, e riem sempre pode ser conveniente a igualdade. pretendida;

d) é de todo inoportuna a idéia de se acrescer à matéria em

discussão a temática da revisão geral de servidores públicos, ainda mais na

forma pretendida pela Emenda de nO 3, que constitucionalizaria uma data
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específica para essa revisão, nem sempre ajustada às vicissitudes do contextã
econômico;

e) a meritória intenção do primeiro slgnatáno das Emendas

de nOs 4 e 5, que pretende proteger contra tetos Irrisórios os servIdores estaduais.

distri ':: municipais, poderia levar à anulação dos efeitos práticos da emenda

sob p j ; ;er. parecendo de melhor juízo que a preocupação do Parlamentar seja

resolvida de acordo com cada realidade local, na medida em que não se acredita
na possibilidade do estabelecimento de tetos remuneratónos inferiores à
capacidade de cada ente;

f) não obstante o brilhantismo de sua proposta. não

consegue o ilustre Deputado Severino Cavalcanti. na justificativa que a

acompanha. reunrr argumentos suficientes para fundamentar o desaparecimento

dos dispositivos constitucionais cuja revogação a emenda por ele patrocinada

reivindica.

Sobre a possibilidade de serem excl!Jidas parcelas

remuneratórias do teto de vencimentos. sem dúvida o aspecto mais sujeito a

polêmicas no substitutivo oferecido à matéria, cabe ressalvar que decorre a

providência do fato de que ainda não foi - e sabe-se lá quando o será 

estabelecida a parcela única para remuneração de agentes potítrcos prevista no

texto constitucional. Quando o subsídio dos agentes políticos for fixado, o

legislador levará em conta, não resta dúvida, toda a complexa gama de

vantagens hoje estabelecida, propondo as devidas compensações, porque nâo

se acredita, em nome do bom senso, que o futuro legislador pretenda inviabtlizar

mandatos e impossibilitar o exercício de cargos públicos de alta expressão.

podando em uma parceia única, onisciente e implacável, vantagens que não
podem ser dissociadas desses cargos ou mandatos.

Com efeito. não é admissível que a fixação do subsídio

venha a Inviabilizar o exercicio do mandato parlamentar, o funCIonamento regular

dos Poderes, ou a continuidade das funções institucionais constitucionalmente

imputadas ao Ministério Público. E isso poderá acontecer, se não adottda

qualquer providência legislativa em sentido contrário, tendo em vista que o atual

inciso XI do art. 37 não explicitou a distinção entre remuneração pelo trabalho e a
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existência de recursos necessários à própria execução da função pública. Daí

porque se deye concluir que sua aplicação literal impediria que o Presidente da

República utilizasse o Palácio da Alvorada como sua residência, ou dispusesse
de aviões e automóveis oficiais em ·suas viagens e deslocamento no país ou no
exterior, ou ainda que mantivesse franquia postal e telefônica, pois tais

prerrogativas seriam consideradas $alário indireto, e, como tal. deveriam integrar
o teto de remuneração1 sujeitando o Presidente, em conseqüência, aos azares de
uma ação popular, com concessão de liminar, impedindo-lhe, no extremo, o
próprio exercício do mandato, na medida em que restaria literalmente paralisada
a Presidên~ja da República.

.
O mesmo se .pode dizer em relação ao Parlamentar, que

não poderia dispor de franquia' postal e telefônica. nem lhe seriam concedidas
passagens aéreas para manter.contato co":, seus eleitores no Estado de origem,

ou mesmo ajudas de custo, entre outros recursos necessários ao exercicio <ia
missão constitucionalmente atribuída aos \egisladores. A plaus\bilidade dessas
conjecturas se prova por fatos recentes. porque, como não é segredo para os
nobres Pares, um Juiz Federal do Rio Grande do Sul concedeu liminar em uma
ação popular, a fim de impedir que o Senado e a Câmara paguem a ajuda de
custo devida pela convocação extraordinária do Congresso em janeiro de 2000.
Decisões como essa haveriam de multiplicar-se pelo' pais afora, tomando inviável
a continuidade da função legislativa. É imperativo, portanto, que se preveja na
Constituiçã.o o caráter meramente indenizatório de tais verbas, protegendo-as

.contra a aplicação de. tetos remuneratórios.

. Com o mesmo propósito de conferir ,lógica e efetividade à
aplicação da restrição constitucional, admite-~e. independentemente de teto
remuneratório, a percepção de adicionais por tempo de serviço. A natureza
peculiar dessas' vantagens, notadamente a decorrente de sua finatidade básica.
que se consubstancia no estímulo a uma reJação duradoura entre os que a

recebem e a admínistraÇãó publica, perde sentido quando a parcela se subordina

a teto, porque se corre o risco de equiparar o recém-chegado ao profissional com

trinta e cinco longos anos de vida pública.
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É preciso compreender, nesse sentido, que não houve'bs
posicionamento utópico ou inadequado por parte dos autores da reforma

administrativa. Em termos amplos. isto é, ressalvados os detalhes agora objeto

de aperfeiçoamento, deve-se aplaudir a saudável intenção da EC 19/98 no

sentido de ampliar a transparência na fixação dos gastos com o exercício de

mandatos e com o pagamento dos ocupantes de cargos de alto relevo. O
equívoco perpetrado pelo constituinte derivado não foi de conteúdo, mas de

forma, tendo em vista que suas boas intenções, levadas a efeito antes do tempo

necessário para a devida maturação, e com a abrangência maior que a desejada,

terminariam, çomo de fato ocorreu, inviabilizadas.

Essas, portanto, as boas razões que justificam a aprovação

da proposta, nos termos do substitutivo em anexo, ora oferecido ao crivo dos

nobres Pares, diante' do qual se reputam parcialmente aprovadas as Emendas de

nOs 1 e 2 e Integralmente rejeitadas as de nOs 3 a 5.

Sala da Comissão, em 12 de janeiro de 2000.

1< Ck-/f
De~~do Vicente Arruda

Relator

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
SUBSTITUT1VO CO RELATOR

,DE 199

Estabelec~ ,- .-:-'Il para remuneração,
subsídio, provento ou pensão, aplicável aos
três Poderes Público~ e ao Ministério Público.

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:
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Art. 1° Os àrts. 37 e 42 da Constituição Federal passam a
vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 37 .

...... ..
§ 11. A' remuneração. o subsídio, o provento e a pensão

devida por Estados, pelo Distrito Federal e po'r Municípios não poderão ser

supE::riores aos 'subsídios do Governador do Estado ou do Distrito Federal
I

prevalecendo, para os respectivos destinatários, o disposto nos arts. 27, § 2°, 29.

VI, 93, V. e 127, § 2°, quando os limites deles decorrentes forem superiores aos

subsídios do Governador do Estado ou do Distrito Federal.

§ 12. leis dos Estados, do' Distrito Federal e dos
MunicipiQs, atendido o' disposto no inciso XII e respeitada a iniciativa privativa em

cada éaso, poderão estabelecer limite para remuneração, subsídio, provento e

pens~o ,em valor inferior ao prévisto n6 inciso XI, observado o disposto no § 11,

aplicável aos três Poderes e ao Ministério Público, compreendidas, em' qualquer
caso. todas as vantagens pessoais OU de qualquer outra n·atureza.

§ '13. Não' constituem remuneração, para os fins previstos
no § 4° do art. 39, no inciso XI e nos §§ 11 e 12, as verbas indenizatórias e

aquelas inerentes ao exercício da mandato eletivo. à função jurisdicional. ao

funcionamento dos Pod~res e a competência institucional do Ministério Púb{ico,

definidas, em cada âmbito, par meio de ato do respectivo Poder ou do chefe do

Ministério Público, admitindo-se. independentemente do limite previsto no inciso

Xl. a percepção de adicional por tempo de serviço, até o máximo de 35% (trinta e

cinco por cento). "

"Art. 42 .

. ..
§ 3° Aplica-se aos militares, em atividade, inativos e seus

pensionistas, dos Estacas o disposto nos §§ 11 e 12 do art. 37."

Art. 2° Até a promulgação da lei de que trata o art. 48, XV, e

para efeito do art. 37, XI, da Constituição, cada Poder fixará o subsídio mensal de

. seus membros, que não poderá ultrapassar a maior remuneração paga a Ministro
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do Supremo Tribunal Federal, incluídas todas e quaisquer vantagens, pessoais e'

funcionais, de qualquer natureza, percebidas na data de promulgação desta
Emenda.

Parágrafo único. Estende-se ao Ministério Público, na forma

do art. 127, § 2°, da Constituição, o disposto no caput. observada a equivalência

de subsídios com o Poder Judiciária.

Art. 3° Os integrantes da carreira policial militar do ex

Território. de Rondônia, que comprovadamente se encontravam no exercício

regular de suas funções. prestando serviços àquele ex-Território na data em que

foi transformado em Estado, bem como os policiais militares admitidos por força

de lei federal e custeados pela União, constituirão quadro em extinção da

administração federal" assegurados os: direitos- e as vantagens a eles inerentes,

vedado o pagamento, a qualquer título, de diferenças remuneratórias.

Parágrafo único. Os servidores da carreira policial militar

continuarão prestando serviços ao Estado de: Rondônia na condição de cedidos,

submetidos às disposições legais e regulamentares a que estão sujeitas as

corporações da respectiva Polícia Militar, observadas as atribuições de função

compatíveis com seu grau hierárquico.

Art. 4Q Esta Emenda Constitucional entra em vig.or na data

de sua publicação.

Sala da Comissão. em 12 de Janeiro de 2000 .

Jl,~1~
Deputado Vicente Arruda

Relator
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Agradecendo desde já a valiosa colaboração dos colegas

de Comissão, das Lideranças, da Presidência da Casa, da administração da

Câmara dos Deputados e de todos aqueles que contribuíram na busca por um

texto que expressasse o ponto de encontro dos interesses envolvidos na matéria,

a relataria ocupará este espaço para.'exp\icitar as a\terações que entende seja

necessário promover em relação ao texto anteriormente proposto, decorrentes da

negociação desenvolvida entre a apresentação da prim~ira versão e a votação da

PEC por este colegiado.

o primeiro. desses aperfeiçoamentos afeta o § 11 acrescido

ao art. 37 da· Constituição pelo 'art. 1° do substitu,ti:vo. Nesse dispositivo,· foi

modificada a fQrma d~ indicar a solução constitucional na hipótese de que dele

resultem vatores conflitantes e conferiu-se maior clareza à inclusão do Ministério

Pú~lico' em seu. bojp. Com efeito, já se depreende, do art. ,129, § 4", do texto

constitucional vig~nte, que a f!1agistratura e o Minist€rio ,Público merecem

tratamento remuneratório equivalente. Na versão atual 'do substituUvo,' apenas se

confere cláreza .e conseqüência a esse comando normativo, evitando'

interpretações distorcidas a respeito.

A segunda' alteração alcança o § 13 acrescido ao

retromencionado art. 37 da Carta pelo mesmo art. 1° do substitutivo.' A nova

versão modifica o fecho da norma. Preserva em foro constitucional as vantagens

decorrent~s do exercício de mandato eletivo, para preservar sua soberania, mas

promove "a substitUIção da~ demais exclusões. No texto agora encaminhado,

permite-se tão somente o 'pagàmento de vantagens decorrentes de funções

atribuídas a magistrados e à I membros do Ministério Público junto à Justiça. . ., : .
Eleitoral, para que não se vej~ desencorajada a dupla.missáe-<Iaí decorrente.

É preciso assinalar, desde já, acerca da medida, que ela se

caraderiza como norma a incluir no corpo permanente da Carta. De fato, a

aplicação do art. 37, XI, da Constituição, em sua feição definitiva, isto é, quando

promulgada a lei de iniciativa conjunta doS três Poderes e estabelecido o subsídio

dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, fará com que o limite, hoje
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individualizado, incida sobre o somatório dos vencimentos devidos pelo exercício '

de cargos, empregos ou funções acumuláveis. Assim, no momento em que forem

obtidas as condições necessárias à implementação do novo teto, o magistrado ou

o membro do Ministério Público a serviço da justiça se verá obrigado a renunciar

à parcela decorrente do acúmulo de funções, caso não seja introduzida a

ressalva proposta pelo substitutivo.

Também releva destacar que esse efeito, além de não

ocorrer na situação atual, não decorrerá também do teto transitório proposto pelo

substitutivo. A afirmativa procede de que, diante da impossibilidade de se

estipular valor com o alcance abrangente da regra permanente da Carta, vale-se

o texto aqui justificado, como a seguir será exposto, da sistemática anterior, na

qual prevalece a máxima de que cada remtmeração se sujeita, de forma isolada,

a teto remuneratório.

Movida pelos mesmos fatores, no art. 2° do substitutivo a

relataria resolve, para solucionar a intensa controvérsia ocasionada pela versão

anterior do comando. transportar para o texto constitucional decisão

administrativa da Suprema Corte acerca da regulamentação a adotar enquanto

não for possível a aprovação do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal

Federal, previsto no art. 37, XI, da Constituição. Embora lamente ter sido

obrigada a renunciar ao rigor do texto originalmente apresentado, a relatoria

justifica a adoção dessa solução intermediária pela confirmação do que se

afirmou no relatório inicial e aqui se ratifica, isto é, pela inexistência das

condições requeridas para definitiva e até. mesmo provisória implantação- daquele

teto constitucional.

Há algumas observações que devem ser registradas nesta

complemeF1tação acerca do dispositivo anteriormente referido. Como na primeira

versão apresentada pretendia o relator que fosse estabelecido pelo Supremo

Tribunal Federal valor limite que comportasse o somatório de parcelas

r~muneratórias, isto é, o subsídio de seus membros. deu-se publicidade à versão

de que esse valor corresponderia ao que percebe o Ministro do Supremo, nessa

qualidade, quando à sua retribuição normal é adicionado o que lhe é devido em

outra função, a de Ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Essa versão
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equivocada gerou outros eqUlVOCOS que cumpre, na presente oportunidade,

desfazer.

De início, deve a relataria afirmar que naquele texto não se

previa de forma expressa a exclusão da gratificação pelo exercício no foro

eleitoral quando da comparação com teto remuneratório, tal como agora se

procede. Também não se autorizava aumentar a maior remuneração devida a um

Ministro do Supremo para estabelecimento do teto provisório. Ora, nem em um,

nem em outro aspecto se estava afirmando que o teto remuneratório

correspondia a R$ 12.720,00, conforme se divulgou de forma ampla.

Em verdade, outra era a intenção da relataria, conforme se

verifica de uma leitura mais atenta do primeiro texto. Naquela ocasião, não se

ignorava o fato de que as parcelas de representação pelo exercicio de funções

junto à Justiça Eleitoral necessitavam de tratamento especial. Mas isso se

garantia pela exclusão. de seu pagamento na comparação com 'tetos,

remuneratórios através de uma prQposta para o art. 37, § 13, muito mais elástica

do que a atual. Pelo texto antigo, a gratificação hoje especificada seria "salva" do

teto junto com muitas outras, e não isoladamente, como agora se processa.

A questão parece complexa, mas deve, em favor de uma

aplicação mais lógica do novo texto c9nstitucionà', ser mantida às claras. Como

agora não mais ~~ define valor para o subsídio dos Ministras do Supremo

Tribunal Federal, prevalecerá a impressão, já suscitada no primeiro relatório, de

que o estabelecimento do respectivo montante, quando for processado, deverá

acomodar toda a gama de situações por ele abrangida, menos aquilo que é
indispensável ao exercício do mandato - em respeito à soberania popular - e

aquilo que decorre do próprio texto constitucional como situação de necessário e

não voluntário acúmulo de funções.

É de se recordar, ·a respeito, que uma pessoa pode

acumular dois cargos de médico se for de seu interesse; nesse caso, .a

Constituição autorizà, mas não determina a acumulação. Não é o que ocorre no

funcionamento da justiça eleitoral. Se todos os magistrados e membros do

Ministério Público se recusarem a exercer suas funções também nessa área,

tomar-se-á necessário promover o fechamento do foro eleitoral. Assim, toma-se
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saudável que a atribuição da verba extra, se legalmente prevista, não fique

atrelada a teto remuneratório.

Assim, há que se compreender que a maior remuneração

dos Ministros do Supremo Tribunal Federal não abrange a representação pelo

exercício junto à Justiça Eleitoral, porque o Ministro da Corte Máxima participa

das sessões do Tribunal Superior Eleitoral não como Mintstro do Supremo

Tribunal Federal, mas como magistrado da Corte encarregada de juigar e

organizar sufrágios. Só a compreensão desse postulado permitirá compreender

que o estabelecimento de uma remuneração máxima para os Ministros co STF

em montante correspondente a R$ 11.500,00 representa um ganho e não um

decréscimo. Amplia-se de R$ 10.800,00 para o valor antes referido a

remuneração dos Ministros da Corte Constitucional; não ocorre, como se vê. a

redução dos fantasidsos e nunca realmente definidos R$ 12.720,00 para R$

11.500,00.

É importante também ressaltar que a nova versão do

substitutivo, embora não solucione a complexa questão da lei de iniciativa

conjunta dos Poderes da República. traz- para a realidade jurídica um outro

aspecto da reforma administrativa que parece conveniente seja implantado de

imediato. De fato. não é possível que se permaneça compreendendo que a

remuneração de magIstrados ou membros do Ministério Público se assemelha à,
dos servidores públicos e comporta parcelas próprias da categoria como

anuênios, por sinal recentemente retirados do estatuto federal.

A magistratura e o Ministério Público detêm, por força de

suas atnbuições constitucionais, capacidade de acionar a máquina estatal e

expressar sua vontade. Não há como comparar essa prerrogativa à missão de

servidores subordinados, que fazem o Estado agir mas não determinam sua

vontade. Assim. a "carreira" da magistratura e a "carreira" do Ministério Público

devem expressar o fato de que a tarefa a desempenhar se sobrepõe ao servidor

que a desempenha. Situações individuais não devem importar, porque a decisão

de um juiz, tenha ele dois meses ou vinte anos de "carreira", não pode ser tratada

de modo diferente em razão da pessoa que a proferiu. Só é cabível diferenciar o

juiz não vitalício do j'uiz vitalício, e mesmo aí tem-se atenção com a situação

abstrata e não com o perfil dos indivíduos, porque não se há de permitir distinção
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entre juizes vitalCcios e entre juizes não vitalícios por fatores tais como a presteza

na pr~stação jurisdicional, para mencionar um entre muitos exemplos.

Por essa razão, a redação agora apresentada, mesmo Que
não defina o "subsídio" dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, evitando que

sejam precipitadamente desencadeados seus abrangentes efeitos, tem a grande

vantagem de unificar os ho'erites dos magistrados da Suprema Corte. E agora,

em texto auto-aplicável, incluído em § 2° que se acrescentou ao dispositivo sob

exposição, permite-se a unificação também da remuneração atribuída aos demais

segmentos da magistratura, nesse caso com. recurso à própria terminologia

constitucion~I, tendo em vista que somente o estabelecimento de subsídio dos

Ministros da Corte Máxima' tem. previ~ão de rito diferenciado na Consituição. .

Por outro lado, registra-se, na nova versão do art. 2°, que

não se permite a extensão dos novos valores remuneratórios aos juízes

classistas, espécie que a representação popular, em decisão recente, incluiu

entre os quadros em processo' de extinção. Tendo"sido declarado pelo texto
: • .~ • I'

constitucional que a magistratura deve ser privativa de juízes togados, nenhum

motivo subsiste para conferir-lhes tratamento paritário em relação aos não

togados.

Encerra o art. 2° da emenda, em sua versão atual, norma

que permite, durante o período transitório, que a remuneração dos Ministros do

Supremo Tribunal Federal sofra modificação por meio de rito semelhante ao

utilizado para o restante da magistratura. Evita-se, com isso, que os vencimento~

dos servidores públicos se vejam comprimidos por um valor defasado apenas em

razão da impossibilidade - que não se sabe quanto durará - de estabelecer um
teto remuneratório rigoroso, nos moldes do art. 37, XI, do texto permanente da

Carta.

Foi ;acrescentado ao texto do substitutivo um art. 3° cujo

.obj~to é.· a aplicação de teto remuneratório ao somatório dos proventos

'percebidos pelo servidor alcançado pelo dispositivo. Nesse tópico, a proposta. .
pretende que, qúando se dispuser de condições para efetiva implementação do

teto constitucional definitivo, seja' tomado o total de proventos de forma separada

do total de rendimentos percebidos na atividade, sempre que se tratar de
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situação cçmstituída anteriormente à promulgação da Emenda. Ao amenizar o

rigor da aplicação do art. 40, § 11, a relataria acredita estar contribuindo para

viabilizar a aplicação definitiva do dispositivo.

Efetivamente, sabem os nobres Pares que a Emenda

Constitucional nO 20, de 1998, determinou a submissão do somatório de

proventos e de verrcimentos, sem qualquer exclusão. a teto remuneratório. A

regra, de, fato. parece mais rigorosa do que a agora proposta. Esqueceram-se os

detratores dessa última, contudo, de· a aplicabilidade do comando constitucional

permanente· não é imediata. Tal com o próprio limite constitucional definitivo,

depende o art. 40, §. 11. da Constituição de que seja definido o subsídio do

Ministro do Supremo Tribunal Federal, matéria cujo alcance é de tal forma

abrangente que levou o constituinte derivado a adotar um rito especial para sua

definição. Assim, o texto proposto cumpre papel semelhante ao desempenhado

pelo novo § 13 que o substitutivo quer acrescer ao art. 37 do texto constitucional

- tem como finalidade amenizar um texto exageradamente rigoroso, não em favor

de sua desmoralização, como pretendem os apressados, mas para torná-lo mais

razoável, e, em decorrência, mais viável.

A nova proposta também busca, em favor da moralidade e

da clareza, disciplinar a vantagem remuneratória aqui já aludida, isto é, a parcela

que se atribui aos magistrados e aos membros do Ministério Público quando em

exercício de funções atinentes à Justiça Eleitoral. O fato de que se permitiu, pelos

argumentos antes expostos, o pagamento da vantagem independentemente de

teto remuneratório poderia permitir extravagáncias que a regra aqui defendida

procura coibir. De resto, opera-se, em relação aos valores atuais, pequena

redução dos montantes devidos, amplamente compensada pelos novos valores

remuneratórios atribuídos à magistratura e ao Ministério Público, ressalvando-se

que a redução só ocorrerá para os que sucederem aos atuais magistrados e

membros do Ministério Público em exercício junto à Justiça Eleitoral.

Por último, assinala-se que, em cumprimento ao acordo

firmado entre os três Poderes, foi incluída a determinação de que a emenda

produza efeitos a partir da dia 10 de- maio de 2000, mesma ocasião em que

vigorará o navo valor do salário mínimo. Como já não há mais tempo hábil para

que a futura emenda vigore antes dessa data, preservam-se da retroação qhe
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essa regra promoverá alguns efeitos da nova sistemática. para os quais a data

aludida ocasionaria controvétfsias indeseiáveis. Não por outro motivo a data\ f' ,:.I ,
, t'

acordada entre os Chefes rjos Poderes vale apenas para o art. 2°, ao qual
aquelas au~oridades ~rtamente se reportaram, quando celebraram o acordo em

torno do que' foi construído o substitutivo aqui apresentado.

Assim, com esses aperfeiçoamentos, resultantes da

énriquecedora participação das pessoas enumeradas no inicio desta peça, e do
esforço conjunto de todos os Poderes da República, vota a relataria ainda pela
'aprovação da Proposta de Emenda à Constituição n~' 137-A. de .1999, agora nos

I

termos de novo substitutivo. anexado a esta complementação de voto.

Saia da Comissão, em 22.. de /,..... ,,",~ ...d de 2000.

Deputado Vicente Arruda

Relator .

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

o adiamento de votação sofrido pela matéria agora sob
nova 'complemàhtáção' de 'voto justificá ,plenamente a introdução de mais

.àoerfeiçóàmentos no 'teor do sub'stituti'1o, uma vez que' se tem como propósito
somente fechar s' diseiJssão"âa matéria 'quando se·atingir um texto que contorne
de modo definitivo as dúvidas que possam ocorrer r:ta sua aplicação.
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Assim. anunciam-se as seguintes alterações. relativamente
ao último texto apresentado:

a) no caput do art. 2°. elimina-se a parte final do dispositIvo.

para evitar duplicidade com texto já constante do art. 37, § 11, da parte

permanente da Carta. a ela acrescido pelo substitutivo:

b) no § 2° do mesmo art. 20, em respeito a entendimento
consensual deste colegiado, restou acrescentado o trecho "de desembargado(.

para exprimir os magistrados de segunda instância nos Estados, e suprimida a
expressão "de noventa por cento" f que, na versão anterior. discriminava

indevidamente. no estabelecimento dos escalões da magistratura. a judicatura de

grau inferior:

c) igualmente no art. 2°, aprimora-se, no § 3° do dispositivo.

o modo de menção ao Ministério Público, reforçando-se, em prol da clareza. a
forma de aplicação da cadeia remuneratória da magistratura nesse âmbito;

d) no §. 12 do art. 37, acrescido à Carta pelo art. 10 do

\substitutivo, inclui a relataria alusão à irredutibilidade de vencimentos na
~plicação do subteto, tendo em vista que não se trata de instrumento instituído

pelo poder constituinte originário, aplícando-se-lhe. portanto, as salvaguardas

previstas pela Carta;

e) no § 13 do art. 37, acrescido à Carta pelo mesmo art. 1°

do substitutivo, estende-se a garantia do pagamento sem submissão a teto de

gratificação pelo trabalho junto à Justiça Eleitoral a todos aqueles para os quais

esse esforço signifique dupla jornada. ampliando, assim, o alcance da
prerrogativa e evitando uma leitura discriminatória na aplicação do dispositivo:
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f) foi acrescida ao art. 10 modificação também no § 7° do
art. 57 da Con~tituição, retomando-se ao texto original da Carta. para evitar

incoerência entre esse dispositivo e o § 13 que a relataria pretende acresE!ntar ao
art. 37 da Constituição.

Com mais esse esforço no sen.tido de aprimorar a mudança
constitucional discutida por este colegiado, vota-se 0u:tra vez peja aprovação da
Proposta de,Emenda à Constituição nO 137-A, de 1999, desta feita nos termos do
substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, em OSde~

Dep~o' time Arruda
Relator

'.

PARECER REFORMULADO

de 2000.

A exaustiva discussão da PEC 137-A no colegiado ao qual
foi atribuído o exame de seu mérito finalmente foi encerrada na reunião realizada

em 14 de junho de 2000. R~sultaram aprovados os seguintes destaques, tendo

sido rejeitados ou prejudicados os demais:

a) destaque para votação em separado nO 15. subscrito pelo

Bloco PSOB/PTB. de que, restou a exclusão do· trecho "...incluídas todas e
quaisquer vantagens pessoais e, funcionais, de qualquer natureza..." do caput do
art. 2° do substitutivo aprovado pela Comissão: ocasionando alterações no texto
a ser remetido ao 'P'eriário. conforme adiante se detalhará;
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b) destaque para votação em separado n° 22, apresentado c;

pela bancada retracitada, do qual resultou a retirada, no § 4° do art. 2° do

substitutivo, do trecho"...ativos ou...", igualmente provocando outros efeitos, aqui

oportunamente assinalados;

c) destaque supressivo na 4, subscrito pelo nobre Deputado

Celso Giglio, cuja aceitação pela Comissão suscitou a retirada do art. 4° do

substitutivo.

Não há qualquer observação a ser efetuada no que diz
respeito ao resultado da votação do destaque nO 4. À relataria resta acolher a

vontade do colegiado e apresentar, na redação anexa, nova versão da qual não

consta o dispositivo suprimido.

Mesma ilação não se há de formular, contudo, no que diz

respeito aos demais destaques. Porque eliminaram trechos de dispositivos,

provocaram, em decorrência, a necessidade de efetuar ajustes que preservem a

coerência e a própria juridicidade da matéria a ser apreciada pelo Plenário.

Em relação à exclusão promovida como conseqüência do

destaque nO. 15, não há como negar que, ante o novo texto, tornaram-se

inadequadas as afusões ao termo "subsídio", espalhadas no corpo do art. 2Q da
proposta a ser encaminhada ao Plenário. Somente se ajusta essa terminologia à
situação em que já ·existe previsão lega. a respeito, isto é, à remuneração de

Deputados e Senadores. Nos demais casos. sem entrar no mérito das alterações

decorrentes, que não cabe à relatoria, tendo emitido voto derrotado pelo

colegiado, repelir, haveria incoerência na preservação da aludida terminologia.

Também teria como, resultado a apreciação, pelo Plenário,

de tbxtO incompatível com os ditames do ordenamento jurídica a preservação do

teor do § 4Q do art. 2°. É evidentemente proibido peto ditame geral de isonomia,

insculpido no art. 5° da Carta, o tratamento discrepante de servidores ativos e

aposentados. Mais do que esse princípio, ainda se agride norma de aplicação

específica, o 'art. 40, § 8°, da Constituição, extensível à magistratura, nos termos

do art. 93, VI', igualmente da Carta.

Como decorrência da sistemática aplicada pelo Regimento

Interno da Casa, à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, no caia de
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emendas ao texto da lei Maior, cabe examinar exclusivamente a admissibilidade

do texto original. A partir daí, a análise - inclusive no aspecto da adequação

jurídica e constitucional - das alterações eventualmente apresentadas compete

exclusivamente à Comissão encarregada de apreciar a matériCi (Regimento

Interno, art. 202, § 3°). Para que se dê efetividade ao uso dessa prerrogativa, a

lógica regimental prevê que o colegiado deverá proceder apreciando as

propostas de emenda apresentadas em seu âmbito e as que lhe forem
submetidas pela relataria.

Em outros termos, não existirão no processo legislativo

senão emendas formalmente encaminhadas ou propostas pelo relator da matéria.

Estas últimas dependem, obviamente, da vontade do relator para que se possam

con~iderar admitidas. Ora, essa vontade não se expressa, a priori, senão nos
termos de seu texto integral. Haverá violenta fraude ao processo legislátivo se o

colegiado, à revelia da opinião do relator, aproveitar-se de uma de suas

propostas e mutilá-Ia em termos dos quais resulta sua injuridicidade.

Conseqüentemente, não há como solver o problema senão

retomando a questão ao âmbito da relataria. Se a proposta surgiu de sua

iniciatiya, ser-lhe-á HClto retirá-la por completo quando eventual alteração
provoque, sob sua ótica, uma insolúvel inadmissibilidade. No caso em questão, a

\

proposta modificada pela soberan~ vontade do colegiado não é aquela que foi

admitida pela relataria. Na forma resultante da apreciação do destaque, à
relataria não a teria submetido à apreciação do colegiado; em outros termos, não

a teria admitido.

Não se vê, portanto, outro recurso para so\uc\onar a

questão senão a supressão integral do dispositivo questionado. Apenas com
esse procedimento restará. restabelecida a necessária lisura do processo

legislativo, sem que a Comissão submeta ao P'lenário matéria que sequer seria

trazida ao .conhecimento do colegiado. Ficam preservadas, com a medida, tanto

as prerrogativas do relator - que não teria submetido à Comissão o texto atinai

aprovado - quanto as do colegiado, qu~ não aceitou a proposta da relatoria tal

como lhe foi por ela encaminhada. Resulta nula, pois, a primeira manifestação do

colegiado. que, na prática, apreciou e "aprovou" proposta. em termos regimentais,

para todos os efeitos inexistente.
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Na Comissão, registre-se, já foi examinado o procedimento
aqui adotado. Tão logo'surgiu 'O rmpssse. a rel8túrià dirigiu·se ao Plenário do
colegiado, anunciando que adotaria a providência aqui detalhada. De imediato.
foi suscitada questão de ordem pelo Partido, dos Trabalhadores. ;ntegralmente
repudiada pela Presidência da Comissãa. LegitimolJt-se plenamente, na

oportunidade, o procedimento aqui adotado pela: re'atoM. Não obstante a

questão ..ainda se encontre sob a pendênaa de ~ re'C~ a· ser apreciado peia

douta Presidência da Casa, nenhum6~ ~ta ~,a.,que, até eventual decisão
superiC?r em contrário, seja' o probtema considenado superad'o no âmbitQ da
Comissão Especial, tendo em viSta náo dtspor a 'manifestação de inconformismo
de efeito suspensivo (Regimento Interno da Câmera Qo& Deputados, art. 95, §

8°).

É preciso registrar, ainda, que, ·tAe logo encerrada a
votação dos destaques, voltou a relataria a busCar na Comissão respaldo para o

procedimento adotado. Nesse momeAto, " colegiado· novamente manifestou seu
assentimento co~ as medidas aqUi detalhaçJas, 'tomando éinda mais sólido o
resultado afinal obtido. En"fatiz&:se,.a tespeitQ. que, .n~ oportunidade, apenas
se apreciou o proced;m81lto~ visto que o mérito ;Gf8 questão já havia sido

enfrentado.

Em conclusão, reformula-se o voto anteriormente
apresentado, para que seja encaminhado à ilustrada ~preciação do Plenário da
Casa o substitutivo em -anexo; capaz de ~pressar, com a indispensãvel precisão,
os termos em que a Comissão Especial encarregada da PEC sob parecer

aorovou a matéria.

. (
Sala da Comissão,,'em I II de)'i;'" ~ I""V~ de 200C.

J
/

'/h-- ;11
Deputettso Vicente ~rruda

1 Retator
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A Comissão Especial destinada a proferir Parecer à Proposta de Emenda
à Constituição n9 137-A, de 1999, que estabelece limite para a remuneração,
subsídio, provento ou pensão, aplicável aos três Poderes Públicos e ao
Ministério Público, em reunião ordinária realizada em 5 de abril de 2000, opinou,
contra os votos dos Deputados Fernando Marroni, Geraldo Magela, Eurípedes
Miranda, Alexandre Cardoso e Almeida de Jesus, pela aprovação da PEC n"
137-A/99; pela admissibilidade e, no mérito, peta aprovação parcial das
emendas de nS/s 1 e 2 apresentadas na Comissão, e pela rejeição das de n9s 3,
4 e 5; nos termos do parecer, com substitutivo do Relator, que apresentou
complementação de voto e, após a apreciação dos destaques concluída em 14
de junho de 2000, reformulação parcial de voto. Apresentaram voto em
separado, pela bancada do por, os Deputados Eurfpedes Miranda e Fernando
Coruja; e, pela bancada do PT, os Deputados Fernando Marroni, Geraldo
Magela, Marcelo Déda, Antônio 8iscaia e Henrique Fontana.

participaram da votação nominal do Parecer do Relator os Deputados
Darci Coelho, Jaime Martins. José Thomaz Nonõ. Luciano Castro, Cezar
Schirtner, Gastão Vieira, Jorge Alberto, Jorge Wilson, Ricardo Izar, Antonio
Carlos Pannunzto, Helenildo Ribeiro,' Raimundo Gomes de Matos, Vicente
Arruda, Celso Giglio, Walfrido Mares Guia, Cleonâncio Fonseca, Philemon
Rodrigues, Saulo Pedrosa , Romel Anízio, Fernando' Marroni, Geraldo Magela.
Henrique Fontana, Eurípedes Miranda. Alexandre Cardoso e Almeida de Jesus.

Foram aprovados os destaques n2s 15, 22 e 4; rejeitados os destaques
nQs 2,14,12,17,23,10 e 11; prejudicados os destaques nºs 18, 6,13,9, 16, 19,
21 e 22; retirado o destaque nº 5; e, considerado insubsistente o destaque n9 7.

Sala da Comissão, 14 de junho de 2.000.

~~
Dep~o GASTÃO VIEIRA

Presidente
.

J •

. /0- aj
Deputado VICENT'E"ARRUDA

Relator
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, -
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N° 137-A, DE 1999

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Estabelece limite para remuneração,
subsídio, provento ou pensão, aplicável aos
três Poderes Públicos e ao Ministério Público.

As Mesas. da Cãmara, dos Deputados e do Senado Federal,

nos termos do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao

texto constitucional:

Art. 1° Os arts. 37,42 e 57 da Constituição Federal passam

a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 37 .

§ 11. A remuneração, o subsídio, o provento e a pensão

devidos por Estados, Distrito Federal e Municípios não poderão ser superiores

aos subsidias da Governador do Estado ou do Distrito Federal, ressalvado o

disposto nos arts. 27, § 2°,29, VI', e 93, V, este também aplicável aos membros

do Ministério, Público.

§ 12. Leis dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios, atendido o disposto nos incisos XII e XV e respeitada a iniciativa

privativa em cada caso, aplicável aos. três Poderes e ao Ministério Público,

poderão estabelecer limite para remuneração, subsídio, provento e pensão em

valor inferior ao previsto no inciso Xl, observado o disposto no § 11 ,

compreendidas, em qualquer caso, todas as vantagens pessoais ou de qualquer

outra natureza.
§ 13. Não constituem remuneração, para os fins previstos

no inciso XI, nos §§ 11 e 12 e no art. 391' § 4°, as verbas inerentes ao exercício do
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mandato eletivo e eventual gratificação percebida pela atuação na Justiça
EleitoraL"

"Art. 42 .

.. ~ .
§ 3° Aplica-se aos militares, em atividade, inativos e seus

pensionistas, dos Estados o disposto nos §§ 11 e 12 do art. 37."

4,'Art. 57 1 .

§ 7° Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso

Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado."

Art. 2° A partir da promulgação desta Emenda e até que

seja editada a lei de que trata o art. 48. XV, da Constituição, a remuneração

mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, a re11?uneração e o subsídio

mensal dos membros dos demais Poderes serão equivalentes, corresponderão à
maior remuneração percebida por Ministro do Supremo Tribunal Federal e

servirão como o limite de remuneração de que trata o art. 37, XI, e para os efeitos

do art. 93. V.
§ 10 Para os fins do caput, a maior remuneração dos

Ministros do Supremo Tribunal Federal equivalerá. na data de promulgação desta

Emenda, a R$, 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais).

§ 2° A remuneração dos Ministros dos Tribunais Superiores
corresponde a noventa e cinco por cento da remuneração mensal dos Ministros

do Supremo Tribunal Federal. observado o escalonamento de no"O'enta e cinco

por cento entre a remuneração de Ministro dos Tribunais Superiores e a de juiz

de segundo grau, de desembargad~r e de Juiz-Auditor Corregedor, e.

sucessivamente; entre os demais- escalões da Justiça Federal, da Justiça do

Trabalhol da Justiça Militar, da Ju~tiça qo Distrito F~deral e Territórios e da

Justiça Estadual, até que a lei prevista no art. 93, V, adote outros percentuais,

obedecidos os limites neste estabelecidos.
,§ 3° Aplica-se ao Ministério Público o dispostÇ) neste artigo,

observando-se equivalência de remuneração com o Poder Judiciário.
-"'"



31852 Quinta-feira 15 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

§ 4° Durante o período a que se refere o caput, a

remuneração mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal poderá ser

modificada com observância do disposto no art. 96, 11, b, da Constituição,

aplicando-se aos novos valores o disposto neste artigo.

Art. 3° O valor correspondente aos proventos de inatividade,

pensões e demais benefícios previdenciários percebidos à data de promulgação

desta Emenda, observado, no seu conjunto, o limite previsto no art. 37, XI, da
Constituição, será considerado isoladamente de remuneração ou subsídio

percebidos pelo exercício de cargo cuja acumulação é autorizada pela

Constituição, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e

exoneração e de cargos eletivos.

Art. 4° Os integrantes da carreira policial militar do ex

Território de Rondônia, que comprovadamente se encontravam no exercício
regular de suas funções prestando serviços àquele ex-Território na data em que

foi transformado em Estado, bem como os policiais militares admitidos por força

de lei federal e custeados pela União, igualmente no âmbito daquele ex-Território,

constituirão quadro em extinção da administração federal, assegurados os

direitos e as vantagens a eles inerentes, vedado o pagamento, a qualquer título,

de diferenças remuneratórias.

Parágrafo único. Os servidores da carreira policial militar

contrnuarão-prestando serviços-ao Estado--de Rondônia na condição de cedidº-sL

submetidos às disposições legais e regulamentares a que estão sujeitas as

corporações da respectiva Polícia Militar, observadas as atribuições de função
-compatíveis com settgratt flierárquioo.

Art. 5° Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data

de sua publicação, produzindo o art. ~ efeitos financeiros a partir de 1° de maio

de 2000.

Sala da Comissão, em!~de

~~
De~~doGastão Vieira

Presidente

'.tI01 "0 de 2000.

Ilr>- ,:1J
Oeputacto Vicêrje Arruda

Relator
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 137·A, DE 1999
SUBSTITUTIVO DO RELATOR

Estabelece limite para remuneração, subsidio, provento ou
pensão, aplicável aos três Poderes Públicos e ao Ministério
Público.

Voto em ~eparado da Bancada do POl apresentado pelo
Deputado EURIPEDES MIRANDA (P~TJRO) e pelo Deputado
FERNANDO CORUJA (PDT/Se) . .

AUTOR: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA

I. RELATÓRIO

Trata-se de proposta de emenda à Constituição Federal,
encaminhada pelo Poder Executivo, que objetiva fixar subteto
de remuneração para os· agentes públicos dos Estados,
Distrito" "Federal e Municfpios .

o texto original encaminhado à Câmara dos Deputados
previa a extensão do subteto aos servidores civis_ e aos
militares da União, bem como previa que a iniciativa da lei
instituidora do subteto seria privativa, em cada esfera da
federação, ao Poder Executivo.

Referida proposta foi alterada pela douta Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação para afastar as
inconstitucionalidades referentes à violação do pacto
federativo e da independência e autonomia dos Poderes.
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Após sua aprovação na CCJR a PEC foi encaminhada à
esta Comissão Especial onde recebeu cinco emendas, duas
das quais rejeitadas integralmente peto ilustre relator.

Posteriormente, o ilustre Relator apresentou
complementação de voto, promovendo profundas alterações
no substitutivo anteriormente apresentado à análise dos
integrantes da Comissão Especial.

11. VOTO

Uma das emendas réjeitadas - a de nO 3 - é subscrita
inicialmente pelo Dep. Miro Teixeira, Líder do PDT. Nesta
emenda, propugna-se pela fixação, no corpo do inciso X do
art. 37 da CF, do dia - 1° de janeiro - em que será concedido
o reajuste anual aos servidores públicos civis, e, em face do
princípio constitucional da paridade (art. 40 § ao da CF), aos
aposentados e pensionistas do setor público.

A necessidade da fixação desta data no texto
constitucional está diretamente relacionada ao reiterado
descumprimento do comando constitucional pelo Poder
Executivo que, a despeito da previsão expressa da anualidade
do reajuste, resiste em tornar efetiva a norma constitucional,
omitindo-se inconstitucionalmente no que concerne ao
encaminhamento de projeto de lei fixando o reajuste.

Alega o relator ser inoportuno tratar da revisão geral da
remuneração dos servidores, o que para nós é uma surpresa,
na medida que a discussão em tela diz respeito à fixação de
parâmetros de remuneração dos servidores e dos subsídios
dos agentes políticos.

Ademais, em sua justificativa pela rejeição o relator
afirma que não se deve fixar data de reajuste no texto
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constitucional, pois tal fato seria incompatível com lIas
vicissitudes do contexto econômicon

•

Interessal)te perceber que o argumento das "vicissitudes
econômicas" não se aplica às tarifas públicas praticadas pelos
concessionários de serviços públicos que têm garantidos nos
contratos firmados com o Poder Público revisões anuais com
base no IGP-DI da FGV que, no ano de 1999, foi da ordem de
20°J'o.

Insistimos na necessidade de aprovação desta emenda
pois as "vicissitudes" não podem se sobrepor aos
·mandamentos constitucionais.

É imperioso o restabelecimento de condições mínimas
de sobrevivência para os servidores públicos que desde 1995
não têm reajuste e que sofreram efetiva redução de suas
remunerações com o aumento de alíquota dó imposto de
renda e da contribuição social.

A Câmara dos Deputados não pode transigir com esta
inconstitucional omissão do Poder Executivo. A fixação da
data é de fundamental importância para que, caso o reajuste
não seja concedido, os servidores, aposentados e
pensionistas tenham instrumentos mais efetivos de luta no
campo judicial.

Neste sentido, o POT apresentará destaque para
votação em separado de bancada desta emenda de n° 3
numa última tentativa de aprovação na Comissão.

Passa-se, neste momento à análise do substitutivo.

o relator promoveu significativas alterações tanto no
texto do substitutivo encaminhado pela CCJR, como na
versão do substitutivo anteriormente apresentada a esta
Comissão.



31856 Quinta-feira 15 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

A nova redação conferida ao §11 do art. 37 da CF
estabefece um primeiro subteto, quaf seja, o subsídio do
Governador de Estado ou do Distrito Federal aplicável à
remuneração, subsídio, provento e pensões devidas por
Estados, DF e Municípios.

Ademais, o relator cria mecanismo que afasta a
possibilidade de conflito de normas constitucionais relativas à
limites de remuneração.

Afirma, na parte final do § 11 do art. 37 que prevalecem
as regras de limites de remuneração fixadas nos arts. 27 § 2°
(subsídio de deputados estaduais), art. 29, VI (subsídio de
vereadores), art. 93, V (subsídio dos membros do Poder
Judiciário), quando estes limites forem superiores aos
subsídios de Governador do Estado ou do DF, estendendo
estas regras aos membros do Ministério PúbHco.

Ressalte-se que, com esta redação, surge a
possibilidade, especialmente em ano eleitoral, das
remunerações dos servidores municipais serem elevadas já
que, agora, o subteto é o subsídio do Governador do Estado.
Lembre-se que o texto original da Constituição de 1988 fixava
a remuneração do Prefeito como limite de remuneração no
Município.

o § 12 do art. 37 da Cf na redação proposta pejo
Relator prevê a possibilidade de existência de segundo
subteto, qual seja, leis dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, respeitada a iniciativa privativa, podem fixar
limites inferiores ao previsto no inciso XI - teto de
remuneração que é o subsídio do Ministro do STF - e
observado o disposto no § 11 0

- subsídio dos Governadores
dos Estados.

Este limite é aplicado aos três Poderes e ao Ministério
Público, compreendidas todas as vantagens pessoais ou de
aualauer natureza.
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Préserva-se, desta forma a independência e harmonia
dos Poderes,e exclui-se a União das regras do subteto. A
redação deste parágrafo se assemelha muito à oriunda da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

O § 13 do art. 37 da Cf constante da complementação
do voto do Relator difere substancialmente do contido na
primeira versão do substitutivo apresentado.

Na primeira versão do substitutivo o mencionado
parágrafo redefinia o conceito de remuneração. Em primeiro
lugar, afirmava não constituir remuneração, para fins de
adoção do teto e do subteto, o adicional por tempo de serviço,
em valor não superior a ~5%. .

Excepcionava, também,. as verbas indenizatórias e
aquelas inerentes ao exercrcio do mandato eletiv(}1 Estas
.exceções tinham o condão de excluir, 'por exemplo, do teto e
do subteto, as verbas de representação percebidas peros
parfamentares. .

Além de~tas exceções, o relator acrescentava outras
como aquelas' inerentes à função jurisdicional, ao
funcionamento dos Poderes e à competência institucional do
Ministério Público. Desta forma, atos do respectivo Poder ou .
do chefe do Ministério Público, vale dizer, decretos e
re-ªQluçôes ~ não há necessidade de lei - poderiam definir que

.determinada espécie remuneratóri~ era inerente ao
funcionamento do. Poder e, portanto, alheia ao limite
estabelecido pelo teto e pelo subteto.

Flexibilizava-se o conceito de teto e subteto.. .

A redação deste parágrafo foi profundamente alterada
na complementação do voto.
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Agora, somente as verbas inerentes ao exerCICIO do
mandato eletivo (o Relator não especifica quais, abrindo
brecha para que as mesmas sejam estabelecidas por

Resolução da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal) e a gratificação percebida por magistrado e membio
do Ministério Público que atuem na Justiça Eleitoral serão
excepcionadas do conceito de remuneração para fim de
submissão ao teto e subteto de remuneração.

As regras instituídas por esta PEC aplicam-se
unicamente aos militares dos estados, não sendo estendidas
aos militares das Forças Armadas. É o que se depreende da
redação proposta ao § 3° do art. 42 da CF.

I

Todas as alteraçóes anteriores em dispositivos
permanentes da Constituição Federal estão previstas do
art. 1° da PECo

Constata-se no art. 2° da PEC profundas alterações
entre a versão original e a complementação do voto.

Referido artigo estabelece regra transitória de limitação
de remuneração enquanto não for editada a lei de que trata o
inciso )0J do art. 48 da CF.

Na versão original do substitutivo. cada Poder fixava o
subsídio mensal de seus membros até que fosse promulgada
a lei de que trata o art. 48, XV.

6uscava-se, na verdade, a superação de gargalo
institucional criado com a promulgaçào da Emenda
Constitucional n° 19/98 - Reforma Administrativa - em que se
exige que a iniciativa de projeto de lei fixando o subsídio do
Ministro do Supremo Tribunal Federal seja conjunta dos
Presidentes dos três Poderes..
. O fato é que desde junho de 1998, data da promulgação
da emenda constitucional referida, nunca houve consenso

h

entre os aefes dos Poderes e, por conseqüêncfa, nunca o
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comando contido no inciso XI do art. 37 da CF - teto de
remuneração na administração pública - foi efetivado.

Assim, até que a lei de iniciativa conjunta fosse
publicada - e pode ser que nunca seja publicada - valeria a
regra transitória de que trata o art. 2° da presente PECo

O texto atual do substitutivo prevê a mesma regra
transitória só que com outros contornos. Estabelece que a'
partir da promulgação desta Emenda Constitucional a
remuneração dos membros dos Poderes serão equivalentes e
corresponderão à maior remuneração percebida por Ministro
do Supremo Tribunal Federal. '

Depreende-se, assim, que o teto provisório será o do
Ministro do Supremo Tribunal Fedériil com validade
automática a partir da promulgaçã~·.Qesta Emenda
Constitucional. e equivalente para os meftibros dos outros
Poderes, vate dizer, Executivo e Leaislativo.

o § 10
. fixa, por seu turno, esta remuneração - teto

provisório que fatalmente s~ transformará, pela 'inércia e pelos
obstáculÇ)s políticos, em definitivo - em R$ 11.500,00 (onze
mil e quinhentos reais).

O §2° fixa, também transitoriamente, o escalonamento
de subsídio dos membros da magistratura nacional enquanto
não for editada a lei de que trata o inciso V do art. 93 da CF.
Constata-se que a diferença de remuneração entre o STF e
os Tribunais Superiores é de 5%, assim como entre estes e os
Tribunais de 2° grau. Entre os Tribunais de 2° grau e os juízes
de 10 grau a diferença. é de 10 .°IÓ.. Esta regra, por força do § 3°
é estendida ao Ministério' Público.

O § 4° veda a adoção destas .. .regras aos juízes
classista's tendo em vista sua extinção por força da Emenda
Constitucional. ' . .
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~I 6t9§ ~%tf<Àfb Si Supremo Tribunal Federal far-se-á '
por projeto de lei de iniciativa do STF encaminhado ao
Congresso Nacional.

Sublinhe-se neste artigo a transitoriedade que
certamente se transformará em regra permanente, a
automaticidade - produção de efeitos a partir da promulgação
da emenda - e a equivalência entre os membros dos
Poderes. Ademais, registre-se a competência privativa do STF
na inicativa de projeto de lei que altera o teto provisório até a
edição da lei de iniciativa conjunta dos titulares dos três
Poderes.

Trata-se de imenso poder, de natureza administrativa, a
parametrizar a remuneração de toda a administração pública
do país, conferido ao STF.

o art. 3°, por seu turno, cria o mecanismo que se
convencionou chamar de teto duplex, ou seja, exclui da
limitação imposta pelo inciso XI do art. 37 (teto), os proventos
de inatividade, pensões e demais benefícios previdenciários
percebidos à data de promulgação desta Emenda nas
hipóteses do exercício de cargos acumuláveis, cargos em
comissão e cargos efetivos.

o art. 4° fixa, transitoriamente, até que lei disponha de
outra forma, a gratificação dos magistrados pelo exercício de
atividades na Justiça Eleitoral.

o art. nO 5 da PEC visa reparar incorreção cometida à
época da promulgação da Emenda Constitucional nO 19/98 
Reforma Administrativa.

Explica-se. O art. 31 da mencionada Emenda
Constitucronal permite que servidores civis e mil itares que

elenca - dentre os quais os integrantes da carreira policial
militar dos ex-Territórios Federais do Amapá e Roraima, que
se encontravam em efetivo exercício de suas funções
prestando serviços àqueles ex-Territórios na data em que
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foram transformados em Estados .. ingressem em quadro em
extinção dé\ administração federal assegurados os direitos e
vantagens inerentes aos seus servidores.

Tal direito de opção não foi estendido aos integrantes da
·carreira policial militar do ex-Tenitório Federal de Rondônia,
sem qualquer justificação técnica ou política que a
respaldasse.

Rompeu-se, desta forma, preceito isonômico básico de
assegurar direitos iguais àqueles que exercem atribuições
iguais.

Neste sentido, entendemos que a redação do art. 3° do
Substitutivo do refator repara esta flagrante injustiça com os
integrantes da carreira policial militar do ex-Território Federal
de Rondônia - injustiça esta denunciada, desde a
promulgação da Emenda Constitucional nO 19, de 1998 pelo
Presidente da Associação dos Policiais Militares do ex
Território de Rondônia, Sargento Osmar Pessoa e pelos
demais membros da Associação - permitindo a eles optarem
pelo ingresso em q.uadro em extinção da administração
federal.

o art. 6°, por fim, determina que os efeitos financeiros
do art. ·2° serão produzidos a partir de 10 de maio de 2000.

111. CONCLUSÃO

Não há como votar pela aprovação do presente
substitutivo.

O Pod~r Executivo fixou, por medida provisória, de
forma arbitrária e inconstitucional, no dia 24.03, o novo
salário mínimo em R$ 161,00, desconsiderando o trabalho de
cerca de dois meses da Comi$são Especial instituída no
ãmbito da Câmara dos ,Deputados, que se encontrava em
pleno funcionamento.
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Não havia, pois, os requisitos constitucionais de
relevância e urgência que justificassem esta medida. Oebita
se esta conduta do Poder Executivo ao seu viés
flagrantemente autoritário e de descompromisso com as mais
relevantes questões sociais.

De outro lado, o Poder Executivo não encaminhou até a
data de hoje, projeto de lei exigido pelo inciso X do art. 37 da
Constituição Federal. com o texto alterado pela Emenda
Constitucional n° 19 de 1998, que fixa o reajuste dos
servidores públicos.

Como a mencionada Emenda Constitucional foi
promulgada em junho de 1998, o Poder Executivo omite-se,
inconstitucionalmente, há cerca de dois anos, no que
concerne à adoção de medidas para recompor o poder de
compra da remuneração dos servidores públicos federais.

o STF, por seu turno, permanece inerte e não julga a
Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2.061, promovida pelo
PDT e PT em que é argüída a inconstitucionalidade por
omissão do Poder Executivo em não encaminhar o projeto
que reajuste a remuneração dos servidores, a despeito da
ação ter sido protocolada e distribuída em 16.09.99.

Percebe-se, pois, que enquanto milhões de
trabalhadores e aposentados no país são humilhados com o
aumento de R$ "i 5 reais do salário mínimo e enquanto
milhares de servidores federais há cinco anos não recebem
reajuste de suas remunerações, a Câmara analisa esta
Emenda Constitucional que, desconsiderando a possibilidade
de acúmulo com aposentadorias, reajusta seus próprios
subsídios em cerca de 44% . Discute-se o máximo sem que
se sensibilize com o mínimo .. 0

o Poder Executivo criou uma atmosfera de
constrangimento para esta Casa que se encontra moralmente
impossibilitada de aprovar reajuste do teto e fixação de sub
teto.
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o objetivo, da presente emenda constitucional é
meritório como é justo o reconhecimento de que os membros
do Poder ne~ssitam ser remunerados condignamente, em
reconhecimento ao relevante papel que desempenham na
sociedade.

No entanto, a conjugação dos fatos políticos ocorridos e
anteriormente rélatados transforma-se em obstáculo
intransponível para que oPOT aprove o presente Substitutivo.

Ressalve-se que, conforme mencionado anteriormente
neste voto em separado, o PDT .aprova, por considerar
medida de plena justiça e que assegura tratamento isonômico
aos integrantes da carreira policial militar do ex-Território
Federàl de Rondônia, o art. 5° do presente S,ubstitutívo que
pe. 11 liW-a opção p,e(o ingresso em quadro em extinção da
administração federal .

Por todo o exposto, a bancada do POT' manifesta-se
contrariamentê ao Substitutivo do Relator à,PEC nO 137...A, de
1999, ressalvando-se o direito de apresentar destaque de
bancada para votação em separado da Emenda nO, 03-CE/99,
subscrita infcialm~n~e pelo Deputado Miro Teixeira, Líder do
PDT na Câmara do.s 'Deputados.

,
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA VOTAÇÃO
EM SEPARADO NO> 12000

(DESTAQUE DA BANCADA DO PDT)

Sr. Presidente:

Requeiro, nos.termos do art 161,§ 2° do RICO,
destaque para votação em separado da Emenda n° 03-CE/99, de
~ do Oep. Miro Teixeira e outros, à PEC nO 137-A, 1999.

JUSTIFICArlVA

Nesta emenda, propugna-se pela fixação, no corpo do
inciso X do art. 37 da CF, do dia - 1~de laneiro - em que será
concedido o reajuste anuat aos servidores públicos civis, e,
em face do principio constitucional da paridade (art. 40 § 8Q da
Cf), aos aposentados e pensionistas do setor público.

A necessidade da fixação desta data no texto
constitucional está diretamente relacionada ao· reiterado
descumprimento do comando constitucional pelo Poder
Executivo que, a despeito da previsão expressa da anuaJidade
do reajuste, resiste em tornar efetiva a norma constitucional,
omitindo-se inconstitucionalmente no que concerne ao
encaminhamento de projeto de lei fixando o reajuste.

Alega o relator ser inoportuno tratar ( 1 revisão geral da
remuneração dos servidores1 o que pard rus é uma surpresa,
nt;. nledida que a discussão em teta diz respeito à fixação de
parâmetros de remuneração dos servtdores e dos sut;lsídios
dos agentes políticos.
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Ademais, em sua justificativa pela rejeição o relator
afirma que nâo se ~eve fix~r data de reajuste no texto
constitucional, pois tal fato seria incompativel com lias
vicissitudes do contexto econõmico".

Interessante perceber que o argumento das "vicissitudes
econômica~ .. não se aplica às tarifas públicas praticadas pelos
concessionários de serviços públicos que têm garantidos nos
contratos firmados com o Poder Público revisões anuais com
base no IGP-DI da FGV que, no ano de 1999, foi da ordem de
20%.

Insistimos na necessidade de aprovação desta emenda
pois as "vicissitudes" não podem se sobrepor aos
mandamentos constitucionais.

É imperioso o restabelecimento de condições mínimas
de sobrevivência para os servidores públicos que desde 1995
não têm reajuste ~ que sofreram efetiva redução de suas
remunerações com o aumento de alíquota do imposto de
renda, e da contribuição social.

A Câmara dos Deputados não pode transigir com esta
"inconstitucional .omissão do Poder Executivo. A fixação da
data é de fundamental importância para que, caso o reajuste
nao seja concedidol 0$ servidoresl aposentados e
pensionistas' tenham instrumentos mais efetivos de luta no
campo judicial.
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Por todo o exposto, a bancada do PDT manifesta-se
contrariamente ao Substitutivo do Relator à PEC nO 137-A, de
1999, ressalvando-se o direito de apresentar destaque de
bancada para votação em separado da Emenda nO 03-CEl99,
subscrita inicialmente pelo Deputado Miro eira, Líder do
PDT na Câmara dos Deputados. "

I
I

/

Sala da comissão! 29 d março de 2000

C,10
Deputado EUR(PEOes MIRANDA (POT/RO)

• VI.· .'
I /. /

Deputado FERN+~CORUJA (PDT/SC)

VOTO E~I SEPARADO

I - Relatório

A proposta de Emenda Constitucional destacada no frontispício
da presente objetiva a fixação de um teto remuneratório aplicável aos três .
Poderes Públicos e ao Ministério Público.

No interregno das discussões, foram. apresentadas emendas e
sugestões ao texto originário, com destaque especial para a emenda
substitutiva global do Partido dos Trabalhadores, todas ao final rejeitadas pelo
Relator.

A emenda do Partido dos trabalbadores~ de cujo técnico e
moralizante~ de autoria do Oep. José Genoíno, reflete a posição da Bancada do
PT sobre o assunto~ e centra-se na idéia de manutenção do teto unificado, na
esfera federaL a partir da remuneração dos .M:in.istros do STF, mas fIXada por
proposta do STf, aprovada pelo Congresso e submetida à sanção presidencial.
Mantém-se a idéia do teto efetivo, abrangendo todas as vantagens, inclusive
de caráter pessoal, ressalvando-se apenas as parcelas de natureza eventual ou
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indenizatória expressamente previstas em lei complementar federal. A emenda
também propõe o retomo à regra de 1988, segundo a qual os agentes políticos
não podém legislar sobre a· sua própria remuneração~ ou seja, os parlamentares
somente poderiam fixar a remuneração da 'legislatura seguinte àquela para a
qual foram eleítos~

Assim, no bojo das discussões encapadas na Comissão Especial
que analisa a matéria, apresentou-se no final do ano de 1999, relatório e
substitutivo ,em face do tema, ·sem· que as proposições e negociações ali
consignadas obtivesse o respaldo dos Poderes interessados.

Oesta feita., embora ·não tenha sido possível 'O cumprimento do
disposto no art. 48, XV da Constituição Federal, as novas e recentes
negociações encetadas pelos Chefes dos Poderes Constituídos permitiram a
formulação de uma Proposta de Emenda Constitucional, ora submetida ao
crivo do Corigr~sso Nacional e:m sede de substitutivo em face da PEC 137/99,
com vistas à fixação de um teto federal e de um subteto de remuneração~ no .
âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios.

Prescreve o substirotivo, do Relator, entre outras as, seguintes
disposições:

- Subteto remuneratório'nos Estados, Distrito Federal e lv/unicipios adstritos
ao limite dos vencimentos do Governador de Estado, ressalvados os
dispositivos constitucionais atinentes aos Vencimentos de Deputados
Estaduais, Vereadores e Magistratura Estadual; Exclusão dos limites'
remuneratórios daquelas parcelas inerentes ao exercido do mandato eletivo e
eventual gratificação perce~~'!a. por magistrado e membro do }Vlinistério
Púhlico pela autação fl(J Justiça Eleitoral;, Fixiição do texto federal em RS
11.500;00 (onze mil e quinhentos reais) 'para ói' subsídios dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal, estabelece-ndo:'se' equivalência com os demais
Podares, até que lei de iniciativa conjunta seja, 'na conformidade do art. 48,
XV da CF seja editada: Possibilidade de alteração do teto máximo federal por
iniciativa do Supremo, Tribunal Federal: Possibilidade de acumulação de
proventos de inatividade, pen$ões e demais beneficios previdenciários, até o
limite do wilor corr.espondente ao teto, para aqueles detentores de tais
prerrogativas à data', da promulgaÇão ',da' emenda constitucional e;
Estabelecimento de' gratijicacço aos Magistrar:jb~ e!-lembros do A[inistérto
Público com assenio n.Ci Justiça Eleitorõ{- .
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Nosso voto. nesse prism~ é no sentido de apontar os problemas de
ordem legal, moral e constitucional inseridos no substitutivo em discussão e
ao final sugerir as medidas que melhor se adequam à fmalidade de
implementação do teto de remuneração no âmbito dos Poderes.

Ir - Voto

A proposta de Emenda Constitucional inova, em face das novas
negociações. sem contudo ter sido melhor aperfeiçoa~ tomando-a. em
determinados pontos, mais incoerente do que a proposição inicial e não
avançando no sentido da construção da uma regra que valorize o princípio da
moralidade, conforme reclama a sociedade.

Ponto salutar da proposição é a supressão, em face do substitutivo
anterior, da possibilidade de percepção de adicional por tempo de serviço,
correspondente até o máximo de 35% (trinta e cinco por cento), como ponto
de exclusão do teto remuneratório.

Fixa-se como limite de remuneração, nos Estados, DF e
Mumcipios. o subsídio do Governador; mas, por meio de lei ·ordinfu13..;, os
entes federativos poderão fixar, no âmbito de cada Poder, limites inferiores ao
teto nacional unificado (ministro do STF). É razoável a fixação da
remuneração do Governador como limite., embora não seja a melhor
alternativa., inclusive porque há norma constitucional (art. 93, VI) que fixa
limite para a remuneração dos Desembargadores dos Tribunais de Justiça e
cujo valor poderá ser superior à remuneração do Governador.

Se por um lado busca permitir a aplicação do teto, noutro
dispositivo do mesmo artigo to~ no entanto, este teto um tanto quanto
inócuo, à medida em que não define claramente os limites para a fi.'"{ação
daquelas verbas ditas inerentes ao exercício do mandato eletivo e da função
jurisdicionaL Assim, auxílios., abonos~ gratificações e quaisquer outras
parcelas poderão ser mantidas fora do teto, sem qualquer limite., se forem
definidas como inerentes ao mandato., função ou poder.

Resul~ daí, um coquetel de fragilidades que toma o teto ou
subteto uma mera ilusão. sem efetividade, mascarando, novamente, a situação
remuneratória do serviço público, e premiando aqueles que têm condições de
chegar até o limite e ultrapassá-lo com o beneplácito da Lei.
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Já no que pertine à, fixação do ,t~to' no valor de R$ 11.500,00
(onze mil e quinhentos reais). relativds aos- subsíóÍos ~os Ministros do STf,
extensível de fôrma eq.uivalente aos'demais Poderes, nenhuma ressalva se
formula.

Entretanto, não se compatibiliza com a idéia de fixação do teto o
disposto no § 50 do artigo 20do substitutivo, que permite ao Supremo Tnbunal
Federal, em quãlquer época e desde que ainda n:ão editada a lei de que trata o
art. 48, XV, alterar o valor do teto máximo, .frustrando o. esforço que vem
sendo empre~ndido. por toda' a sociedade com vistas à moralização da
remuneração no serviço público.

Outro ponto que distoa e representa um· grande retroce~~o na
discussão da temátic~ é a possibilidade de acumulação de provenios de
inatividade~ pensões e demais'ben~fiews previdenciários percebidos à data de
promulgação da Emenda, descritoS. no art. 3° do substitutivo, possibilit1Wdo
remuneração em.dobro para determinados agentes·públicos., em detrimento da
grande maioria dos trabalhadores brasileiros.-·

Num momento em que se busca a afirinação e fixação de um
salário mínimo que represente um··núnimõ de dignidade para O ,trabalhador
que o percebe7 o estabelecimento de- um' teto "duple~" correspondente ~

dezenas de salmos mínimos, enseja os mais veementes repúdios. àe-tQda a
sociedade e significa o aumento do fosso entre. os incluídas e a grande ~oria
dos excluídos no País.

Assim, alé,D).d.a:·frustração de proposta de tetq que a,acumulação
permite, resulta do texto do substitutivo um problema de ordem ,constitucional,
à medida em que permite somente aos, .atuais deteI;lteres de beneficios
previdenciários fazer jm~ à acumulação -de proventos.

Por tudo isso, consideramos qUe 'o disposta·no § 5° do.art. 2° e o
art. 3° do substitutivo ora.em análise, não.se.compatibilizam com o desider::-r.o
constitucional trazido ao mundo jurídico-político com a Emenda
Constitucional n° 19, na pefspectiva.de-fixação de um teto de remuneraçâo no
serviço público federal, estadual e municipal.

Em face do exposto, matúfestamo..nos pela presente ,ao tell1pO 0ltl
que DECLARAMOS NOSS(}VOTú-PELA'REJEIÇÃODAPROPOSTA·DE
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EMENDA CONSTITUCIONAL W 137/99, NO QUE PERTINE AO
DISPOSTO NO § 5°, ART. 2° E NO ART. 3° DO SUBSTITUTIVO ORA EM
APRECIAÇÃO.

Sala da Comissão, em 2000

~
FERNANDO ~IARR.ONI

DEPUTADO FEDERAL PTIRS

-

~
aP/ztf/!4

GE \ .LD~ l\tlAGELÀ
DEPUT .' O--FEDf,RAL IjTIDF

.,./

-.,--_c_~-~'7F:C_)__
MARCELO DEDA

DEPUTADOFEDERALPT~E

~2?~
ANTÔNIO BISCAlA

DEPUTADO FEDERAL PTIRJ

....
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PROJETO DE LEI N° 471-A, DE 1995
(Do Sr. Airton Dipp)

Dispõe sobre a descentralização da
Reforma Agrária; tendo parecer: da Co
missão de Agricultura e Política Rural,
pela aprovação deste e rejeição do de nO
4.684/98, apensado, contra os votos dos
Deputados Geraldo Simões, Nilson Mou
rão, Padre Roque, Valdeci Oliveira e João
Grandão, que apresentou voto em sepa
rado (Relator: Deputado Hugo Biehl).

(As Comissões de Agricultura e Políti
ca Rural; de Finanças e Tributação (Art. 54);
e de Constituição e Justiça e de Redação
(art. 54) - Art. 24, 11)

*Projeto inicial publicado no OCN-I de 9-8-95
- Projeto apensado PL nO 4.684/98 (OCO de 14-1-89)

PARECER DA COMISSÃO DE AGRICULTURA E
POL!TICA RURAL

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas - 1995
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer do relator
- parecer da Comissão
- voto em separado

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLfTICA
RURAL

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N°471/95

Nos termos do art. 119, caput I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação
de emendas, a partir de 1°-8-95, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foi recebida emenda ao pro
jeto.

Sala da Comissão, 10 de agosto de 1995. - Moi
sés Lobo da Cunha, Secretário.

Defiro, nos termos do art. 105. Para
grafo único, do RICD, desarquivamento das
seguintes proposições: PL: nOs 471/95,
1.474/96, 1.759/96, 1.840/96, 1.926/96,
2.184/96, 2.185/96, 2.521/96, 2.733/97,
2.984/97, 3.067/97, 3.107/97, 3.531/97
3.635/97, 4.191/98, 4.516/98. 4.551/98;
PEC nO 387/96. Publique-se.Em 24 de feve
reiro de 1999. - Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Airton Dipp)

Requer o desarquivamento de pro
posições.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 105, parágrafo único, do Re

gimento
Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a

Vossa Excelência o desarquivamento dos projetos de
lei a seguir relacionados, que são de minha autoria:

PL nO 471/95
PL nO 1.474/96
PL nO 1.759/96
PL nO 1.840/96
PL n° 1.926/96
PL nO 2.184/96
PL n° 2.185/96
PL n° 2.521/96
PL nO 2.733/97
PL n° 2.984/97
PL n° 3.067/97
PL nO 3.1 07/97
PL n° 3.531/97
PL n° 3.635/97
PL n04.191/98
PL n° 4.516/98
PL n° 4.551/98
PEC nO 387/96
Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 1999. 

Deputado Airton Dipp.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 471/95

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 22-3-99, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas
ao projeto e nem ao seu apensado.

Sala da Comissão, 29 de março de 1999. - Moi
zés Lobo da Cunha, Secretário.

I - Relatório

O ilustre Deputado Airton Dipp, pelo Projeto de
Lei n° 471/95, que ora relatamos aos nobres pares,
propõe a descentralização da reforma agrária, esta
belecendo uma efetiva co-participação entre Muni
cípios e União. Participação essa que se materializa
não somente na definição, mas, também, na promo-



b - determinar que a presidência de órgão mu
nicipal seja cometida ao prefeito (art. 2°), fere, da
mesma forma, a autonomia municipal;

Vista a essência dos dois projetos, que procu
ramos apresentar de maneira sucinta, porém objeti
va, passamos a nos manifestar.

No que concerne ao Projeto de Lei nO 4.684/98,
acreditamos terem, já, os nobres pares se dado conta
das várias impropriedades nele contidas. Todavia, a
bem da clareza que se deve ter quando da votação de
um projeto de lei, permitimo-nos apontar alguns que,
a nosso ver, invalidam a proposição. Vejamos:

a - a autorização ao municfpio para criar um
órgão (art. 1°) vem de se configurar uma ingerência
na autonomia municipal.

c - fixar, em hectares o limite máximo para
cada parcela (art. 7°) é extremamente temerário,
haja vista que, em determinados municfpios, esse li
mite máximo não atinge o tamanho de uma proprie
dade familiar. Com isso, está o Poder Público crian
do, por ato seu, minifúndios. E sabemos todos que
um dos objetivos da reforma agrária é, exatamente,
a extinção de minifúndios, por serem economica
mente inviáveis;

d - criar, através de lei ordinária, um outro tipo
de imóvel imune à desapropriação é ir além do que,
em matéria de direito agrário, determina a Constitui
ção Federal. Anote-se que, pelo 'art. 185 da Carta
Magna, insuscetfveis de desapropriação são, so
mente, a pequena e média propriedades e a propri
edade produtiva;

Não houvesse outro projeto tratando, de manei
ra adequada, esta mesma matéria, poderíamos, sem
dúvida, apresentar um substitutivo ao citado Projeto
de Lei nO 4.684/98, de forma a escoimá-Io das imper
feições que, no mérito e na forma, nos levam a rejei
tá-Io.
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ção de uma polftica agrária que observe as necessi- c - fixa, em hectares, o tamanho da parcela a
dades e peculiaridades locais e na formulação de ser distribufda, variável segundo o número de com-
planos e projetos de reforma agrária que interessem ponentes da famflia do beneficiário;

diretamente à ~unicipalidade. d _ trata de cessão ou de venda de terras par-
Prevê, alnd~, que. os programas de ass.e~ta- ticulares à União em meio às disposições relativas a

mento serão definidos e Implantados com a partlclpa- direitos e obrigações dos assentados' por fim
ção do governo municipal que criar seu Comitê Muni- ' ,
cipal de Desenvolvimento Agrário. Como não poderia e - cria um outro tipo de imóvel imune a desa-
deixar de ser, a participação do município é facultati- propriação;

va e, ur:na vez pleite~da, deverá ser formalizada em Estes, em suma, os pontos principais que en-
convêniO com o a União. tendemos por bem salientar.

e projeto define com muita clareza as ações
que, convindo ao município, poderão por ele ser exe- 11- Voto do Relator
cutadas, através de seu Comitê Municipal de Desen
volvimento Agrário - CMDA: São elas:

a - identificação e avaliação técnico-agronô
mica das áreas a serem propostas como viáveis
para os projetos de assentamento, com vistas à de
sapropriação pela União;

b - identificação, cadastramento e assenta
mento dos beneficiários;

c - organização, incentivo e fomento da produ
ção agropecuária nos assentamentos, seja através
do cultivo direito e pessoal, seja através de quais
quer das formas associativas;

d - fiscalização e acompanhamento da explo
ração agropecuária, tendo em vista o cumprimento
da função social da propriedade;

e - atuação junto a instituições de crédito, pes
quisa, extensão rural, armazenagem e comercializa
ção para que as demandas dos beneficiários sejam,
prioritariamente, inseridas em seus circuitos de
atendimento; e, finalmente,

f - implantação de infra-estrutura nas áreas de
saúde e educação.

Ao Projeto de Lei n0471/95 foi apensado o Pro
jeto de Lei n° 4.684 de 1998, de autoria da Deputada
Maria Valadão que, em seus vinte artigos, "dispõe so
bre coordenação municipal de assentamento agrário,
cadastramento de candidatos a assentamento e dá
outras providências."

Em linhas gerais, referido projeto:

a - autoriza o municfpio a criar e organizar ór
gão (Coordenação de Assentamento Agrário Munici
pal - CAAM), destinado a coordenar o assentamen
to agrário;

b - determina a composição do referido órgão
e comete ao prefeito o munus de sua presidência;



11I - Parecer da Comissão

""'" VQTO EM SEPARADO
(Do Deputado João Grandão)

O Projeto, em referência pretende, segundo o
autor, conduzir à descentralização da reforma agrá
ria, assim entendida como medida de "grande atuali
dade e de inquestionável oportunidade". Para con
cretizar a proposta, o ilustre Deputado Airton Dipp,
sugere a criação de Comitês Municipais de Desen
volvimento Agrário como precondição para a habili
tação dos Municípios nesse novo marco institucional
pensado para a execução da reforma agrária.

Por meio dos citados Comitês, o projeto define
um conjunto de prerrogativas para os Municfpios na
operacionalização do programa de reforma agrária,
inclusive, a identificação, o cadastramento e o assen
tamento de trabalhadores rurais.

O PT, perfilado aos interesses maiores pela rea
lização de uma verdadeira reforma agrária no Brasil
tem posicionamento absolutamente consolidado,
contra idéias como as contidas nesta propositura que,

A Comissão de Agricultura e Política Rural, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou o 'PL nO
471/95 e rejeitou o de nO 4.684/98, apensado, nos ter
mos do parecer do Relator, Deputado Hugo Biehl,
contra os votos dos Deputados Geraldo Simões, Nil
son Mourão, Padre Roque, Valdeci Oliveira e, em se
parado, do Deputado João Grandão.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Waldemir Moka, Valdeci Oliveira e Ronaldo Cai

ado (Vice-Presidentes), Anivaldo Vale, Carlos Bata
ta, José Carlos Elias, Josué Bengtson, Nelson Mar
quezelli, Nelson Meurer, Odílio Balbinotti, Xico Grazi
ano, Carlos Dunga, Confúcio Moura, Luiz Dantas,
Moacir Micheletto, Osvaldo Reis, Rainel Barbosa, Si
las Brasileiro, Abelardo Lupion, Adauto Pereira, Joel
de Hollanda, Paulo Braga, Salomão Cruz, Geraldo Si
mões, João Grandão, Nilson Mourão, Padre Roque,
Augusto Nardes, Dilceu Sperafico, Hugo Biehl, Luís
Carlos Heinze, Telmo Kirst, Pompeo de Mattos, João
Tota, Romel Anízio, Roberto Balestra e, ainda, Caio
Riela, Chiquinho Feitosa, Félix Mendonça, Alberto
Fraga, Betinho Rosado, Joaquim Francisco, José Ro
cha, Reginaldo Germano, Fétter Júnior, João Caldas,
Lincoln Portela e Rubens Bueno.

Sala da Comissão, 14 de junho de 2000. - Depu
tado Waldemir Moka, Vice-Presidente no exercício
da presidência.
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Mas, como dissemos, existe o Projeto de Lei n° Sala da Comissão, 20 de maio de 1999. - Depu-
471/95, de autoria do Deputado Airton Dipp, de conte- tado Hugo Biehl, Relator.
údo idêntico, isto é, dispondo sobre a descentraliza
ção da reforma agrária, e que, a;nosso ver, regula
menta de maneira satisfatória, no conteúdo e na for
ma, a interação entre municípios e União.

O Projeto de Lei n° 471/95 é muito bom. Não
posso garantir que este seja o projeto ideal, perfeito,
porque perfeito somente o é o dispositivo legal que,
não contrariando disposições legais de hierarquia su
perior, além de regular satisfatoriamente a matéria a
que se propõe, vem de se mostrar, no tempo, flexível
o bastante pa~a absorver as mudanças decorrentes
do dinamismo das relações agrárias. E, nesse senti
do, somente o tempo nos mostrará o acerto de nossa
decisão.

Mas, vejam os senhores que o projeto do nobre
Deputado Airton Dipp tem o grande mérito de colocar
o município como co-participe nas decisões concer
nentes à reforma agrária, tema sempre envolvido
pela passionalidade ideológica. Com este projeto, de
ixa o município de ser um mero executor de ações de
cididas pelo Poder Central para figurar como um
co-responsável, primeiramente, pela definição e pro
moção da política agrária e, depois, pela formulação
dos planos e projetos de reforma agrária que interes
sem diretamente à municipalidade.

Em suma, a descentralização nos termos pro
postos, entendida não somente como uma delegação
de competência, mas, sobretudo, como parceria, bus
ca a observância de uma regra básica e fundamental
nesse tipo de relação: a definição daquilo que, para
cada um, se mostra essencial e que, portanto, aceita
como responsabilidade sua.

E o projeto define, de forma irretorquível, os
princípios orientadores das atividades que, desejan
do o município, poderá ele desenvolver numa intera
ção com a União. Aqui, a participação do município
passa a ser um direito e não uma concessão. Este,
um dado novo, de suma importância nas relações
concernentes à reforma agrária.

Por todo o exposto e reafirmando, mais uma
vez, tanto a necessidade de se estabelecer mecanis
mos para uma melhor interação entre as esferas lo
cai, regional e nacional, como, também, a necessida
de de instituir e viabilizar procedimentos administrati
vos que resultem em melhor aproveitamento dos re
cursos públicos, somos pela rejeição do Projeto de
Lei nO 4.684/98, pelas razões já expendidas, e pela
aprovação do Projeto de Lei n° 471/95, de autoria do
nobre Deputado Airton, Dipp, conclamado nossos pa
res a idêntico posicionamento.



*PROJETO DE LEI N° 794-A, DE 1995
(Do Sr. Nicias Ribeiro)

Dá nova redação ao art. 1° do Decre
to n° 73.684, de 19 de fevereiro de 1974,
que "cria a Floresta Nacional do Tapajós,
e dá outras providências"; tendo parecer
da Comissão de Agricultura e Politica
Rural, pela aprovação deste, e do de nO
939/95, apensado, com o substitutivo
(Relator: Deputado. Waldemir Moka).

(Às ComissOes de Agricultura e Polfti
ca Rural; de Defesa do Consumidor, Meio
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escudadas em supostas inspirações democratizantes Poder-se-ia contra-argumentar que o projeto
e de valorização federativa pretende, na verdade, re- prevê a criação de Conselhos Municipais de Desen-
tirar da União federal, o controle político da reforma volvimento Agrário enquanto instãncias responsáveis
agrária, como via de facilitação da manutenção do pela gestão e fiscalização do programa. Ora, mesmo
status quo, no campo. Não vemos restriçOes para a sob um texto legal prevendo a democratização da
descentralizaçê':ío da reforma agrária, na forma preco- composiçê':ío desses Conselhos, a realidade poHtica
nizada pelo Estatuto da Terra, que assegura a partici- na maioria dos Municípios brasileiros, marcada pela
pação complementar, à Uniê':ío, de Estados e Municí- ampla hegemonia do latifúndio se imporia no controle
pios. desses Conselhos. Imagine-se, entê':ío, na formula-

São vários os fatores que orientam esse enten- ção apresentada pelo projeto .em consideração, que
dimento do PT. Em primeiro lugar, a garantia da União sequer faz menção à composição do~ Conselhos, e
federal constitui pressuposto para o alcance de um mUito menos preocupa-se em garantir, em suas es-
perfil homogêneo para a estrutura da posse e do uso truturas, a participação da sociedade civil?
da terra em todo o território nacional. Relacionado a Ainda que sob a remota hipótese de boa vonta-
esse fato, o art. 187, § 2° da CF, de forma lúcida, de- de da maioria dos Municípios para Levar adiante a re-
termina a indissociabilidade entre a poHtica agrícola e forma a~rári~1 devemos consider~r as suas.comp~e-
a reforma agrária, o que ficaria totalmente comprome- tas defiCiênCias de est~utura téc~lc.o-operaclonal, I~-
tida com a desfederalização do programa de reforma fra-estrutura e financeira, na malona dos casos. Sen-
agrária. am demandadas dos Municípios uma série de servi-

E t
. I It. d d ços e investimentos absolutamente incompatrveis

m ercelro ugar, nClo se eve esquecer o po er . . . .
I"d d d I tr d' d t d Ih d com o quadro de penuna da grande malona das Pre-

~o~s~ I a o o a I un 10 ~n ro os. apare os e feituras do país. Quem vai acreditar no despojamento
s ~ ~,e que, de m.odo gera, se manifesta de for~a e na atenção permanente do governo federal em re-

mais direta e ostensiva nos planos dos poderes locais passar os elevados montantes de recursos a serem
e .~os Estados. D~í qu~, mesm? ent~e. os governos demandados? Os prefeitos iriam sUj.'ortar a pressão
~I"tare~ de 1964, J~mals ter haVIdo duvlda~ quanto a social tendencialmente crescente e radicalizada?
Impropnedade pOlftlca de se delegar a realização da ..
reforma para Estados e Municípios. Não bastasse o.s p~o.blemas a~lma, a propos~-

"o. ... "ç~o também não se Justifica à medida que a Medl-
Poderíam~s elencar uma séne"de o.~s argu- da Provisória nO 2.027/2000, e várias Instruções

mentos de ménto em defesa da essencialidade da Normativas do Ministério do Desenvolvimento
centr~lização, na União, do proc~sso de ~eforma Agrário já comportam as intenções do autor pelo
agrána, sem descartar as necessánas parcenas com afastamento da União do processo de reforma
Estados e Municípios. No entanto, nos valeremos de agrária através da delegação de competências
argumentos de outra natureza para tentar demonstrar para Estados e Municípios.
a inviabilidade do projeto, em apreço. Ante o exposto, reivindicamos dos nobres mem-

Desde logo, observa-se um grande equívoco, bros desta Comissão, o voto contrário ao projeto e ao
ou manipulação política da proposição, ao confundir o Parecer do Relator.
processo de descentralização do programa de refor- Sala da Comissão, 14 de junho de 2000. - De-
ma agrária, com a municipalização das açOes nessa putado, João Grandão.
esfera.

O projeto descarta inteiramente a participação
dos Estados, o que sugere os seus propósitos pouco
nobres de instituir a inusitada reforma agrária sob o
controle direto do latifúndio. Afinal, alguém duvida
que, especialmente nos maiores grotões de miséria
deste país, onde mais se exigiria reformas da proprie
dade da terra, os Coronéis ainda detenham o controle
polftico local? Se o objetivo for a ínstitucíonalização
de currais eleitorais, a proposta está no caminho cer
to, fato, portanto, que a descredencia enquanto meio
de libertação política dos excluídos e subjugados do
campo.
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Ambiente e Minorias; e de Constituição e determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Justiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24, li) Dia das Comissões - de prazo para apresentação de

*Projeto inicial publicado no DCN-I de 29-8-95 I emendas, a partir de 11-3-99, por cinco sessões.
- Projeto apensado: PL. n° 939/95 (OCN-I de 30-9-95) • Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas

PARECER DA COMISSÃO DE AGRICULTURA E aos projetos.
POLiTICA RURAL I' Sala da Comissão, 18 de março de 1999. - Mo-

SUMÁRIO izés Lobo da Cunha, Secretário.

- termo de recebimento de emendas - 1995
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator .
- termo de recebimento de emendas ao substi-

tutivo
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 794/95"

Nos termos do art. 119, caput I, do Regim~nto
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente de
terminou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das ComissGes---de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 12-9-95, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foi recebida emenda ao projeto.

Sala da Comissão, 20 de setembro de 1995. 
Moizes Lobo da Cunha, Secretário.

Defiro, nos termos do art. 103, pará
grafo. único do RICD desarquivamento das
seguintes proposições: PL 794/95 e PL
2.574/96. Publique-se. 3-2-99. - Michel Te-
mer, Presidente. /

Exceh?r:'Itíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados - Michel Temer

NiciasRiheiro, Deputado Federal, integrante da
bancada do PSDB nesta Casa, com fundamento no
artigo 105, § único, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, vem até a presença de Vossa Exce
lência, requerer o desarquivamento dos Projetos de
Lei n· 2.574-A/96 e rio 7.94/95, todos de sua autoria.

~ão os termos em que pede e espera deferi-'
mento.

Brasflia(DF), 3 de fevereiro de 1999. - Nicias
Ribeiro, Deputado Federal PSDB-Pará.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 794/95

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente

I - Relatório

Chegam-nos para serem apreciados, consoan
te o enfoque determinado pelo art. 32, inciso I, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, o Projeto
de Lei nO 794, de 1995, de autoria do ilustre Deputado
Nicias Ribeiro, e o apenso PL nO 939/1995, de autoria
dos senhores Deputados Hilário Coimbra e Deputado
Giovanni Queiroz.

O primeiro, o PL 794/95, estabelece novas deli
mitações para a Floresta Nacional do Tapajós, exclu
indo as áreas ocupadas pela cidade de Aveiro, por vi
las e povoados.

Em sua justificativa, o autor afirma que "Ia cria
ção de uma reserva florestal na Amazônia consti
tui uma iniciativa muito salutar, a partir do mo
mento em que essa reserva seja criada em área
onde a floresta esteja intacta em toda a sua verda
deira grandeza. Mas não em área degradada e
ocupada por famílias, como foi o caso da
FLORESTA NACIONAL DO TAPAJOS."

O segundo, apenso, PL nO 939, de 1995, redefi
ne os limites da Floresta Nacional de Tapajós.

Na justificativa, os autores defendem a nova de
marcação da área, realçando, entretanto, a importân
cia do ~nvolvimen'to e da participação ativa das popu
lações que vivem dentro da reserva florestal. Expli
cam que o Ministério do Meio Ambiente está autoriza
do pelo Decreto nO 1.298, de 27 de outubro de 1994,
art. 8°, a estabelecer a forma pela qual poderá ser au
torizada a permanência, dentro dos limites das flo-
restas Nacionais, de populações tradicionais que
comprovadamente habitam a área antes da data de
publicação do ato de sua criação.

As proposições em exame tiveram sua tramita
ção iniciada na legislatura passada, mas não chega
ram a ser apreciadas por esta Comissão de Agricultu
ra e Política Rural e foram arquivadas.

Na presente legislatura, os referidos projetos de
lei foram desarquivados por solicitação dos autores.
E os prazos para emenda foram abertos, na forma re
gimental. No entanto, nenhuma emenda foi apresen
tada.

Cumpre realçar, por oportuno, que qualquer mo
dificação dos limites da Flona Tapajós somente pode
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vingar pela via legal. As discussões em torno das
questões relativas à alteração ou modificação dos li
mites da Floresta Nacional devem, portanto, ser ofe
recidas à apreciação do Poder Legislativo, mediante
a apresentação de um projeto de lei, uma vez que a
Constituição Federal, em seu art. 225, § 1°, Inciso L11,
determina que as unidades de conservação podem
ser modificadas apenas através de lei.

Este é o Relatório.

11 - Voto do Relator

Os dois projetos de lei trazidos à apreciação
desta Comissão de Agricultura e Polltica Rural têm
por objetivo dar solução definitiva para as comunida
des que moram dentro da Floresta Nacional de Tapa
jós.

A versão original do Decreto n073.684, de 19 de
fevereiro de 1974, que criou a Floresta Nacional de
Tapajós, incluiu a cidade de Aveiro e várias comuni
daéfes tradicionais qUEr já-estavam estabelecidas na
área. Como as atividades rurais e urbanas sofrem
uma série de restrições em espaços territoriais prote
gidos, visando a preservação dos recursos naturais,
crio' l-se verdadeiro impasse para essas comunida
des locais, desde então.

Com o advento do Decreto nO 1.298, em 1994,
que aprovou o Regulamento das Florestas Nacionais,
vislumbrou-se uma solução para a permanência de
populações tradicionais que comprovadamentejá ha
bitavam a área.

Refletindo essa nova orientação, o Ibama vem
redobrando esforços, nos últimos anos, para solucio
nar os problemas da Floresta Nacional do Tapajós.
Com esse propósito, foi criado um grupo de trabalho
integrado por representantes das comunidades loca
is, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa
rém, Ibama, Incra, poderes públicos e entidades loca
is diretamente envolvidas. O resultãdo foi altamente
positivo. As questões de cada comunidade foram am
plamente discutidas, chegando-se, finalmente, a um
acordo sobre o que seria mais adequado para aque
las famflias que lá se encontram.

Em breve comentário, podemos resumir as de
cisões a que chegaram os integrantes daquelas co
munidades, o poder constitufdo local e o IBAMA, que
é o órgão responsável pela administração e fiscaliza
ção da Floresta Nacional de Tapajós:

a) Municfpio de Aveiro:
O pensamento dominante a respeito do Municf

pio de Aveiro é o da sua exclusão, definida a área de
25.790,66 ha., de acordo com levantamento topográ
fico realizado pelo 80 Batalhão de Engenharia de

Construção do Ministério do Exército e pelo Ministério
da Agricultura concluído em janeiro de 1983. Che
gou-se a um acordo sobre a ligação rodoviária de
Aveiro à BR 163. A construção da estrada, quando re
alizada, deverá obedecer a critérios e normas restriti
vas, visando à proteção da floresta e do ecossistema
local.

b) Comunidades de São Jorge, no Município de
Santarém:

Através de entendimentos mantidos entre o
Ibama e o Ministério Público Federal e aceitos pelo
Grupo Gestor da FLONA, ficou definido que as comu
nidades permanecerão dentro dos ,limites da unidade
de conservação. Serão celebrados com a5 comunida
des locais, organizadas sob a forma de associação,
contratos de cessão de uso, sendo permitida a ativi
dade agrfcola nas áreas cedidas. Argumenta-se que,
assinados os contratos de cessão de uso, as famllías
terão prioridade para a exploração dos recursos natu
rais da floresta. Os contratos terão vigência de 30
(trinta) anos, prorrogáveis, garantido o direito heredi
tário e vedada a sua negociação ou transferência
sem a prévia anuência do IBAMA. De acordo com le
vantamento do 80 Batalhão de Engenharia de Cons
trução do Ministério do EXército, a área de São Jorge
possui 15.278.9200 ha.

c) lotes ocupados por colonos assentados pelo
INCRA ao longo da BR-163:

Chegou-se à conclusão que estes colonos po
derão permanecer nos lotes, os quais serão excluf
dos da FLONA.

d) áreas ocupadas por comunidades ribeiri
nhas:

São 18 comunidades. Receberão o mesmo tra
tamento que será dispensado às comunidades de
São Jorge. Isto é, as áreas permanecerão dentro dos
limites da Floresta Nacional de Tapajós. Entretanto,
essas áreas serão cedidas através de contrato de
cessão de uso, permitida a prática agrfcola e a suces
são hereditária, vedada a transferência sem a prévia
anuência do Ibama.

Todo esse trabalho que o Ibama desenvolveu, e
ainda continua a desenvolver, com as comunidades
que habitam a Floresta Nacional do Tapajós, e com as
autoridades locais, destacando-se os Prefeitos, Ve
readores, o Ministério Público, Sindicatos e Associa
ções, é fruto de nova polftica pública de proteção am
bientai, que tem como fundamento a parceria e não
mais a exclusão. Entendia-se, até há pouco tempo
atrás, que as áreas reservadas deveriam se transfor
mar num santuário ecológico intocável e que a pre
ença humana poderia inexoravelmente levar à de -



O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Ficam excluídas da Floresta Nacional do

Tapaj6s, criada pelo Decreto n073.864, de 19 de feve
reiro de 1974, as seguintes áreas:

1- 25.790,66 ha. (vinte e cinco..miLsetecentos e
noventa hectares e sessenta e seis ares) com perf
metro de 85.980,49 m. (oitenta e cinco mil novecen
tos e oitenta metros e quarenta e nove centímetros)
no Município de Aveiro, Estado do Pará, definidas pe
las coordenadas geográficas e distâncias: P1 à mar
gem direita do rio Tapajós de coordenadas
03°32',10.69" Lat. S. e 55°16'46.70" Long. W.; deste
por linhareta com 2.112,72 metros até P2, de coorde
nadas 03°32'4.73" S. e 55°15'33.16" Long. W.; deste
por linha reta com 1.969.47 metros até P3 de coorde
nadas 03°33'18.83" Lat. S. e 55°15'34.45" Long. W.;
deste por linha reta com 8.372,05 metros até P4 de
coordenadas 03°37'50.51" Lat. S. e 55°15'12.73"
Long. W.; deste por linha reta com 2.186,49 metros
até P5 de coordenadas 03°39'0.15" Lat. S. e
55°14'59.87" Long. W.; deste por linha reta com
15.330,06 metros até P6 à margem direita do igarapé
Godinho de coordenadas 03°46'56.99" Lat. S. e
55°17'24.6" Long. W.; deste segue pela margem direi~
ta à jusante até P7 na confluência com o rio Cupari e
coordenadas 03°47'09.40" Lat. S. e 55°22'20.14"
Long. W. com 10.422,86 metros; deste segue peja
margem direita àjusante até P8 na confluência com o
rio Tapajós de coordenadas 03°43'26.65" Lat. S. e
55°24'12.29" W, com 16.713,06 metros, deste pela
margem direita à jusante até P1 (ponto inicial), com
28.873.78 metros.
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gradação da área. Vislumbrou-se, no entanto, com o des locais, assim como as práticas agrícolas e extrati-
passar dos anos, que o critério da exclusão deixaria a vistas sustentáveis, resguardando - como não pode-
área exposta a invasões e explorações predat6rias, ria deixar de ser-a proteção dos recursos naturais da
tendo çm vista que o Poder Público nunca dispôs de Floresta Nacional de Tapaj6s.
recursos humanos em quantidade suficiente para Dessa forma, diante do exposto, votamos favo-
controlar e fiscalizar todas os espaços territoriais pro- ravelmente à aprovação do Projeto de Lei nO 794.. de
tegidos. Chegou-se, assim, à conclusão de que a 1995, de autoria do Sr. Deputado Nícias Ribeiro, e do
melhor polftica seria a celebração de convênios e par- seu apenso, Projeto de Lei n0939, de 1995, de autoria
cerias com as comunidades e com os poderes públi- do Srs. Deputados Hilário Coimbra e Giovanni Quei-
cos locais. roz, na forma do substitutivo anexo.

É, sem dúvida, alvissareira e promissora esta Sala da Comissão, em 26 de novembro de
nova visão do poder público, no momento em que se 1999. - Deputado Waldemir Moka, Relator.
permite ao brasileiro comum, ao homem simples do
campo, exercer a sua cidadania, em benefício do es- SUBSTITUT';I0 AO PROJETO DE LEI
forço nacional de proteção ao meio ambiente. N .794, DE ~ 9~5

Neste contexto, os projetos de lei, que ora esta- (Apenso ao Projeto de Lei n 939, de 1995)

mos examinando, são, sob o nosso ponto de vista, Altera os limites da Floresta Nacio-
oportunos e merit6rios. Na verdade, vêm consolidar a nal do Tapajós, no Estado do Pará, e dá
nova política de parceria desenvolvida pelo Instituto outras providências.
Brasileiro de Meio Ambiente, ao mesmo tempo em
que abrem as portas para a solução dos problemas
que as comunidades da Floresta Nacional de Tapajós
vêm enfrentando, desde quando esta reserva flores
tal foi criada, em 1974.

Coube a esta relataria a honra de examinar as
proposições apresentadas nos referidos projetos de
lei. Devido à complexidade da matéria, que, além das
questões relacionadas às delimitações da Floresta
Nacional, envolve, também, as questões relaciona
das às atividades desenvolvidas pelas comunidades
locais, em regime especial, por se tratar de uma área
protegida, esta relataria promoveu vários contatos
com o o dedicado e competente corpo técnico do
Ibama, a quem aproveita a oportunidade para prestar
justas homenagens.

Depois de longo periodo de debates, estudos,
pesquisas, levantamentos geodésicos e consultas às
comunidades e às autoridades locais, realizados pelo
Ibama, com a nossa participação, foi posslvel costu
rar um acordo em que foram preservados, na essên
cia, os manifestos intentos dos autores.

Não obstante os meritórios e oportunos propósi
tos oferecidos nos projetos de lei, que estamos a exa
minar, é imperiosa a apresentação de um substitutivo
que alcance os inquestionáveis anseios das popula
ções envolvidas, em comunhão com as políticas pú
blicas de preservação do meio ambiente.

O substitutivo, que ora submeteremos à apreci
ação dos ilustres pares, é, certamente, o resultado de
longo e profícuo trabalho, desenvolvido democratica
mente, com total transparência, onde foram contem
plados, dentro do possível, os anseios das comunida-



Altera os limites da Floresta Nacio
nal do Tapajós. no Estado do Pará. e dá
outras providências.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

o Congresso Nacional decreta:

Art.. 1° Ficam excluídas da Floresta Nacional
do Tapajós, criada pelo Decreto n° 73.864, de 19 de
fevereiro de 1974, as seguintes áreas:

1- 25.790,66 ha. (vinte e cinco mil, setecen
tos e noventa hectares e sessenta e seis ares)
com perímetro de 85.980,49 m. (oitenta e cinco
mil, novecentos e oitenta metros e quarenta e
nove centímetros) no Município de Aveiro, Estado
do Pará, definidas pelas coordenadas geográfi
cas e distancias: P1 à margem direita do rio Ta
pajós de coordenadas 03°32'10.69" Lat. S. e
55°16'46.70 Long. W.; deste por linha reta com
2.112,72 metros até P2, de coordenadas
03°32'1473" S. e 55°15'33.16 Long. W.; deste por
linha reta com 1.969,47 metros até P3 de coorde
nadas 03°33'18.83" Lat. S. e 55°15'34.45" Long.
W.; deste por linha reta com 8.372,05 metros até
P4 de coordenadas 03°37'50.51 Lat. S. e
55°15'12.73" Long. W.; deste por linha reta com
2.186,49 metros até P5 de coordenadas
03°39'0.15 Lat. S. e 55°14'59.87" Long. W.; deste
por linha reta com 15.330,06 metros até P6 à
margem direita do igarapé Godinho de coordena
das 03°46'56.99" Lat. S. e 55°17'24.6" Long. W.;
deste segue pela margem direita à jusante até P7
na confluência com o rio Cupari e coordenadas
03°47'09.40" Lat. S. e 55°22'20.14" Long. W.

1111- PARECER DA COMISSÃO
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11- Os lotes ocupados por colonos assentados José Carlos Elias, Josué Bengtson, Nelson Mar-
pelo Incra até a data da criação da Floresta Nacio- quezelli, Nelson Meurer, Odílio Balbínotti, Xico
nal do Tapajós, ao longo da BR-163. Graziano, Carlos Dunga, Confúcio Moura, Luiz

Parágrafo único. A sede do Município de Avei- Dantas, M~acir Mic~e!etto, Osvaldo R~is, Rainel
ro terá acesso rodoviário à BR-163 obedecidas as Barbosa, Sllas Brasileiro, Abelardo Luplon, Adau-
restrições previstas no Instrument~ de Gestão da to Pereira, Joel de H~lIanda, Paulo Braga, Sal?-
Unidade e normas a serem definidas para sua im- mão Cruz, Geraldo SImões, João Grandão, N~I-
plantação e uso. son Mourão, Padre Roque, Augusto Nardes, DII-

° . ... ceu Sperafico, Hugo Biehl, Luís Carlos Heinze,
Art. ~ Às c~munrdades tra~IClonals das mar- Telmo Kirst, Pompeo de Mattos, João Tota, Ro-

gens do RIO TapajÓS e às comunidades da área de mel Anízio Roberto Balestra e ainda Caio Riela
São Jorge, localizada nas proximidades da BR-163, Chiquinho 'Feitosa, Félix Mendonça, Alberto Fra~
é assegurada a cessão de uso das ~re~s ocupadas, ga, Betinho Rosado, Joaquim Francisco, José
com cláus~las de su~essão he.redltána, vedada a Rocha, Reginaldo Germano, Fétter Júnior, João
transferência sem préVia anuência do Ibama. Caldas, Lincoln Portela e Rubens Bueno.

Parágr~fo único. ~~s áreas ~e que .trata o ca- Sala da Comissão, em 14 de junho de 2000. _
put deste artigo é permitida a prática agncola e ou- Deputado Gerson Péres Presidente
tras atividades, desde que respeitados o Plano de ,.
Utilização das Comunidades e o Plano Diretor da
Floresta Nacional de Tapajós.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, em 26 de novembro de
1999. - Deputado Waldemir Moka, Relator.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 794195
(Projeto Apensado: PL n° 939/95)

Nos termos do art. 119, 11 e § 1°, do Regimento
Interno da Camara 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 01112/99, por cinco ses
sões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao substitutivo.

Sala da Comissão, em 8 de dezembro de
1999. - Moizes Lobo da Cunha, Secretário.

A Comissão de Agricultura e Política Rural, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, o PL n° 794195 e o de nO 939/95, apensado,
com substitutivo, nos termos do parecer do Relator,
Deputado Waldemir Moka.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Gerson Peres (Presidente), Waldemir Moka, Val
deci Oliveira e Ronaldo Caiado (Vi
ce-Presidentes), Anivaldo Vale, Carlos Batata,



- termo de recebimento de emendas - 1996
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer da relatora
- parecer da Comissão

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMluA

PROJETO DE LEI N° 1.294/95

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimen
to Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas apresentação de emendas, a
partir de 15.03.96, por cinco sessões. Esgotado o
prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 25 de março de 1996 - Mirian
Maria Bragança Santos - Secretária.

COMISSÃO DE SEGURIDADE

Ofício 256/97-P

Brasilia, 24 de junho de 1997

A Sua Exelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD Presidente da Gamara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Conforme estudos da Assessoria Legislati
va, cópia anexa, solicito a Vossa Excelência de
terminar, segundo dispõem os artigos 142 e 143
do Regimento Interno, a apensação dos Projetos
de Lei de nOs 1.637/96 e 2.311/96, ao Projeto de
Lei nO 1 .294195, por versarem matéria correlata.

Aproveito o ensejo para renovar protestos da
mais alta estima e consideração.

Atenciosamente, - Deputado Vicente Arruda,
Presidente

Defiro, nos termos do art. 105, pará
grafo único, do RICD, o desarquivamento
das seguintes proposições; PL 1884/96, PL
2311/96, PL 3469/97, PL 4326/98 e PL

*PROJETO DE LEI N° 1.294-A, DE 1995
(Do Sr. Nilton Baiano)

Concede isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados e do Imposto
de Importação aos medicamentos, apa
relhos e equipamentos adquiridos por
pessoas portadoras de deficiência física
e dã outras providências; tendo parecer
da Comissão de Seguridade Social e Fa
mília, pela aprovação deste, e rejeição
dos de n9s 1.637/96, 2.311/96, 3.849/97 e
4.759/98, apensados, contra os votos
dos Deputados Henrique Fontana, Dr.
Rosinha e Djalma Paes (relatora: DEP.
ALMERINDA DE CARVALHO).

(As Comissões de Seguridade Social e
Famflia; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art.

---54) - art. 24,ii.)
*Projeto inicial publicado no OCO de 12-1-96

Junho de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 15 31879

com 10.422,86 metros; deste segue pela margem - Projetos apensadÇls: PL. 1.637196 (DCD de 12-4-96),

direita à jusante até P8 na confluência com o rio PL. 3.849197 (DCD de 13-9-96), PL 3.849197 (OCO de
Tapajós de coordenadas 03043'26.65" Lat. S. e 21-11-97) e PL 4.759198 (OCO de 23-10-98)

55°24'12,29" W., com 16.713,06 metros, deste PARECER DA COMISSÃO DE SEGURIDADE
pela margem direita à jusante ate'P1 (ponto inici- SOCIAL E FAMfuA
ai), com 28.873,78 metros. SUMÁRIO

11- Os lotes ocupados por colonos assentados
pelo Incra até a data da criação da Floresta Nacio
nal do Tapajós, ao longo da BR 163.

Parágrafo único. A sede do Município de Avei
ro terá acesso rodoviário à BR 163, obedecidas as
restrições previstas no Instrumento de Gestão da
Unidade e normas a serem definidas para sua im
plantação e uso.'

Art. 2° As comunidades tradicionais das mar
gens do Rio Tapajós e às comunidades da área de
São Jorge, localizada nas proximidades da BR 163,
é assegurada a cessão de uso das áreas ocupadas,
com cláusulas de sucessão hereditária, vedada a
transferência sem prévia anuência do Ibama.

Parágrafo único. Nas áreas de que trata o ca
put deste artigo é permitida a prática agrícola e ou
tras atividades, desde que respeitados o Plano de
Utilização das Comunidades e o Plano Diretor da
Floresta Nacional de Tapajós.

Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, 14 de junho de 2.000. 
Deputado Gerson Pêres, Presidente.
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111- Voto do Relator

O PL 4.759, de 1998, de autoria do Deputado
Lamartine PoseUa, "acrescenta o Inciso IV e o pa
rágrafos 4D e 5D renumerando-se os demais pará
grafos, ao Art. 11, do Capitulo 11, da Lei nO 8.383,
de 30 de dezembro de 1991, que altera a legisla
ção do imposto sobre a renda e dá outras provi
dências."

Não foram apresentadas emendas no prazo
regimental.

Esta Comissão tem poder conclusivo sobre a
matéria, de acordo com o art. 24, 11, do Regimento
Interno.

As iniciativas que objetivam trazer novas
contribuições, buscando acrescer e aperfeiçoar
os meios para promover a maior integração do
deficiente à sociedade e de facultar-lhe o desen
volvimento pleno de suas funções devem ser
apoiadas. Na verdade, o sucesso obtido com a
isenção para aquisição de veículos adaptados
para portadores de deficiência sinaliza para a ne
cessidade de se expandir tais possibilidades,
como propõe o Projeto em questão.

São anos de tramitação na Casa, em que ou
tros quatro projetos foram anexados, demonstrando
a permanente preocupação dos parlamentares com
a condição dos deficientes físicos.

Sem dúvida, como bem frisa o autor em sua
justificativa, a Constituição Federal incorporou signi
ficativos avanços no campo dos direitos dos defici-

Brasília, 8 de fevereiro de 1999

I - Relatório

PROJETO DE LEI N° 1.294/95

4327/98. Publique-se, em 10-02-99, Michel ciência o acesso a medicamentos, aparelhos e equi-
Temer, Presidente. pamentos de que necessita.

Foram apensados quatro projetos de lei. O PL
nO 1.637, de 1996, de autoria do Deputado José
Chaves, "dispõe sobre a isenção dos mesmos im
postos para medicamentos adquiridos por portado
res do virus HIV e dos doentes de AIDS, assim
como os comprados por hospitais públicos ou inte
grantes do Sistema Unico de Saúde."

O PL nO 2.311, de 1996, de autoria do Deputado
Pedro Canedo, "dispõe sobre a isenção dos impos
tos referidos para deficientes visuais, ou parentes
até 20 grau, quando da aquisição de automóveis de
passageiros."

O PL 3.849, de 1997, de autoria do Deputado
Agnelo Queiroz, "dispõe sobre o tratamento fiscal a
deficientes fisicos."

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Exmo Sr.
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Nos termos do art.. 119, caput, I, do Regimen
to Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 5 de maio de
1999, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não fo
ram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 13 de maio de 1999. 
Eloízio Neves Guimarães - Secretário.

A proposição em tela pretende isentar do Imposto
sobre Produtos Industnalizados e do Imposto de Impor
tação os medicamentos, aparelhos e equipamentos ad
quiridos por portadores de deficiência fisica para seu
uso exclusivo. A transferência de propriedade ou uso
só pode ser realizada mediante o recolhimento destes
impostos, salvo se decorridos três anos ou caso seja
transferido para outro deficiente físico.

São previstas penalidades para o não cumpri
mento das condições estabelecidas, como a multa
equivalente ao valor dos impostos não recolhidos, além
da cobrança dos próprios tributos, tanto do comprador
quanto do vendedor, a critério da autoridade fiscal.

O Autor justifica a relevância do projeto pela
necessidade de proporcionar aos portadores de
deficiência serviços de melhor qualidade. Mesmo
reconhecendo os avanços obtidos como os arti
gos mclufdos na Carta Magna, que asseguram di
reitos anteriormente não garantidos a estas pes
soas, considera, no entanto, em vista da não con
cretização até o momento de algumas medidas
mfraconstitucionais necessárias, que esta iniciati
va objetiva facilitar para os portadores de defi-
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entes fisicos. Todavia, o processo de consolidação
desses direitos tem sido árduo e penoso, obrigan
do-nos a manter constante vigiia para preservar os
direitos adquiridos e a buscar sempre novas alterna
tivas para fazer do deficiente um verdadeiro cidadão
brasileiro.

Encaminham-se nesta direção todos os pro
jetos apensados, cujos objetivos são praticamen
te os mesmos do PL 1.294/95, Ressalve-se, que
os projetos de lei 1.637/96 e 2311196 já têm seus
'principais dispositivos previstos na legislação em
vigor.

Os outros dois tem praticamente o mesmo
teor do PL 1.294/95, mas este apresenta-se mais
completo, tratando da matéria de forma mais ade
quada.

Diante do exposto, manifestamos nosso voto
favorável ao PL '1.294, de 1995, rejeitanqo os dema
is projetos.

Sala-aa-GGmissão,em 9 de maio de 2000. - De
putada Almerinda de Carvalho, Relatora

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto de
Lei nO 1.294/95 e rejeitou os de nOs 1.637, 2.311/96,
3.849/97 e 4.759/98, apensados, nos termos do pare
cer da Relatoral Deputada Almerinda de Carvalhol
contra os votos dos Deputados Henrique Fontana, Dr.
Rosinha e Djalma Paes.

_Estiveram presentes_os Senhores Deputados:
Cleuber Carneiro - Presidente; Jorge Alberto e Celso
Giglio - Vice-Presidentes; Affonso Camargo, Alceu
Collares, Almerínda de Carvalhol Antônio Joaquim
Araújol AntOnio Palocc[1 Armando Ablliol Arnaldo Fa
ria de Sé, Celc[t~ Pinheiro, Costa Ferreira, Darcís[o
Perondi, Djalma Paes, Dr. Benedito Diasl Dr. Rosí
nha, Eduardo Barbósa, Eduardo Jorge, Eduardo Sea
bra, E.ni Voltolini, Euler Morais, Feu Rosal Glycon Ter-·
ra Pintol Henrique Fontana, IIdefonço Cordeiro, Jan
dira Feghali, Jorge Costa, José Carlos Coutinho, Lai
re Rosado, Udia Quinan, Nilton Baianol Osmênio Pe
reira, Pedro Eugênio, Rafael Guerral Raimundo Go
mes de Matosl Renildo Leall Ricarte de Freitas, Rita
Camata, Serafim Venzon, Teté Bezerra, Ursicino Qu
eiroz: e Vicente Caropreso.

Sala da Comissão, 14 de junho de 2000 
Deputado Cleuber Carneiro, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 1.863-A, DE 1996
(Do Sr. Pedro Correa)

Reduz alíquota do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI - inciden
te sobre veiculos adquiridos por repre
sentantes comerciais autônomos; tendo
parecer da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio, pela aprovação
deste e dos de nOs. 2.781/97, 3.252/97,
3.269/97, 3.397/97, 3.707/97, 3.969/97,
3.991/97, 435/99, 838/99, 1.111/99,
1.239/99, 1.342/99, 1.853/99, 1.885/99,
1.945/99 e 2.270/99, apensados, com
substitutivo, com voto em separado do
Deputado Ricardo Ferraço (relator: Dep.
Jairo Carneiro).

(Às Comissões de Economia, Indústria
e Comércio; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54) - Art. 24,ii)

*Projeto inicial publicado no CCC de 18-5-96
- Projetos apensados: PLs 2.781/97 (OCO de 26-2-97),

3.252/97 (OCO de 05-8-97),3.269/97 (OCO de 05-8-97),
3.397/97 (OCO de 13-8-97), 3.707/97 (OCO de 15-10-97),
3.969/97 (OCO de 10-12-97), 3.991/97 (OCO de 16-12-97),
435/99 (OCO de 04-5-99), 838/99 (OCO de 09-6-99), 1.111/99
(OCO de 26-8-99), 1.239/99 (OCO de 09-9-99) e 1.342199
(OCO de 10-9-99).

SUMÁRIO

I - PROJETOS APENSADOS SEM PUBLICAÇÃO
NODCD

11 - PARECER DA COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMERCIO

- termo de recebimento de emendas - 1997
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- termo de recebimento de emendas ao substi-

tutivo
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão
- voto em separado

PROJETOS APENSADOS SEM PUBliCAÇÃO NO
DCO
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PROJETO DE LEI
N2 1.853, DE 1999
(Do Sr. Pompeo de Mattos)

Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de
motocicletas, por mototaxistas autônomos.

(APENSE-8E AO PROJETO DE LEI N° 1.863, DE 1996)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 10 .. Ficam isentos do Imposto sobre Produtos
IndustriaJizados (IPI), as motocicletas de até 250 cilindradas, quando adquiridas por
profissional autônomo, que comprovadamente exerça a profissão, por no minimo,
1DD. ano.

Art. 2° .. A isenção a que se refere o artigo primeiro, será
IeOODheci.da pela Secretaria da Recei1a FedeIal, à vista de documentação
comprobatória das condições estabelecidas.

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 utilizados
na industrializaçi dos produtos referidos nesta Lei.

Art. .r . O imposto incidirá nonnalmente sobre quaisquer
equipamentos acessórios do veículo adquirido.

Art. S· .. A alienaçio do veículo adquirido sob o amparo desta
Lei à pessoa que nio preencha as condições contidas no artigo segundo, antes do
decurso de dois anos, contados da data de sua aquisição, implicará no pap'.uto,
pelo alienante, do imposto dispensado e demais cominações legais, inG1.usi~ de
caráter~ previstas na legislação própria.
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Art. 60
.. O Poder Executivo regulamentará, no prazo de trinta

dias~ o disposto nesta Lei.

Art. ']O .. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ali. SO .. Revogam-se as disposições em. contrário.

JUSTIFICAÇÃO

A periculosidade de nossas estradas aliada as altas despesas de
manutenção dos veículos~ transformam o transporte de passageiros em a1ividade
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
"mototaxistas" a isenção do IPI concedida aos "taxistas".

Conto com o apoio dos nobres pares desta C~ haja visto, que a
medida proposta, além da 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 ú:aDSpOrte rápido e barato.

'~~~\I\
PO EMATIOS

DEPUTADO FEDERAL
VKC-Uder da Baacada

PDT
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'"CAMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE LEI
N2 1.885, DE 1999

( Do Sr. Edinho Araújo)

Concede isenção de IPI para automóveis a álcool adquiridos por representantes comerciais
autônomos.

(APENSE-SEAO PROJETO DE LEI N° 1.863, DE 1996)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0
- Ficam isentos do Imposto sobre Produtos

Industrializados (IPI) os automóveis de passageiros ou utilitários de fabricação nacionaL

movidos a ~cool, quando adquiridos por representantes comerciais autônomos para uso

exclusivo na atividade profissional.

Parágrafo único - Para obter o beneficio, o interessado

deve obedecer aos seguintes requisitos:

I - estar filiado ao Conselho Regional de seu Estado;

II - não possuir outro veículo de trabalho.

Art. 2.0
- O beneficiário da isenção prevista no artigo

1.o não poderá alienar o automóvel antes de completados três anos da aquisição, sob pena

de multa, ·recolhimento do valor atualizado do tributo e impedimento para habilitar-se

novamente ao beneficio.
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§ 1.0 - Dentro do prazo deste artigo, o representante

comercial poderá adquirir apenas um automóvel nas condições que esta lei estabelece.

§ 2.° - No caso de furto, roubo ou perda total do vetciu16
em virtude de sinistro antes,do término do prazo referido neste artigo, o interessado poiflepí

re.q!l'" .:~ 3ll~~:';"'.ação para adquirir novo veículo nas condições estabelecidas nesta lei.
J

Art. 3.0
- O interessado em adquirir automóvel nas

condições desta lei terá que, previamente, obter autorização do órgão competente da

Receita Federal.

Art. 4.° - 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 automóveis referidos nesta lei.

An. 5.° - O IPI incidirá normalmente sobre quaisquer

acessórios que não sejam equipamentos originais do veículo adquirido.

Art. 6.° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no

prazo de 45 dias contados da sua publicação..

Art 7.° - Esta lei entra em VIgor na data de sua

publicação.

mSTIFICATIVA

A profissão de representante comercial está

regulamentada, há quase 34 anos, pela Lei 4.886, de 9 de dezembro de 1965.

Trata-se de uma categoria formada por milhares de

profissionais lutadores e negociantes competentes. chamados de viajantes comerciais ou

simplesmente viajantes. que ajudam no aumento do comércio e. conseqüentemente.

funciónarn como auxi Iiares do crescimento econômico e da geração de empregos neste!,
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país. Sendo assim. merecem o reconhecimento de todos aqueles que acreditam, como n4s1
no crescimemo e na pujança. deste país.

A isenção que pretendemos com o presente projeto

significa dar melhores condições de trabalho para essa imensa e importante categoria

profissional. Assemelha-se, por isso, à isenção de IPI concedida aos taxistas peja Lei

8.989, de 24 de fevereiro de 1995.

Por outro lado~ vinculando a isenção ttibutária à

aquisição de carro movido a álcool, estamos contribuindo para a necessária recuperaçio do

setor suem aloooleiro deste país.

Esperamos, portanto. contar com o apoio dos oolegas

parlamentares para a aprovação do presente projeto.

Sala das Sessões, ;üeoutubro de 1999.

'r- /qjfO(qq

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTt1)()S LEGISLATIVOS - CeDI

LEI :,</°4.886. DE 9 DE DEZEMBRO DE 1965. ~

REGULA AS ATIViDADES DOS
REPRESENTANTES COrvlERCIAIS
AUTÔNOMOS

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 10 Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a
pessoa flSica, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por
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conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis.
agenciando propostas ou pedidos, para transmiti-los aos representados, praticando ou
não atos relacionados com a execução dos negócios.
... 'I ~ _ .

Art. 34. A denúncia, por qualquer das partes, sem causa justificada, do
contrato de representação, ajustado por tempo indeterminado e que haja vigorado por
mais de seis meses, obriga o denunciante2 salvo outra garantia prevista no contrato, à
concessão de pré-aviso, com antecedência mínima de trinta dias, ou ao pagamento de
importância igual a um terço (113) das comissões auferidas pelo representante, nos
três meses anteriores.

Art. 35. Constitúem motivos justos para rescisão do contrato de
representação comercial, pelo representado:

a) a desídia do representante no cumprimento das obrigações decorrentes
do contrato;

b) a prática de atos que importem em descrédito comercial do representado;

c) a falta de cumprimento de quaisquer obrigações inerentes ao contrato de
representação comercial~

d) a condenação defmitiva por crime considerado infamante~

e) força maior.
............................................................................................ ~ ..
o _ ..

LEI N° 8.989. DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995.

Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória n°
856, de 1995, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do
Senado Federal, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da
Constituição Federal, promulgo a seguinte Lei:

.'
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Art. l° Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os
automóveis de passageiros de fabricação nacional de até 121HP de potência bruta
(SAE), quando adquiridos por:

I - motoristas profissionais que- exerçam., comprovadamente, em veículo de
sua propriedade atividade de condutor autônomo de passageiros, na condição de,
titular de autorização, pennissão ou concessão do Poder Público e que destinam o
automóvel à utilização na categoria de aluguel (táxi);

*Redaçào dada ao Inciso pela Lei nO 9.317. de 05.12.1996.

Nota: Assim dispunha o inciso alterado
"l - motoristas profissionais que, na data da publicação desta Lei, exerçam

-compr-f.Wademente em veículo de sua propriedade atividade de condutor autônomo
de passageiros, na condição de titular de autori=açiio, pennissiio ou concessão do
poder concedente e que destinem o automóvel à utili=ação na categoria de aluguel
(táxi); "

II - motoristas profissionais autônomos titulares de autorização, permissão
ou concessão para exploração do serviço de transporte individual de passageiros
(táxi), impedidos de continuar exercendo essa atividade em virtude de destruição
completa, furto ou roubo do veículo, desde que destinem o veículo adquirido à
utilização na categoria de aluguel (táxi);
.................................................................................................................................................................... e •• • ..

................................ .,_ .
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"CAMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI
N! 1.945, DE 1999
(Do Sr. Ioel de Hollanda)

Acrescenta inciso ao art. 1° da Lei nO 8.989. de 24 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre
isenção do IPI na aquisição de automóveis para utilização no transporte autônomo de
passageiros (táxi) e por pessoas portadoras de deficiência física, no sentido de incluir no
benefício fiscal os representantes comerciais autônomos.

(APENSE-SEAO PROJETO DE LEI N° 1.863, DE 1996.)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Esta lei acrescenta inciso V ao art. 1° da Lei nO

'3.989, de 24 de fevereiro de 1995. que dispõe sobre isenção do Imposto sobre

Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis para utilização no

transporte autônomo de passageiros (táxi) e por pessoas portadoras de

deficiência física, no sentido de incluir no benefício fiscal os representantes

comerciais autônomos.

Art. 2° O art. 1° da Lei nO 8.989, de 24 de fevereiro de 1995,
passa a viger acrescido do seguinte inciso V:

'~rl. 1° .

........................................... .
v- representantes comerciais autônomos.

"......................................................................................
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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A proposição legislativa que submetemos à decisão do

Congresso Nacional não tem outro objetivo senão o de dispensar aos

representantes comerciais autônomos tratamento igualitário ao recebido pelos

motoristas de táxi no que se refere à isenção do Imposto sobre Produtos

Industrializados - IPI, na aquisição de automóveis de passageiros.

A profissão, verdadeiro elo entre a indústria, o comércio, os

importadores e os exportadores, é considerada atividade comercial fundamental e

indispensável para o desenvolvimento de qualquer setor produtivo. Do fruto de

seu trabalho decorrem receitas tributárias federais, estaduais e municipais.

Trata-se de uma categoria que, há mais de quinze anos,

vem reivindicando o justo beneficio em relação ao seu principal instrumento de

trabalho, o automóvel, uma vez que a maior parte de sua atividade laboral é
exercida em viagens intennunicipais.

Segundo levantamento realizado pelo Conselho Federal da

categoria. o representante comercial percorre aproximadamente 36.000km por

ano. nos mais diversos tipos de estradas e condições climáticas, o que ocasiona

desgaste e depreciação prematuros do veículo utilizado. Considerando--se.o
consumo médio do automóvel nacional de 8 kmllitro, temos um consumo de

4.500 litros de combustível por automóvel a cada ano.

Com a desoneração do IPI, o mesmo Conselho estim~ que

serão vendidos, no primeiro ano de vigência da nova lei, cem mil novos

automóveis, que consumirão 450 milhões de litros de combustiveis por ano, o

que, segundo fontes oficiais, proporcionaria emprego direto para 75 mil pessoas,

na agricultura, indústria e distribuição, sem levar em conta os empregos indiretos

nos setores de transporte, distribuiçao e venda de combustíveis.

Alem disso, é importante que analisemos o projeto à luz do

que determina a Lei nO 9.660. de 16 de junho de 1998, ou seja, que qualquer

veículo leve, com capacidade de motorização superior a mil centímetros cúbicos,

somente poderá ser adquirido por pessoa física com incentivo fiscal ou

subvenção econômica quando movido a combustível renovável. Com isso,

teremos, como vantagens adicionais, substancial redução da poluição que atinge
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a camada de ozônio, redução no número de casos de doenças respiratórias

decorrentes da poluição, e estímulo à produção nacional de combustíveis

renováveis, sobretudo no âmbito do Programa Nacional do Álcool.

O' beneficio ora proposto já foi aprovado pelo Congresso,

por ocasião da votação da própria Lei nO 9.660/98. Entretanto, o Presidente da

República, embora não discordasse da conveniência da isenção, entendeu que a
concessão do beneficio, em cumprimento ao que detennina o art. 150, § 6°, da

Constituição, dependeria de lei específica. Dessa forma, esperamos que os

Pariamentares mantenham a posição favorável já manifestada em favor dos

representantes comerciais autônomos, para que estes passem a fazer jus à
isenção de que, hoje, já gozam os motoristas profissionais de passageiros.

Sala das Sessões, em?:). de Q.Â\..L. de 1999.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENACÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI'"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASa
1988

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

TITULO VI
DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO

CAPÍTULo I
DO SISTEMA TRlBurÁRlo NACIONAL

.•.••.................••.....••............•••....••...•..•••..••••••.••....••.....•........•...•...•••..•...••••.••••••••
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Seção fi
Das Limitações do Poder de Tributar
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Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
..•................•......................................................................................................

§ 6° Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de
crédito presumido, anistia ou remissão, relativas a impostos, taxas ou contribuições, só
poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que
regule exclusivamente as matérias acima e numeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no Art. 155, § 2°, XII, "g".

* § 6° com redação dada pela Emenda Constitucional nO 3, de 17 '03/1993.

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

..•••••••••..•..•••.••......••..•...••.•.............• ...•..•.....••.•..•...................•....... ~........•...••..........

LEI N° 8.989, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995.

DISPÕE SOBRE ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE
PRODUTOS INDUSTRW.JZADOS (IPI) NA
AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEIS PARA.
UTILIZACÃO NO TRANSPORTE AUTÔNOMO DE
PASSAGEIROS, BEM COMO POR PESSOAS
PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E- AOS
DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR., E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. IOFicam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (lPI) os
automóveis de passageiros de fabricação nacional de até 127 HP de potência brota
(SAE), quando adquiridos por:

I - motoristas profissionais que exerç~ comprovadamente, em veículo de
sua propriedade atividade de condutor autônomo de passageiros, na condição de titular
de autorização, permissão ou concessão do Poder Público e que destinem o automóvel
à utilização na categoria de aluguel (táxi);

* InCISO I com redação dada pela Lei nO 9.317, de 05 12 1996.
II - motoristas profissionais autônomos titulares de autorização, permissão

ou concessão para exploração do serviço de transporte individual de passageiros (táxi),
impedidos de continuar exercendo essa atividade em virtude de destruição completa,
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fwto OU roubo do 'veiculo~ desde que destinem o veículo adquirido à utilização na
categoria de aluguel (táxi);

m-cooperativas de trabalh<,! que sejam permissionárias ou concessionárias
de transporte público de passageiros, na categoria de aluguel (táxi), desde que tais
veículos se destinem à utilização nessa atividade;

IV - pessoas que, em razão de serem ponadoras de deficiência fisica, não
possam dirigir automóveis comuns.

Art. 20 O beneficio de trata o Art. 10 somente poderá ser utilizado uma vez,
salvo se o veículo tiver sido adquirido há mais de três anos, caso em que o beneficio
poderá ser utilizado uma segunda vez.

*Artígo com redação dada pela Ler nO 9.317. de 0512 1996.

_..•.......•••••.•.....••••.........•.••.................•...............................................•...•••...•....••
•.........••.••.•.••...•••................................................................................................

LEI N° 9.660, DE 16 DE JUNHO DE 1998.

DISPÕE SOBRE A SUBSrmnçÃO GRADUAL DA
FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 10 Qualquer aquisição ou substituição de veículos leves para compor a
frota oficial, ou locação de veículos de propriedades de terceiros para uso oficial
somente poderá ser realizada por unidades movidas a combustíveis renováveis.

§ 10 O prazo para a substituição integral da frota oficial de veículos leves por
veículOS movidos a combustíveis renováveis é de cinco anos.

§ 20 Excluem-se da obrigatoriedade prevista neste artigo os veículos
componentes da frota das Forças Armadas, os de representação dos titulares dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e, conforme
dispuser regulamento, aqueles destinados à prestação de serviços públicos em faixas
de fronteira ~ localidades desprovidas de abastecimento com combustíveis renováveis.

* § 2° com redação dada peJa Medida Provisória nO 1.845-21. de 21/la/1999.
* O texto deste § 2°dizia:
"§ 2° Excluem-se da obrigatoriedade Prevista neste artigo os veículos componentes da

frota das Forças A171II1liDs que se destinem ao uso como carros de comhate ou transporte de tropas.
ou à prestação de serviços emfaixas de fronteira. "

Art. 2° Todos OS veículos leves com capacidade de motorização superior a
um mil centímetros cúbicos adquiridos por pessoas ftsicas com incentivos fiscais ou
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;qUalquer outro tipo de subvenção econômica deverão ser movidos a combustíveis'
renováveis.

§ 10 A aquisição de veículos movidos a combustíveis renováveis por meio de
financiamento ou consórcio terá prazo superior ~ no nrinimo. cinqüenta por cento
dos prazos estabelecidos para a aquisição de seus equivalentes movidos a combustíveis
líquidos não-Tenováveis.

§ 20 Excluem-se da obrigatoriedade prevista no lIcaput" deste artigo os
veículos destinados a portadores de deficiências fisicas .
••••••••••••.••••.•••••••....•••.......•.......•..........•...•.......•...............................••••••••...•..••....

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

C_ÂMARA DOS DEPUXADOS
.- 3

PROJETO DE LEI
N2 2.270, DE 1999
(Do Sr. Luiz Bittencourt)

Institui isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) nas aquisições de
motOCIcletas para utilização no transporte individual de passageiros ou cargas.

(APENSSSE AO PROJETO DE LEI N° 1.863. DE 1996)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Ficam isentos do Imposto sobre Produtos

Industrializados (IPI) as motocicletas de cilindrada inferior ou igual a 125 crJtI.
quando adquiridas por pessoas físicas para utilização no transporte individual

de passageiros ou de cargas.

Art. 20, O beneficio previsto no artigo anterior somente
poderá ser utilizado uma única vez para a aquisição de um veículo por pessoa
fisica.

Art. 3° A fruição do beneficio fica condicionada à
regutamentação e autorização'para a exploração do selViço de transporte
individual de passageiros ou cargas por motocicletas, por parte do Municlpio
onde o veículo será'licenciado.

Art. 4' Fica assegurada a manutenção do crédito do IPI

relatiVo às matérias-primas. aos produtos intermediários e ao material de
embalagem efetivamente utilizados na industrializacto dos produtos referidos
nesta lei.
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Art. 5° 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. 6° A alienação do veiculo adquirido nos termos desta

lei, antes de três anos contados da data de sua aquisição, a pessoas que não

satisfaçam os condições estabelecidas para o benefício fiscal, acarretará °
pagamento, pelo...al\enante, do tributo dispensado e dos acréscimos legais e

penalidades previstos na legislação tributária.

Art. 7° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

, ,

A atividade· de transporte individual de passageiros ou

cargas em motocicletas tem-se proliferado rapidamente pelas grandes cidades

brasileiras, em razão da lentidão do trânsito e o crescimento do desemprego.

Os denominados "motoboys" e "mototaxistas" transportam

pessoas e cargas a um custo baixo e com maior rapidez, dado o menor custo do

veículo, menor consumo de combustível e facilidade de movimentação nas vias
de trânsito lento, nos grandes centros.

No entanto, esses profissionais não têm nenhum tipo de
incentivo fiscal do Estado para o exercício de suas atividades, ao contrário dos

taxistas, que usufruem de isenção do Imposto sobre Produtos Indusbializados
(IPI) na aquisição de veículos.

Por essas razões é que propomos, no presente pmjeto de

leí, a concessão de isenção do IPI na aquisição de motocicletas, adquiridas por
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pessoas físicas, para utilização no transporte individual de passageiros ou de
cargas.

Esperamos contar com o apoio de nosso eminentes Pares

para a aprovação da proposta.

o

Sala das Sessões, em de de 1999.

ftv
Deputad LUIZ BlTIENCOURT

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDUSTRIA E
COM~RCIO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.863/96

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Intemo da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente de
tenninou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões - de prazo para apresentação de emendas,
a partir de 12-12-96, porcinco sessões. Esgotado o pra
zo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 7 de abril de 1997. - Anamé
lia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.863/96

Nos termos do art. 119, caput, I, e do art. 24, §
1°, combinado com o art. 166 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Senhor Presidente de
terminou a reabertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 17-5-99, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, em 24 de maio de 1999.

I - Relatório

Através do projeto de lei em eplgrafe, pretende
o nobre Deputado Pedro Correa reduzir em 25% (vin
te e cinco por cento) o Imposto sobre Produtos Indus
trializados - IPI incidente sobre veiculas de fabrica
ção nacional, quando adquiridos por representantes
comerciais autônomos.

Pela proposição, somente poderão usufruir des
se beneficio aqueles que, além de comprovarem, pe
rante o órgão competente do Ministério da Fazenda,
sua condição profissional mediante registro junto ao
Conselho Regional dos Representantes Comerciais,
também fizerem prova de que não dispõem de meio
próprio de transporte.

Adicionalmente, dispõe a proposição que o vei
culo adquirido com esta redução do IPI somente po
derá ser vendido após três anos de sua aquisição, e
que apenas no caso comprovado de furto ou de sinis
tro com perda total do veiculo poderá o interessado
requerer autorização para adquirir novo veiculo nes
sas mesmas condições.

A inobservância, pelo beneficiário, das disposi
ções ali contidas, acarretará a apreensão do veiculo,
além do pagamento de multa a ser fixada em regula
mento a ser baixado pelo Poder Executivo no prazo
de 60 (sessenta) dias.

Em sua justificação, o ilustre autor argumenta
que o veiculo é peça essencial ao exercicio de certas
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profissões, como é especialmente o caso dos repre- O Projeto de Lei nO435/99 é de mesma autoria e
sentantes comerciais autônomos, que, além de terem com conteúdo idêntico ao da proposição principal.
de se deslocar por cidades e regiões, também condu- O Projeto de Lei n°838/99 concede a isenção do
zem em seus veículos mostruários.Já que se constitu- IPI na venda de automóveis populares ou utilitários,
em em intermediários entre os fabricantes ou ataca- movidos a álcool, mas apenas quando adquiridos por
distas e os comerciantes. Nesse sentido, o veículo é, representantes comerciais filiados ao Conselho dos
para o representante comercial, seu verdadeiro escri- Representantes Comerciais do Estado de São Paulo
~ri~ -CORCES~

Assim sendo, alega o autor, nada mais justo que Os Projetos de Lei nO 1.111/99 e nO 2.270/99,
se conceda a esses agentes econômicos o beneficio concedem, também, a isenção do IPI na venda de
da redução do IPI, com restrições quanto ao tempo motocicletas de até 125 cilindradas, produzidas no
para revenda do veículo e penalidades para aqueles País, desde que, no primeiro caso, sejam adquiridas
que tirarem proveito, de forma ilícita, desse beneficio por "moto-entregadores" autônomos, devidamente
fiscal, ou seja, daqueles que não observarem essas sindicalizados ou filiados à respectiva associação de
novas disposições legais. classe e destinem o veículo para utilização na ativida-

Apensados a esta proposição encontram-se os de profissional e, no segundo caso, sejam utilizadas
Projetos de Lei n's 2.781/97, do Deputado OdeImo para serviços de transporte individual de passageiros
Leão; 3.252/97, do Deputado Hermes Parcianello; ou de cargas.
3.269/97, do Deputado Valdir Colatto; 3.397/97, do O Projeto de Lei nO 1.853/99, da mesma forma,
Deputado Chico da Princesa; 3.707/97, do Deputado refere-se a motocicletas, diferindo dos anteriormente
Paulo Lima; 3.969/97, do Deputado Valdir Colatto; mencionados apenas por conceder o incentivo para
3.991/97, do Deputado Enio Bacci; 435/99, do Depu- motores com até 250 cilindradas.
tado Pedro Corrêa; 838/99, do Deputado Marcelo O Projeto de Lei nO 1.342/99 concede isenção
Barbieri; 1.111/99, do Deputado Dr. Hélio; 1.239/99, do total de IPI na compra de veículos de fabricação naci-
Deputado Inocêncio Oliveira; 1.342/99, do Deputado anal, movidos a álcool, quando adquiridos por pessoa
Roberto Argenta; 1.853/99, do Deputado Pompeo de física ou jurídica que exerça atividade de representa-
Mattos; 1.885/99, do Deputado Edinho Araújo; ção comercial.
1.945/99, do Deputado Joel de Hollanda; e 2.270/99, O Projeto de Lei nO 1.885/99 difere do anterior
do Deputado Luiz Bittencourt. apenas no fato de que a aquisição deve ser realizada

O Projeto de Lei n02.781/97, diferentemente do por representantes comerciais autônomos filiados ao
projeto em análise, concede isenção total do IPI inci- conselho regional da classe em seu estado.
dente sobre veículos de passageiros, quando adquiri~ Por fim, os Projetos de Lei nO 3.969/97, nO
dos por representantes comerciais autônomos, res- 1.239/99 e nO 1.945199 diferem, quanto à forma, de to-
tringindo o beneficio fiscal apenas aos veículos movi- dos os demais, por acrescentar um inciso ao art. 10 da
dos a álcool de até 127 HP de potência bruta (SAE). Lei n" 8.989/95 (inciso V), mas não no conteúdo, esta-

O Projeto de Lei n° 3.252/97 também concede belecendo que os representantes comerciais devida-
isenção total do IPI, mas sem a restrição de que os mente registrados no Conselho Regional dos Repre-
veículos sejam movidos a álcool e sem o limite de po- sentantes Comerciais ficam isentos de IPI, obedecido
tência bruta. o limite de potência bruta de até 127 HP. O PL n°

O Projeto de Lei nO 3.269/97 igualmente conce- 1.239/99, além disso, modifica o caput do art. 1° da-
de isenção total de IPI, mas limita o beneficio a veícu- quela Lei, restringindo os beneficios ali previstos a ve-
Ios com potência de até 127 H1 P, assim como a re- ículos movidos a álcool.
presentantes comerciais devidamente sindicalizados Ressalte-se que a referida Lei nO 8.989/95 dis-
ou filiados à respectiva associação de classe. põe sobre a isenção de 1H na aquisição de automó-

Os Projetos de Lei n's 3.397/97, 3.707/97 e veis para utilização no transporte autônomo de pas-
3.991197 são semelhantes ao Projeto de Lei n° sageiros, desde que de fabricação nacional, esten-
3.252/97. Ou seja, concedem isenção total de IPI, dendo os beneficios a pessoas portadoras de defi-
não restringem o beneficios a veículos de até 127 I{P ciência física e aos veículos destinados ao transporte
de potência bruta nem estabelecem a exigência de escolar. . . . . .
que os beneficiários sejam sindicalizados ou filiados a As proposições em referêncIa IniCiaram a traml-
entidades de classe, condição essa imposta pelo Pro- tação por esta Comissão, não tendo recebido, no pra-
jeto de Lei nO 3.269/97. zo regimental, emendas.



SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N° 1.863, DE 1996

Reduz a aliquota do Imposto so
bre Produtos Industrializados - IPI inci
dente sobre veículos adquiridos por re
presentantes comerciais autônomos,

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Será concedida redução de 25% (vinte e

cinco por cento) do Imposto sobre Produtos Industria
lizados -IPI incidente na aquisição de automóveis de
passageiros ou utilitários, tipo popular, de fabricação
nacional, movidos a álcool, de até 127 HP de potência
bruta (SAE), desde quw. .;omprador:

I - seja pessoa física, devidamente habilitada
para a condução d~ velculos automotores;

11- exerça a alividade de representante comer
ciai autônomo, na forma regulada pela Lei nO 4.886,
de 09 de dezembro de 1965, possuindo o registro no
Conselho Regional de Representantes Comerciais
do estado de sua residência, conforme obriga o art. 2°
daquela Lei;

111 - comprove nao ser proprietário de veiculo
automotor;

IV - destine o veiculo para utilização, preponde
rantemente, em sua atividade profissional.

Parágrafo único. Caso o comprador seja propri
etário de veiculo automotor, ainda assim ele poderá
beneficiar-se do incentivo previsto no caput desde
que, além de cumprir o disposto nos incisos I, 11 e IV
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11 - Voto do Relator as ao controle da utilização do beneficio. Por outro
lado, introduzir essas restrições na Lei nO 4.886/65,
que trata de diversas outras realidades, não nos pare
ce a forma adequada. Por isso, preferimos não adotar
a forma proposta por esses insignes Deputados.

Entendemos que esta é, também, uma boa
oportunidade para incentivarmos a renovação da fro
ta nacional de velculos, cujo programa vem sitio dis
cutido nesta Comissão, razão pela qual introduzimos
dispositivo que permite ao representante comercial
autônomo incluir seu carro usado como parte da tran
sação comercial para a aquisição do veiculo novo,
sem perder o direito a usufruir da redução da aHquota
do IPI.

Assim, nosso parecer é pela aprovação dos
Projetos de Lei n's 1.863/96, 2.781/97, 3.252/97,
3.269/97, 3.397/97, 3.707/97, 3.969/97, 3.991/97,
435/99, 838/99, 1.111/99, 1.239/99, 1.342/99,
1.853/99, 1.885/99, 1.945/99 e 2.270/99 na forma do
substitutivo anexo.

Sala da Comissão, 16 de setembro de 1999. 
Deputado Jairo Carneiro, Relator.

As iniciativas são, sem dúvida, oportunas e jus
tas, tendo em vista que o beneficio fiscal proposto
destina-se à aquisição de instrumento essencial ao
exerclcio das atividades dos representantes comerci
ais autônomos.

Por outro lado, não se pode deixar de reconhe
cer que as razOes que podem ser alinhadas a favor da
iniciativa são idênticas às que fundamentam a isen
ção.. fiscal do LPI aos taxistas na aquisição de velcu
los.

Inobstante as semelhanças dos textos dos di
versos projetos de lei em exame, elaborou-se substi
tutivo de forma a assegurar a melhor utilização passl
vel do beneficio fiscal na finalidade a que se destina,
sem perder de vista a geração de efeitos positivos na
economia.

Inicialmente, cabe ponderar que, consideradas
as condições macroeconômicas da economia brasile
ira e o esforço dispendido nos últimos anos na busca
de um equilíbrio orçamentário, não seria prudente a
concessão de isenção total do IPI mas sim a sua re
dução, como recomenda o PL n'1.863/96, do nobre
Deputado Pedro Correa.

Adicionalmente, pelas mesmas razões, não há
como conceder o beneficio de forma indiscriminada,
sem restrições, e é necessário garantir ao Pod'er PÚ
blico condições para fiscalizar e controlar a sua utili
zação. Por esse motivo, todos os projetos colocam al
gumas condições, embora não necessariamente as
mesmas, que devem ser verificadas pela autoridade
pública quando da sua concessão, as quais mantive
mos no substitutivo.

Além disso, em quase todos os projetos existem
algumas outras restrições que buscam, ao mesmo
tempo, ser úteis enquanto instrumentos de apoio ao
desenvolvimento da indústria nacional. Uma delas é a
exigência de que o veiculo seja de fabricação nacio
nal e outra de que seu motor seja movido a álcool.
Essas condições estão mantidas, pois, com isso, es
pera-se que o custo da renúncia fiscal seja compen
sado, na outra ponta, pelo incremento da atividade
produtiva e, em última instância, pelo crescimento do
emprego.

Os PLs n~ 3.969/97, do Deputado Valdir Colat
to, 1.239/99, do Deputado Inocêncio Oliveira e
1.945/99, do Deputado Joel de Hollanda como já
mencionado, seguem uma linha diferente dos dema
is, resolvendo a questão de forma simples e inteligen
te. E'Ste formato seria a melhor SOlUÇa0 não fosse
pejo to de não introduzirem as restrições necessári-



SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 1.863, DE 1996 '
(Do Sr. Pedro Correa)

(Apensados os PL's nOs 2.781/97; 3.252/97;
3.269/97; 3.397/97; 3.707/97; 3.969/97; 3.991/97,

435/99; 838/99; 1.111/99; 1.239/99; 1.342/99;
1.853/99; 1.885199; 1.945/99 e 2.270/99)

Reduz a alíquota do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI incidente
sobre veículos adquiridos por represen
tantes comerciais autônomos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1°'~ orá concedida redução de 25% (vinte e

ci:"!f:o porco ,-' 10 Irnposto sobre Produtos Industria
1i2.<.:t-.c;~ - Il . ·,te :-::::: ~quisiçàu de automóveis de
passageiros ou utílitários, tipo popular, de fabricação
nacional, movidos a álcool, de-até 127 HP de potência
bruta (SAE), desde que o comprador:

I - seja pessoa física, devidamente habilitada
para a condução de veículos automotores;

11 - exerça a atividade de representante comer
ciai autônomo, na forma regulada pela Lei nO 4.886,
de_9 de dezembro de 1965, possuindo o registro no
Conselho Regional de Representantes Comerciais
do estado de sua residência, conforme obriga o art. 2°
daquela lei;

1111 - comprove não ser proprietário de veículo
automotor;

IV - destine o veículo para utilização, preponde
rantemente, em sua atividade profissional.

Parágrafo único. Caso o comprador seja propri
etário de veículo automotor, ainda assim ele poderá
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deste artigo, o veículo de sua propriedade seja inclui- 838/99, 1.111/99, 1.239/99, 1.342199, 1.853/99,
do na negociação para aquisição do veículo novo. 1.885/99, 1.945/99 e 2.270/99, apensados, com substi-

Art. 20 O veículo adquirido com o incentivo pre- tutivo, nos termos do parecer do Relator, Deputado Jai-
visto nesta Lei não poderá ser alienado, a qualquer ti- ro Carneiro. O Deputado Ricardo Ferraço apresentou
tulo, antes de decorridos 3 (três) anos de sua aquísi- voto em separado.
çio pelo beneficiário, exceto em caso de seu faleci-O Estiveram presentes os Senhores Deputados:
menta ou incapacitação fisica pennanente. Enio Bacci - Presidente; João Sampaio, João Pizzo-

Art 30 Somente no caso comprovado de furto ou latti e Paulo Octávio - Vice-Presidentes; Alex Canzi-
de sinistro com perda total do veículo poderá o benefi- ani, António Valle, Clementino Coelho, Edison Andri-
ciário do incentivo previsto nesta Lei adquirir, antes no, Emerson Kapaz, Francisco Garcia, João Caldas,
de transcorridos 3 (três) anos, outro veículo nas con- José Machado, Júlio Redec~er, Jurandil Juarez, Lídia
dições aqui estabelecidas. Quinan, Luiz Mainardi, Márcio Fortes, Maria Abadia,

Art. 40 Fica assegurada a manutençto e a utiliza- Nelson Proença, Ricardo Ferraço, Roberto Pessoa,
ção do crédito do IPI relativo às matérias-primas, aos Ronald~ Vasconcellos, Rubem Medina, Rubens Bue-
produtos intermediários e ao material de embalagem no e Zalre Rezende.
utilizados na industrialização do produto referido no Sala da Comissão, 14 de junho de 2000. -
art. 10 desta lei. Deputado João Sampaio, no exercício da Presidên-

Art. 50 A inobservância, pelo beneficiário, das cia.
condições estabelecidas nos incisos I a IV do art. 10 e
no art. 20 desta Lei, implicará, além dé outras previs-
tas na legislação, as seguintes penalidades:

1- apreensão do veículo; e
11- multa em valor equivalente ao do imposto re

levado acrescido de multa de mora e juros legais.
Art. 60 Esta lei entra em vigor na data de sua pu

blicação, produzindo efeitos financeiros a partir do
primeiro dia do exercício subseqOente.

Sala da Comissão, em 16 de setembro de 1999.
Deputado Jairo Carneiro, Relator.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.863/96
o

(Apensados: PLs n s 2.781/97,3.252/97, 3.269/97,
3.397/97,3.707/97, 3.969/97, 3.991/97,435/99,

838/99,1.111/99,1.239/99 e 1.342/99)

Nos termos do art 119, c1lPDt, li, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Senhor Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas ao substitutivo, a partir de
21-9-99, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não
foram recebidas emendas.

Sala da Comissão, em 28 de setembro de 1999.
- José lJmberto de Almeida, Sceretário.

11I -: Parecer da Comissão

A Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, em reunião ordinária realizada hoje, Aprovou
unanimemente (;) Projeto de ~ei-fH-:-863/96 e os Pro
jetos de Lei n's 2.781/97, 3.252/97, 3.269/97,
3.397/97, 3.707/97, 3.969/97, 3.991/97, 435/99,



O Voto

Pelos argumentos acima expostos, apresento
meu voto contrário ao Substitutivo ao PL 1.863/96,
que reduz a allquota do IPI incidente sobre veiculas
adquiridos por representantes comerciais autOno
mos.

Substitutivo ao Projeto de Lei nO
1.863, de 1996, de autoria do Deputado
Pedro Correa, que "reduz a aliquota do
Imposto Sobre Produtos Industrializados
- IPI - incidente sobre veículos adquiri
dos por representantes comerciais autô·
nomos".

31900 Quinta-feira 15 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 2000

beneficiar-se do incentivo previsto no caput desde potência bruta, adquiridos por representantes comer-
que, além de cumprir o disposto nos incisos I, 11 e IV ciais autônomos.
deste artigo, o veículo de sua propriedade seja incluí- Na justificação do projeto, o ilustre autor argu-
do mrnegociação para aqüisiÇão do veículo novo. menta que a isenção pretendida não configura ne-

Art. 2° O veículo adquirido com o incentivo pre- nhuma inovação pois as razões do pleito são idênti-
visto nesta lei não poderá ser alienado, a qualquer tí- cas às que fundamentam a isenção fiscal do IPI já
tulo, antes de decorridos 3 (três) anos de sua aquisi- concedida aos taxistas na aquisição de veículos.
ção pelo beneficiário, exceto em caso de seu faleci- Inicialmente cabe observar que não existe para-
mento ou incapacitação física permanente. lelismo entre a situação dos taxistas e dos represen-

Art. 3° Somente no caso comprovado de furto ou tantes comerciais autônomos, país os primeiros pres-
de sinistro com perda total do veículo poderá o benefi- tam um serviço social e utilizam os veiculas como ins-
ciário do incentivo previsto nesta lei adquirir, antes de trumento de trabalho, sem os quais não têm como
transcorridos 3 (três) anos, outro veiculo nas condi- exercer suas atividades, enquanto que os últimos os
ções aqui estabelecidas. utilizam como meio de transporte, para uso particular,

Art. 4° Fica assegurada a manutenção e a utili- sendo que sua falta poderá, no máximo, criartranstor-
zação do crédito do IPI relativo às matérias-primas, nos nos seus deslocamentos por via terrestre.
aos produtos intermediários e ao material de embala- Quanto aos aspectos técnicos do Substitutivo,
gem utilizados na industrialização do produto referido cabem as seguintes considerações:
no art. 1° desta lei. 1. A concessão do beneficio apenas aos velcu-

Art. 5° A inobservêncía, pelo beneficiário, das los de fabricação nacional (art. 1° do Substitutivo),
condições estabelecidas nos incisos I a IV do art. 1° e contraria tratados internacionais celebrados pelo
no art. 2° desta lei, implicará, além de outras previstas País, que coibem tratamentos discriminatórios contra
na legislação, as seguintes penalidades: produtos importados;

1- apreensão do veículo; e 2. O registro no Conselho Regional dos Repre-
11- multa em valor equivalente ao do imposto re- sentantes Comerciais (art. 2° do Substitutivo), não é

levado acrescido de multa de mora e juros legais. garantia que efetivamente o Associado exerce a ativi-
Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua pu- dade profissional de representante comercial autOno-

blicação, produzindo efeitos financeiros a partir do mo, e não havendo limite temporal para o registro,
primeiro dia do exerclcio subseqüente. nada obsta que pessoas registrem-se no Conselho

-Sala- da- CàfTiissão, em 14 de junho de 2000. _ apenas ~om o.objetivo de adquirir veIculas com van-
Deputado - João Sampaio, no exerclcio da Presi- tagens tnbutárras;
dência. 3. Sob o ponto de vista constitucional as leis

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO que disponham sobre matérias tributárias são de inJ-
RICARDO fERRAÇO eiativa privativa do Poder Executivo, conforme dis

posto na alínea b do inciso 11 do § 1° do artigo 61 da
Constituição Federal. Ademais o artigo 5° do referido
substitutivo estabelece que a inobservância das dis
posições desta lei pelo beneficiário implicará na apre
ensão do veiculo, além do pagamento de multa, não
estabelecendo a destinação que será dada ao veIculo
apreendido. O artigo V da Lei nO 5.172, de 25 de outu
bro de 1966, dispõe que somente a lei pode estabele
cer a cominação de penalidades para as ações ou
omissões contrárias a seus dispositívos, ou para ou
tras infrações nela definidas.

O PL nO 1.863/96, de autoria do Deputado Pe
dro Correa, encontra-se em tramitação na Comis
são de Economia, Indústria e Comércio, da Câmara
dos Deputados, tendo como Relator o Deputado Jai
ro Carneiro.

O Substitutivo em questão concede isenção de
25% (vinte e cinco por cento) do Imposto sobre Pro
dutos Industrializados - IPI incidente sobre automó
veis de passageiros ou utilitários, tipo popular, de fa
bricação nacional, movidos à álcool, de até 127 HP de



I - Relatório

A presente Proposição objetiva alterar a lei de
Execução Penal, reiterando a obrigatoriedade de que
a decisão de transferência do detento de um regime
mais rigoroso para outro menos rigoroso esteja condi
cionada ao parecer da Comissão Técnica de Classifi
cação prevista na lei.

O argumento apresentado para tal modificação
é o de que muitas penitenciárias não possuem essa
Comissão, o que prejudica a celeridade da progres
são.

Não houve apresentação de emenda nesta Co
missão de Constituição e Justiça, à qual compete pro
nunciar-se quanto à constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa e, ainda, sobre o mérito.

E o relatório.

11 - O Voto do Relator

O Projeto de Lei em apreço atende aos pressu
postos de constitucionalidade relativos à competên
cia da União (art. 22), à iniciativa das leis (art. 61) e ao
processo legislativo (art. 55). Não há reparos a fazer
quanto à juridicidade e a boa técnica legislativa esta
igualmente atendida.

Quanto ao mérito, a proposição não se revela
conveniente e oportuna.

O parecer da Comissão Técnica de Classifica
ção não é apenas um procedimento burocrático,
mero ritual da progressão. Na forma do que dispõe o
caput do art. 112 da Lei na 7.210/84, a transferência
para regime menos rigoroso depende, também, do
mérito do condenado.

Sem o parecer da referida Comissão, que bali
zamento teria o juiz para decidir quanto ao mérito,
uma vez que não está em contato permanente com
os condenados? Sem esse referencial, os magistra
dos poderiam negar a progressão a quem a mereces
se ou concedê-Ia indevidamente.

Além disso, criaríamos duas espécies de pro
gressão: uma condicionada ao parecer da Comissão
Técnica de Classificação, nos presídios em que estas
existissem; outra sem a exigência desse parecer, se a
penitenciária não possuísse tal Comissão. Estaria
ocorrendo um tratamento desigual aos condena
dos,uns gozando de maior liberdade; outros, de maior
rigor.

- PL n'1.149/95;
- PL n'1.811/96;
- PL n° 1.952/96;
- PL nO 2.,166/96;
- PL n°.2.240/96;
- PL n'4.140/98;
- Pl n'4.810/98;
- PDl nO 236/96;
- PRP n° 090/96;
- PEC n° 199/95;
- PEC n° 351/96;
- PEC nO 382/96;

REQUERIMENTO
(Do Sr. Luiz Mainardi

Requer o desarquivamento de pro
posições.

Senhor Presidente:
Nos termos do artigo 105, parágrafo único, do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, reque
iro a Vossa Excelência o desarquivamento das propo
sições, a seguir relacionados, que são de minha auto
ria:
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Sala das Comissões, 24 de novembro de 1999. Sala das Sessões, em 3 de março de 1999.-
- Deputado Ricardo Ferraço, Deputado Federal - Deputado Federal Luiz Mainardi, PT/RS.

PSDB/ES. COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
*PROJETO DE LEI N° 1,952-A, DE 1996 REDAÇÃO

(Do Sr. Luiz Mainardi)

Altera dispositivo da Lei nO 7.210, de
11 de julho de 1984, que "institui a Lei de
Execução Penal"; tendo parecer da Co
missão de constitucionalidade, juridici
dade, técnica legislativa e, no mérito,
pela rejeição (relatora: Deputado Zulaiê
Cobra).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)

*Projeto inicial publicado no DCD de 21-6-96

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer da Relatora
- parecer da Comissão

Defiro, nos termos do art. 105, parágrafo úni
co, do RICO, desarquivamento das seguintes propo
sições: PL's: 1.149/91, 1.811/96, 1.952/96,2.166/96,
2.240/96,4.140/98,4.810/98, PD 236/96, PRC 90196,
PEC's: 199/95, 351/96, 382/96, Publique-se. - Em 4
-3-99.



- parecer do relator
- parecer da Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE RELAÇOES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

I - Relatório

O projeto de lei em eplgrafe tem por finalidade
permitir que, mediante critérios a serem estabeleci
dos pelos Executivos, estadual ou municipal, sejam
repassados a terceiros, pela autoridade policial ou ju
diciária, veIculas terrestres, aéreos ou aquáticos que
tenham sido apreendidos transportando carga ilegal
ou drogas. Estabelece, ainda, que o destinatário dos
veiculos apreendidos ficarão de posse dos mesmos
durante o perlodo em que tramitar o processo para a
perda de posse, cabendo-Ihe zelar por esse veiculo.
Findo o processo, o destinatário deverá restituir ao
Judiciário o veiculo nas suas condições originais, sal
vo o desgaste natural pelo tempo.

Em sua justificativa, o ilustre Autor esclarece
que os veIculas apreendidos em razão de transporte
de carga ilegal permanecem nos pátios das delegaci
as durante o processo judicial, deteriorand~se, sem
que sejam empregados de nenhuma forma útil à soci
edade. Por outro lado, inúmeras entidades de utilida
de pública e filantrópicas, que desenvolvem relevante
atividade em prol dos menos favorecidos e necessi
tam de recursos, reivindicam a cessão desses veicu
los, mas não podem ser atendidas porque na legisla
Çao atual não permite ao Juiz do Tribunal" atender a
esses pedidos.

Cabe a esta Comissêo de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional analisar o mérito da proposição.
No prazo regimental não foram apresentadas emen
das.

Dispõe sobre a utilização, durante o
processo respectivo referente à apura
ção e julgamento do ilícito cometido, de
veiculos terrestres, aéreos ou aquáticos
apreendidos com carga ilegal ou drogas;
tendo pareceres: da Comissão de Rela·
ções Exteriores e de Defesa Nacional,
pela aprovação, com substitutivo (rela~

tor: Dep. Elias Murad); e da Comissão de
Finanças e Tributação, pela inadequação
financeira e orçamentária deste e do
substitutivo da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional (relator:
Dep. Armando Monteiro).

*PROJETO DE LEI N° 3.083-A, DE 1997
(Do Sr. Serafim Venzon)
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Em face desses argumento, concluo pela cons~ (As ComissOes de RelaçOes Exteriores
titucion~lidade, juridicidade e boa técnica legislativa e de Defesa Nacional de Finanças e Tribu~

do Projeto de Lei nE 1.952/96. Todavia, no mérito, tação; e de Constituição e Justiça e de Re~

voto pela sua rejeição. dação)
Sala da Comissão, em 16 de junho de 1999. _ Projeto inicial publicado no DCD de 16-~97

Deputado Zulaiê Cobra, Relatora SUMÁRIO

111- Parecer da Comissão PARECER DA COMISSÃO DE RELAÇOES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do Proje
to de Lei nO 1.952/96, nos termos do parecer da Rela
tora, Deputada Zulaiê Cobra.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Ronaldo César Coelho - Presidente, Inaldo Lei
tão, lédio Rosa e Ary Kara - Vice-Presidentes, André
Benassi, Caio Riela, Eduardo Paes, Fernando Gon
çalves, Jutahy Júnior, Léo Alcantara, Nelson Marche
zan, Nelson Otoch, Vicente Arruda, Zenaldo Couti
nho, Zulaiê Cobra, Coriolano Sales, Geovan Freitas,
Mendes Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Renato Vian
na, Antonio Carlos Konder Reis, Jaime Martins, Moro~
ni Torgan, Nilmar Ruiz, Ney Lopes, Paulo Magalhães,
Ricardo Fiú71, Roland Lavigne, Vilmar Rocha, Geral
do Magela, José Dirceu, José Genoino, Marcelo
Déda, waldir Pires, Augusto Farias, Edmar Moreira,
Fernando Coruja, José Roberto Batochio, José Anto
nio Almeida, Sérgio Miranda, Bispo Rodrigues, Ayrton
Xerez, Gustavo Fruet, Mauro Benevides, Robson
Tuma, Professor Luizinho, Jair Bolsonaro e Djalma
Paes.

Sala da Comissão, em 14 de junho de 2000. 
Deputado Ronaldo Cezar Coelho, Presidente.
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 3.083,
DE 1997

Dispõe sobre os veículos apreen
didos em razão do transporte de carga
ilegal, excluídos os apreendidos em ra
zão do tráfico ilícito de entorpecentes ou
drogas afins.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Todo veículo terrestre, aéreo ou aquático

regularmente apreendido em decorrência de trans
porte de carga ilegal, e ao qual tenha sido aplicada a
pena de perdimento em decisão final administrativa,
poderá ser adjudicado a instituições de educação e
de assistência social sem fins lucrativos ou a hospita
is ou postos de saúde da rede pública, ainda que o lití
gio e~teja pendente de apreciação judicial, ressalva
dos os eventuais direitos do lesado ou de terceiros de
boa-fé após o trânsito em julgado da decisão judicial.

Parágrafo único. Ficam excluidos do
previsto no caput deste artigo os veículos apreendi
dos em razão de tráfico illcito de entorpecentes e dro
gas afins, ou os utilizados de qualquer forma em ativi
dades ilícitas de produção ou comercialização de en
torpecentes e drogas afins, ou, ainda, os que tenham
sido adquiridos com recursos provenientes do referi
do tráfico.

Art. 20 A adjudicação de que trata o art. 1° desta
lei será feita na própria decisão administrativa que de
cretar a aplicação da pena de perdimento e em bene
fício de instituição do Estado ou do Município em que
se deu a apreensão, conforme o órgão responsável
pelo processo administrativo seja federal ou munici
pal, respectivamente.

11 - Voto do Relator pena de perdimento em processo administrativo, ain
da que pendente de decisão o processo judicial. A in
dicação da instituição a ser beneficiada será feita pelo
Estado ou pelo Município, conforme o órgão respon
sável pelo processo administrativo seja federal ou es
tadual, respectivamente. A fim de serem resguarda
dos os direitos do lesado ou de terceiro de boa-fé, as
sim reconhecidos em decisão transitada em julgado
na esfera judicial, estabeleceu-se a responsabilidade
solidária, quanto ao prejuízos causados, entre o ór
gão que realizou o processo administrativo e o Esta
do ou município a que pertence a instituição benefici
ada com a adjudicação.

Em face do exposto, voto pela aprovação deste
projeto de Lei n° 3.083, de 1997, nos termos do Subs
titutivo em anexo.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 1997. 
Deputado Elias Murad, Relator.

É inegável que as intenções motivadoras do
projeto de lei em apreciação situam-se entre as mais
louváveis. É do conhecimentoCfe todos as dificulda
des financeiras por que passam as entidades filantró
picas e de utilidade pública as quais, pela atividade
meritória que desenvolvem, merecem ser apoiadas,
no âmbito do Congresso Nacional, através de iniciati
vas legislativas que contribuam para redução dessas
dificuldades e que as incentivem a continuarem com
seus trabalhos assistenciais.

No entanto, há alguns óbices ao texto apresen
tado pelo ilustre Deputado Serafim Venzon.

A par de alguns pontos do projeto serem mere
cedores de restrições - a não definição precisa dos
critérios que determinem qual o Executivo, estadual
ou municipal, competente no que concerne à determi
nação do beneficiário; a não explicitação de limites
para a escolha dos destinatários pelo Executivo; e a
ausência de previsão de indenização ao proprietário
do veículo pelo uso indevido de seu bem, no caso de
ser provada judicialmente a sua inocência no que
concerne à utilização do veículo para transporte de
carga i1egal- temos, ainda, que a Lei n' 7.560, de 19
de dezembro de 1986, que criou o Funcab e o pará
grafo único do art. 243, da Constituição Federal, já es
tabelecem a destinação dos veículos apreendidos em
razão do transporte de drogas. Trata-se de legislação
atual que vem sendo aplicada com eficácia, trazendo
benefícios consideráveis, não sendo conveniente re
vogá-Ia.

No caso de veículos que estejam transportando
outras cargas ilegais, distintas de substâncias entor
pecentes e drogas afins, efetivamente não há nenhu
ma legislação que discipline sua utilização, sendo,
portanto, conveniente que se elabore uma lei que tra
te da matéria.

Em face dos óbices enumerados, faz-se neces
sário aperfeiçoar o projeto do Deputado Serafim Ven
zon, corrigindo-se as falhas apontadas e retiran
do-se qualquer menção à destinação de veículos
apreendidos em razão do transporte ilegal de subs
tâncias entorpecentes ou drogas afins. Assim, para
atingir esse objetivo, estamos propondo um substituti
vo ao projeto em apreciação, inspirado na legislação
aplicável à apreensão de veículos utilizados no tráfico
de drogas.

Nesse substitutivo estamos prevendo a possibi
Jidade de ser adjudicado o veículo a entidades de
educação, de assistência social ou a hospitais ou
postos de saúde da rede pública, após a aplicação da
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Brasília, 17 de junho de 1998..

Revejo o despacho aposto ao PL nO
3.083/97, para incluir a Comissão de Finan-

Sala da Comissão, 17 de setembro de 1997. 
Deputado Benito Gama, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA E DE
REDAÇÃO

rio.

Of./P/no 194/98

111 - Parecer da Comissão

PROJETO DE LEI N° 3.083/97
Substitutivo adotado pela CREDN

Dispõe sobre os veículos apreendi
dos em razão do transporte de carga ile
gal, excluidos os apreendidos em razão
do tráfico ilícito de entorpecentes ou dro
gas afins.

rio.
Sala da Comissão, 17 de setembro de 1997. 

Deputado Elias Murad, Relator.

Parágrafo único. Será de responsabilidade do O Congresso Nacional decreta:
Estado ou do Municrpio onde se deu a apreensão en- Art. 1° Todo veículo terrestre, aéreo ou aquático
caminhar ao órgão encarregado do processo admi- regularmente apreendido em decorrência de trans-
nistrativo, conforme ele seja federal ou estadual, res- porte de carga ilegal, e ao qual tenha sido aplicada a
pectivamente, a manifestação do seu interesse na pena de perdimento em decisão final administrativa,
adjudicação, bem como a indicação da instituição a poderá ser adjudicado a instituições de educação e
ser beneficiada. de assistência social sem fins lucrativos ou a hospita-

Art. 30 No caso de ser declarada em sentença is ou postos de saúde da rede pública, ainda que o Iití-
judicial transitada em julgado ter sido indevida a apre- gio esteja pendente de apreciação judicial, ressalva-
ensão realizada, responderá civilmente pelos prejuí- dos os eventuais direitos do lesado ou de terceiros de
zos causados ou proprietário ou terceiro de boa-fé, boa-fé após o trânsito emjulgado da decisão judicial.
de forma solidária, o órgão responsável pelo proces- Parágrafo único. Ficam exclurdos do previsto no
so administrativo e o Estado ou Município a que per- caput deste artigo os veículos apreendidos em razão
tence a instituição que teve o veículo adjudicado. de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, ou

Art. 40 Esta lei entra em vigor na data de sua pu- os utilizados de qualquer forma em atividades i1icitas
blicação. de produção ou comercialização de entorpecentes e

Art. 50 Revogam-se as disposições em contrá- drogas afins, ou ainda, os que tenham sido adquiridos
com recursos provenientes do referido tráfico.

Art. 20 A adjudicação de que trata o art. 10 deste
lei será feita na própria decisão administrativa que de
cretar a aplicação da pena de perdimento e em bene
fício de instituição do Estado ou do Município em que
se deu a apreensão, conforme o órgão responsável
pelo processo administrativo seja federal ou munici
pal, respectivamente.

Parágrafo único. Será de responsabilidade do
Estado ou do Municlpio onde se deu a apreensão enca
minhar ao órgão encarregado do processo administrati
vo, conforme ele seja federal ou estadual, respectiva
mente, a manifestação do seu interesse na adjudicação,
bem como a indicação da instituição a ser beneficiada.

Art. 30 No caso de ser declarada em sentença
judicial transitada em julgado ter sido indevida a apre
ensêo realizada, responderá civilmente pelos prejuí
zos causados ou proprietário ou terceiro de boa-fé,
de forma solidária, o órgão responsável pelo proces
so administrativo e o Estado ou Municfpio a que per
tence a instituição que teve o veículo adjudicado.

Art. 40 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 50 Revogam-se as disposições em contrá-

A Comissão de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, opi
nou, unanimemente, pela aprovação, com substituti
vo, do Projeto de Lei nO 3.083/97, nos termos do pare
cer do relator, Deputado Elias Murad.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Benito Gama - Presidente, Mário Cavallazzi - Ví
ce-Presidente, Aroldo Cedraz, Ciro Nogueira. Abe
lardo Lupion, Francisco Horta, Luciano Pizzatto, Ro
gério Silva, Cláudio Cajado, De Velasco, Paes de
Andrade, Wagner Rossi, Edisori Andrino, Neutc de
Conto, Orcino Gonçalves, ArthurVirgílio, Elias Murad,
Feu Rosa, Hilário Coimbra, Itamar Serpa, Adroaldo
Streck, Nelson Otoch, Pimentel Gomes, Ronaldo
Santos, Zulaiê Cobra, Haroldo Lima, Joana D'Arc,
Luiz Gushiken, Miro Teixeira, Paulo Delgado, Renan
Kurtz, Sandra Starling, José Genorno, Matheus
Schmidt, Sérgio Carneiro, Adylson Motta, Jair Bolso
naro, Jofran Frejat, José Rezende, Etevalda Grassi
de Menezes, José Coimbra e Ricardo Heraclio.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 1997.
Deputado Benito Gama, Presidente.



Compete a esta Comissão de Finanças e Tribu
tação, além do mérito, apreciar a proposta quanto à
sua adequação orçamentária e financeira, conforme
prevêem os arts. 32, IX, h e 53, 11, do Regimento Inter
no da Câmara dos Deputados - RICD.

DESPACHQ DO PRESIDENTE

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I - Relatório
-O Projeto de Lei n03.083, de 1997, de autoria dd

eminente deputado Serafim Venzon, traz a proposta
de que os veículos terrestres, aéreos ou aquáticos
apreendidos com carga ilegal ou drogas sejam repas
sados pela autoridade policial ou judiciária a destina
tários apontados pela autoridade do Executivo local
para utilização em proveito da comunidade.

O nobre Deputado Serafim Venzon formulou,
em 11 de março do corrente ano, requerimento de de
sarquivamento de proposições de sua autoria, com
fulcro no art. 105, parágrafo único do Regimento
Interno.

No tocante à matéria, defiro, presente os requi
sitos constantes do art. 105 do RICD, o desarquiva
mento das seguintes proposições: PEC 415/96; PEC
422/96; P-EC423/96; PEC 424/96; PEC 425/96; PEC
467/97: PEC 490/97; PEC 507/97; PL 195Q/96; PL
2451/96: PL 2459/96: PL 2496!96: PL 2497/96; PL
2500/96; PL 2530/96; PL 2531/96; PL 2532/96; PL
2534/96; PL 2542/96; PL 2569/96; PL 2570/96; PL
2705/97; PL 2739/97; PL 3083/97; PL 3153/97; PL
3200/97; PL 3250/97; PL 3453/97; PL 3621/97; PL
3713/97; PL 387-1/97; -PL 3968/97; PL 4059/98; PL
4123/98; PL 4297798; PL 4299/98; PL 4328/98; PL
4556/98; PL 4577/98; PL 4721/98; PL 4866/98; PLP
256/99. Publique-se.

Brasília, 11 de março de 1999. - Michel Temer,
Presidente
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ças e Tributação, que deverá pronunciar-se Apreciado pela Comissão de Relações Exterio-
quanto ao mérito. Oficie-se ao Requerente res e de Defesa Nacional o Projeto recebeu Substitu-
e após, publique-se. - Em 29-6-98. - Mi- tivo, que foi aprovado. No caput do Substitutivo foram
chel Temer, Presidente excluídos na norma de adjudicação os veículos apre-

Senhor Presidente endidos em razão do tráfico ilícito de entorpecentes
Tendo em vista a a~exa solicitação do Deputado ou drogas afins, que já têm destinaçao estabelecida

Luiz Eduardo Greenhalgh, Relator do Projeto de Lei na Constituição e na lei.
nO 3.083/97, que "dispõe sobre a utilização, durante o Também especificou-se no Substitutivo que a
processo respectivo referente à apuração e julga- adjudicação dos veículos apreendidos se dê após a
mento do ilícito cometido, de veículos terrestres, aé- decretação do perdimento, em decisão final adminis-
reos ou aquáticos apreendidos com carga ilegal ou trativa, ainda que o IiUgio esteja pendente de decisão

'drogas," submeto à consideração de V. Exa. o pre- judicial. Definiram-se ainda, como destinatários as
sente requerimento, com base no art. 139, 11, "a", do instituições de educação e assistência social sem fins
Regimento Interno, a fim de que seja incluída no res- lucrativos, hospitais ou postos de saúde da rede pú-
pectivo despacho a Comissão de Finanças e Tributa- blica
ção, para que se pronuncie sobre a matéria. O rito do procedimento e os critérios a serem se-

Deputado José Aníbal, Presidente guidos para a destinação serão propostos pelo Exe
cutivo local e aprovados pela Assembléia Legislativa
ou Câmara Municipal conforme o caso.

Os destinatários terão a posse e uso dos veícu
los, enquanto tramita o respectivo processo, zelando
por sua conservação e manutenção, sendo pintada
sobre ele a indicação de que se trata de veículo apre
endido utilizado em benefício da comunidade.

Ao fim do processo judicial, o veículo se tornará
imediatamente disponível ao Judiciário para que se
cumpra a sentença, cabendo as despesas para sua
restituição às condições originais à entidade a quem
tenha sido destinado.

Estabeleceu-se, ainda, que a própria decisão
administrativa que decretasse o perdimento promo
vesse a destinação do veículo em benefício de institu
ição estadual e municipal, conforme o órgão respon
sável pelo processo administrativo seja respectiva
mente federal ou estadual. Caso a sentença judicial
julgue indevida a apreensão, respondem solidaria
mente, pelos prejuízos ao proprietário, o órgão res
ponsável pelo processo administrativo e o Estado ou
Município a que pertença a instituição que teve o veí
culo adjudicado.

Por solicitação de Deputado Luiz Eduardo Gre
enhalgh, foi revisto o despacho de distribuição, para
que a Comissão de Finanças e Tributação opine tam
bém quanto ao mérito.

11 - Voto do Relator



*PROJETO DE LEI N° 3.142-A, DE 1997
(Do Sr. Fernando Gabeira)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
aquisição de títulos publicados no País
pelas bibliotecas das instituições de en
sino superior; tendo parecer da Comis
são de Educação, Cultura e Desporto,
pela aprovação, com emendas, com com
plementação de voto (relatora: Dep. Rita
Camata).

(As Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24, 11)

*Projeto inicial publicado no DCD de 27-fr97

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente,
pela inadequação financeira e orçamentária do Proje
to de Lei n'3.083/97 e do Substitutivo da Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional, nos ter
mos do parecer do relator, Deputado Armando Mon
teiro.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Manoel Castro, Presidente; Gastão Vieira e Antônio
Cambraia, Vice-Presidentes; Custódio Mattos, José
Militão, Max Rosenmann, Rodrigo Maia, Sampaio Dó
ria, Silvio Torres, Veda Crusius, Edinho Bez, José
Aleksandro, Milton Monti, Pedro Novais, Jorge
Khoury, Lael Varella, Mussa Demes, Roberto Brant,
Carlito Merss, José Pimentel, Ricardo Berzoini, Eni
Voltolini, Fetter Júnior, wanderley Martins, Dr. Evilá
sio, Marcos Cintra, Pedro Eugênio, Luiz Carlos Hauly,
Antônio do Valle, Coriolano Sales, Nice Lobão e Anto
nio Palocci.

Sala da Comissão, 14 de junho de 2000. - De
putado Manoel Castro, Presidente
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Na preliminar, observa-se que os veículos ter- cos das três esferas da administração e doação a en-
restres, aéreos e aquáticos, tendo sido destinados tidades declaradas de utilidade pública, conforme es-
para uso em proveito da comunidade, deverão estar à tabelecido no Decreto-Iei n° 1.455/76, regulamentado
disposição do Poder Judiciário, para que se cumpra a pela Portaria MF n° 76, de 5 de maio de 1989.
sentença. Se a sentença ratificar a apreensão, passa- E, por fim, o Substitutivo interfere na legislação
rá o bem a fazer parte do patrimônio da Unidade Fe- dos Estados e Municípios, o que contraria a autono-
derativa apreensora. Esta poderá adjudiCá-lo ao anti- mia federativa, estabelecida na Constituição Federal.
go usuário, já co~o pr~prietári~, mas isto não se faz Pelos motivos expostos, Voto pela Inadequação
sem mutação patrimonial. Na hlpóte.se de a sente~ça Orçamentária e Financeira do Projeto de Lei n' 3.083,
ser favorável.à parte que t~ve o ve~culo ~pre~ndldo, de 1997, e do Substitutivo da Comissão de Relações
cabe~á à entidade que fOI ?eneficlada Ind~nlzá-Ia. Exteriores e Defesa Nacional.
Para IstO, deverá haver preVisão orçamentária. ..

N S b t't t' A t 'd d Ad .. t t' Sala da Comissão, 19 de maio de 2000. - Depu-
O u 5 I U IVO, a u Orl a e minis ra Iva .

que decretar o perdimento adjudicará o veículo a ins- tado Annando MonteIro Neto, Relator

tituições de educação e assistência social sem fins lu- 111- Parecer da Comissão
crativos ou a hospitais e postos de saúde. Mas intro
duz-se um fator complicador. Se 'o órgão responsável
pelo processo administrativo for federal, deverá adju
dicar a urna-institl;lição do Estado. Se o órgão for esta
dual, deverá adjudicar a uma entidade municipal.

Acrescenta-se no art. 3° que se decisão judicial
julgar indevida a apreensão, são responsáveis solidá
.rioS-pela indenização dos prejuízos o órgão respon
sável pelo processo admmisfrativo e o Estado ou Mu
niclpio a que pertence a instituição que teve o veículo
adjudicado para uso.

Considerando que, um órgão federal poderá ser
responsável pelo processo administrativo, conside
rando ainda que, se a sentença judicial transitada em
julgado declarar indevida a apreensão, esse órgão fe
deral será solidário pela indenização dos prejulzos,
conclui-se que o Substitutivo implicará despesas da
União que não terão sido orçadas. de difícil estimati
va, sendo, por conseguinte, ina~uado orçamentá
ria e financeiramente.

Vale ressaltar que o projeto envolve responsabi
lidade do Ente Público por despesas de terceiros 
particulares ou de outro nlvel governamental, que te
rão usado bens que não lhes pertenciam, se assim
decidir a Justiça.

Ademais, embora a intenção do projeto seja be
nemerente, já existe disciplina legal que trata da des
tinação de veIculas apreendidos, no caso de apreen
sões feitas pelos órgãos da Administração Pública
Federal. Exemplificamos com a Lei nO 9.503/97, do
Código de Trânsito Brasileiro, que determina, em seu
artigo 328, a destinação dos velculos apreendidos ou
removidos a qualquer título e não reclamados dentro
do prazo de noventa dias e os produtos apreendidos
pela Secretaria da Receita Federal, dentre eles veícu
los terrestres, aéreos e aquáticos, que vêm sendo
destinados para leilões, incorporação a órgãos públi-



Junho de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 15 31907

PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas - 1997
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer da relatora
- complementação de voto
- emendas oferecidas pela relatora (2)
- parecer da Comissão
- emendas adotadas pela Comissão (2)

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO CULTURA E
DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.142, DE 1997

Nos termos do art. 119, caput, \, do Regimen
to Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para
apresentação de emendas ao projeto, a partir de
12 de agosto de 1997, por cinco sessões. Esgota
do o prazo, não foram recebidas emendas ao pro
jeto.

Sala da Comissão, 20 de agosto de 1997. - Cé
lia Maria de Oliveira, Secretária

Defiro, nos termos do art. 105, pará
grafo único, do RICD, o desarquivamento
das seguintes proposições: PL 120/95, PL
253/95, PL 1.069/95, PL 1.411196, PL
1.631/96, PL 2.122/96, PL 2.186/96, PL
2.294/96, PL 2.905/97, PL 3.142/97, PL
3.750/97, PDC 376/97, PEC 80195.

Publique-se. - Em 24-2-99. - Michel
Temer, Presidente

Gabinete n° 374 , Anexo 111
Câmara dos Deputados
70.160-900 Brasflia - DF
tel (061)318-5374'# fax (061)318-2374
home page: http://www.gabeira.com.br
e-mail:gabeira@tba.com.br

Brasllia, 23 de fevereiro de 1999.

Of. nO 005/99-58 Legislatura

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência, em conformidade

com o parágrafo único, do artigo 105 do Regimento
Interno desta Casa, o desarquivamento das seguin
tes preposições de minha autoria:

Projetos de Leis:
0.120/95
0.253/95
1.069/95
1.411196
1.631/96
2.122/96

2.186/96
2.294/96
2.905/97
3.142/97
3.750/97

Projeto de Decreto Legislativo: 376/97
Proposta de Emenda à Constituição: 080/95

Atenciosamente, - Dep. Fernando Gabeira -
PV/RJ.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.142, DE 1997

Nos termos do art. 119, caput, I e §-1°, ele art.
166, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
a Sra. Presidenta determinou a abertura - e divul
gação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo
para apresentação de emendas aO-P.Iºj~Jo, a partir
de 13 de abril de 1999, por cinco sessões. Esgota
do o prazo, não foram recebidas emendas ao pro
jeto.

Sala da Comissão, 20 de abril de 1999. - Carla
Rodrigues de Medeiros, Secretária

I - Relatório

O Projeto de Lei de autoria do nobre Deputado
Fernando Gabeira torna obrigatória a aquisição, pe
Jas instituições de ensino superior, de obras publica
das no Brasil.

A referida proposição tramita há três anos na
Casa. Inicialmente, recebeu Parecer favorável do
eminente Deputado Pedro Wilson, posteriormente re
formulado após pedido de vista do nobre Deputado
Álvaro Valle. Arquivado em 1999, com o término da
legislatura, foi desarquivado no início da seguinte, a
pedido do Autor, nos termos regimentais.

O novo Relator, o ilustre Deputado Fernando
Marrone, devolveu a matéria à Comissão de Educa
ção, Cultura e Desporto em março deste ano, sem
Parecer, o que resultou na sua redistribuição.

Nos termos regimentais da Casa, a proposição
em epígrafe chega, sem emendas, à Comissão de
Educação, Cultura e Desporto para exame da matéria
quanto ao mérito.



Adite-se ao caput do art. 10 do projeto a expres
são "...sem prejuízo de outras publicações estrangei
ras," após a expressa0 "...referentes aos seus cam
pos de especialização."

Sala da Comissão, 14 de junho de 2000. Depu
tado Pedro Wilson, Presidente

EMENDA N° 2 ADOTADA PELA COMISSÃO

Substitua-se, no parágrafo único do art. 1° do
projeto a expressão "...publicações" pela expressão
"...tltulos."

EMENDA N°1

Adite-se ao caput do art. 1° do projeto a expres
são "..sem prejulzo de outras publicações estrangei
ras," após a expressão "...referentes aos seus cam
pos de especialização."

Sala da Comissão, 14 de junho de 2000. - De
putada Rita Camata, Relatora

EMENDA N°2

Substitua-se, no parágrafo único do art. 1° do
projeto a expressão "...publicações" pela expressão
"...tltulos."

Sala da Comissao, 14 de junho de 2000. - De
putada Rita Camata, Relatora

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje aprovou, apro
vou, unanimemente, o Projeto de Lei nO 3.142/97,
com emendas, nos termos do parecer da relatora, De
putada Rita Camata, com complementação de voto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Pedro Wilson, Presidente; Gilmar Machado, Marisa
Serrano, Vice-Presidentes; Ademir Lucas, Agnelo
Queiroz, Átila Lira, Bonifácio de Andrada, Celcita Pi
nheiro, Éber Silva, Eduardo Seabra, Esther Grossi,
Flávio Arns, João Matos, Jonival Lucas Júnior, Maria
Elvira, Nice Lobão, Osvaldo Coelho, Paulo Lima, Ra
fael Greca, Renato Silva, Walfrido Mares Guia, Zê
Gomes da Rocha, Joel de Holanda e Rita Camata.

Sala da Comissão, 14 de junho de 2000. - De
putado Pedro Wilson, Presidente

EMENDA N° 1 ADOTADA PELA COMISSÃO
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11- Voto da Relatora serir a expressão ..."sem prejurzo de outras publica
ções estrangeiras," e no parágrafo único do referido

Na justificação de sua proposta legislativa, o no- artigo, substituir a palavra "publicações" por "trtulos."
bre parlamentar Fernando Gabeira lembra, oportuna- Sala da Comissão, 14 de junho de 2000. - De-
mente, que o mercado editorial brasileiro vive uma putada Rita Camata, RelatoraDep. Fernando Gabei-
inexplicável falta de controle da prática generalizada ra, PV/RJ
de cópias ilegais - "piratas," apesar da proteção con
ferida aos autores pela Lei do Direito Autoral, n°
5.988, de 14 de dezembro de 1973.

Conclui o ilustre Autor que a matéria carece,
portanto, de legislação mais especffica que venha a
pOr fim à "pirataria editorial", disseminada, sobretudo,
nos centros universitários do País.

Dar, então, o Projeto de Lei em pauta, cujo espr
rito positivo enseja a coibição das cópias "piratas"
pela via indireta, ou seja, por meio da disponibilidade
nas bibliotecas universitárias das obras produzidas
no Pais, em número proporcional ao de alunos das di
versas disciplinas, çonforme orientação do corpo do
cente.

A proposta do ilustre colega Fernando Gabeira
tem, portanto, grande mérito educativo e cultural pelo
que objetiva conseguir: a eliminação da "pirataria edi
torial,", a proteção do autor nacional e o incentivo à le
itura e ao estudo nas obras originais depositadas, em
número suficiente para todos os alunos, nas bibliote
cas universitárias.

Ressalte-se ainda, por oportuno, que esses
méritos de cunho educacional e cultural tradu
zir-se-ão, também, em mérito econOmico-financeiro
para autores e editoras, que deixarão, finalmente, de
ser vitimas das lesões patrimoniais das cópias ilega
is.

Assim, a referida proposta merece ser plena
mente apoiada e aprovada no mérito por esta Comis
são.

Posto isso, voto pela aprovação do Projeto de
Lei n03.142, de 1997, de autoria do nobre Deputado
Fernando Gabeira.

Sala da Comissão, 14 de junho de 2000. - De
putada Rita Camata, Relatora

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

O Plenário da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, em reunião realizada no último dia
16-6-2000, sugeriu alterações ao parecer desta rela
tora, ao Projeto de Lei nO 3.142, de 1997, de autoria
do Deputado Fernando Gabeira, com as quais plena
mente concordei.

Desta forma complemento meu voto favorável,
apresentando as duas emendas anexas, contem
plando a decisão da Comissão, qual seja: no art. 10 in-



REQUERIMENTO

Defiro, nos temros do art. 105, Pará
grafo Único, do RICO, o desarquivamento
das seguintes proposições: PL's: 742/95,
916/95, 1.327/95, 1.382/95, 1.509/96,
1.522/96, 2.663/96, 2.860/97, 2.885/97,
2.966/97, 3.203/97, 3.414197, 3.439/97,
3.660/97, 4.859/98, 4.871/98, 4.908/99. Pu
blique-se. - Em 2-3-99. - Michel Temer,
Presidente.

Requer o desarquivamento de pro
posições.

Senhor Presidente,
Nos termos do art 105, parágrafo único, do Re

gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a Vossa Excelência o desarquivamento dos projetos
de lei, a seguir relacionados, que são de minha auto
ria:

PL nO 742/95 Dispõe sobre o parcelamento de
débitos com a previdência social e o FGTS, mediante
retenção de parcela do fundo de participação dos mu
nicípios

PL nO 916/95 Altera o Decreto-Lei nO 1.166, de
15 de abril de 1971, que "dispõe sobre enquadramen
to e contribuição sindical rural".

PL n° 1.327/95 Introduz dispositivo na Lei n°
8.031, de 12 de abril de 1990, que "cria o Programa
Nacional de Desestatização, e dá outras providênci
as".
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Sala da Comissão, 14 de junho de 2000. - Esgotado o prazo, não foram aprresentadas emen-
Deputado Pedro Wilson, Presidente das ao projeto.

*PROJETO DE LEI N0 3.203-8, DE 1997 Sala d~ C?missão, 5 de agosto ~~ 1997. - Ro-
(Do Sr. Nelson Marchezan) naldo de Oliveira Noronha - Secretario.

Estabelece Programa de Desenvol
vimento da Região da Fronteira Sul e dá
outras providências; tendo pareceres: da
Comissão de Desenvolvimento Urbano e
aprovação, com substitutivo (relator:
Dep. Valdeci Oliveira); da Comissão
Indústria e Comércio, pela aprovação
deste, çom adoção do substitutivo da De
senvolvimento Urbano e Interior (relator:
Dep. Luiz Mainardi).

(As Comissões de Desenvolvimento
Urbano e Interior; de Economia, Indústria e
Comércio; de Finanças e Tributação (Mérito
e art. 54); e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - Art. 24, 11)

*Projeto inicial publicado no DCD de 1fi197

SUMÁRIO

PARECER DA COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR

- termo de recebimento de emendas - 1997
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- termo de recebimento de emendas ao substi-

tutivo
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO PL n° 1.382/95 Estabelece diretrizes para a

desconcentração industrial.
- termo de recebimento de emendas PL nO 1.509/96 Dispõe sobre o Plano Plurianual
- parecer do relator para a Triticultura Nacional.
- parecer da Comissão PL nO 1.522/96 Autoriza as pessoas físicas a de-

duzirem do imposto de renda devido, o valor de doa-
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBNO E ções às instituições de ensino superior públicas.

INTERIOR PL n° 2.663/96 Concede estímulos à constitui-
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS ção de novas entidades fechadas de previdência pri

vada.
PROJETOS DE LEI N° 3.203/97 PL nO 2.~60/97 Dá nova redação ao artigo quar-

Nos termos do art. 119, caput, I, do regín1ent8~ _ to da Lei nO 9.427, de 26 de dezembro de 1996, que
Interno da Câmara dos Deputados o Sr. Presidente '- institui a Agêllcia Nacional de Energia Elétrica -
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do ANEEL, disciplina o regime das concessões de servi-
Dia das comissões - de prazo para apresentação de ços públicos de energia elétrica e dá outras provídên-
emendas, a partit de 23-3-97 por cinco sessões. cias.



I - Relatório

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.203/97

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 24-5-99, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas
ao projeto.

Sala da Comissêo, 1° de junho 1999. - Jorge
Henrique Cartaxo, Secretário
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PL n° 2.885/97 Acrescenta dispositivos à Lei n° De autoria do Nobre Deputado Nelson Marche-
8.436, de 25 de junho de 1992, que institucionaliza o zan, o Projeto de Lei em exame propõe a criação do
Programa de Crédito Educativo para estudantes ca- programa de Desenvolvimento da Região de Frontei-
rentes. ra Sul, a ser gerido pelo Poder Executivo. O Progra-

PL nO 2.966/97 Altera o artigo quinto da Lei nO ma deverá abranger os municfpios da região Sul do
8.436, de 25 de junho de 1992, que institucionaliza o Estado do Rio Grande do Sul, inclusive as
Programa de Crédito Educativo para estudantes ca- Sub-Regiões Campanha, Central, Centro-Sul, Fron-
rentes. teira Oeste, Sul e Vale do Rio Pardo.

PL nO 3.203/97 Estabelece Programa de Desen- A proposta objetiva a promoção do desenvolvi-
volvimento da Região da Fronteira Sul e dá outras mento econômico e social da Fronteira Sul, seja pela
providências. atração de novos empreendimentos, seja pelo estf-

PL nO 3.414/97 Altera alfnea "b" do inciso XIV do mula à reestruturação financeira e operacional das
artigo quarto da Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de atividades econômicas preexistentes. Entre os proje-
1964, que dispõe sobre a polltica e as instituições mo- tos considerados de interesse para o programa, terão
netárias, bancárias e creditfcias, cria o Conselho Mo- ênfase a implantação de complexos e centros inte-
netário Nacional e dá outras providências. grados de produção e as iniciativas que demonstrem

possuir capacidade estruturadora sobre a economia
PL n°3.439/97 Dispõe sobre a jornada e as con- interna da região.

diçOes de trabalho dos Nutricionistas. Para alcançar seus objetivos, o PDRFS contará
PL n° 3.660/97 Dispõe sobre a regulamentação com vários mecanismos de incentivo, como os de na-

das profissões de Enólogo e Enotécnico. tureza fiscal e tributária e linhas de crédito ftvoreci-
PL n° 4.859/98 Modifica o Anexo 111 da Lei nO das, entre outros. Propõe-se ainda a criação do Fun-

9.472, de 16 de julho de 1997, que estabelece os va- do de Capitalização da Região da Fronteira Sul, a ser
lores da Taxa de Fiscalização da Instalação por Esta- gerido - Banco do Brasil, com o intuito de financiar a
ção, alterado pela Lei n° 9.691, de 12 de julho de reestruturação produtiva e a renegociação das dfvi-
1998. das das empresas, bem como a implantação dos pro-

PL nO 4.871/98 Prorroga a vigência do art.' 1° da jetos prioritários para a região.
Lei n° 9.493, de 10 de setembro de 1997, que conce- Oito critérios para a definição dos projetos de
de isenção do Imposto sobre Produtos Industrializa- especial interesse para o Programa são enumerados,
dos - IPI na aquisição de equipamentos, máquinas, com destaque para o item que leva em conta a con-
aparelhos e instrumentos relacionados no seu anexo. quista de mercados, notadamente externos, desde

PL n° 4.908/99 Altera a Lei n0 1.283, de 1950, que tirando proveito das vantagens comparativas da
alterada pela Lei n° 7.889, de 1989, que dispõe sobre região.
inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem Determina, finalmente, o projeto de lei em exa-
animal, e dá outras providências. me, que será da competência do Poder Executivo

Sala das Sessões, 2 de março de 1999. _ Nel- tanto realizar, como financiar, diretamente ou por
50n Marchezan, Deputado Federal. meio de convênios, estudos de viabilidade técnica da

medida proposta. O objetivo desses estudos será mo-
dificar os projetos de maior interesse para a região e
fornecer ou oferecer os meios materiais necessários
à realização de uma consultoria gerencial e mercado
lógica. Os estudos devem, ainda apontar meios asse
gurar a oferta de assistência técnica para a implanta
ção dos empreendimentos ligados ao PDRFS.

Em sua justificação o Autor aponta a necessida
de de uma ação particularizada, por parte do Governo
Federal, no cumprimento de sua função de promover
a redução das desigualdades regionais e a uniêo na
cional, especialmente no caso da sub-região em
apreço, pontifica o Autor que esta apresenta fndices
sociais e econômicos discrepantes em relação à Re
gião Sul como um todo. Isso pode ser atribufdo, argu-



Proposta de substitutivo do PL n° 3.203/97

Estabelece programa de desenvolvi
mento da Região de Fronteira Sul e dá
outras providências
O Congresso Nacional decreta

Art. 10 Fica criado o Programa de Desen
volvimento da Região da Fronteira Sul (PDRFS) a ser
gerido, na forma do regulamento, por um represen
tante do Ministério do Planejamento e Orçamento,
por um representante do Ministério da Agricultura e
do Abastecimento, um representante do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, um
representante do Ministério da Fazenda e um repre
sentante do Ministério da Ciência e Tecnologia; por
um representante do Governo do Estado do Rio
Grande do Sul; por um representante dos municípios
da região; por um representante dos empresários e
um representante dos trabalhadores da Região da
Fronteira Sul.

Parágrafo único. São abrangidos pelo
PDRFS os municípios da região Sul do Estado do Rio
Grande do Sul, incluindo, conforme o regulamento as
sub-regiões, Campanha, Central, Centro-Sul, Fron
teiro Oeste, Sul, Vale do Rio Pardo e litoral.

11- VOTO DO RELATOR
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menta, ao fato de, por muitos anos, a Fronteira Sul juros altos, modelo de desenvolvimento econômico
haver sido submetida a restrições ao desenvolvimen- inadequado aos padrões e necessidades atuais do
to de diversas atividades produtivas, sob o pretexto mercado, estrutura fundiária arcaica, queda de pre-
da segurança nacional. ços dos produtos, agrícolas. Mas todas essas ques-

Lembra ainda o Autor que a região sofre,. tões de natureza conjuntural poderiam ser contorna-
mais que qualquer outra os efeitos da competição das, se a região contasse com a apoio e os incentivos
aberta com a criação do Mercosul. O Nobre Parla- oficias para a reestruturação de suas atividades eco-
mentar argumenta também que uma empobrecida nômicas, no sentido de adaptar-se às atuais exigên-
Fronteira Sul brasileira, cercada pelas florescentes cias dos mercados nacional e internacional.
economias platinas e por um Sul/Sudeste em ~ranco A proposição em exame, ao sugerir me-
progresso, tornar-se-Ia uma chaga e um peso msus- didas como a concessão de benefícios fiscais à re-
tentáveis para a continuidade desse mercado. gião, o oferecimento de linhas de crédito favorecidas

Decorrido o Prazo Regimental, não fo- e a criação de fundos de capitalização, entre outros
ram apresentadas emendas à proposição em exame. mecanismos de desenvolvimento econômico, abran-

É o relatório. ge os principais itens que podem representar o impul
so necessário ao soerguimento da Fronteira Sul.
Entretanto, parece-nos necessárias a adoção de dis
positivos que permitam uma melhor administração do
PDRPS, transformação do mesmo em fundo de capi
talização, redefinição dos critérios que vão nortear os
projetos e outros pontos que julgamos importantes
para no processo de retomada do desenvolvimento
naquela região.

Diante do exposto, votamos pela apro
vação do PL 3.203/97 nos termos do substitutivo que
ora apresentamos.

Em boa hora apresentou o nobre Depu
tado Nelson Marchezan a proposição em análise, que
visa sanar uma grande injustiça cometida em relação
à fronteira sul do Estado do Rio Grande do Sul, ao
longo da História.

Estudo recente publicado pelas Nações Unidas
apontam o Rio Grande do Sul como o Estado de mais
alto índice de desenvolvimento humano do Pais.
Entretanto, o desenvolvimento não abarca a totalida
de do Estado. Os números da parte Norte são os que
mais contribuem para este índice. A metade do Sul
mostra uma realidade distorcida bastante diferente,
tanto que se se transformasse numa unidade da fede
ração estaria rankiado como o 130 estado do País.

Este quadro entretanto é relativamente
novo. Até a metade deste século, o Sul era a região
mais próspera do Rio Grande do Sul. Hoje, essa re
gião passa não só por um acelerado processo de per
da do seu dinamismo econômico, como também
apresenta umo: assustadora perda de população.
Com efeito, dados do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística, o IBGE, demonstram que a fronteira sul,
que já abrigou 52% da população do Estado, hoje
possui pouco mai~ de um 'lua-no dafi6pulação de
todo o Rio Grânde do Sul.

Em termos de desenvolvimento industri
al, as perdas foram também substanciais. Com efeito,
se a participação da Fronteira sul na produção indus
trial total do estado ficava, no ano de 1920, em torno
de 49% hoje não passa de 10%. Em 1940. a participa
ção do PIB da região, no PIB total do estado, era de
38%. Hoje, não passa de 17%.

Muitos são os motivos que podem ser
apontados como desencadeadores do processo eco
nômico e social da região sul do Rio Grande do Sul:



a) até cem por cento sobre máquinas, equipa
mentos, aparelhos, instrumentos e materiais, seus
respectivos acessórios, sobressalentes e ferramen
tas, destinado ao ativo imobilizado das empresas;

b) até noventa e cinco por cento sobre matéri
as-primas, partes, peças, componentes, conjuntos e
subconjuntos, acabados e semi-acabados, destina
dos à produção da empresa beneficiária e ao atendi
mento do mercado de reposição dos bens respecti
vos.

111- depreciação acelerada, calculada pela apli
cação da taxa de depreciação usualmente admitida,
multiplicada por dois, sem prejufzo da depreciação
normal das máquinas, aparelhos e instrumentos no
vos destinados ao uso na produção industrial e agro
industrial, incorporados ao ativo fixo da adquirente
até completar 10 (dez) anos da publicação desta Lei;

IV - isenção do adicional de frete para renova
ção da Marinha Mercante - ABMM;

V - redução do Imposto de Renda das pessoas
jurfdicas nos projetos de instalação, modernização,
ampliação ou diversificação, nos termos da Lei nO
9.532, de 10 de dezembro de 1997.

§ 1° As mercadorias produzidas, beneficiadas
ou industrializadas na Região da Fronteira Sul, quan
do safrem desta para qualquer ponto do território na
cional estarão sujeitas:

a) ao pagamento do imposto de circulação de
mercadorias, previsto na legislação em vigor, se não
contiverem qualquer parcela de matéria-prima ou
parte componente importado;

b) e ainda ao pagamento do imposto de impor
tação sobre as matérias-primas ou panes componen
tes importados, existentes no produto, com uma redu
ção percentual da alíquota de importação igual ao
percentual do valor adicionado no processo de indus
trialização local em relação ao custo total da merca
doria.

§ 2° Os prazos constantes da Lei nO 9.532, de 10
de dezembro de 1997, para a redução do Imposto de
Renda e adicionais não restitufveis, nos ter!11os do
PDRFS, passam a ser:

a) 75% (setenta e cinco por cento) da data de
publicação desta Lei até cinco anos depois:
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Art. 2° O PDRFS deverá promover o de- respectivos acessórios, sobressalentes e ferramen-
senvolvimento econômico e social da região pela tas, destinado ao ativo imobilizado das empresas;
atração de novos investimentos e estímulo à recupe- b) até cinqüenta por cento sobre os bens pro-
ração econômica e financeira dos empreendimentos duzidos. '
existentes, fazendo uso, entre outros definidos no re- 11 d çã d I t d I rt ã . 'd
gulamento, dos seguintes mecanismos: - re u o o mpos o e mpo aç o mCI en-

te:
I - concessão de beneffcios fiscais;
11 - linhas especiais de crédito;
111 - findo de desenvolvimento regional:
IV - apoio à criação de centros industriais e

agroindustriais;
V - investimentos públicos em setores e ativi

dades prioritárias.
Parágrafo único. A regulamentação dos

mecanismos previstos nos incisos deste artigo será
feita pelo colegiado constante do caput do art. 1°des
ta Lei.

Art. 3° A definição dos projetos prioritári~

os, no âmbito do PDRFS, levará em conta os seguin
tes critérios:

j -_o incremento_da_oferta de emprego e da ren
da na região;

11 - investimentos na formação e capacitação
escolar e profissional para o desenvolvimento inte
grado da região;

- - 1Tl:"" garantia dos direitostrabalhistas e conces
são de beneffcios sociais aos trabalhadores;

IV - preservação do meio-ambiente, recupera
ção das áreas desertificadas e exploração racional
dos recursos hfdricos;

V - incorporação de tecnologias de produto e
processo na produção compatrveis com o estado da
arte é da técnica, levando em conta, na medida do
possfvel, as tradições da economia regional e o uso
intensivo de insumos locais;

VI - nfveis crescentes de produtividade e com
petitividade;

___ VII - reinvestimentos de lucros na região.
Parágrafo único. Será dada preferência

a projetos de implantação de complexos e centros in
tegrados que tenham maiores efeitos diretos e indire
tos na economia regional.

Art. 4° Os projetos considerados prioritários no
ttmbito do PDRFS poderão, desde que atendam nfvel
de industrialização local campall"". com o processo produ
tivo básico, na firma do regulamento, fazer jus a: re
dução do Imposto sobre Produtos Industrializados in
cidente:

a) até cem por cento, sobre m quinas, equipa
mentos, aparelhos, instrumentos e materiais, sais
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b) 50% (cinqüenta por cento) por cinco anos a regulamento, pelo colegiado de representantes pre-
contar do perlodo decorrido, constante da alfnea an- visto no caput do art. 1° desta Lei, e operado pelo
terior, e Banco do Brasil, com o objetivo de financiar a recupe-

c) 25% (vinte e cinco por cento) por cinco anos a ração econômica da Região da Fronteira Sul do Esta-
contar do perlodo decorrido, constante da aHnea an- do do Rio Grande do Sul, incluindo a reestruturação
terior. produtiva das atividades industriais, agroindustriais e

§ 3° Para os efeitos desta Lei considera-se: agropecuárias, a renegociação das dIvidas das em-
a) produto industrializado, aquele resultante de p~esas e a implantação de projetos prioritários na re-

operações de transformação, beneficiamento, monta- glão.
gem e recondicionamento, como definidas na legisla- Parágrafo único. Os recursos do Fundo, a que
ção do Imposto sobre Produtos Industrializado, e se refere o caput, será formado por:

b) processo produtivo básico, ao conjunto mfni- a) recursos derivados do repasse semestral à
mo de operações, no estabelecimento fabril ou conta do Fundo de 5% (cinco por cento) do total das
agro-fabril, que caracteriza a efetiva industrialização isenções fiscais obtidas - empresas, de acordo com o
de determinado produto. art 4° desta Lei;

Art. 5° Os estabelecimentos oficiais de crédito b) dotações governamentais de origem federal
deverão, na forma do regulamento, estabelecer li- ou estadual, bem como auxflios, subvenções, contri-
nhas de financiamento próprias e favorecidas para os buições, doações de órgãos e entidades públicas ou
projetos de instalação, modernização, ampliação e di- privadas, nacionais ou estrangeiras;
versificação de empreendimentos no êmbito do c) recursos resultantes de incentivos instituldos
PDRFS. pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul; e

§ 1° As linhas de financiamento favorecidas de- d) outras fontes estabelecidas em consonância
verão ser sempre fixadas com a redução de um terço com a legislação vigente.
da .taxa mensal nominal mínima estabelecida para Art. 70 Ao colegiado de representantes do Poder
projetos dessa natureza. Executivo, do Governo do Estado do Rio Grande do

§ 2° Serão também abertas linhas de financia- Sul, dos empresários e dos trabalhadores, previsto no
mento favorecidas especfficas, desde que não passf- caput do art. 1°desta Lei, caberá:
veis de co~ertura por outros recursos a fundo perdi- a) indicar estudos de viabilidade técnica que
do, no âmbito do PDRFS, para: identifiquem oportunidades de investimentos, particu-

a) projetos de ~reservação am~iental, r~cupera- larmente nas áreas previstas no art. 5° desta Lei, que
ção de áreas desertificadas, regularização hldrográfi- melhor se adequem e aproveitem as potencialidades
ca e desenvolvimento de recursos hfdricos; da Região;

b) investi~ento.s n~ ár~a do turismo e de recu- b) encaminhar as decisões aos órgãos federais
peração do patrimônio histórico; responsáveis para que financiem, diretamente ou

c) aproveitamento e beneficiamento de recur- através de convênios com o Estado do Rio Grande do
sos minerais; Sul ou municfpios interessados da Região da Frontei-

d) aproveitamento de novas matrizes energéti- ra Sul, assistência técnica e consultoria gerencial e
cas da Região da Fronteira Sul, como o gás natural, mercadológica para a implantação dos empreendi-
entre outros; mentos industriais e agroindustriais, bem como os de-

e) novos investimentos, recuperação e manu- mais investimentos necessários em infra-estrutura
tenção da infra-estrutura de energia elétrica, de sa- Art. ao O Poder Executivo terá como diretriz,
neamento, de transportes, de comunicações, entre quando da elaboração dos orçamentos federais de in-
outras. vestimentos, especialmente nas áreas previstas no

f) apoio aos investimentos da agricultura famili- art. 5° desta Lei, bem como das empresas estatais, a
ar e de pequenos produtores rurais, incluindo escolas promoção do desenvolvimento da Região da Frontei-
para capacitação escolar e profissional, patrulhas ra Sul, de forma a dotar aquela Região de vantagens
agrfcolas para abertura e manutenção de estradas, comparativas para a absorção de novos empreendi-
açudes e obras afins, e colonização e reforma agrá- mentos.
ria. Art. 9° Os incentivos fiscais institufdos por esta

Art. 6° Fica criado o Fundo de Desenvolvimento lei não podem ser usufruídos cumulativamente com
da Região da Fronteira Sul, a ser gerido, na forma do outros idênticos, salvo quando autorizados em Lei.



Parágrafo único. São abrangidos pelo PDRFS
os municípios da região Sul do Estado do Rio Grande
do Sul, incluindo, conforme o regulamento as
sub-regiões, Campanha, Central, Centro-Sul, Fron
teiro Oeste, Sul, Vale do Rio Pardo e litoral.

Art. 2° O PDRFS deverá promover o desenvolvi
mento econômico e social da região pela atração de
novos investimentos e estímulo à recuperação eco
nômica e financeira dos empreendimentos existen
tes, fazendo uso, entre outras definidos no regula
mento, dos seguintes mecanismos:

I - concessão de benefícios fiscais;

I( -linhas especiais de crédito;
111 - fundo de desenvolvimento regional;

IV - apoio à criação de centros industriais e
agroindustriais;

V - investimentos públicos em setores e ativida
des prioritárias.

Parágrafo único. A regulamentação dos meca
nismos previstos nos incisos deste artigo será feita
pelo colegiado, constante do caput do art. 1° desta
Lei.

Art. 3° A definição dos projetos prioritários, no
âmbito do PDRFS, levará em conta os seguintes cri
térios:

1- o incremento da oferta de emprego e da ren
da na região;

1/ - investimentos na formação e capacitação
escolar e profissional para o desenvolvimento inte
grado da região;

11I - garantia dos direitos trabalhistas e conces
são de benefícios sociais aos trabalhadores;

IV - preservação do meio-ambiente, recupera
ção das áreas desertificadas e exploração racional
dos recursos hídricos;

V - incorporação de tecnologias de produto e
processo na produção compatíveis com o estado da
arte e da técnica, levando em conta, na medida do
posslvel, as tradições da economia regional e o uso
intensivo de insumos locaís;

rio.
Sala da Comissão, 20 de outubro de 1999. 

Deputado Valdeci Oliveira, Relator.
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Art. 10 Poder Executivo deverá enviar ao Con- representante do Ministério da Agricultura e do Abas-
gresso Nacional a estimativa de perda de receita fis- tecimento, um representante do Ministério do Desen-
cal relativa aos benefícios previstos nesta Lei. volvimento Indústria e Comércio Exterior, um repre-

Art. 11 O Poder Executivo regulamentará esta sentante do Ministério da Fazenda e um representan-
lei no prazo de noventa dias. te do Ministério da Ciência e Tecnologia; por um re-

Art. 12 Esta Lei entra em vigor na data de sua presentante do Governo do Estado do Rio Grande do
publicação. Sul; por um representante dos municípios da região;

Art. 13 Revogam-se as disposições em contrá- por um representante dos empresários e um repre
sentante dos trabalhadores da Região da Fronteira
Sul.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.203/97

Nos termos do art. 119, inciso, 1/, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 8-11-99, por cinco sessões.

Findo o prazo, não foram recebidas emendas ao
substitutivo.

Sala da Comissão, 18 de novembro 1999. 
Jorge Henrique Cartaxo, Secretário.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior,
em reunião ordinária realizada hoje, Aprovou, unanime
mente, o Projeto de Lei n° 3.203/97, com substitutivo, nos
termos do parecerdo relator, Deputado Valdeci Oliveira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Adolfo Marinho, Celso Giglio, Costa Ferreira, Dino Fer
nandes, Dr. Heleno, Gustavo Fruet, Iara Bemardi, Inácio
Arruda, João Castelo, João Mendes, Márcio Matos, Ma
ria do Carmo Lara, Miriam Reid, Pedro Femandes, Pro
fessor Luizinho, Sérgio Barcellos, Sérgio Novais, Valdeci
Oliveira, César Bandeira, Euler Morais, IIdefonça Cordei
ro, Juquinha, Nilmário Miranda, Ricardo Izar, Roberto
Pessoa, Sérgio Barros, Simão Sessim, Valdir Ganzer.

Sala da Comissão, 1° de dezembro de 1999. 
Deputado Inácio Arruda, Presidente.

Substitutivo Adotado Pela Comissão de Desen
volvimento Urbano e Interior

Estabelece programa de desenvolvi
mento da Região de Fronteira Sul e dá
outras providências.

O Congresso Nacional decreta
Art. 1° Fica criado o Programa de Desenvolvi

mento da Região da F.~.onteira Sul (PDRFS) a ser geri
do, na forma do regulamento, por um representante
do Ministério do Planejamento e Orçamento, por um



te:
a) até cem por cento Sobre máquinas, equipa

mentos, aparelhos, instrumentos e materiais, seus
respectivos acessórios, sobressalentes e ferramen
tas, destinado ao ativo imobilizado das empresas;

b) até noventa e cinco por cento sobre matéri
as-primas, partes, peças, componentes, conjuntos e
subconjuntos, acabados e semi-acabados, destina
dos à produção da empresa beneficiária e ao atendi
mento do mercado de reposição dos bens respecti
vos.

111 - depreciação acelerada, calculada pela apli
cação da taxa de depreciação usualmente admitida,
multiplicada por dois, sem prejuízo da depreciação
normal das máquinas, aparelhos e instrumentos no
vos destinados ao uso na produção industrial e agro
industrial, incorporados ao ativo fixo da adquirente
até completar 10 (dez) anos da publicação desta Lei;

IV - isenção do adicional de frete para renova
ção da Marinha Mercante - AFRMM;

V - redução do Imposto de Renda das pessoas
jurídicas nos projetos de instalação, modernização,
ampliação ou diversificação, nos termos da Lei n°
9.532, de 10 de dezembro de 1997.

§ 1° As mercadorias produzidas, beneficiadas
ou industrializadas na Região da Fronteira Sul, quan
do saírem desta para qualquer ponto do território na
cional estarão sujeitas:

a) ao pagamento do imposto de circulação de
mercadorias, previsto na legislação em vigor, se não
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VI - níveis crescentes de produtividade e com- contiverem qualquer parcela de matéria-prima ou
petitividade; parte componente importado;

VII- reinvestimentos de lucros na região. b) e ainda ao pagamento do imposto de impor-
Parágrafo único. Será dadaD,referência a proje- tação sobre as matérias-primas ou partes compo-

tos de implantação de complexos e centros integra- nentes importados, existentes no produto, com uma
dos que tenham maiores efeitos diretos e indiretos na redução percentual da alíquota de importação igual
economia regional. ao percentual do valor adicionado no processo de in-

Art. 4° Os projetos considerados prioritários no dustrialização local em relação ao custo total da mer-
âmbito do PDRFS poderão, desde que atendam nível cadoria.
de industrialização local compatível com o processo § 2° Os prazos constantes da Lei nO 9.532, de 10
produtivo básico, na forma do regul2']!' ,ento, fazer jus de dezembro de 1997, para a redução do Imposto de
a: Renda e adicionais não restituíveis, nos termos do

I - redução do Imposto sobre Produtos Industri- PDRFS, passam a ser:
alizados incidehte: a) 75% (setenta e cinco por cento) da data de

a) até cem por cento, sobre máquinas, equipa- publicação desta Lei até cinco anos depois;
mentos, aparelhos, instrumentos e materiais, seus b) 50% (cinqüenta por cento) por cinco anos a
respectivos acessórios, sobressalentes e ferramen- contar do período decorrido, constante da alínea an-
tas, destinado ao ativo imobilizado das empresas; terior; e

b) até cinqüenta por cento, sobre os bens pro- c) 25% (vinte e cinco por cento) por cinco anos a
duzidos. contar do período decorrido, constante da alínea an-

Il- redução do Imposto de Importação inciden- terior.
§ 3° Para os efeitos desta Lei considera-se
a) produto industrializado, aquele resultante de

operações de transformação, beneficiamento, monta
gem e recondicionamento, como definidas na legisla
ção do Imposto sobre Produtos Industrializado, e

b) processo produtivo básico, ao conjunto míni
mo de operações, no estabelecimento fabril ou agro
fabril, que caracteriza a efetiva industrialização de de
terminado produto.

Art. 5° Os estabelecimentos oficiais de crédito
deverão, na forma do regulamento, estabelecer li
nhas de financiamento próprias e favorecidas para os
projetos de instalação, modernização, ampliação e di
versificação de empreendimentos no âmbito do
PDRFS.

§ 1° As linhas de financiamento favorecidas de
verão ser sempre fixadas com a redução de um terço
da taxa mensal nominal mínima estabelecida para
projetos dessa natureza.

§ 2° Serão também abertas linhas de financia
mento favorecidas específicas, desde que não passí
veis de cobertura por outros recursos a fundo perdi
do, no âmbito do PDRFS, para:

a) projetos de preservação ambiental, recupera
ção de áreas desertificadas, regularização hidrográfi
ca e desenvolvimento de recursos hídricos;

b) investimentos na área do turismo e de recu
peração do patrimônio histórico;

c) aproveitamento e beneficiamento de recur
sos minerais;



Sala da Comissão, 1° de dezembro de 1999. 
Deputado Inácio Arruda, Presidente.

O PL n° 3.203, de 1997, de autoria do Deputado
Nelson Marchezan, visa criar o Programa de Desen
volvimento da Região de Fronteira Sul, no Rio Grande
do Sul - PDRFS - gerido pelo Poder Executivo.

A fim de recuperar o desenvolvimento na Re
gião de Fronteira Sul do Rio Grande do Sul, composta
das sub-regiões da Campanha, Central, Centro-Sul,
Fronteira Oeste, Sul e Vale do Rio Pardo, o Projeto de

Nos termos do art. 119, caput, " do Regimento
Interno da Cêmara dos Deputados, o Senhor Presi
dente determinou a abertura e divulgação - na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentaçao de emendas, a partir de 27-3-00, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 5 de abril de 2000. - Apare
cida de Moura Andrade, Secretária.

I - Relatório

PROJETO DE LEI N° 3.203/97

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E
COM~RCIO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

rio.
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d) aproveitamento de novas matrizes energéti- ra Sul, assistência técnica e consultoria gerencial e
cas da Região da Fronteira Sul, como o gás natural, mercadológica para a implantação dos empreendi-
entre outros; mentos industriais e agroindustriais, bem como os de-

e) novos investimentos, recuperação e manu- mais investimentos necessários em infra-estrutura.
tenção da infra-estrutura de energia elétrica, de sa- Art. 8° O Poder Executivo terá como diretriz,
neamento, de transportes, de comunicações, entre quando da elaboração dos orçamentos federais de in-
outras. vestimentos, especialmente nas áreas previstas no

f) apoio aos investimentos da agricultura famili- art. 5° desta Lei, bem como das empresas estatais, a
ar e de pequenos produtores rurais, incluindo escolas promoção do desenvolvimento da Região da Frontei-
para capacitação escolar e profissional, patrulhas ra Sul, de forma a dotar aquela região de vantagens
agrrcolas para abertura e manutenção de estradas, comparativas para a absorção de novos empreendi-
açudes e obras afins, e colonização e reforma agrá- mentos.
ria. Art. 9° Os incentivos fiscais instituídos por esta

Art. 6° Fica criado o Fundo de Desenvolvimento Lei não podem ser usufruídos cumulativamente com
da Região da Fronteira Sul, a ser gerido, na forma do outros idênticos, salvo quando autorizados em Lei.
regulamento, pelo colegiado de representantes pre- Art. 10. O Poder Executivo deverá enviar ao
visto no caput do art. 1° desta Lei, e operado pelo Congresso Nacional a estimativa de perda de receita
Banco do Brasil, com o objetivo de financiar a recupe- fiscal relativa aos benefícios previstos nesta Lei.
ração econômica da Região da Fronteira Sul do Esta- Art. 11. O Poder Executivo regulamentará esta
do do Rio Grande do Sul, incluindo a reestruturação lei no prazo de noventa dias.
produtiva das atividades industriais, agroindustriais e Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua
agropecuárias, a renegociação das dívidas das em- publicação.
presas e a implantação de projetos prioritários na re- Art. 13. Revogam-se as disposições em contrá-
gião.

Parágrafo único. Os recursos do Fundo, a que
se refere o caput, será formado por:

a) recursos derivados do repasse semestral à
conta do Fundo de 5% (cinco por cento) do total das
isenções fiscais obtidas pelas empresas, de acordo
com o art. 4° desta Lei;

b) dotações governamentais de origem federal
ou estadual, bem como auxllios, subvenções, contri
buições, doações de órgãos e entidades públicas ou
privadas, nacionais ou estrangeiras;

c) recursos resultantes de incentivos instituídos
pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, e

d) outras fontes estabelecidas em consonência
com a legislação vigente.

Art. 7° Ao colegiado de representantes do Poder
Executivo, do Governo do Estado do Rio Grande do
Sul, dos empresários e dos trabalhadores, previsto no
caput do art. 1°desta Lei, caberá

a) indicar estudos de viabilidade técnica que
identifiquem oportunidades de investimentos, particu
larmente nas áreas previstas no art. 6° desta Lei, que
melhor se adequem e aproveitem as potencialidades
da região;

b) encaminhar as decisões aos órgãos federais
responsáveis para que financiem, diretamente ou
através de convênios com o Estado do Rio Grande do
Sul ou municípios interessados da Região da Frontei-



De fato, a região a que se destina o programa é
uma das regiões mais empobrecidas do País. As ci
dades da metade_sul_dã Rio Grande do Sul apresen
tam índices de desenvolvimento humano -IDH - se
melhantes aos registrados no Nordeste. Com efeito,
cidades como Dom Feliciano, com IDH 0,568, São
José do Norte, 0,542 e Santana da Boa Vista, com
0,541 aproximam-se da média das cidades do Nor
deste de 0,508 e criam um fosso entre os índices
apresentados no norte do Estado, que variam em tor
no de 0,793 (Canoas) a 0,834 (Feliz).*

Esta discrepância tem causado, nas últimas dé
cadas, um grave êxodo em busca de melhores opor
tunidades. A metade sul que tem 56,6% da área do
Estado e já teve 52% de sua população, hoje possui
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Lei em apreço propõe a utilizpção de um conjunto de apenas 25,8% da população estadual. Outra decor-
mecanismos de incentivo, de natureza fiscal e tributá- rência da defasagem econômica e da carência de
ria e, também, de linhas de crédito favorecidas, entre empregos é a crescente favelização das maiores ci-
outros. dades da região (Pelotas, Rio Grande e Bagé).

Integra, ainda, a proposição, a criação do Fundo Os dados acima são uma pequena mostra da
de Capitalização da Região da Fronteira Sul, formado pertinência do Projeto de Lei n° 3.203/97. O substituti-
de verbas do orçamento fiscal da União e da emissão vo apresentado pelo ilustre deputado Valdeci Oliveira,
especial de títulos da dívida pública federal. O fundo acrescenta importantes melhoras em objetividade e
sob a gerência do Banco do Brasil é destinado, se- alcance social a proposta original, portanto, a sua
gundo seu autor, a financiar a reestruturação produti- adoção pela Comissão de Desenvolvimento Urbano e
va, a renegociação das dívidas das empresas e a im- Interior não foi obra do acaso.
plantação dos projetos prioritários para a região. O Substitutivo adotado pela Comissão que an-

O autor afirma que as peculiaridades da Região tecede o nosso voto, modificou substancialmente o
da Fronteira Sul, tais como a estagnação e a falta de PL original, em diversos pontos. Das modificações
dinamismo da economia, as razões históricas que pri- propostas, destaca-se a fixação dos parâmetros ad-
orizaram a segurança nacional em detrimento do de- ministrativos e gerenciais do PDRFS, antes sujeitos a
senvelvimento e a similaridade com a base econômi- definição do Poder Executivo, passam, no substituti-
ca do Mercosul, justificam uma ação particularizada vo, para a gerência colegiada integrada de membros
do governo federal. dos Ministérios do Planejamento; da Agricultura e

O ilustre Deputado Marchezan entende que a Abastecimento; do Desenvolvimento, Indústria e Co-
implementação do PDRFS, terá o condão 'de modifi- mércio; da Fazenda; de Ciência e Tecnologia; do Go-
car a história recente da região e, em poucos anos, verno do Estado do Rio Grande do Sul e de represen-
permitir a auto-sustentabilidade de seu desenvolvi- tantes dos municípios, dos empresários e dos traba-
mento. Por essa razão limita os benefícios do progra- Ihadores da região.
ma de incentivos em dez anos. O colegiado do PDRFS, segundo o substitutivo,

Em s~u tr~mite regular o Projeto de Lei foi apre- terá ainda a competência de ampliar a definição das -
ciado na Comissão de Desenvolvimento Urbano e prioridades elencadas no PL.
Interior, onde não recebeu propostas de emendas, to- Entendo bastante salutar a transformação do
davia, .na .ap~eciação do relat~r, ~ ilustre Deputad? fundo de capitalização: além da ampliação das fontes
V~ldecl OIJ~elra, mereceu sub~tl~utIVO, que, por unam- de recursos, a gerência do colegiado e operação pelo
midade, fOI adotado pela Comissão. Banco do Brasil se constituem importantes avanços

Na presente Comissão de Economia, Indústria em relação a disposição original, possibilitando ao
e Comércio, findo o pfa-ze regimental, não foram apre- Fundo alcançar maior autonomia e viabilidade.
sentadas emen~as. Além das sub-regiões apresentadas no PL ori-

É o relatório. ginal, o relator adiciona também o litoral à Região da
11 - Voto do Relator Froteira sul, o que é louvável, pois o litoral sul apre

senta municípios extremamente necessitados dos in
centivos propostos no PL 3.203/97.

O substitutivo, por sua-vez, resgata um enfoque
mais social às prioridades do PDRFS, como o incre
mento da oferta de emprego, o investimento na for
mação e capacitação, a garantia dos direitos traba
lhistas, a preservação do meio ambiente e o reinvesti
mento de lucros na região, entre outros.

Por todas as razões apontadas, voto pela apro
vação do Projeto de Lei nO 3.203 de 1997, nos termos
do substitutivo apresentado pela Comissão de De
senvolvimento Urbano e interior.

É como voto
Sala da Comissão, em 17 de maio de 2000.

Deputado Luiz Mainardi, Relator.
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* O IDH é O Indice calculado tomando por base a
ponderação de indicadores de renda, educação, in
tancia, habilitação e longecidade.

111 - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou una
nimemente o Projeto de Lei nO 3.203-N97, com ado
ção do substitutivo apresentado pela Comissão de
Desenvolvimento Urbano e Interior, nos termos do
parecer do Relator, Deputado Luiz Mainardi.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Enio Bacci - Presidente; João Sampaio, João

Pizzolatti e Paulo Octávio - Vice-Presidentes; Alex
Canziani, AntOnio Valle, Clementino Coelho, Edison
Andrino, Emerson Kapaz, Francisco Garcia, João
Caldas, José Machado, Júlio Redecker, Jurandil Jua
rez, Lidia Quinan, Luiz Mainardi, Márcio Fortes, Maria
Abadia, Nelson Proença, Ricardo Ferraço, Roberto
P.-essoa, Ronaldo Vasconcellos, Rubem Medina, Ru
bens Bueno e Zaire Rezende.

Sala da Comissão, 14 de junho de 2000. - De
putado Enio Baccio, Presidente.

PROJETO-DE-L-Et{fl- 3-.892.;;;;A,-oe 1997
(Do Sr. Marcelo Barbieri)

Dispõe sobre a oficialização no ter
ritório nacional do "Hino à Negritute";
tendo parecer da Comissão de Educa
ção, Cultura e Desporto, pela rejeição,
com voto em separado do Deputado
Agnelo Queiroz (relator: Dep. Gilmar
Machado).

(As Comissões de Educação, Cultura e Despor
to; e de Constituição e Justiça e de Redação (art. 54)
- art. 24, 11).

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial
11- Na Comissão de Educação, Cultura e Des-

porto:
- termo de recebimento de emendas - 1998
- termo de recebimento de emendas - 2000
- parecer do Relator
- parecer da Comissão
- voto em separado
O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 Fica oficializado, no Território Nacional, o

"Hino à Negritude" de autoria do Professor Eduardo
de Oliveira.

Parágrafo Único. O "Hino à Negritude" deverá ser
entoado em todas as solenidades dirigidas à raça negra.

Art. 20 O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de 90 (noventa) dias, contados da promul
gação.

Art. 30 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogados as disposições em contrário.

Justificação

Em virtude da trajetória do negro na formação
da sociedade brasileira e da inexistência de simbolos
que enalteçam e registrem este sentimento de frater
nidade entre as diversas etnias que compõe a base
da população brasileira. Proponho o presente Projeto
que visa principalmente preencher esta lacuna e ofici
alizar esta peça clvica Iltero-musical, como uma mar
ca de reconhecimento de tudo que os negros fizeram
e fazem pelo Brasil.

Sala das sessões, 20 de novembro de 1997. 
Marcelo Barbieri, Deputado Federal - PMDB/SP.

HINO ANEGRITUDE
(C~ntico à Africanide Brasileira)

Sob o céu cor de anil das Américas
Hoje se ergue um soberbo perfil.
E u'a imagem de luz
Que em verdade, traduz
A história do Negro no Brasil.
Este povo, em passadas intrépidas,
Entre os povos valentes se imp6s.
Com fúria dos leões
Rebentando grilhões
Aos tiranos se contrap6s.

(bis)

Ergue a tocha no alto da glória
Quem herói, nos combates, se fez
Pois, que as páginas da história,
São galardões aos negros de altivez.

11

Levantado no topo do séculos,
Mil batalhas viris sustentou,
Este povo imortal
Que não encontra rival,
Na trilha que o amor lhe destinou.
Belo e forte, na tez cor de ébano
Só lutando se sente feliz.
Brasileiro de escol



DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOSJunho de 2000

Luta de sol a sol
Para o bem de nosso País.

(Bis)
111

Dos palmares, os feitos hist6ricos
São exemplos da eterna lição
Que, no solo tupi,
Nos legara Zumbi,
Sonhando com a libertação.
Sendo filhos, também da mãe Africa,
Aruanda dos Deuses da Paz.
No Brasil, este AX~
Que nos mantém de pé
Vem da força dos Orixás.
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(Bis)
IV

Que saibamos guardar estes símbolos
De um passado de her6ico labor.
Todos numa s6 voz,
Bradam nossos av6s:
Viver é lutar com destemor.
Para frente marchamos impávidos
Que a vit6ria nos há de sorrir.
Eia, pois, cidadãos
Somos todos irmãos
Conquistando o melhorporvir.

(bis)

(Letra e Música de EDUARDO DE OLIVEIRA)

t~ant~co a.Afr~canl~üde Uraslle~r~)

r.etra e MÚS1Cll de
"Neqro Axé dividido com carinho••• " I:DUI\l\DO DE OLIVEIRA

"

--I-:c- '
\. I--- ~ 54 I
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11- VOTO DO RELATOR

Éfato inconteste que o Brasil é um Pais multirí'a
cial, marcado por forte diversidade étnico-eultural, re
sultado de nossa formação histórico-social. Nesse
contexto, sobressai-se a matriz de origem africana
como elemento fundamental de constituição da naci
onalidade brasileira. Somos o segundo Pais do mun
do em população negra, perdendo a primeira posição
para uma nação do continente africano, no caso, a Ni
géria.

O legislador constituinte teve a sensibilidade po
lítica para insculpir, na carta constitucional, diversos
artigos em que se reconhece a pluralidade étnica de
nosso País e a necessidade de uma legislação, que
dê conta das diferentes etnias que contribuíram para
a formação da sociedade brasileira. Além de capítulo
específico dedicado às populações indígenas (Capi
tulo VIII da Ordem Social), podemos, sucintamente,
mencionar alguns artigos do texto constitucional, que
tratam de outras etnias:

- A proteção do Estado para com as manltesta
ções afro-brasileiras, e das dE::: outros grupos partici-

O Projeto de Lei n03.892, de 1997, de autoria do
nobre Deputado Marcelo Barbieri, objetiva oficializar,
em todo o território nacional, o "Hino à Negritude", de
autoria do Professor Eduardo Oliveira. Tal hino deve
rá ser entoado em todas as solenidades dirigidas à
raça negra. Na sua justificação, o Deputado ressalta
a inexistência de simbolos do segmento negro, que
venham enaltecer a importância dessa etnia na for
mação do povo brasileiro.

O projeto de lei foi, inicialmente, apresentado na
legislatura passada sem ter sido apreciado no âmbito
dessa Comissão. Neste sentido, foi arquivado nos
termos do art. 105 do Regimento Interno, tendo sido,
posteriormente, desarquivado no inicio da atuallegis
latura.

Não foram apresentadas emendas no prazo re
gimental. Coube-nos, desta vez, a incumbência da
elaboração do parecer de mérito, por designação da
Presidência da CECD.

É o Relatório.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.892, DE 1997

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1°, do art.
166, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
o Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgação

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasflia - DF
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para
DESPORTO apresentação de emendas ao projeto, a partir de 29

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS de março de 2000, po~ cinco sessões. Esg.otado o
. ?" prazo, não foram recebidas emendas ao ProJeto.

PROJETO DE LEI N° 3.892, DE 1997 Sala da Comissão, 6 de abril de 2000 - Carla

Nos termos do art. 119, caput, " do Regimento Rodrigues de Medeiros, Secretária.

Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente 1- RELATÓRIO
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas ao projeto, a partir de 2 de abril de 1998, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebi
das emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 16 de abril de 1998 - Carla
Rodrigues de Medeiros, Secretária-Substituta.

Defiro o desarquivamento, nos termos
do art. 105 do RICD, dos Projetos de Lei nOs
862/95, 1.917/96, 3.891/97 e 3.892/97. Qu
anto as demais proposições indefiro, por já
se encontrarem arquivadas definitivamente.
Oficie-se e, após, publique-se. - Em
15-6-99.

OFICIO BSB N° 307/99

Brasflia - DF, 10 de junho de 1999.

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, venho solici

tar a Vossa Excelência a gentileza de providenciar o
desarquivamento dos seguintes Projetos de minha
autoria: PDC 122/91, PL 227/91, PL 378/91, PL

445/91, PL 862/95, PL 868/91, PL 1.056/95, PL
1.381/91, PL 1.403191, PL 1.712191, PL 1.740/91, PL
1.765/91, PL 1.917/96, PL2.880/92, PL3.057/92; PL
3.444/92, PL 3.445/92, PL 3.891/97, PL 3.892/97, PL
3.924/93.

Agradeço antecipadamente a atenção dispen
sada e na oportunidade, renovo meus protestos de
elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente, - Marcelo Barbieri, Deputado
Federal - PMDB/SP.



111 - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje rejeitou, unani
memente, o Projeto de Lei n° 3.892/97, nos termos do
parecer do relator, Deputado Gilmar Machado. O De
putado Agnelo Queiroz apresentou voto em separa
do.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Pedro Wilson, Presidente; Gilmar Machado, Mansa
Serrano, Vice-Presidentes; Ademir Lucas, Atila Lira,
Bonifácio de Andrada, Celcita Pinheiro, Éber Silva,
Eduardo Seabra, Esther Grossi, Flávio Arns, João
Matos, Jonival Lucas Júnior, Maria Elvira, Nice Lo
bão, Osvaldo Coelho, Paulo Lima, p'i' 7ael Greca, Re
nato Silva, Walfrido Mares Guia, Zé ';ornes da Ro
cha, Joel de Holanda e Rita Camata.

Sala da Comissão, 14 de junho de 2000. - De
putado Pedro Wilson, Presidente.

VOTO DO DEPUTADO AGNELO QUEIRÓZ

Considerando as questões colocadas pelo
Excelentissimo Relator e analisando também a justifi
cativa do Autor deste projeto de lei, gostaria de colo
car que considero nobres os propósitos do projeto,
que são os de homenagear uma grande parte do Bra
sil foi e é, tão importante na nossa sociedade.

Infelizmente, esse reconhecimento nã(J se faz
por todos, pelo simples fato de que a grandc' ni~ssa

que forma a população brasileira não têm ac ,;so à
cultura. Ao meu ver seria, a oficialização deste I Hno à
Negritude, uma forma de popularizar a importância do
Negro a todos, e principalmente aos estudantes, se
jam de ensino fundamental, médio ou outros.

E embora o Legislador Constituinte Originário
tenha reconhecido a importãncia que teve a pluralida
de étnica de nosso PaIs, como bem lembra o Relator,
em seu voto; não acredito que apenas os dispositivos
constitucionais sejam suficientes, tanto que o mesmo
legislador deixou um grande espaço para a regula
mentação, e feitura de outras leis que objetivassem a
divulgação e o reconhecimento dos indios e dos Ne
gros em nosso PaIs.
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pantes do processo civilizatório nacional (Ad. 215, § curso ou seleção), onde um maior número dE) pesso-
1°); as possa participar e a escolha possa ser feita por

- A fixação, por lei, de datas comemorativas de uma comissão especializada no assunto.
significação para os diferentes segmentos étnicos na- Em face ao exposto e ressalvando-se as inten-
cionais (art. 215, § 2°); çôes do Deputado Marcelo Barbieri no reconheci-

- O Patrimônio Cultural Brasileiro constituldo mento e valorização da etnia negra, manifesta-
por bens, que sejam portadores de referência à iden- mo-nos pela rejeição da presente proposição.
tidade, à ação e à memória dos diferentes grupos for- Sala da Comissão, 14 de junho de 2000. - De-
madores da sociedade brasileira (art. 216, caput); putado Gilmar Machado, Relator.

- O tombamento de todos os documentos e slti
os detentores de reminiscências históricas dos anti
gos quilombos (art. 216, § 5°)
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COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

Nos termos do art. 119, caput, " do Regimen
to Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 1°-6-99, por cin
co sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 10 de junho de 1999. - Ruy
Omar Prudêncio da Silva, Secretário.
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- termo de recebimento de emendas ao substi-

tutivo
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão
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No que diz respeito à escolha específica deste Tributação, pela não implicação deste e do de n°
Hino, pode ser justificada, uma vez que já existe uma 840/99, apensado, com aumento ou diminuição da
tradição em tomo do mesmo datada desde 1974 receita ou da despesa públicas, não cabendo pro-
quando por meio de lei estadual foi instituído pela pri-. nunciamento quanto à adequação financeira e orça-
meira vez. Desde então este hino vem se tomando mentária, pela adequação financeira e orçamentária
cada vez mais divulgado e pela via legislativa, do PL nO 1.035/99, apensado, e do substitutivo da
têm-se: 17 (dezessete) cidades no País que escolhe- Comissão de Viação e Transportes e, no mérito,
ram este hino, pela aprovação deste e do de n° 1.035/99, apensa-

por meio de leis municipais; além de dois esta- do, na forma do substitutivo da Comissão de Viação
dos brasileiros - São Paulo e Mato Grosso - por meio e Transportes, e pela rejeição do de nO 840/99,
de leis estaduais. E ainda, em fase de tramitação, po- apensado (Relator: DEP. JOSÉ MILlTÃO).
dem ser citados os estados de Alagoas e mais duas (ÀS COMISSÕES DE VIAÇÃO E
grandes metrópoles brasileiras como a cidade do Rio TRANSPORTES; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
de Janeiro e Belo Horizonte (dentre outras). E o que (MÉRITO); E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
se tem observado é uma grande aceitação destas leis REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24,11)
- e sem manifestações - quer de grupos, quer isola- *Projeto inicial publicado no OCO de 11-5-99

das. _ Projetos apensados: PL nO 840/99 (COO de
Quanto às entidades representativas do seg- 24-6-99) e PL nO 1.035199 (OCO de 10-6-99)

mento negro no Brasil, não acredito, pessoalmente,
que haveria alguma oposição, principalmente no que SUMÁRIO
diz respeito a letra da música, a qual trata dos aspec- PARECER DA COMISSÃO DE VIAÇÃO E
tos históricos e sociais, mais marcantes dentro de um TRANSPORTES
espírito de profunda fraternidade, nos quais a partici
pação do negro foi e é de suma importância. Entre
tanto, nada impede que por meio de um consenso
desta comissão possamos ouvir os representantes
destas instituições.

Por último, com todo o respeito que merece o
Nobre Relator, gostaria de expressar que a via legis
lativa é sem sombr-a-de-Gúvidas 'um processo demo
crático. E que nós, enquanto Deputados Federais,
somos detentores de mandatos que nos qualificam
como procuradores do povo. Portanto, dizer que a
via legislativa não é um processo democrático seria
negar a existência da própria democracia.

Sendo assim, voto favoravelmente ao projeto
por entendê-fo--perfeitamertte-viável, democrático e
capaz de homenagear, a nível nacional, um dos seg
mentos mais importantes da sociedade brasileira,
que é a Raça Negra.

Sala da Comissão, de 14 de junho de 2000. 
Deputado Agnelo Queirõz.

*P.ROJETO DE LEI-",o~646-B, DE 1999
.- (Do Sr. lédio Rosa)

Altera o art. 320 da Lei n° 9.503, de 23 de se
tembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro; tendo pareceres: da Comissão de Viação
e Transportes, pela aprovação deste e do de nO
1.035/99, apensado, com substitutivo, e pela rejei
ção do de nO 840/99, apensado (Relator: DEP.
ROMEU QUEIROZ); e da Comissão de Finanças e
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1- RELATÓRIO

o presente projeto de lei altera o art. 323 do Có
digo de Trânsito Brasileiro, cujo dispositivo trata da
aplicação da receita arrecadada com as multas de
trânsito.

Por essa proposição o caput do art. 320 deter
mina que a receita arrecadada com a cobrança de
multas de trânsito.

será aplicada, exclusivamente, também na deli
mitação de ciclofaixas e construção de ciclovias, além
do que já era previsto pelo Código, ou seja, sinaliza
ção, engenharia de tráfego, policiamento, fiscaliza
ção e educação de trânsito.

Em sua justificação o autor argumenta que ape
sarde

o Código de Trânsito ter disposto sobre o uso de
bicicletas no trânsito, o tráfego urbano ainda se apre
senta como uma série ameaça aos ciclistas, e que se
ria necessário, para a .sua segurança, garantir os re
cursos necessários para a delimitação de ciclofaixas
e construção de ciclovias.

A este PL nO 646/99 foram apensos:

1. O PL n° 1.035/99, que estabelece que o per
centual de trinta por cento do valor das multas de
trânsito arrecadadas será depositado mensalmente
na conta de fundo de âmbito nacional destinado á se
gurança e educação de trânsito. Determina, ainda,
que metade desse referido valor depositado será,
obrigatoriamente, utilizado para financiar programas
de educação para o trânsito-em escolas da redepúbli
ca de ensino.

2. O PL nO 840/99 que determina o repasse aos
municfpios onde ocorreram as infrações, de 25% do
valor das multas de trânsito arrecadadas pelos esta
dos, para custear despesas decorrentes do tratamen
to de vítirr'3S de acidentes de trânsito.

Cabe a esta Comissão de Viação e Transportes
emitir parecer sobre o mérito da proposição principal
e das apensadas.

11- VOTO DO RELATOR

A proposta constante do r\. I," C-::.'9P _..- ~ro

põe que a delimitação de ciclofaixas e ~ .•"'L1 Uyav

de ciclovias sejam custeadas pelas receitas arreca
dadas com as multas de trânsito parece inadequada,
já que nem toda cidade, por suas condições topográ
ficas, poderá implantar um sistema de ciclovias.

Fixar essa obrigatoriedade para a aplicação da
receita arrecadada com as multas seria incorrer em
um equívoco pois estaria limitando o uso dos recur-

sos para algo muito específico nem sempre possível
de ser aplicado.

Não descartamos a importância das ciclovias e
nem dos passeios de pedestres, daí que para não de
ixar a proposta muito restrita sugerimos que a ela seja
dada uma nova redação.

No que concerne á proposta do PL nO 840/99, a
sugestão do repasse aos municfpios onde ocorreram
as infrações, de 25% dos recursos arrecadados pelos
estados, nos parece que seja um tanto complicada de
operacionalizar e de fiscalizar ou controlar o destino
desses recursos.

Quanto á questão da alteração do percentual a
ser depositado na conta do FUNSET - Fundo Nacio
nal de Segurança e Educação de Trânsito, a partir do
valor arrecadado com as multas de trânsito, e que
metade desse valor seja utilizado e Educação de
Trânsito, a partir do valor arrecadado com as multas
de trânsito, e que metade desse valor seja utilizado
para financiar programas de educação de trânsito,
como está sendo proposto pelo PL nO 1.035/99, temos
a considerar o seguinte:

Um dos principais objetivos do Código de Trân
sito Brasileiro foi a educação de trânsito. O que ve
mos é que pouco se tem investido nisso. Quase não
se vêm campanhas maciças de segurança de trânsi
to. E a educação de trânsito tem que acompanhar a
educação formal do cidadão. Para isso são necessá
rios mais recursos destinados a estas ações.

Nesse caso, somos de acordo com o que pro
põe o PL

n° 1.035/99, só que consideramos o percentual
de excessivo. Será suficiente se ficarmos com 20%
para o Funset, de formas que se possa investir nas
vias de circulação de pedestres e ciclos, e metade do
valor correspondente aos 20%, a ser aplicado em
educação de trânsito.

Pelo exposto, somos pela rejeição do PL n°
840/99 aprovação do PL nO 646/99 e do PL nO
1.035/99, na forma do Substitutivo que apresenta
mos.

Sala da Comissão, 27 de setembro de 1999. 
i1eoutr .... '" ~omeu Queiroz, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 646, DE
1999

Dá nova redação ao art. 320 da Lei
nO 9.503, de 1997, que institui. o Código
de Trânsito Brasileiro.

O Congresso Nacional decreta:
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de Trânsito Brasileiro.

O Congresso Nacional decreta:



PROJETO DE LEI N° 646-A/99

Nos termos do ad. 119, I, do Regimento interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determi
nou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das Co-

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Dá nova redação ao art. 320 da Lei
nO 9.503, de 1997, que institui o Código
de Trânsito Brasileiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 320 da Lei n° 9.503, que institui o

Código de Trânsito Brasileiro, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 320. A receita arrecadada com a cobrança
de multas de trânsito será aplicada, exclusivamente,
em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, de
limitação e tratamento de faixas de circulação de pe
destres e ciclos, policiamento, fiscalização e educa
ção de trânsito.

§ 1° Os órgãos responsáveis pela arrecadação
de multas de trânsito ficam obrigados a publicar, men
salmente, em pelo menos um jornal de grande circu
lação em cada estado e no Distrito Federal, o total de
recursos auferidos no mês anterior.

§ 2° O percentual de 20% (vinte por cento) do
valor das multas de trânsito arrecadadas será deposi
tado, mensalmente, na conta do FUNSET - Fundo
Nacional de Segurança e Educação de Trânsito.

§ 3° Metade do valor depositado na forma do pa
rágrafo anterior será obrigatoriamente utilizado para
financiar programas de educação para o trânsito em
escolas da rede pública de ensino." (NR)

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sela da Comissão, 24 de novembro de 1999. 
Deputado Marcelo Teixeira, Presidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
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Art. 1° O artigo 320 da Lei nO 9.303/97, que insti- Eliseu Resende, [gor Avelino, IIdefonço Cordeiro,
tui o Código de Trânsito Brasileiro passa a vigorar Leal Varella, Alberto Mourão, Domiciano Cabral, Edi-
com a seguinte redação: nho Araújo, Glycon Terra Pinto, João Henrique, Alor-

"Art. 320. A receita arrecadada com a cobrança zio Santos, Chiquinho Feitosa, Feu Rosa, Romeu Qu-
de multas de trânsito será aplicada, exclusivamente, eiroz, Srlvio Torres, Neuton Lima, Luiz Sérgio, Phile-
em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, de- mon Rodrigues, Teima de Souza, Wellington Dias,
limitação e tratamento de faixas de circulação de pe- João Tota, Dumo Pisaneschi, Luís Eduardo, Gonzaga
destres e ciclos, policiamento, fiscalização e educa- Patriota, Pedro Chaves, Eujácio Simões, Barbosa
ção de trânsito. Neto, Carlos Dunga, Jorge Costa, Basmo Vilani e Au-

§ 1° Os órgãos responsáveis pela arrecadação gusto Nardes.
de multas de trânsito ficam obrigados a publicar, men- Sala da Comissão, 24 de novembro de 1999. -
salmente, em pelo menos um jornal de grande circu- Deputado Marcelo Teixeira, Presidente.
lação em cada estado e no Distrito Federal, o total de
recursos auferidos no mês anterior.

§ 2° O percentual de 20% (vinte por cento) do
valor das multas de trânsito arrecadadas será deposi
tado, mensalmente, na conta do FUNSET - Fundo
Nacional de Segurança e Educação de Trânsito.

§ 3° Metade do valor depositado na forma do pa
rágrafo anterior será obrigatoriamente utilizado para
financiar programas de educação para o trânsito em
escolas da rede pública de ensino." (NR)

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala da Comissão, 27 de outubro de 1999. 
Deputado Romeu Queiroz, Relator.

TERMO DE'RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 646/99
(apensados os PL nOs 840/99 e 1.035/99)

Nos termos do art. 119, caput,1r,ãORegimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas ao substitutivo oferecido pelo relator, a par
tir de 1°-11-99, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram apresentadas emendas.

Sala da Comissão, 10 de novembro de 1999. 
Ruy Ornar Prudêncio da Silva, Secretário.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemen
te, com substitutivo, o Projeto de Lei n°646/99 e o de
nO 1.035/99, apensado; e rejeitou o de nO 840/99,
apensado, nos termos do parecer do relator, Deputado
Romeu Queiroz.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Marcelo Teixeira - Presidente, Raimundo Co

lombro, Mário Negromonte e Chico da Princesa - Vi
ce-Presidentes, Antônio Gemido, Aracely de Paula,

PROJETO DE LEI N° 646-A/99

Nos termos do ad. 119, I, do Regimento interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determi
nou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das Co-

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Dá nova redação ao art. 320 da Lei
nO 9.503, de 1997, que institui o Código
de Trânsito Brasileiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 320 da Lei n° 9.503, que institui o

Código de Trânsito Brasileiro, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 320. A receita arrecadada com a cobrança
de multas de trânsito será aplicada, exclusivamente,
em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, de
limitação e tratamento de faixas de circulação de pe
destres e ciclos, policiamento, fiscalização e educa
ção de trânsito.

§ 1° Os órgãos responsáveis pela arrecadação
de multas de trânsito ficam obrigados a publicar, men
salmente, em pelo menos um jornal de grande circu
lação em cada estado e no Distrito Federal, o total de
recursos auferidos no mês anterior.

§ 2° O percentual de 20% (vinte por cento) do
valor das multas de trânsito arrecadadas será deposi
tado, mensalmente, na conta do FUNSET - Fundo
Nacional de Segurança e Educação de Trânsito.

§ 3° Metade do valor depositado na forma do pa
rágrafo anterior será obrigatoriamente utilizado para
financiar programas de educação para o trânsito em
escolas da rede pública de ensino." (NR)

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sela da Comissão, 24 de novembro de 1999. 
Deputado Marcelo Teixeira, Presidente.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
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Art. 1° O artigo 320 da Lei nO 9.303/97, que insti- Eliseu Resende, [gor Avelino, IIdefonço Cordeiro,
tui o Código de Trânsito Brasileiro passa a vigorar Leal Varella, Alberto Mourão, Domiciano Cabral, Edi-
com a seguinte redação: nho Araújo, Glycon Terra Pinto, João Henrique, Alor-

"Art. 320. A receita arrecadada com a cobrança zio Santos, Chiquinho Feitosa, Feu Rosa, Romeu Qu-
de multas de trânsito será aplicada, exclusivamente, eiroz, Srlvio Torres, Neuton Lima, Luiz Sérgio, Phile-
em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, de- mon Rodrigues, Teima de Souza, Wellington Dias,
limitação e tratamento de faixas de circulação de pe- João Tota, Dumo Pisaneschi, Luís Eduardo, Gonzaga
destres e ciclos, policiamento, fiscalização e educa- Patriota, Pedro Chaves, Eujácio Simões, Barbosa
ção de trânsito. Neto, Carlos Dunga, Jorge Costa, Basmo Vilani e Au-

§ 1° Os órgãos responsáveis pela arrecadação gusto Nardes.
de multas de trânsito ficam obrigados a publicar, men- Sala da Comissão, 24 de novembro de 1999. -
salmente, em pelo menos um jornal de grande circu- Deputado Marcelo Teixeira, Presidente.
lação em cada estado e no Distrito Federal, o total de
recursos auferidos no mês anterior.

§ 2° O percentual de 20% (vinte por cento) do
valor das multas de trânsito arrecadadas será deposi
tado, mensalmente, na conta do FUNSET - Fundo
Nacional de Segurança e Educação de Trânsito.

§ 3° Metade do valor depositado na forma do pa
rágrafo anterior será obrigatoriamente utilizado para
financiar programas de educação para o trânsito em
escolas da rede pública de ensino." (NR)

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.
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Deputado Romeu Queiroz, Relator.

TERMO DE'RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 646/99
(apensados os PL nOs 840/99 e 1.035/99)

Nos termos do art. 119, caput,1r,ãORegimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas ao substitutivo oferecido pelo relator, a par
tir de 1°-11-99, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram apresentadas emendas.

Sala da Comissão, 10 de novembro de 1999. 
Ruy Ornar Prudêncio da Silva, Secretário.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemen
te, com substitutivo, o Projeto de Lei n°646/99 e o de
nO 1.035/99, apensado; e rejeitou o de nO 840/99,
apensado, nos termos do parecer do relator, Deputado
Romeu Queiroz.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Marcelo Teixeira - Presidente, Raimundo Co

lombro, Mário Negromonte e Chico da Princesa - Vi
ce-Presidentes, Antônio Gemido, Aracely de Paula,
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missões de prazo para apresentação de emendas, a ceitas desse fundo. Configura-se a proposição, des-
partir de 27-3-00, por cinco sessões. Esgotado o pra- sa forma, em adequada e compatrvel, sob a ótica or-
20, não foram receDidas emendas ao projeto. çamentária e financeira, não existindo óbices de natu-

Sala da Comissão, 3 de abril de 2000. - Maria reza orçamentária para sua aprovação.
Linda Magalhães, Secretária. O Projeto de Lei n° 840, de 1999, apensado, não

, . altera o percentual de 5% repassado ao Funset atual-
I - Relataria mente vigente. Trata tão-somente de determinar o re-

O Projeto de Lei nO 646-A, de 1999, de autoria passe de 25% das multas de trânsito arrecadadas pe-
do Deputado lédio Rosa, modifica o art. 320 da Lei nO los estados aos municípios onde ocorreram as infra-
9.503, de 23 de setembro de 1997, que vem a ser o ções, para tratamento de vítimas de acidentes de
Código de Trânsito Brasileiro, propondo novas nor- trânsito. Assim, não provoca aumento ou diminuição
mas de aplicação dos recursos arrecadados com as de receita ou despesa da União.
multas de trânsito. Apensos ao principal, serão igual- Por fim, o Projeto de Lei n° 1.035, de 1999, esta-
mente examinados os Projetos de Lei nO 840/99, da belece a elevação do percentual dos repasses ao
lavra do Deputado Paulo José Gouveia, e nO 1.035/99, Funset, para o patamar de 30% das multas arrecada-
de responsabilidade do Deputado Chiquinho Feitosa. das, vinculando metade do valor depositado ao finan-

A matéria foi examinada na Comissão de Via- ciamento de programas de educação de trânsito em
ção e Transportes, onde foi adotado Substitutivo escolas públicas. Dessa forma, verifica-se um incre-
apresentado pelo Deputado Romeu Queiroz, na con- mento das receitas federais, uma contribuição a mais
dição de Relator. para se atingir a meta fiscal prevista para o exerclcio

Decorrido o prazo regimental, não foram ofere- de 2000, estando tal proposição, para, adequada sob
cidas emendas ao projeto em eplgrafe. os ângulos orçamentário e financeiro.

I: o relatório. 11.2 - Exame de Mérito

11 - Voto do Relator
11.1 - Exame de Adequação Orçamentária e Fi

nanceira

Cabe a esta Comissão, além do exame de méri
to, apreciar a proposição quanto à sua compatibilida
de ou adequação com o plano plurianual, a lei de dire
trizes orçamentárias, o orçamento anuas e normas
pertinentes à receita e despesa públicas, nos termos
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RI,
arts. 32, IX, h, e 53, 11) e de Norma Interna, de 29 de
maio 1996, da Comissão de Finanças e Tributação,
que "estabelece procedimentos para o exame de
compatibilidade ou adequação orçamentária e finan
ceira".

De imediato, destaca-se que o Projeto de Lei nO
646, oe 1999, na sua forma originalmente proposta,
ao alterar ú caput do art. 320 co Código de Trânsito
Brasileiro (eTB), especificando nova forma de aplica
ção cc:! receita arrecadada com multas de trânsito,
não resulta em aumento ou diminuição de receita ou
despesa da União, motivo pelo qual entendemos não
ser a matéria merecedora de pronunciamento quanto
à sua adequação financeira e orçamentária.

O SubstitutiVO ao PL nO 646/99, adotado pela
Comissão de Viação e Transportes, por seu turno, es
tabelece elevação do percentual de 5% do repasse
para ú Funset das multas de trânsito para o patamar
de 20%, resultando, portanto, em incremento das re-

No exame de mérito da matéria, procuramos
preliminarmente oferecer visão compreensiva do que
estabelece o artigo 320 da Lei nO 9.503/97, que se
quer modificar, e o estabelecido nas proposições aqui
analisadas, incluindo-se o Substitutivo adotado na
Comissão de Viação e Transportes.

O art. 320 da Lei nO 9.503/97 estabe
lece:

"A art. 320. A receita arrecadada com
a cobrança das multas de trânsito será apli
cada, exclusivamente, em sinalização, en
genharia de tráfego, de campo, policiamen
to, fiscalização e educação de trânsito.

Parágrafo único. O percentual de cinco
por cento do valor das multas de trânsito ar
recadadas será depositado, mensalmente,
na conta de fundo de âmbito nacional desti
nado à segurança e educação de trânsito."
(Grifamos)

A Lei nO 9.602, de 21 de janeiro de 1998, for
malizou a criação do fundo de que trata o parágrafo
único do art. 320 da Lei nO 9.503/97. O Fundo Nacio
nal de Segurança e Educação de Trânsito 
FUNSET (arts. 4° e 5°) é gerido pelo Departamento
Nacional de Trânsito - DENATRAN, sendo seus re
cursos destinados à operacionalizaçao da seguran
ça e educaçêo de trânsito em território nacional.
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9.503, de 23 de setembro de 1997, que vem a ser o ções, para tratamento de vítimas de acidentes de
Código de Trânsito Brasileiro, propondo novas nor- trânsito. Assim, não provoca aumento ou diminuição
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multas de trânsito. Apensos ao principal, serão igual- Por fim, o Projeto de Lei n° 1.035, de 1999, esta-
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lavra do Deputado Paulo José Gouveia, e nO 1.035/99, Funset, para o patamar de 30% das multas arrecada-
de responsabilidade do Deputado Chiquinho Feitosa. das, vinculando metade do valor depositado ao finan-

A matéria foi examinada na Comissão de Via- ciamento de programas de educação de trânsito em
ção e Transportes, onde foi adotado Substitutivo escolas públicas. Dessa forma, verifica-se um incre-
apresentado pelo Deputado Romeu Queiroz, na con- mento das receitas federais, uma contribuição a mais
dição de Relator. para se atingir a meta fiscal prevista para o exerclcio

Decorrido o prazo regimental, não foram ofere- de 2000, estando tal proposição, para, adequada sob
cidas emendas ao projeto em eplgrafe. os ângulos orçamentário e financeiro.

I: o relatório. 11.2 - Exame de Mérito
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11.1 - Exame de Adequação Orçamentária e Fi

nanceira

Cabe a esta Comissão, além do exame de méri
to, apreciar a proposição quanto à sua compatibilida
de ou adequação com o plano plurianual, a lei de dire
trizes orçamentárias, o orçamento anuas e normas
pertinentes à receita e despesa públicas, nos termos
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RI,
arts. 32, IX, h, e 53, 11) e de Norma Interna, de 29 de
maio 1996, da Comissão de Finanças e Tributação,
que "estabelece procedimentos para o exame de
compatibilidade ou adequação orçamentária e finan
ceira".

De imediato, destaca-se que o Projeto de Lei nO
646, oe 1999, na sua forma originalmente proposta,
ao alterar ú caput do art. 320 co Código de Trânsito
Brasileiro (eTB), especificando nova forma de aplica
ção cc:! receita arrecadada com multas de trânsito,
não resulta em aumento ou diminuição de receita ou
despesa da União, motivo pelo qual entendemos não
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à sua adequação financeira e orçamentária.
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tabelece elevação do percentual de 5% do repasse
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de 20%, resultando, portanto, em incremento das re-

No exame de mérito da matéria, procuramos
preliminarmente oferecer visão compreensiva do que
estabelece o artigo 320 da Lei nO 9.503/97, que se
quer modificar, e o estabelecido nas proposições aqui
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O art. 320 da Lei nO 9.503/97 estabe
lece:

"A art. 320. A receita arrecadada com
a cobrança das multas de trânsito será apli
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genharia de tráfego, de campo, policiamen
to, fiscalização e educação de trânsito.
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FUNSET (arts. 4° e 5°) é gerido pelo Departamento
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liA proposta constante do PL nO
646-Al99, que propõe que a delimitação de
ciclofaixas e a construção de ciclovias se
jam custeadas pelas receitas arrecadadas
com as multas de trânsito parece inadequa
da, já que nem toda cidade, por suas condi
ções topográficas, poderá implantar um sis
tema de ciclovias.

Fixar essa obrigatoriedade para a aplicação da
receita arrecadada com as multas seria incorrer em
um equívoco, pois estaria limitando o uso dos recur
sos para algo muito específico nem sempre passível
de ser aplicado.

Não descartamos a importância das ciclovias
nem dos passeios de pedestres, daí que, para não
deixar a proposta muito restrita, sugerimos que a ela
seja dada uma nova redação."

Mais que isto, a Lei nO 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro,
diz respeito à competência material privativa da
União, decorrente de prerrogativa constitucional (art
22, XI), para legislar sobre trânsito.

Assim sendo, a delegação de competência aos
demais entes federados, contida nesta lei, para arre
cadar multas de trânsito e aplicar seus recursos, deve
restringir-se às especificidades do trânsito.

A construção de vias ou ciclovias não é matéria
afeta a esta lei e, como bem disse o Relator na Co
missão de Viação e Transportes, são investimentos
públicos que devem ajustar-se às peculiaridades físi
co-urbanas de cada município e, ainda, às priorida
des alocativas e às restrições orçamentárias de cada
governo.

Por essa razão, endossamos, sem maiores res
salvas, a redação abaixo dada ao caput do art. 320
da Lei nO 9.503/97 pelo Substitutivo da CVT ao PL nO
646-A, de 1999, em especial a parte grifada, por ser
consentânea com os objetivos do Código de Trânsito

Junho de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 15 31927

Vejamos o que propõem os projetos de lei sob Por seu turno, o Substitutivo adotado pela Co-
exame em relação ao assunto. missão de Viação e Transportes basicamente não

O Projeto de Lei nO 646-A, de 1999, inova ao ofereceu inovação em relação às três proposições
introduzir as despesas com a delimitação de ciclofai- anteriormente analisadas. Procurou, com proprieda-
xas e a construção de cicloviaS' entre as aplicações de, aperfeiçoar os pontos ali tratados, atenuando
obrigatórias dos recursos derivados das multas de eventuais equívocos, conforme veremos.
trânsito. Mantém as demais obrigações e não trata da Em relação ao que propõe o PL nO 646-A, de
matéria afeta ao parágrafo único do art. 320, ou seja, 1999, consideramos que a matéria na forma tratada
do fundo de âmbito nacional destinado à segurança e de fato merece reparos. Antes de mais nada, concor-
educação de trânsito. damos com o parecer do relator, Deputado Romeu

O Projeto de Lei n0840, de 1999, mantém inal- Queiroz, na Comissão de Viação e Transportes,
terado o teor do caput do art. 320 da Lei nO 9.503/97 e quando diz:
de seu parágrafo único. Renumera o referido pará
grafo único para § 1° e introduz o seguinte § 2°:

"Art. 320 .

"§ 1° (atual parágrafo único) .

u§ 20 O percentual de vinte e cinco por
cento do valor das multas de trânsito arreca
dadas pelos estados no âmbito de sua cir
cunscrição será repassado aos municípios
onde ocorreu a infração, para custear des
pesas decorrentes do tratamento de vítimas
de acidentes de trânsito. u (Grifamos)

O Projeto de Lei nO 1.035, de 1999, por seu
turno, mantém inalterado o caput do art. 320, crian
do os seguintes parágrafos:

r~rt. 320 ..

"§ 1° Os órgãos responsáveis pela ar
recadação de multas de trânsito ficam obri
gados a publicar, mensalmente, em pelo
menos um jornal de grande circulação em
cada estado e no Distrito Federal, o total
dos recursos auferidos no mês anterior.

u§ 20 O percentual de trinta por cento
do valor das multas de trânsito arrecadadas
será depositado. mensalmente, na conta de
fundo de âmbito nacional destinado à segu
rança e educação de trânsito.

u§ 30 Metade do valor depositado na
forma do parágrafo anterior será obrigatoria
mente utilizado para financiar programas de
educação para o trânsito em escolas da
rede pública de ensino."

Como vimos, o Projeto de Lei nO 1.035/99 au
mentou o volume de recursos do Funset, de 5%

_para 30% do montante arrecadado com as multas
de trânsito, propondo também que metade destes
recursos seja aplicadas em programas de educação
para o trânsito em escolas da rede pública.



"Art 320 ..

§ 1° Os órgãos responsáveis pela arre
cadação de multas de trânsito ficam obriga
dos a publicar, mensalmente, em pelo me
nos um jornal de grande circulação em cada
estado e o Distrito Federal, o total de recur
sos auferidos no mês anterior."

Os §§ 2° e 3° do art. 320 no PL nO 1.035/99 são
complementares. Duas alterações significativas ocor
reram em relação ao texto original (Lei nO 9.503/97),
quais sejam:

a) o § 2° dá nova redação ao atual parágrafo úni
co da Lei nO 9.503/97, elevando de 5% para 30% o re
passe de recursos referentes à cobrança de multas
de transito, nas três esferas federadas, para o Fundo
Nacional de Segurança e Educação de Trânsito 
FUNSET;

b) o § 30 do PL nO 1035/99, uma inovação em re
lação à Lei nO 9.503/97, estabelece que metade dos
recursos de que trata o § 2° anteriormente descrito
será empregada no financiamento de programas de
educação para o trânsito em escolas da rede pública
de ensino.

Preliminarmente, devemos reconhecer que os
dois parágrafos representam, acima de tudo, um re
forço material para que se cumpra o que está estabe-

Não há maiores óbices quanto à aprovação do
que está contido no mencionado § 1° do art. 320, e,
por essa razão, concordamos com o seu teor, repro
duzido ipsis Iitteris no texto do Substitutivo adotado
pela Comissão de Viação e Transportes, conforme
vemos:
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Brasileiro e, ainda, acrescer ao texto a preocupação dade contributiva e do custo/benefício."
com os pedestres. (grifamos citação do Prof. Ricardo Torres,

"Art. 320. A receita arrecadada com a Ed. Renovar, pág. 263).
cobrança de multas de trânsito será aplica- Além dessas ra~ões, concordamos tam?ém
da, exclusivamente, em sinalização, enge- com o r~lator da ~atérla, Deputado Romeu Quelr~z,
nharia de tráfego, de campo, delimitação e na Comissão de Vla.ção ~ Transportes, sobre as ?Ifi-
tratamento de faixas de circulação de pe- culdades de operacJon~IIzação e con~r~'~ da apllca-
destres e ciclos, policiamento, fiscalização e ção d?s ~ecurs?s nos milhares de mUnlClplOS em todo
educação de trânsito. (Grifamos) o território nacional.

. A nosso ver, estava correto, pois, aquele relator
Por seu turno, a alteração proposta pelo ProJe~ em não endossar em seu Substitutivo o que propõe o

to de Lei nO 840, de 1999, parece-nos dissociada Projeto de Lei nO 840 de 1999.
dos objetivos da Lei nO 9.503/97, no que diz respeito P 'It' ã' . rt t

d
· . I' . or u Imo, e n o menos Impo an e, passamos

ao ISClp mamento e à gestão do sIstema de contro~ ao exame d P . t d L . nO 1 035/99 C .
le do trânsito. o .roJe o e el. . omo Vimos,

.. aquela proposição manteve o caput do art. 320, da
Não entrando no mérito ~a destm~ção dada aos Lei nO 9.503/97, desdobrando, no entanto, o atual pa-

recursos das multas de trâ~slto, ou seja, .para cober- rágrafo único nos §§ 20 e 3° além de introduzir novo §
tura do tratamento das vítimas de trânSito em cada 10 '
município, consideramos que tal propósito parece .
desconhecer o "caráter extrafiscal das multas - me~

nos voltadas à arrecadação de recursos, que a preve
nir a renitência da infração", como afirma o Ministro
Sepúlveda Pertence em recente decisão (liminar) so
bre a ADI/2137-1, que tratava de matéria alusiva a
anistia de multas de trânsito por uma unidade federa
da.

A multa de trânsito tem a finalidade de auxiliar
no esforço de garantir respeito às normas de trânsito.
Os recursos arrecadados através desta espécie não
tributária prestam-se a criar condições mais objetivas
(como melhorias nas sinalizações verticais e horizon
tais, educação etc.), para que menos infrações haja
e, paradoxalmente, menor arrecadação exista no fu
turo sob esta rubrica. As despesas de saúde, portan
to, devem ser financiadas por receita fiscal de fluxo
regular, como o são os impostos e as contribuições
sociais.

A propósito, destacamos na mesma
ADI/2137-1 acima referida, da defesa feita pela
Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro, o seguinte:

liA respeito da alegação de periculum
in mora devido à falta de recolhimento de
receita aos cofres públicos. cumpre esclare
cer que a multa, "embora compulsória, tem
a finalidade de garantir a inteireza da ordem
jurídica tributária contra a prática de ilícitos,
sendo destituída de qualquer intenção de
contribuir para as despesas do Estado." O
tributo, ao contrário, é o ingresso que se de
fine primordialmente como destino a atender
as despesas essenciais do Estado, cobrado
com fundamento nos principios da capaci-



"Art. 320 ..

§ 1° .

§ 2° .

§ 3° Metade do valor depositado na
forma do parágrafo anterior será obrigatoria
mente utilizado para financiar programas de
educação para o trânsito em escolas da
rede pública de ensino. ti

Concluímos o nosso parecer, confirmando nos
sa concordância com o inteiro teor do Substitutivo
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lecido no Capítulo VI_ Da Educação para o Trânsito, Trânsito e de Educação, da União, dos
no Código Brasileiro de Trânsito. Estados, do Distrito Federal e dos. Municípi-

Pelo § 2° do PL nO 1.035/99, todas as principais os, nas respectivas áreas de atuação.

campanhas. e programas ?e se~urança e educação" Parágrafo único. Para a finalidade pre-
para o trânsito são de âmbito nacional e, portanto, de- vista neste artigo, o Ministério da Educação
vem te~ presença da esfera federal, até mesmo para e do Desporto, mediante proposta do Con-
padronizar as ações, além de se buscar economia de tran e do Conselho de Reitores das Univer-
escala em sua produção. Por isso mesmo, tal esforço sidades Brasileiras diretamente ou median-
centralizado terá a coordenação geral do Conselho te convênio promo'verá:
Nacional de Trânsito - CONTRAN. '

Isto é extremamente importante: o Contran as- I - a adoção, em todos os níveis de
sistirá igualmente a todos os estados e municípios-em ensin~, de um currí~ulo interdisciplinar com
matéria de educação e segurança do trânsito, inde- conte.udo programátIco sobre segurança de
pendentemente da origem ou do volume local dos re- trânSIto;

cursos das mul~a~ ~e trâ~sito. Caso co~trário, os ~s- 11 - a adoção de conteúdos relativos à
t~dos e os mUnlClplOS ~als pobres ficanam desassls- educação para o trânsito nas escolas de for-
tidos nesta.maténa, POIS, certamente, o m~ntante de mação para o magistério e o treinamento de
recursos ali arrecadado de multas de trânSito não se- professores e multiplicadores'
ria suficiente para os propósitos acima referidos. .' . .

Concordamos, no entanto, com a redução pro- . "~- a. Cf/ação de corpos téCniCOS I~ter-
posta no Substitutivo adotado pela Comissão de Via- profISSIonaIs ~ara leva~tamento e ~nállse e
ção e Transportes de 30% para 20% no repasse de dados estatístIcos relatIVOS ao trânsIto;

multas de trânsito para o Funset, tendo em vista que IV - a elaboração de planos de redu-
muitas ações complementares na área de trânsito ção de acidentes de trânsito junto aos nú-
são executadas diretamente pelos estados e municí- cleos interdisciplinares universitários de
pios. A complexidade de ~~s ações nos grandes cen- trânsito, com vistas à integração universida-
tros é diretamente proporcional aos níveis de recur- de-sociedade na área de trânsito. ti (Grifa-
sos auferidos com as respectivas multas de tr~nsito, mos)
razão porque deve-se deixar nas esferas estaduais e Os especialistas não têm dúvida de que a ques-
municipais a maior parcela da arrecadação. tão da educação no trânsito é da maior relevância em

Por tudo isto, não temos qualquer restrição ao termos de resultados. Recentemente o Or. Luiz Miúra,
teor do § 2° do PL n° 1.035/99, na forma do Substituti- ex- diretor do Oetran-OF, em reportagem do jornal
vo adotado na Comissão-de Viação e Transportes, Correio Braziliense, dizia, não sem razão, que "o
abaixo transcrito: principal item na problemática do trânsito é o investi

mento em três áreas: a educação, fiscalização e en
genharia de tráfego".

Assim, s6 podemos estar de acordo com o § 3°
do PL n° 1.035/99, abaixo transcrito, cujo teor foi ado
tado na integra pelo Substitutivo da Comissão de Via
ção e Transportes, como vemos:

"Art. 320 .

§ 1° .

"§ 2° O percentual de 20% (vinte por
cento) do valor das multas de trânsito arre
cadadas será depositado. mensalmente, na
conta do FUNSET - Fundo Nacional de Se
gurança e Educação de Trânsito. ti

Com respeito ao § 3° do PL nO 1.035/99, so
mos da opinião de que seu teor reflete com muita
propriedade o que dispõe o artigo 76 do Código Bra
sileiro de Trânsito, in verbis:

"Art. 76. A educação para o trânsito
será promovida na pré-esco/a e nas esco
las de 1°, 2° e 3° graus, por meio de plane
jamento e ações coordenadas entre os ór
gãos e entidades do Sistema Nacional de



I - Relatório

O projeto de lei em epfgrafe, de autoria do No
bre Deputado Gilberto Kassab, propõe a criação do
PROMICRO - Programa de Microdestilarias de Álco
ol, entendendo-se como objeto do aludido Programa
a unidade com capacidade de produção de até cinco
mil litros diários de álcool.

O Promicro abrange ainda o aproveitamento
agrfcola e industrial de outros produtos derivados da
cana-de-açúcar, além da utilização da folha e do ba
gaço para projetos de autoprodução e cogeração de
energia elétrica.

Para efeito de financiamento, o BNDES abrirá
uma linha de crédito de, no minimo, 200 milhões de
reais anualmente, recursos esses destinados à reali
zação de operações com dois anos de carência e pra
zo de oito anos.

A matéria foi distribufda para apreciação nas
Comissões de Agricultura e Polftica Rural, de Finan
ças e Tributação, e de Constituição e Justiça e de Re
dação. No âmbito da Comissêo de Agricultura e PoHti
ca Rural, decorrido o prazo regimental, nêo foram
apresentadas emendas ao projeto.

Dispõe sobre a criação do Programa
de Microdestilarias de Álcool
PROMICRO, e dá outras providências;
tendo parecer da Comissão de Agricultu-

*PROJETO DE LEI N° 868-A, DE 1999
(Do Sr. Gilberto Kassab)
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adotado pela Comissão de Viação e Transportes no ra e Polltica Rural, pela aprovação, (Rela-
que diz respeito à matéria. tor: DEP. ROBERTO BALESTRA).

Em face do exposto, votamos pela adequação (ÀS COMISSOES DE AGRICULTURA E
orçamentária e financeira do Substitutivo adotado POLlTICA RURAL; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
pela Comissão de Viação e Transportes, e do PL nO (MÉRITO E ART. 54); E DE CONSTITUiÇÃO E
1.035/99; pela não implicação do PL n° 840/99, e do JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24,11)
PL na 646/99, em aumento ou diminuição da receita *Projeto inicial publicado no DCD de 30-8-99
ou da despesa pública, não cabendo, pois, pronunci- PARECER DA COMISSÃO DE AGRICULTURA E
amento quanto à adequação orçamentária e financei-
ra. No mérito, votamos pela rejeição do PL nO 840/99, pOLíTICA RURAL SUMÁRIO
e pela aprovação do PL nO 646/99 e do PL nO - termo de recebimento de emendas
1.035/99, na forma do Substitutivo adotado pela Co- - parecer do relator
missão de Viação e Transportes. - parecer da Comissão

Sala da Comissão, 29 de maio de 2000. - Depu- COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLlTICA
tado José Militão, Relator. RURAL

11I - PARECER DA COMISSÃO TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

A Gemissêo de Finanças e Tributação, em reu-
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemen- PROJETO DE LEI N° 868/99
te, pela não implicação do Projeto de Lei n0646-A/99 Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
e do PL nO 840/99, apensado, em aumento ou diminui- Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
cão ria receita ou da despesa públicas, não cabendo determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
pronunciamento quanto ãadequação financeira e or- -9ia·das Comissões - de prazo para apresentação de
çamentária; pela adequação financeira e orçamentá- emendas, a partir de 4-8-99, por cinco sessões.
ria do PL n° 1.035/99, apensado, e do Substitutivo da Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas
Comissão de Viação e Transportes e, no mérito, pela ao projeto.
rejeição do PL n°840/99, apensado, e pela aprovação Sala da Comissão, 11 de agosto de 1999. - Moi-
do Projeto de Lei nO 646-A/99 e do PL nO 1.035/99, zes Lobo da Cunha, Secretária.
apensado, na forma do Substitutivo da CVT, nos ter
mos do parecer do relator, Deputado José Militão.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Manoel Castro, Presidente; Gastão Vieira e Antonio
Cambraia, Vice-Presidentes; Custódio Mattos, José
Militão, Max Rosenmann, Rodrigo Maia, Sampaio Dó
ria, Sílvio Torres, Veda Crusius, Edinho Bez, José
Aleksandro, Milton Monti, Pedro Novais, Jorge
Khoury, Lael Varella, Mussa Demes, Roberto Brant,
Carlito Merss, José Pimentel, Ricardo Berzoini, Eni
Voltolini, Fetter Júnior, Wanderley Martins, Dr. Evilá
sio, Marcos Cintra, Pedro Eugênio, Luiz Carlos Hauly,
AntOnio do Valle, Coriolano Sales, Nice Lobão e Anto
nio Palocci.

Sala da Comissão, 14 de junho de 2000. - De
putado Manoel Castro, ~residente.
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É O relatório.

II ~ Voto do Relator

Em nosso entendimento a matéria é merecedo
ra da acolhida por parte desse douto Colegiado pelas
razões a seguir elencadas:

1. Após longo período de vigência de estabilida
de de preços do petróleo e derivados, assiste-se atu
almente a um inquietante cenário marcado pela rear
ticulaçâo dos países da OPEP, com a decisão de re
dução coordenada da oferta da produção mundial, o
que acarretou consistentes aumentos dos preços do
óleo como nos últimos nove meses, passando de um
patamar de U$10 para U$23 a U$25 o barril.

2. A par de toda a ordem de repercussões para a
estrutura de custos dos setores produtivos, há que reco
nhecer que, a despeito da desvalorização cambial defla
grada em janeiro último, as exportações brasileiras não
reagiram na magnitude esperada, comprometendo to
das as previsões acerca do superávit da balança comer
ciaI. Urge, destarte, desencadear ações e providências
para incentivar segmentos poupadores de divisas, uni
verso este cujas características são obviamente preen
chidas pelos projetos alcooleiros.

3. A delimitação das Cooperativas e dos produto
res rurais assentados da Reforma Agrária como público
do Programa afigura-se medida democratizadora, além
de indicar uma alternativa produtiva a mais para os pe
quenos agricultores, com mercado assegurado.

4. Não é demais lembrar que, malgrado as recor
rentes críticas de que foi alvo no transcorrer de sua for
mulação e execução, o Proalcool ensejou uma série de
benefícios para o desenvolvimento econômico e social
do Brasil. Um alentado estudo de economistas de gran
de calibre intelectual, a exemplo do Professor João Paulo
de Almeida Magalhães, sustenta que os projetos de pro
dução de álcool apresentaram taxas de retornos plena
mente aceitáveis, no intervalo de 17% a21,4%, e propor
cionaram, entre geração e economia de divisas, um ga
nho líquido de, aproximadamente 14 bilhões de dólares
no período 1978 - 1986, sem contar a oferta de 1,3 mi
lhão de empregos nos setores vinculados à produção e
consumo de álcool.

Em face dos argumentos expostos, somos pela
aprovação do Projeto de Lei n° 868, de 1999.

Sala da Comissão 9 de novembro de 1999. 
Deputado Roberto Balestra, Relator.

111 ~ PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Agricultura e Política Rural, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime-

mente, o PL nO 868/99, nos termos do parecer do Re
lator, Deputado Roberto Balestra.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Gerson Peres (Presidente), Wa!demir Moka,

Valdeci Oliveira e Ronaldo C~iado (Vi
ce-Presidentes), Anivaldo Vale, Carlos Batata, José
Carlos Elias, Josu~ Bengtson, Nelson Marquezelli,
Nelson Meurer, Odílio Balbinotti, Xico Graziano, Car
los Dunga, Confúcio Moura, Luiz Dantas, Moacir Mi
cheletto, Osvaldo Reis, Rainel Barbosa, Silas Brasile
iro, Abelardo Lupion, Adauto Pereira, Joel de Hollan
da, Paulo Braga, Salomão Cruz, Geraldo Simões,
João Grandão, Nilson Mourão, Padre Roque, Augus
to Nardes, Dilceu Sperafico, Hugo Biehl, Luís Carlos
Heinze, Teimo Kirst, Pompeo de Mattos, João lata,
Romel Anizio, Roberto Balestra e, ainda, Caio Riela,
Chiquinho Feitosa, Félix Mendonça, Alberto Fraga,
Betinho Rosado, Joaquim Francisco, José Rocha,
Reginaldo Germano, Fetter Júnior, João Caldas, Lin
coln Portela e Rubens Bueno.

Sala da Comissão 14 de junho de 2000. - Depu
tado Gerson Peres, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 959-B, DE 1999
(Do Sr. Serafim Venzon)

Altera dispositivo da Lei n° 9.503, de
23 de setembro de 1997, sobre a formação
de condutores; tendo pareceres: da Comis
são de Viação e Transportes, pela rejeição
(Relator: Dep. Ricarte De Freitas); e da Co
missão de Finanças e Tributação, pela ii18

dequação financeira e orçamentária (R,~ia

tor: Dep. José Militão).
(As Comissões de Viação e Transpor

tes; de Finanças e Tributação (Mérito); e de
Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54) - Art. 24,Ii)

*Projeto inicial publicado no OCO de
30-6-99 (parecer da Comissão de Viação e
Transportes publi cado no DCD de
6-11-99)

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendals
- parecer do relator
- parecer da Comissão

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 959-A/99



*PROJETO DE LEI N° 1.178-A, DE 1999
(Do Sr. Dr. Hélio)

Assegura gratuidade da inscrição no
vestibular para estudantes de escolas públi
cas em universidades públicas; tendo pare
cer da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, pela rejeição deste e dos de nOs
2.116/99 e 2.433/00, apensados (Relator:
Dep. Jonival Lucas Junior).

(As Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; de Finanças e Tributação (Art.
54); e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (Art. 54) - Art. 24,1i - Apense-se a este
o Projeto de Lei nO 2.116/99 e seu Apensado)

*Projeto inicial publicado no DCD de 9-9-99

SUMÁRIO

1- PROJETOS APENSADOS

11- PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator

- parecer da Comissão

PROJETOS APENSADOS
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Nos termos do art. 119, I, do regimento interno Em face do exposto, opinamos pela Inadequa-
da Câmara dos Deputados, a Sra. Presidente deter- ção Financeira e Orçamentária do Projeto de Lei nO
minou a abertura e divulgação na ordem do dia das 959-A, de 1999.
comissões de prazo para apresentação de emendas Sala da Comissão, 2 de junho de 2000. - Depu-
ao projeto. tado José Militão, Relator.

Sala da comissão, 10 de novembro de 1999. - 111 P d C • ã
Maria Linda Magalhães, Secretária. - arecer a omlss o

. A Comissão de Finanças e Tributação, em reu-
I - Relatório nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemen-

O projeto em exame pretende acrescentar ao § te, pela inadequação financeira e orçamentária do
1° 10 art. 148 da Lei nO 9.503, de 23 de setembro de Projeto de Lei nO 959-Al99, nos termos do parecer do
1999, a expressão "a ser ministrado, gratuitamente, Relator, Deputado José Militão.
com patrocrnio do Poder Público." Pretende, ainda, Estiveram presentes os Senhores Deputados
que o valor previsto no parágrafo único do art. 320 Manoel Castro, Presidente; Gastão Vieira e Antonio
seja dobrado, destinando-se cinqüenta por cento dos Cambraia, Vice-Presidentes; Custádio Mattos, José
recursos do fundo ali mencionado ao custeio dos cur- Milita0, Max Rosenmann, Rodrigo Maia, Sampaio D6-
sos de previstos no art. 148. ria, Sflvio Torres, Veda Crusius, Edinho Bez, José Alek-

O projeto foi rejeitado, no mérito, pela comissão sandro, Milton Monti, Pedro Novais, Jorge Khoury, Lael
de viação e transportes, em sessão realizada em 22 Varella, Mussa Demes, Roberto Brant, Carlito Merss,
de setembro de 1999. José Pimentel, Ricardo Berzoini, Eni Voltolini, Fetter Jú-

No prazo regulamentar não foram apresentadas nior, VlJanderley Martins, Dr. Evilásio, Marcos Cintra, Pe-
emendas ao projeto. dro Eugênio, Luiz Carlos Hauly, AntOnio do Valle, Corio-

Este o relatório. lano Sales, Nice Lobão e Antonio Palocci.
Sala da Comissão, 14 de junho de 2000. - De

putado Manoel Castro, Presidente.
11 - Voto do Relator

Cabe á Comissão de Finanças e Tributação 
CFT o exame dos "aspectos financeiros e orçamentá
rios públicos de quaisquer proposições que importem
aumento ou diminuição da receita ou da despesa pú
blica, quanto à sua comoatibilização ou adequação
com o piano plurianual, a lei de diretrizes orçamentári
as e o orçamento anual", conforme estabelece o art
53, inciso li, combinado com o art. 32, inc. IX, letra h,
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, para o
exercrcio financeiro de 2000(Lei nO 9.811, de 28 deju
lho de 1999), em seu art. 93, fixa que "não será apro
vado projeto de lei que implique o aumento das des
pesas orçamentárias, sem que estejam acompanha
dos da estimativa desse aumento e da indicação da
fonte de recursos." (grifo nosso)

A Lei Orçamentária Anual para o exercfcio de
2000 (Lei nO 9.969, de 11 de maio de 2000) não con
tém dotação própria para atender à demanda preten
dida pelo projeto em exame.

Finalmente, seria oportuno registrar que o proje
to não atende às determinações do art. 17 da Lei
Complementar nO 101, de 4 de maio de 2000

(Lei de Responsabilidade Fiscal), que estabele
ce os critérios para a criação de despesa de caráter
continuado, que é o caso da matéria tratada no proje
to.
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PROJETO DE LEI
N2 2.116, DE 1999
(Do Sr. Luiz Bitteneourt)
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Isenta da cobrança de taxas em processos seletivos para a admissão nas instituições de
ensino superior os alunos comprovadamente carentes.

(ÀS COMISSOES DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO (ART. 54); E DE CONSmUlçÃO E JUSllÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) 
ART. 24,11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 10 Ficam isentos da taxa de vestibular,
em instituições públicas ou privadas, os alunos
comprovadamente carentes que tenham obtido um bom rendimento
escolar no ensino básico.

Art. 2o O Poder Executivo terá o .prazo de
90 dias para regulamentar esta lei.

Art. 30 • Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Este projeto de lei objetiva a proteção aos
estudantes mais carentes que tenham tido um bom rendimento
escolar no ensino básico.
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Muitos jovens brasileiros que possuem condições
de mérito para ingresso no ensino superior não podem
prosseguir seus estudos. As razOes sao, via de regra,
econômicas. Dentre estas, a cobrança de taxas para ingresso
no ensino superior, especialmente, a taxa de vestibular.

As instituições particulares de ensino superior
fazem da cobrança des~a taxa um fator de aumento de lucro.
As instituições públicas, cobrando a taxa de vestibular
contrariam o disposto no artigo 206 do Texto Constitucional
que estabelece o ensino gratuito em estabelecimentos
oficiais.

Por estes motivos apre~entamos este projeto de
lei convencidos de que merecerá o necessário apoio uma vez
que elimina mais um obstáculo à deràocratização do ensino
superior brasileiro.

Sala das Sessões, em~ de de 1999

-v~J
Luiz Bittencourt
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TÍTIJLo VIII
DA ORDEM SOCIAL

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

CAPÍTULom
DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO

Seção I
Da Educaçio

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

Art296. O ~ino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e pennanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e diwlgar o pensamento, a arte

e o saber;
m .. pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de

instituições públicas e privadas de ensino;
IV .. graniidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
V - valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei,

planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso
exclusivamente por concurso público de provas e títulos;

* Inciso Vcom redaçao dadapela Emenda Constitucional n° 19. de 04106i1998.
VI - gestão democrática do ensino pública, na fonna dalei~

VII - garantia de padrão de qualidade.
••••••.•.•..•.••..•.•......••...•.•.•..•.••..••.....••••.••••...•.....•.•.•.....•.•.•.••......•...•••...•.....•••.•..•••..

..••.•.............•...........................•............................•.................................••..........
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PROJETO DE LEI
N° 2.433, DE 2000

(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Junho de 2000

Dispõe sobre cobrança de taxa de inscrição para exaxme vestibular em faculdades e
universidades-estaduais,e municipais da rede pública.

(APENSE..sEAO PROJETO DELEI N°2.116, DE 1999.)

o Congresso Nacional decreta;

Art. 010 Fica vedado em todo território nacional a cobrança

de taxa de inscrições para- exame de vestibular em faculdades e universidade

da rede pública de ensino superior.

Art. 020 As instituições de ensino superior que possua

estabelecimento em mais de um município deverá realizar provas do exame

vestibular ·em todos eles, independentemente do número de candidatos

inscritos.

Art. 03,0 O Ministério da EdualÇão e do Desporto terá o

prazo de 90 dias após a publicação desta lei para regulamentá-la

Art. 04° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 05° Revogam-se as disposições em contrário.



Junho de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

J ustificacão

Quinta-feira 15 31937

Partindo do artigo 208, parágrafo V da Constituição

Federal que determina; "Acesso aos níveis mais elevados do ensino. Da

pesquisa e da criação artística Segundo a capacidade de cada um." Assim

não se justifica que o candidato tenham que arcar com taxa de inscrição. tão

elevada, para realizar os exames.

É inaceitável que além de todos os obstáculos que têm a

superar, sejam os candidatos obrigados a pagar taxa elevada e injustificada

para prestar o exame vestibular. Em muitos casos, a taxa tem inviabilizado sua

realização por muitos jovens carentes, que teriam. condições de mérito de

ingresso na universidade. Esta questão, também é enfrentada pelo Projeto de

Lei que ora apresentamos .pois, este prevê a isen@o. total de taxa .

Certo do grande alcance social do Projeto de Lei que ora _

apresentamos, contamos com o apoio dos nobres pares.

Sala das Sessões, 09 de fevereiro de 2000.

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

CONSTITUIÇÃO
DA

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

...................................................................................................................
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TÍTULO VIII
DA ORDEM SOCIAL
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......................................................................................................................

CAPÍTULO III
DA EDUCAÇÃO, DA CULTIJRA E DO DESPORTO

Seção I
Da Educaçio

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

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a
garantia de:
.......................................................................................................................

v - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação
artística, segundo a capacidade de cada um;
......................................................................................................................
......................................................................................................................

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.178, DE 1999
(Apensos os PL nOs 2.116/99 e 2.433/00)

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, a S,.a Presi
denta determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas ao projeto, a partir de 23 de
maio de 2000, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 30 de maio de 2000. - Carla
Rodrigues de Medeiros, Secretária.

I - RELATÓRIO

Este projeto de lei visa eliminar a cobrança de
taxa de vestibular de alunos carentes que tenham
cursado ou conclufdo o segundo grau em instituições
de ensino públicos municipais, estaduais ou federais.

Foi-lhe apensado o Projeto de Lei nO 2.116 de
1999, de autoria do senhor Deputado Luiz Bittencourt
e o Projeto de Lei n° 2.433 de 2000, de autoria do se
nhor Deputado José Carlos Coutinho.

Encerrado o prazo regimental não foram apre
sentadas emendas às proposições.

11 - VOTO DO RELATOR

O impedimento total ou pardal de cobrança da taxa
de vestibular tem sido objeto de diversos projetos de lei
analisados ao longo dos anos na Câmara dos Deputados.

Todas as proposições sobre o assunto, discuti
dos nesta Comissão de Educação e Cultura, recebe
ram parecer desfavorável.

Os últimos foram os Projetos de Lei de nOs 287, de
1995, principal e 3.128, de 1997; 3.791, de 1997; 4.050,
de 1998; 4.650 de 1998; 353 de 1999 apensados.

Foram considerados, por seu Relator, o Nobre
Deputado Átila Lira, como portadores do vício de ori
gem de interferir na vida interna das universidades, pro
tegidas pelo art. 207 da Constituição Federal, que lhes
garante a prerrogativa da autonomia universitária.

Louvando-me do parecer do ilustre par, concor
do com as leis que traçam os limites da autonomia
universitária devem regular questões gerais da vida
acadêmica, ficando os problemas particulares para
as normas internas das instituições. Como afirmou o
Ilustre relator que me antecedeu neste assunto, a
"taxa de vestibular é um detalhe na gestão das univer
sidades. Não é função da lei regular detalhes, especi
almente, quando as instituições consideradas são
protegidas por um dispositivo constitucional que lhes
assegura ampla liberdade de ação".
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- termo de recebimento de emendas
- parecer da relatora
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

I - Relatório

O projeto de lei ora submetido a nossa aprecia
ção tem por objetivo instituir o Dia Nacional do Consu
midor, a ser comemorado em 15 de março, data em
que, em 1991, entrou em vigor a Lei nO 8.079/90, co
nhecida como Código de Defesa do Consumidor.

No prazo regimental, não foram recebidas
emendas.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Trata-se de proposição cujo mérito já foi julgado
na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambi
ente e Minorias. Lá, a instituição do Dia Nacional do
Consumidor foi saudada como uma iniciativa de gran
de valor, na medida em que, reconhecendo que o
consumidor brasileiro tem à sua disposição um instru
mento legal de alto nível, ainda falta uma divulgação
ostensiva dos direitos que lhe estão consignados.

Por entendermos que o preparo para o exercício
pleno da cidadania, que é uma das finalidades da educa-

PROJETO DE LEI N° 1.219-A, DE 1999

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas ao projeto, a partir de 10 de
maio de 2000, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000 - Carla
Rodrigues de Medeiros, Secretária.

*Projeto inicial publicado no OCO de 9-9-99
- Parecer da Comissão de Defesa do Consumidor

Meio Ambiente e Minorias publicado no OCO de 6-4-00.
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A cobrança de taxas de vestibular deve ser en- (fis Comissões de Defesa do Consumidor, Meio
tendida de forma diversa para as instituições públicas Ambiente e Minorias; de Educação, Cultura e Desporto; e
e privadas de ensino superior. de Constituição e Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24,

As instituições privadas, pela legislação em vigor, 11.)
fazem um contrato anual de prestaÇão do serviço educa-
cional. A cobrança da taxa de vestibular seria uma parce
la do todo acordado para o ano entre as partes contra
tantes. Portanto, a cobrança da taxa de vestibular, como
um adicional ao valor estabelecido no contrato, fere a lei
e pode ser contestada judicialmente.

Já as instituições públicas são gratuitas, como reza
o item IV do art. 206 da Carta Magna. Logo, a cobrança
de taxa vestibu,lar por esses estabelecimentos de ensino
pode ser judicialmente contestada, argüida sua inconsti
tucionalidade. Não haveria, desta forma, necessidade
nova lei a regular a matéria, uma vez que a Justiça seria
a instância adequada para resolver problemas na aplica
ção dessas normas já em vigor.

Por esse motivo nosso parecer é desfavorável
ao projeto de lei principal e aos seus apensados.

Sala da Comissão, 14 de junho de 2000. - De
putado Jonival Lucas Júnior, Relator.

111 - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto, em
reunião ordinária realizada hoje rejeitou, unanimemente,
o Projeto de Lei nO 1.178/99, e os Projetos de Lei nOs
2.116/99 e 2.43312000, apensados, nos termos do pare
cer do Relator, Deputado Jonival Lucas Júnior.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Pedro Wilson, Presidente; Gilmar Machado, Marisa
Serrano, Vice-Presidentes; Ademir Lucas, Agnelo
Queiroz, Átila Lira, Bonifácio de Andrada, Celcita Pi
nheiro, Éber Silva, Eduardo Seabra, Esther Grossi,
Flávio Arns, João Matos, Jonival Lucas Júnior, Maria
Elvira, Nice Lobão, Osvaldo Coelho, Paulo Lima, Ra
fael Greca, Renato Silva, Walfrido Mares Guia, Zé
Gomes da Rocha, Joel de Holanda e Rita Camata.

Sala da Comissão, 14 de junho de 2000. - De
putado Pedro Wilson, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 1.219-B, DE 1999
(Do Sr. lédio Rosa)

Dispõe sobre a criação do Dia Naci
onal do Consumidor; tendo parecer da
Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, pela aprova
ção (Relator: Deputado Celso Russoman
no); da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, pela aprovação (Relatora: De
putada Nice Lobão).



"Art. 79-A. Os videojogos comerciali
zados deverão conter em sua embalagem
informações claras e sucintas sobre a sua
natureza, a faixa etária a que se recomen
dam, frases de advertência a respeito das
possfveis conseqüências de sua prática por
longos perfodos e, em casos de jogos que
apresentem violência, tarja vermelha com a
inscrição: "Atenção - jogo com violência."

Art. 257-A. Produzir ou comercializar videojogos
em desobediência ao disposto no artigo 79-A desta lei:

Pena - apreensão dos jogos em situaçao irregular
e multa de vinte a cem salários de referência; na reinci
dência, a autoridade judicial poderá determinar o fecha
mento do estabelecimento por até 30 (trinta) dias.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data da sua pu
blicaçao.

Justificação

Muitos dos videojogos comercializados apre
sentam a violência de forma gratuita, sem nenhuma
relação com a trama do jogo ou com a apresentaçao
das conseqüências funestas de seu emprego, o que
tem ocasionado desequilfbrios psicológicos em crian
ças ejovens que ainda não possuem maturidade sufi
ciente para não se deixarem influenciar.

Muitos adolescentes praticam estes jogos em seus
computadores durante muitas horas seguidas e por di
versos meses ou anos, de tal forma que podem sofrer
distúrbios de diversas ordens, sendo o mais preocupante
oque os leva a encarar a violência como algo banal e até
a praticá-la, como temos visto acontecer em diversos
parses, especialmente nos Estados Unidos.

Por estes motivos julgamos necessário que as
embalagens dos videojogos comercializados tragam
informações mais precisas a respeito de sua nature
za, da faixa etária a que se destinam, frases de adver
tência a respeito das possrveis conseqüências de sua
prática prolongada e tarja vermelha com frase de ad
vertência quando se tratar de jogos violentos.

Este é o objetivo de nosso projeto, que acrescenta
dois artigos ao Estatuto da Criança e do Adolescente,
institufdo pela Lei nO 8.069, de 13 de julho de 1990.

Com estas providências acreditamos que os
pais poderão exercer melhor controle sobre os jogos
que seus filhos praticam.
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çAo escolar, deve incluirobrigatoriarnente lições sobre os Art. 1° Acrescente-se à Lei n08.069, de 13 deju-
direitos e as responsabilidades do consumidor, conside- lho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e
ramos muito bem-vinda a instituiçAo de um dia a ser de- do Adolescente, os seguintes artigos:
dicado a festividades, debates, palestras e outros even
tos dedicados ao aperfeiçoamento das relações de con
sumo. A1iamo-nos à Comissão de Defesa do Consumi
dor, Meio Ambiente e Minorias e votamos favoravelmen
te ao Projeto de Lei nO 1.219, de 1999.

Sala da Comissão, 14 de junho de 2000. - De
putada Nice Lobão, Relatora.

I - Projeto Inicial

11 - Na Comissão de Economia, Indústria e Co-
mércio:

- emenda apresentada na Comissão
- termo de recebimento de emendas
- parecer da relatora
- parecer da Comissão
O Congresso Nacional decreta:

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Educaçao, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje aprovou, unani
memente, o Projeto de Lei nO 1.219-A199, nos termos
do parecer da Relatora, Deputada Nice Lobão.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Pedro Wilson, Presidente; Gilmar Machado, Marisa
Serrano, Vice-Presidentes; Ademir Lucas, Agnelo
Queiroz, Átila Lira, Bonifácio de Andrada, Celcita Pi
nheiro, ~ber Silva, Eduardo Seabra, Esther Grossi,
Flávio Ams, João Matos, Jonival Lucas Júnior, Maria
Elvira, Nice Lobão, Osvaldo Coelho, Paulo Lima, Ra
fael Greca, Renato Silva, Walfrido Mares Guia, Zé
Gomes da Rocha, Joel de Holanda e Rita Camata.

Sala da Comissão, 14 de junho de 2000. - De-
putado Pedro Wilson, Presidente. .

PROJETO DE LEI N° 1.431-A, DE 1999
(Da Sra. Alcione Athayde)

Acrescenta os arts. 79-A e 257-A à Lei nO
8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente; tendo parecer
da Comissão de Economia, Indústria e Comércio,
pela aprovação deste e da emenda apresentada na
Comissão (Relatora: Deputada Maria Abadia).

(As Comissões de Economia, Indústria e Co
mércio; de Seguridade Social e Famflia; e de Consti
tuição e Justiça e de Redação (art. 54) - Art. 24,11)

SUMÁRIO
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Assim sendo, esperamos contar com o apoio de
todos os ilustres parlamentares para a aprovação do
nosso projeto.

Sala das Sessões, de de 1999. - Deputada
Alcione Athayde.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEG/SLATIVOS
CeDI

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

LEI N° 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

Dispõe sobre o estatuto da criança
e do adolescente, e dá outras providênci
as.

LIVRO I

PARTE GERAL

TITULO I
Das Disposições Preliminares

Art. 1° Esta lei dispõe sobre a proteção integral à
criança e ao adolescente.

TITULO 111
Da Prevenção

CAPiTULO il
Da Prevenção Especial

Seção I
Da Informação, Cultura, Lazer, Esportes, Diver

sões e Espetáculos

Art. 79. As revistas e publicações destinadas ao
público infanto-juvenil não.-PQdê,"ª9 conter ilustrações,
fotografias,' legendas, crônicas ou anúncios de bebidas
alcoólicas, tabaco, armas e munições, e deverão respei
tar os valores éticos e sociais da pessoa e da família.

Art. 80. Os responsáveis por estabelecimentos
que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou con
gênere ou por casas de jogos, assim entendidas as
que realizem apostas, ainda que eventualmente, cui
darão para que não seja permitida a entrada e a per
manência de criança e adolescentes no local, afixan
do aviso para orientação do público.

LIVRO II

PARTE ESPECIAL

TITULO VII
Dos Crimes e das Infrações Administrativas

CAPiTULO ((
Das Infrações Administrativas e das Disposições

Finais E Transitórias

Art. 257. Descumprir obrigaç~o constante dos
artigos 78 e 79 desta lei:

Pena - multa de 3 (três) a 20 (vinte) salários de
referência, duplicando-se a pena em caso de reinci
dência, sem prejurzo de apreensão da revista ou pu
blicação.

Art. 258. Deixar o responsável pelo estabeleci
mento ou o empresário de observar o que dispõe esta
lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos lo
cais de diversão, ou sobre sua participação no espe
táculo:

Pena - rnulta de 3 (três) a 20 (vinte) salários de
referência; em caso de reincidência, a autoridade ju
diciária poderá determinar o fechamento do estabele
cimento por até 15 (quinze) dias.

Defiro. Desapense-se o PL nO 1.431/99
do PL nO 4.052198. Oficie-se e, após, publi
que-se. Em 17-01-00. - Michel Temer, Presi
dente.

COMISSÃO DE SEGURIDADE

Oficio nO 398/99-P

Brasilia, 10 de dezembro de 1999

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência rever o despacho

aposto ao Projeto de Lei nO 1.431/99, da sra Alcione
Athayde, que "acrescenta os arts. 79-A e 257-A à Lei n°
8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sabre o Esta
tuto da Criança e do Adolescente, para determinar sua
desapensação do Projeto de Lei nO 4.052198, do Sr. Se
verino Cavalcanti que, por sua vez, encontra-se apensa
do ao PL n° 2.134/96, do Sr. IIdemar Kussler.

Tal solicitação decorre de requerimento, cópia ane
xa, apresentado pelo Relator da matéria, Deputado Sér
gio Carvalho, que em sua análise preliminar entendeu
não se tratar de proposições correlatas. Não se ade
quando, pois, ao que dispõe o art. 142 do RICO.

Atenciosamente, - Deputado Eni<J Bacci, 1°
Vie-Presidente no exercicio da Presidência.
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EMENDA N° 1/00
PROJETO DE LEI N°
PL N° 1.431, DE 2000

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

Dê-se ao art. 257-A, do Lei nO 8.069, de 13 de
julho de 1990, acrescido pelo art. 1° de projeto, a se
guinte redação:

"Art. 257-A. Produzir, importar ou co
mercializar videojogos em desobediência ao
disposto no art. 79-A desta lei:

"

Justificacão

A presente emenda visa incluir nas restrições
impostas pelo artigo 257-A, incluido pelo projeto em
tela, a importação destes videojogos, tendo em vista
que a maioria deles é produzida fora do Brasil.

8 de maio de 2000. - Deputado Ricardo Ferra·
ço.

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E
COM~RCIO

Termo de Recebimento de Emendas

~jEf~bE~0~43U99

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Cêrnara dos Deputados, o Senhor Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de emen
das, a partir de 28-4-00, por cinco sessões. Esgotado o
prazo, foi apresentada (1) uma emenda ao projeto.

Sala da Comissão, 8 de maio de 2000. - Apare·
cida de Moura Andrade, Secretária.

I - Relatório

A proposição sob análise objetiva acrescentar dois
novos artigos no Estatuto da Criança e do Adolescente:

- um, introduzindo a obrigatoriedade de divulga
ção de informações, nas embalagens de videojogos
comercializados, relativas à natureza do jogo, faixa
etária a que se destinam, advertências sobre as con
seqüências de seu uso continuado e, especialmente,
sobre a existência de cenas de violência;

- o outro. introduzindo sanção correspondente
à não-obediência da norma acima descrita, corres
pondendo à apreensão dos jogos comercializados
em discordância da lei. além de multa pecuniária.

Argumenta a autora, ilustre Deputada Alcione
Athayde. que muitos jogos, comercializados livremente.

podem causar danos psicológicos a seus usuários, es
pecialmente, se crianças. Além disso, promovem a ba
nalização da violência, com graves conseqüências, es
pecialmente para o público adolescente.

O projeto foi distribuido às Comissões de Eco
nomia, Indústria e Comércio; de Seguridade Social e
Famflia; e de Constituição e Justiça e de Redação.
Coube-nos a relataria neste Colegiado, onde a pro
posição, no prazo regimental, recebeu uma emenda,
de autoria do nobre Deputado Ricardo Ferraço, que
intenta acrescentar, ao texto do caput do art. 257-A,
na redação proposta pelo projeto de lei, a expressão
"importar", para que fique clara a abrangência de to
das as formas de produção e distribuição dos videojo
gos.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A proposição sob análise é extremamente meritó
ria, em especial no que se refere às áreas de saúde e de
segurança públicas. Isto se deve ao inegável efeito noci
vo que videojogos podem trazer a crianças e adolescen
tes, alterando-lhes ocomportamento e contribuindo, jun
to com outras formas de diversão livremente distribuidas
pela midia, para a banalização da violência e para a difu
são de condutas ética. social e moralmente condenáveis.

Não nos cabe. regimentalmente, manifestações s0

bre tais ternas, eis que devemos apenas opinar sobre os
aspectos econômicos da proposição. Não podemos, to
davia, deixar de atentar para a sua importanda no sentido
de limitar os danos que certas formas de lazer podem tra
zer à formação da personalidade dos futuros cidadãos.

Dado que o impacto econômico. expresso na
elevação de custos decorrente da inserção das men
sagens, é infimo, acreditamos que a proposição pode
ser aprovada neste Colegiado.

Do mesmo modo, cremos que a emenda do in
signe Deputado Ferraço contribui para não deixar
"brechas" pelas quais possam importadores inescru
pulosos esgueirar-se ao alcance da lei.

Em face do exposto, votamos pela aprovação
do Projeto de Lei n° 1.431. de 1999 e da emenda a ele
apresentada nesta Comissão.

Sala da Comissão. 24 de maio de 2000. - Depu
tada MARIA ABADIA, Relatora.

m- Parecer da Comissão

A Comissão de Economia. Indústria e Comér
cio. em reunião ordinária realizada hoje. aprovou una
nimemente o Projeto de Lei nO 1.431/99 e a emenda
apresentada na Comissão. nos termos do parecer da
Relatora, Deputada Maria Abadia.
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Estiveram presentes os Senhores Deputados: e Lidia Quinan, que apresentou voto em separado
Enio Bacci - Presidente; João Sampaio, João (Relator Deputado Clementino Coelho).

Pizzolatti e Paulo Octávio - Vice-Presidentes; Alex (As Comissões de Economia, Indústria e Co-
Canziani, AntOnio Valle, Clementino Coelho, Edison mércio; e de Constituição e Justiça e de Redação (art.
Andrino, Emerson Kapaz, Francisco Garcia, João 54) - Art. 24, 11.)
Caldas, José Machado, Júlio Redecker, Jurandil Jua-
rez, Udia Quinan, Luiz Mainardi, Márcio Fortes, Maria
Abadia, Nelson Proença, Ricardo Ferraço, Roberto
Pessoa, Ronaldo Vasconcellos, Rubem Medina, Ru
bens Bueno e Zaire Rezende.

Sala da Comissão, 14 de junho de 2000. - De
putado João Sampaio, no exercício da Presidência.

PROJETO DE LEI N° 1.534-A, DE 1999
(Do Sr. Jorge Costa)

Proíbe a privatização de usinas hidrelétricas em
todo o País; tendo parecer da Comissão de Econo
mia, Indústria e Comércio, pela aprovação, com subs
titutivo, contra os votos das Deputadas Maria Abadia

O Congresso Nacional, nos termos dos arts. 48, 61 e 66 da Constituição

Federal. decreta:

Art.l° - Fica proibida a privatização de usinas hidrelétricas encarregadas da

geração de energia elétrica em todo o País.

Parágrafo único. Os processos de privatJzação que ainda não tenham sido

concluídos até a entrada em vigor desta Lei serão cancelados.

Art. 20
- Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 30 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

o processo de substituição de importaÇões, por volta da década de 50,

atrelou o desenvolvimento econômico brasileiro à expansão do seu setor energético.

Tal expansão, financiada por capitais públicos, produziu o surgimento de

empresas encarregadas da geração, transmissão, distribuição e comercialização de enetgia

elétric~ que, utilizando a generosa bacia hidrográfica dos nossos rios, realizaram os

investimentos necessários à implantação e sustentação das indústrias emerge_o
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Entretanto, com a mudança do modelo econômico brasileiro e implantado o

processo de privatização, iniciado na esteira da onda neoliberalista no mandato inicial do

Presidente Fernando Henrique, assistimos a transferência para a iniciativa privada daquelas

empresas encarregadas da distribuição e comercialização energética.

É pertinente, neste instante, lembrarmos a percepçio no cotidiano da

visível degl'2dação dos serviços privati7JldOl na área de distribuição e comereializaçio

de energia elétrica.

Agora, chega o momento em que o Governo investe na privatização das

usinas httttélétricas responsáveis pela geração e transmissão dessa fonna de energia. /kJ:; 1.....

Assim, estamos a defrontar com a possibilidade da transferência do controle

de um de nossos maiores e principais recursos naturais - nossos riO&, nossos imensos

mananciais de água doce - pam as mãos dos empresários privados, brasileiros/estrangeiros,

cujas decisões baseiam-se essencialmente na busca legitima do lucro.

Volta ser pertinente reeordarmos o vale do Tennessee; no passado e

presente, objeto de ampla interveução estatal tendo por base seu potencial bídrico e

observarmos que em paises como o Caudi, a Noruep e os Estados Unidos, a presença

estatal na geraçio, transmissão e dis1:ribu~o de energia elétrica de origem bidráulia é

relevante, alcançando naquele país nórdico mais de 80% da capacidade iustalada.

Além disto, vale ressaltar as inúmeras possibilidades de utilização dos

nossos grandes rios - São Francisco, Tocantins, Tapajós, Gurupi e outros - na irrigação de

regiões que tanto carecem desse recmso e, desta fo~ vivem a se constituir em celeiros de

miséria, fome e doenças, cuja solução somente o poder público, atendendo anseios da

sociedade, estará obrigado e apto a apresentar soluções.

Ao considerarmos a essencialidade da água pata a existência humana e que.

a cada. dia, toma-se um recurso mais escasso em escala global, os aspectos múltiplos do seu

uso e de sua propriedade terão que estar sob controle da soeied.d~via Estado, visto que

ao transferi-los para a iniciativa privada, estaremos abrindo espaço para que seus donos, no

exercício dos seus direitos, l:mitem até mesmo a ptática de uma~is rudimentares das
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atividades humanas - a pesca artesanal - fonte de subsistência de milhões de brasileiros

desassistidos. Vale salientar que quanto ao uso múltiplo dos nossos reservatórios carecemos

de regulamentação própria, assim como são fortes as controvérsias entre os grandes juristas

acerca da constitucionalidade dos diplomas legais que disciplinam o processo de privatização,

além dos flagrantes conflitos entre a legislação que regulamenta a utilização dos recursos

hídricos e as leis vigentes para o setor elétrico.

Finalmente, devemos lembrar que a Lei n° 9.433 (Lei das Águas), de 8 de
I

janeiro de 1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, regulamentando,

desta forma, o 'inciso XIX do artigo 21 da Constituição federal. tem como fundamentos que:

a água é um bem de domínio público;

em situações de escassez o seu uso prioritário é o consumo bumano e

a dessedentação de animais;

a água é dotada de valor econômico;

sua gestão deverá sempre proporcioDar o seu uso múltiplo, se dará

por bacia hidrográfica. será de forma descentralizada e contará com

a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades.

Assim sendo. por se tratar de uma questão altamente relevante para. nossa

sociedade e que envolve aspectos de segurança nacional, representando a nossa sobrevivência

como nação soberana e independente, é que vimos apresentar a presente proposição,

solicitando o decidido apoio de nossos pares nesta casa pam a sua imediata transformação em

Lei.

Sala das Sessões, 17 de agosto de 1999.



31946 Quinta-feira 15 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

LEGISLAÇÃO aTADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESnrnoS LEGISLATJVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA,

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

Junho de 2000

........................................................................................ 111 e .

TÍTULO ITI
Da Organização do Estado

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

CAPÍTULO II
Da União

........................... 01 ., ..

Art. 21. Compete à União:
I - manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações

intemacionais~

...................... _ lo OI ..

XIX .. instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e
defmÍr critérios de outorga de direitos de seu uso~

XX .. instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive
habitação, saneamento básico e transportes urbanos;
....................................................................................................................................................t'I .....

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULo I
Do Poder Legislativo

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

Seção 11
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional. com a sanção do Presidente da
República, não exigida esta para o especificado nos artigos 49, 51 e 52, dispor
sobre todas as matérias de competência da União. especialmente sobre:
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I - sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas;
11 - plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual,

operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado;
In - fixação e modificação do ~fetivo das Forças Annadas:
IV - planos e programas nacionais, regionais e setoriais de

desenvolvimento ~

V - limites do território nacional. espaço aéreo e marítimo e bens do
domínio da União;

VI - incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de
Territórios ou Estados, ouvidas as respectivas Assembléias Legislativas;

VII - transferência temporária da sede do Governo Federal;
VIII - concessão de anistia;
IX - organização administrativa, judiciária, do Ministério Público e da

Defensoria Pública da União e dos Territórios e organização judiciária, do
Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal;

X - criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções
públicas;

XI - criação, estnlturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da
administração pública:

XII - telecomunicações e radiodifusão;
XIII - matéria fi.nan.ceir~ cambial e monetária, instituições fmanceiras e

suas-epemções;
XIV - moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária

federal.
)(V - fIXação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, por

lei de iniciativa conjunta dos Presidentes da República, da Câmara dos Deputados~

do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, observado o que dispõem os
arts. 39, § 4°, 150, 11, 153, UI, e 153, § 2°, L

* Inciso .XVacresczdo pela Emenda Con:wlucional nO /9, de 0-4 06:'/998 .
...... ..

_ Seção VIII
Do Processo Legislativo

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

Subseção 111
Das Leis

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou
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do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal,
aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na
fonna e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 10 São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Annadas;
II - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração

direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e

orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Tenitórios;
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico,

provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
* Alínea "c" com redação dada pela Emenda Constitucional n° 18. de 05.02.. 1998.

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União,
bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria
Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da
administração públi~a;

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de
cargos, promoções, estabilidade, remuneraçãó: refonna e transferência para ·a
reserva

*- Alínea 'j-acrescidapela-Emenda lonstirucional nO 18. de 0502.1998.
§ 2° A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara

dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do
eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com 'não menos de
três décimos por cento dos eleitores de cada um deles... .

Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto
de lei ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará.

§ 10 Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em
pane. inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-Io-á total ou
parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da -data do recebimento, e
comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal os
motivos do veto.

§ 2° O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de
parágrafo, de inciso ou de alínea.

§ 3° Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Presidente da
República importará sanção.
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§ 4° O veto será apreciado em sessão conjunta dentro de trinta dias a
contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta
dos Deputados e Senadores, em escrutínio secreto.

§ 5° Se o veto não for mantido. será o projeto enviado~ para promulgação,
ao Presidente' da República.

§ 6° Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4°, o veto será
colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições,
até sua votação fmal, ressalvadas as matérias de que trata o art.62, parágrafo único.

§ 7° Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo
Presidente da República, nos casos dos parágrafos 3° e 5°, o Presidente do Senado
a promulgará, e~ se este não o fIZer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente do
Senado fazê-lo.

.... lo lo lo ..

LEI N° 9.433, DE 08 DE JANEIRO DE 1997.

INSTITUI A POLÍTICA NACIONAL DE
RECURSOS HÍDRICOS, CRIA O SISTEMA
NACIONAL DE GERENCIAMENTO DE
RECURSOS HÍDRICOS, REGULAMENTA- O
INCISO XIX DO ART.21 DA CONSTITUIÇÃO
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.

TÍTULO I
Da Política Nacional de Recursos Hídricos

CAPÍTULO 1
Dos Fundamentos

Art. 10 A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes
fundamentos:

I - a ágUa é um bem de domínio público;
II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico;
UI - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o

consumo humano e a dessedentação de animais;
IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso

múltiplo das águas~
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v - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da
Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos;

VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com
a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades.

CAPÍTULO Il
Dos Objetivos

Art. 2° São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos:
I - assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de

água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos;
II - a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o

trans'porte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável~

" ,. " " ., .
...... .



Termo de Recebimento de Emendas

No prazo regimental não foram apresentadas
emendas ao projeto.

E o relatório.

PROJETO DE LEI N° 1.534/99

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Senhor Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 26-10-99, por cin
co sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 4 de novembro de 1999. 
José Humberto de Almeida, Secretário.

I - Relatório

Com a presente proposição busca o nobre De
putado Jorge Costa não apenas proibir a privatização
de usinas hidrelétricas em todo o País, mas também
cancelar os processos que, com este objetivo, te
nham sido iniciados e ainda não concluídos.

A iniciativa fundamenta-se, segundo o autor, no
risco que representa a transferência do controle de
nossos rios "para as mãos dos empresários privados,
cujas decisões baseiam-se essencialmente na busca
legítima do lucro".

Segundo seus argumentos, "as inúmeras possi
bilidades de utilização dos nossos grandes rios na irri
gação de regiões que tanto carecem desse recurso e,
desta forma, vivem a se constituir em celeiros de mi
séria, fome e doenças", justificam o fato de que "so
mente o Poder Público, atendendo aos anseios da
sociedade, estará obrigado e apto a apresentar solu
ções.

Lembra, finalmente, o ilustre Deputado que a
Lei n' 9.433/97 (Lei das Aguas), que instituiu a Política
Nacional de Recursos Hídricos, tem como fundamen
to que:

- a água é um bem de domínio público;
- em situações de escassez o seu uso prioritário

é o consumo humano e a dessedentação de animais;
- a água é dotada de valor econômico; e

- a sua gestão deverá sempre proporcionar o
seu uso múltiplo, se dará por bacia hidrográfica, será
de forma descentralizada e contará com a participa
ção do Poder Público, dos usuários e das comunida
des.
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COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E 11- Voto do Relator
COMÉRCIO É 't' rt ..mUi o Impo ante caracterizar o sistema brasi-

leiro de geração de energia elétrica. Com a criação da
CHESF em 1945, a construção da primeira hidrelétri
ca de Paulo Afonso, logo seqüenciada pela constru
ção de Três Marias e Furnas, o Brasil concretizou a
sua vocação pela hidroeletricidade optando por priori
zar a água dos seus rios como combustrvel para a ge
ração de energia elétrica, ferramenta indispensável
para o desenvolvimento e bem-estar da humanida
de.

Em fins do século XX a geração anual do Brasil
ultrapassa 320 milhões de MWs e deste total mais de
95% é de origem hidrelétrica.

Por outro lado, além dos cerca de 60.000MW
com estudos de viabilidade ou apenas inventariados.
Mesmo que, por hipótese, motivos ambientais ou
econômicos levem a descartar metade deste potenci
al, resulta que o Brasil ainda tem a possibilidade de
dobrar a sua geração hidrelétrica.

Tudo isto ressalta a importância do projeto de lei
do Deputado Jorge Costa e por isso irmanamo-nos
com o autor, na preocupação com os efeitos desas
trosamente perversos que se dariam e darão decor
rentes de uma eventual descuidada alienação de
nossas usinas hidrelétricas. E o próprio Governo Fe
deral, através dos gestores do processo de privatiza
ção, deu provas concretas de que pretendia, e ainda
pretende, tentar vender o patrimônio de usinas hidre
létricas, sem considerar a peculiaridade de que o
combustível das hidrelétricas é a água, e que esta é
um bem comum, de usos múltiplos e inalienável.

Nos primeiro meses de 1999, quando somente
a reação de lideranças polfticas e da sociedade orga
nizada, impediu o "esquartejamento" e venda a reta
lho das hidrelétricas da CHESF no Rio São Francisco,
dois ministérios proporcionaram provas concretas de
algo bem maior do que descuido - a leviandade no
tratamento de uma questão que pode trazer prejuízos
irremediáveis para as futuras gerações.

O Ministério do Meio Ambiente, através da Se
cretaria de Recursos Hídricos divulgou um Cadastro
de Outorgas de Agua no Rio São Francisco com lista
gem de processos autorizados ou em análise, totali
zando uma vazão de captação de 771 m3/s ou seja,
mais de 30% da vazão regularizada mínima garantida
do rio São Francisco a qual, função dos reservatórios
de Três Marias e Sobradinho, é de 2060 m3/s.

Simultaneamente o Ministério das Minas e
Energia estudava uma proposta de energia ou placa,
ou seja, assegurada aos eventuais compradores das
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usinas da CHESF, maior do, que aquela efetivamente têm se mostrado capazes de lidar com problemas
assegurada se toda a vazão de 2,OSOm3!s fosse inte- como os da pobreza, violência, degradação do meio
gralmente reservada para atender os compradores ambiente, desequilíbrios regionais, etc.
das usinas". Isso é especialmente verdadeiro e adquire con-

Como é do conhecimento de todos nesta Cta- tornos mais graves em países como o Brasil, onde o
missão, temos nos batido, com representantes, nesta mercado é especialmente falho e os cartéis e oligopó-
Casa, do brasileiro habitante do Semi-Árido, para Iios atuam livremente, prevalecendo sobre os precári-
que seja respeitada a correta priorização para o uso os mecanismos de controle do Estado.
da água, internacional e pacificamente fixada - e, Nesse contexto, é muito difícil falar-se em priva-
dentre nós, já legalmente prevista desde o Código de tização do setor energético, sem pensar nos riscos,
Águas de 1934 -, dando prevalência aos usos huma- para toda a economia, de se desarticularem sistemas
no e agrícola. infra-estruturais básicos, que vêm desempenhando

Com efeito, a água doce e potável é o recurso seu papel a contento. Não se pode, sob pena de se in-
mais escasso e precioso da humanidade nesta virada correr em uma simplificação temerária, tratar a ener-
de milênio, dizem-no as maiores autoridades técni- gia elétrica como uma simples commodity e suas
cas, e não convém ao Brasil que a relativa abundtm- unidades geradoras e distribuidoras como simples
cia que tem de tal riqueza nos faça esquecer, enquan- agentes de mercado.
to legisladores, de tal realidade. No setor energético há que se pensar, também,

Não se está aqui a negar, de nenhuma forma, a em aspectos como o atendimento às necessidades
importância da geração elétrica para nosso desenvol- básicas da coletividade, assim como na segurança,
vimento; afinal, energia é praticamente sinônimo de eficiência e qualidade dos serviços a médio e longo
produção, conforto, informação e autodeterminação. prazos, nos impactos ambientais e, é claro, nos cus-
Energia é-vida:- tos para o consumidor.

Nem sequer estamos investindo no até certo Não se pode, por exemplo, permitir que tarifaª-.
ponto estéril debate acerca da conveniência ou não muito elevadas transfiram, através do sistema elétri-
de o Estado gerir, de forma geral, empreendimentos co, parte do capital produtivo dos setores industrial,
econômicos. O fato é, contudo, que, com relação às comercial e familiar para setores intermediários não
unidades de geração elétrica, a imbricação inafastá- produtivos, que porventura venham a assumir o con-
vel das mesmas com a gestão e uso de enormes trole das concessionárias de energia elétrica. No es-
massas de água torna súa privatização uma questão tágio em que o Brasil se encontra, isso criaria sérios
sensível, dado o conflito inerente entre os usos para o obstáculos ao desenvolvimento, além de agravar os
manancial hídrico. Não é, definitivamente, por acaso conflitos distributivos que atormentam a sociedade
que, como afirma o autor em sua justificação, em paí- brasileira.
ses como Canadá, Noruega e Estado~ Unido~, a pr~- Assim, qualquer incursão no sentido de privati-
sença estatal na exploração de energia de ongem hl- zar o setor elétrico deve ser precedida da preocupa-
dráulica chega a 80%. ção com o estabelecimento de normas rigorosas vol-

Isso não surpreende, pois, além de exigirem tadas para a preservação ambiental e para a qualida-
planejamento integrado e operação centralizada, os de e confiabilidade dos serviços e respectivas tarifas,
sistemas hidrelétricos caracterizam-se por fortes im- e que permitam a elaboração de contratos de conces-
plicações de caráter ambiental. De fato, os múltiplos são muito bem delimitados.
usos dos reservatórios das hidrelétricas requerem pe- Por óbvio, de toda análise disposta acima, a im-
sados investimentos em regularização de. ~acias, portência estratégica do controle das unidades hidre-
controles de enchentes, proteção de solos, Irngação létricas é ainda maior nas regiões semi-áridas, para
de terras agrícolas, construção de hidrovias e outros, as quais as bacias hldricas são, praticamente, o único
atividaéles essas quase todas deficitárias para o em- vetor de sobrevivência humana.
presári~ privado, embor~ indisp~~sáveis para o de- A própria Lei nO 9.491/97, que instituiu o Progra-
senvolvlmento e~onômlco eqUilibrado e para o ma Nacional de Desestatização (PND), estabelece
bem-estar da SOCiedade, como um todo. como um de seus objetivos fundamentais:

Como o mercado é um espaço de competição
por lucros, no qual os princípios éticos e as preocupa- "permitir que a administração pública
ções distributivas ficam em segundo plano, mesmo concentre seus esforços nas atividades em
nos países desenvolvidos, as forças de mercado não que a presença do Estado seja fundamental



SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 1.534,
DE 1999

Fixa normas para a desestatizaçãl!J
de empresas do setor elétrico.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei determina normas e parâmetros

para a inclusão de empresas do setor elétrico no Pro
grama Nacional de Desestatização (PND), regulado
pela Lei nO 9.491, de 9 de setembro de 1997.

Art. 2° A alienação, no âmbito do PND, de ativos
de geração hidrelétrica, s6 poderá ser realizada se
cumpridos os requisitos dispostos nesta lei.

Art. 3° O Conselho Nacional de Desestatização,
antes de, nos termos do art. 6° da Lei nO 9.491/97, in
cluir empresas de que trata esta Lei no PND, solicita
rá ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos
(CNRH) que, por meio de parecer circunstanciado,
opine sobre a duração e prazos para reavaliação da
outorga e o valor mínimo de alienação.

§ 1° O parecer mencionado no caput deverá ser
incluído, como anexo, no edital de venda das empre
sas, de que trata o art. 11 da Lei nO 9.491/97.
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para a consecução das prioridades nacionais" 3. revisão prévia da outorga de águas, adequan-
(art. 1°, inciso V). do-a às exigências de prevalência para uso humano

Seguramente, a redução da pobreza e da fome e agrícola;
no Semi-Árido nordestino é uma prioridade nacional, 4. impossibilidade de indenização para o com-
estabelecida, claramente, por diversas referências le- prador no caso de uso da água da bacia para os usos
gais e de nível constitucional. E, nesse contexto, a uti- prioritários, desvinculados da geração de energia; e
Iização da bacia hidrográfica do rio São Francisco, 5. obrigação de se aplicar ao menos SO% do
que é o único grande rio do Semi-Árido brasileiro, montante obtido com a alienação em prol das respec-
deve ser encarada como estratégica e fundamental tivas bacias;
para tornar aquele objetivo factível. Por outro lado, preocupados com a situação do

Acresce às singularidades que essa bacia pos- semi-árido e com a necessidade de se ampliar a ofer-
sui o projeto, atualmente em discussão nesta Casa, ta de energia elétrica através de novos investimentos,
de transposição das águas do São Francisco com o incluímos os seguintes dispositivos:
objetivo de suprir de recursos hídricos os estados do 1. proibição da alienação da CHESF;
~ordeste Set.entrion~1. Certam~nte, esse .grande pro- 2. permissão para alienação do direito de explo-
~eto tornará amda maIs estraté~lco e senslvel o mane- rar, sob regime de concessão, novos aproveitamen-
JO das águas daquele grande no. tos hidrelétricos, desde que as respectivas unidades

Não obstante, se concordamos com o espírito sejam construídas pelo setor privado.
d.o.-prQjetQ.J;.m tela, acreditamos que alguns melhora- Finalmente, não podemos deixar de observar
mentos se fazem necessários, o que ora intentamos que, pela importância e especificidade do assunto de
através do Substitutivo em anexo. que trata a presente proposição, seria imprescindível

Entendemos, de início, que a simples e linear que, sobre ela, se pronunciasse, também. a Comis-
proibição de venda é uma medida radical que não se são de Minas e Energia desta Casa.
juslffica. De fato. acreditamos que mais efetivo e con- Por todo o exposto, o voto é pela aprovação do
sentâneo com o interesse público é permitir a aliena- Projeto de Lei n° 1.534, de 1999, na forma do Substi-
ção, desde que obedecidas exigências capazes de tutivo em anexo.
resguardar o estratégico direito de uso das águas em Sala da Comissão, 27 de abril de 2000. - Depu-
questão. tado Clementino Coelho, Relator.

Naturalmente, por sua particularidade e impor
tância para os programas de desenvolvimento regio
nal que venham a ser implantados no Nordeste brasi
leiro, torna-se necessário excepcionar o caso da
Companhia Hidroelétrica do São Francisco - CHESF,
mantendo a proibição de sua alienação.

Assim, além de alterações relativas à necessá
ria exatidão conceitual- já que. por exemplo, não se
rão eventualmente privatizadas usinas hidrelétricas,
mas sim empresas que as possuem -, incluímos dis
positivos com as seguintes exigências para inclusão
das empresas no âmbito do Programa Nacional de
Desestatização (PND):

1. obrigatoriedade de emissão de ações de clas
se especial - a chamada golden share -, na deses
tatização de qualquer empresa exploradora de ener
gia hidráulica, de forma a que o ente estatal mante
nha condições de influir nas decisões empresariais
de forma a garantir a correção e universalização do
serviço;

2. obrigatoriedade de que seja ouvido, previa
mente à alienação de empresas do setor, o Conselho
Nacional de Recursos Hídricos - CNRH;



111 - Parecer da Comissão

PROJETO DE LEI N° 1.534, DE 1999
(Do Sr. Jorge Costa)

Fixa normas para a desestatização
de empresas do setor elétrico.

Nos termos do art. 119, caput, li, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Senhor Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas ao substitutivo, a partir de
2-5-00, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não fo
ram apresentadas emendas.

Sala da Comissão, 9 de maio de 2000. - Apare
cida de Moura Andrade, Secretária.

A Comissão de Economia, Indústria e Comércio,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto de
Lei nO 1.534/99, com substitutivo, nos termos do parecer
do Relator, Deputado Clementino Coelho, contra os vo
tos das Deputadas Maria Abadia e Udia Quinan. A De
putada Udia Quinan apresentou voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Enio Bacci - Presidente; João Sampaio, João
Pizzolatti e Paulo Octávio - Vice-Presidentes; Alex
Canziani, AntOnio Valle, Clementino Coelho, Edison
Andrino, Emerson Kapaz, Francisco Garcia, João
Caldas, José Machado, Júlio Redecker, Jurandil Jua
rez, Udia Quinan, Luiz Mainardi, Márcio Fortes, Maria
Abadia, Nelson Proença, Ricardo Ferraço, Roberto
Pessoa, Ronaldo Vasconcellos, Rubem Medina, Ru
bens Bueno e Zaire Rezende.

Sala da Comissão, 14 de junho de 2000. - De
putado Enio Bacci, Presidente.
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§ 2° Das reuniões do CND que deliberem sobre Parágrafo único. O direito de explorar aproveita-
assuntos referentes à empresas do setor elétrico, mento hidrelétricos, poderá ser dado através de con-
participará, sem direito a voto, representante do cessão, devendo nesta estar explfcito que ela não
CNRH. significa direito à água. A energia a ser gerada depen-

Art. 4° E: obrigatória, para a inclusão de empre- derá das vazões afluentes à usina hidrelétrica, sem
sas do setor elétrico no PND, a emissão de ação de que o concessionário receba qualquer garantia de va-
classe especial do capital social da empresa, na for- lores relacionados a essas vazões afluentes.
ma do art. 8° da Lei n° 9.491 197. Art. 9° Esta lei entra em vigor na data de sua pu-

Parágrafo único. O estatuto será modificado de blicação, aplicando-se, inclusive, aos procedimentos
forma a definir as matérias cuja aprovação dependerá de desestatização já iniciados, desde que ainda não
de manifestação favorável do detentor da ação de liquidados os respectivos leilões.
classe especial, sendo as mesmas fixadas sempre de Sala da Comissão, 27 de abril de 2000. - Depu-
forma a que reste garantida a proteção ao interesse tado Clementino Coelho Relator.
público e direitos dos usuários, mormente quanto à '
expansão e à qualidade do serviço. Termo de Recebimento de Emendas

Art. 5° As empresas geradoras de energia elétri- PROJETO DE LEI N° 1.534/99
ca com unidades de matriz hidrelétrica somente se
rão incluídas no PND após revisão da outorga de
águas das respectivas unidades energéticas, realiza
da de forma a garantir a obediência aos padrões lega
is vigentes para as mesmas, notadamente no que
concerne à prevalência e prioridade para os usos hu
manos e agrícolas.

Parágrafo único. Não caberá, em nenhum tem
po e hipótese, indenização aos concessionários com
pradores por eventual uso alternativo da água da res
pectiva bacia nos termos do caput deste artigo.

Art. 6° Independentemente do disposto no inciso
111 do art. 6° da Lei n09.491/97, do montante arrecadado
com a alienação das empresas de que trata esta lei,
50% (cinqüenta por cento) deverão, obrigatoriamente,
"\er aplicados em investimentos nas bacias hfdricas que

"TIpuserem a matriz energética das mesmas.
Parágrafo único. Apenas após a destinação de

terminada no caput deste artigo, aplicar-se-á às de
sestatizações do setor elétrico o disposto no art. 13
da Lei nO 9.491/97.

Art. 7° Fica expressamente vedada a alienação da
Companhia Hidroelétrica do São Francisco - CHESF,
seja pela sua inclusão no PND ou mediante qualquer ou
tra forma de venda de seus ativos, que implique altera
ção do controle acionário detido pela União.

Parágrafo único. Inclui-se na proibição prevista
no caput deste artigo a venda de partes da compa
nhia resultantes de seu desmembramento ou de sua
cisão.

Art. ao Poderá ser alienado, sem a observância
do contido nesta lei, o direito de explorar, sob regime
de concessão, pelo prazo máximo que for determina
do i" -lo CNRH em cada caso, novos aproveitamentos
hidrelét'lcos, desde que as respectivas unidades se
Jam conc-truídas pelo setor privado.



Proíbe a privatização de usinas hi
drelétricas em todo o País.

1 - Introdução

Em relatório apresentado a esta Comissão no
dia 24 de maio de 2000, o ilustre Deputado Clementi
no Coelho ofereceu substitutivo ao projeto do nobre
Deputado Jorge Costa. O substitutivo alterou o proje
to original, o qual proibe a privatização de usinas hi
drelétricas instaladas em todo o território nacional. As
mudanças propostas visam a proibir a privatização
apenas da Companhia Hidrelétrica do São Francisco
(CHESF), seja por sua inclusão no Programa Nacio
nal de Desestatização (PND) ou outra forma de venda
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SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO hidricas que compuserem a matriz energética da~

mesmas.
Parágrafo único. Apenas após a destinação de

terminada no caput deste artigo, aplicar-se-á às de
sestatizações do setor elétrico o disposto no art. 13
da Lei nO 9.491/97.

Art. 7° Fica expressamente vedada a alienação
da Companhia Hidroelétrica do São Francisco 
CHESF, seja pela sua inClusão no PND ou mediante
qualquer outra forma de venda de seus ativos, que
implique alteração do controle acionário detido pela
União.

Parágrafo único. Inclui-se na proibição prevista
no caput deste artigo a venda de partes da compa
nhia resultantes de seu desmembramento ou de sua
cisão.

Art. 8° Poderá ser alienado, sem a observância
do contido nesta lei, o direito de explorar, sob regime
de concessão, pelo prazo máximo que for determina
do pelo CNRH em cada caso, novos aproveitamentos
hidrelétricos, desde que as respectivas unidades se
jam construidas pelo setor privado.

Parágrafo único. O direito de explorar aproveita
mento hidrelétrico poderá ser dado através de con
cessão, devendo nesta estar explícito que ela não
significa direito à água. A energia a ser gerada depen
derá das vazões afluentes à usina hidrelétrica, sem
que o concessionário receba qualquer garantia de va
lores relacionados a essas vazões afluentes.

Art. 9° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação, aplicando-se, inclusive, aos procedimentos
de desestatização já iniciados, desde que ainda não
liquidados os respectivos leilões.

Sala da Comissão, 14 de junho de 2000. - De
putado Enio Bacci, Presidente.

VOTO EM SEPARADO - DEPUTADA LiDIA
QUINAN

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei determina normas e parâmetros

para a inclusão de empresas do setor elétrico no Pro
grama Nacional de Desestatização (PND), regulado
pela Lei n° 9.491, de 9 de setembro de 1997.

Art. 2° A alienação, no âmbito do PND, de ativos
de geração hidrelétrica, só poderá ser realizada se
cumpridos os requisitos dispostos nesta lei.

Art. 3° O Conselho Nacional de Desestatização,
antes de, nos termos do art. 6° da Lei nO 9.491/97, in
cluir empresas de que trata esta Lei no PND, solicita
rá ao Conselho Nacional de Recursos Hidricos
(CNRH) que, por meio de parecer circunstanciado,
opine sobre a duração e prazos para reavaliação da
outorga e o valor minimo de alienação.

§ 1° O parecer mencionado no caput deverá ser
incluido, como anexo, no edital de venda das empre
sas, de que trata o art. 11 da Lei nO 9.491/97.

§ 2° Das reuniões do CND que deliberem sobre
assuntos referentes à empresas do setor elétrico,
participará, sem direito a voto, representante do
CNRH.

Art. 4° É obrigatória, para a inclusão de empre
sas do setor elétrico no PND, a emissão de ação de
classe especial do capital social da empresa, na for
ma do art. 8° da Lei nO 9.491/97.

Parágrafo único. O estatuto será modificado de
forma a definir as matérias cuja aprovação dependerá
de manifestação favorável do detentor da ação de
classe especial, sendo as mesmas fixadas sempre de
forma a que reste garantida a proteção ao interesse
público e direitos dos usuários, mormente quanto à
expansão e à qualidade do serviço.

Art. 5° As empresas geradoras de energia elétri
ca com unidades de matriz hidrelétrica somente se
rão incluidas no PND após revisão da outorga de
águas das respectivas unidades energéticas, realiza
da de forma a garantir a obediência aos padrões lega
is vigentes para as mesmas, notadamente no que
concerne à prevalência e prioridade para os usos hu
manos e agricolas.

Parágrafo único. Não caberá, em nenhum tem
po e hipótese, indenização aos concessionários com
pradores por eventual uso alternativo da água da res
pectiva bacia nos termos do caput deste artigo.

Art. 6° Independentemente do disposto no inci
so 111 do art. 62 da Lei nO 9.491/97, do montante arre
cadado com a alienação das empresas de que trata
esta lei, cinqüenta por cento (50%) deverão, obrigato
riamente, ser aplicados em investimentos nas bacias



2 - Relatório

Existem vários equívocos e contradições nos
argumentos apresentados pelos ilustres legisladores
Jorge Costa e Clementino Coelho para justificar a
proibição das privatizações das hidrelétricas.

O nobre Deputado Jorge Costa, por exemplo,
assinala, ao justificar seu projeto que proíbe a privati
zação de hidrelétricas, ser "visível a degradação dos
serviços privatizados na área de distribuição e comer
cialização de energia elétrica", Não procede este tipo
de preocupação, como registra a grande imprensa do
País. Na edição do último dia 21 de maio, o Jornal do
Brasil, um dos nossos mais respeitados veículos de
comunicação, noticia, em reportagem assinada pelo
jornalista Alexandre Gaspari, que pesquisa realizada
pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro
(FIRJAN) para avaliar os serviços de infra-estrutura,
revelou que a Light, principal concessionária de ener
gia elétrica do Estado, foi apontada como a melhor
empresa de infra-estrutura, com notas variando entre
7 e 8.

Transcrevo, a seguir, trecho da reportagem su
pracitada:
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dos seus ativos, que implique alteração de controle setor energético há que se pensar, também, em as-
acionário pela União. pectos como o atendimento ás necessidades básicas

O substitutivo elabora~o pelo ilustre Deputado da coletividade, assim como na segurança, eficiência
Clementino Coelho tambérri:fixa uma série de normas e qualidade dos serviços a médio e longo prazos, nos
e parâmetros para a inclusão de empresas do setor impactos ambientais e, é claro, nos custos para o
elétrico no PND, regulado pela Lei nO 9.491, de 9 de consumidor".
setembro de 1.997. A Lei n° 9.491/97, ao normatizar a Entende o Deputado Clementino Coelho, ser
privatização no Brasil, determina o processo de ven- preciso estabelecer normas rigorosas voltadas para a
da de empresas públicas, as modelagens operacio- preservação ambiental e para a qualidade e confiabi-
nais a serem utilizadas no processo de transferência lidade dos serviços e respectivas tarifas, permitindo a
de propriedade e especifica competências do órgão elaboração de contratos de concessão muito bem de-
gestordo processo, o Conselho Nacional de Desesta- limitados.
tizaçêo.

Na justificativa do projeto original, o Senhor De- Preocupa-se este nobre legislador, no caso da
putado Jorge Costa argumenta que a proibição das CHESF, com a questão da garantia da vazão das
privatizações no setor elétrico se faz necessária, por- águas do rio São Francisco que deverá ser estipulada
que é visivel a degradação dos serviços privatizados em contrato. E preocupa-se mais ainda com os pro-
na área de distribuição e comercialização de energia blemas sociais que um incorreto tratamento deste
elétrica. Também aponta a importância dos grandes problema poderia causar aos habitantes do Se-
rias _ como São Francisco, Tocantins, Tapajós, Guru- mi-Árido nordestino, mais especificamente às popu-
pi e outros _ na irrigação de diversas regiões hoje laçOes fixadas ao longo da calha deste rio.
ocupadas por populações carentes. Argumenta ainda Finalmente, o nobre Deputado Clementino Coe-
o ilustre legislador sobre a importância da água para a lho propõe que os contratos de privatizaçào de hidre-
sobrevivência humana e animal, afirmando ser este létricas devam conter cláusula obrigando a emissão
um recurso natural cada vez mais escasso em todo o de ações de classe especial (a chamada golden sha-
planeta e que, por este motivo, seu uso e propriedade re), permitindo ao Poder Público influir nas decisões
deve estar sob controle do Estado. Finalmente, o au- das empresas privatízadas para garantir "a correção
tor do projeto original cita a Lei n° 9.433 de 8 de janei- e universalização do serviço".
ro de 1997, a chamada Lei das Águas, a qual tem
como fundamentos que:

a) a água é· um bem de domínio público;
b) em situações de escassez o seu uso prioritá

rio é o consumo humano e a dessedentação de ani-
mais; :,

c) a ágt{á
i
? dotada de valor econômico;

d) sua ge...tão deverá sempre proporcionar o
seu uso múltiplo, se dará por bacia hidrográfica, será
de forma descentralizada e contará com a participa
çêo do Poder Público, dos usuários e das comunida
des.

Já o legislador Clementino Coelho, no substituti
vo que ofereceu alterando o projeto do nobre Deputa
do Jorge Costa, no argumento que alicerça suajustifi
cativa para proibir a privatização da CHESF, afirma
que "é muito diffcil falar-se em privatização do setor
energético sem pensar nos riscos, para toda a econo
mia, de se desarticularem sistemas infra-estruturais
básicos, que vêm desempenhando seu papel a con
tento. Não se pode, sob pena de incorrer em simplifi
cação temerária, tratar energia elétrica como uma
simples commodity e suas unidades geradoras e
distribuidoras como simples agentes de mercado. No
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"No balanço geral do Estado, a Light este Procon municipal convive em espírito
foi apontada pelos industriais como a me- de parceria.
lhor empresa de infra-estrutura, com notas "Solicito, ainda, seja este levado ao co-
variando entre 7 e 8. Já a Telemar e a Com- nhecimento da referida empresa como pleito
panhia Estadual de Águas e Esgoto inequívoco de fornecedores que se dedicam
(CEDAE) foram as piores na visão dos em- em prol do consumidor. Sendo o que se pro-
presários do setor - entre 5 e 6. Apesar dis- põe, ao ensejo apresento votos de elevada
so, o gerente da Firjan (Sr. Samuel Cruz) estima e consideração.
apontou uma melhoria na avaliação da com- Os dois casos são exemplares e provam que,
panhia que substituiu a estatal Telerj nos tanto nas metrópoles quanto nas cidades interiora-
serviços de telefonia do Estado". nas, o Poder Público tem mostrado competência e efi-

A Light, como é do conhecimento dos membros ciência para garantir a qualidade dos serviços presta-
desta Comissão, foi privatizada e hoje é controlada dos pelas empresas privatizadas que atuam na área
por capitais franceses. No início das suas atividades, de comercialização e distribuição de energia elétrica.
foram inúmeros os transtornos causados aos consu- Portanto, não é justo que se parta da premissa que
midores do Rio de Janeiro, uma vez que os novos este mesmo Poder Público será ineficiente e incom-
controladores herdaram uma empresa com equipa- petente para fazer o mesmo em relação às empresas
mentos desgastados e uma enorme carência de in- geradoras de eletricidade. Até porque, nos últimos
vestimentos. Gradativamente, a prestação de servi- anos, a Aneel vem acumulando conhecimentos e so-
ços por parte da companhia melhorou graças à inter- fisticando suas relações com o mercado para não
venção do Poder Público, através da Agência Nacio- permitir desvios de conduta por parte dos grupos que
nal de Energia Elétrica (ANEEL), que cobrou dura- compraram e que comprarão, no futuro, o controle
mente o cumprimento do contrato, o qual previa in- das empresas do setor de energia elétrica.
vestimentos e uma elevação da qualidade dos servi- Estes dois exemplos envolvendo a Light e a
ços prestados. Fato amplamente noticiado pelos mei- Escelsa, também tornam desnecessárias as preocu-
os de comunicação. O êxito do resultado desta ação pações do nobre Relator Clementino Coelho com re-
fiscalizadora, agora é registrado pela imprensa. lação aos riscos econômicos e a desarticulação de

Mas não vou me restringir apenas ~ questão da sistemas infra-estruturais básicos. O fax do chefe da
Light, empresa que presta serviços numa cidade c~n- fiscalização do Procon de Cacheiro de Itapemerim,
siderada vitrine do Brasil. Vou buscar exemplo no In- enviado à Aneel, é a prova de que o Poder Público é
terior do País para mostrar o quão é equivocado o capaz de garantir necessidades básicas da coletivi-
pensamento proferido pelo nobre legislador Jorge dade, assim como segurança, eficiência e qualidade
Costa na justificação do seu projeto. No último dia 15 dos serviços a médio e longo prazos.
de maio, o Sr. Adilson Conti, chefe da fiscalização do O ilustre relator revela ainda preocupação de
Procon do Município de Cachoeiro de Itapemerim, no que, ao privatizar hidrelétricas, o Governo passe. a
Espírito Santo, enviou fax à direção da Aneel elogian- tratar energia elétrica como uma simples commodlty
do a qualidade dos serviços prestados peja Escelsa, e as unidades geradoras como simples agentes de
concessionária responsável pela distribuição de mercado. Não é esta a postura que o Governo vem
energia naquela região. assumindo. A própria Lei nO 9.433/97, conhecida

O fax enviado registra o seguinte: como Lei das Águas, é clara e, porque não dizer, Iím-
'Vimos, pelo presente, tendo em vista pida e transparente, quando garante ser a ág~a .um

os dados estatísticos consignados neste ór- bem de domínio público, dotado de valor economlCO,
gão de Defesa do Consumidor, sobremanei- cuja prioridade, em situação de escassez, é o atendi-
ra, revelando assim, aprimoramento nas re- menta ao consumo humano e animal e que sua ges-
lações de consumo e bons serviços presta- tão deverá sempre proporcionar seu uso múltiplo.
dos neste município e em toda extensão da Esta legislação deixa claro que a água não é
jurisdição serviçal, perante V. Sas, registrar, uma commodity qualquer. Mas uma riqueza que per-
merecidamente, o desempenho da atividade tence a todo o povo brasileiro. Quando o Governo fala
concernente à prestação de serviço de for- em privatizar hidrelétricas, jamais fala em privatizar a
necimento de energia executado pela Escel- águas. Estas, como prevê a legislação em vigor, con-
sa, por força de dedicação e diligência da- tinuam sendo patrimônio público e não há como se
queres que aqui acomodam e com quem aceitar outro argumento em relação a este assunto -
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a não ser que a lei venha a ser mudada. Quanto ao de uma usina hidrelétrica, a empresa não se toma
aspecto ambiental, mencionado pelo nobre Deputado proprietária do rio onde esta usina situa, detendo ape-
Clementino Coelho em seu relatório, lembro que a le- nas o direito de explorar a usina durante o período
gislação brasileira que trata deste assunto é uma das que durar a concessão ou autorização; o Poder Con-
mais modernas do mundo e que um estado leve, ágil cedente (representado pela Aneel) tem a prerrogativa
e moderno, desonerado de obrigações empresariais de, findo o prazo da concessão, retomar os bens a ela
e voltado para sua atribuições principais, terá todas associados (as plantas hidráulicas) e relicitá-Ios por
as condições de investir em fiscalização - como, aliás um novo período de concessão.
foi e vem sendo feito no setor elétrico - para garantir o A privatização não introduz nenhum problema
fiel cumprimento das regras de preservação do meio novo no que se refere a indesejáveis alterações dos
ambiente. regimes dos rios por uma operação indevida dos re-

No tocante à privatização da CHESF, entendo servatórios das usinas privadas. Com efeito, indepen-
que os argumentos do nobre relator revelam uma vi- dentemente da natureza da propriedade dos direitos
são regional, restrita à questão do Nordeste. Se apro- de exploração(se pública ou privada), não há controle
vada a legislação por ele proposta com base nos ar- dos operadores sobre o nível dos reservatórios das
gumentos das desigualdades regionais e no estado diferentes usinas.
de carência em que se encontra a população que ha- Na verdade, a usina hidrelétrica tem a proprie-
bita a região do rio São Francisco, estará aberta a dade de utilizar um insumo "gratuito" - a água - evi-
porta para que se adote o mesmo comportamento em tando que o sistema pague pelo custo do combustível
relação a São Paulo, no que diz respeito ao Vale do associado à geração de origem térmica. Como as
Ribeira, ou a Minas Gerais, no que concerne ao Vale afluências dos rios dependem dos níveis de precipita-
do Jequitinhonha, duas regiões do Sudeste cujos ní- ção pluviométrica, elas não podem ser previstas com
veis de miséria se assemelham a muito aos registra- precisão, além de variarem sazonalmente e, até mes-
dos na-árêã âONordeste, notadamente àquela citada mo, de ano para ano.
no relatório do ilustre legislador. Uma vez que os reservatórios possuem volu-

O próprio Governo assumiu o compromisso de mes limitados e o nível das afluências futuras é um
deixar fora da privatização as unidades de Itaparica e evento aleatório, a melhor utilização dos recursos hí-
Sobradinho. Mas o São Francisco ainda tem as usi- dricos para geração de energia elétrica se torna uma
nas de Três Marias, em Minas Gerais, e as de Paulo questão de elevado grau de complexidade. Acres-
Afonso e Xingó, ambas no Nordeste. Este sistema, cente-se a isso, o fato de uma decisão de operação
portanto, operará, no futuro, com unidades públicas e no presente (o turbinamento da água de um reserva-
privadas. Não há motivos parã se proibir a privatiza- tório para geração de energia) estar intimamente vin-
ção da CHESF se ela continuará existindo através de culada ao futuro, pois implica o deplecionamento do
duas usinas tão importantes, localizadas no meio do reservatório, o que, dependendo das afluências futu-
sistema. ras, poderá ocasionar menor disponibilidade de água

O nobre relator aponta ainda a questão da ga- (portanto, de energia) em um dado momento adiante
rantia da vazão das ãguas do São Francisco para as no tempo.
geradoras que vierem a ser privatizadas, argumen- Além do fato de, por um lado, a decisão de ope-
tando que isto poderia influir negativamente nos pro- ração do presente afetar o preço da energia no futuro,
jetos de irrigação e causar transtornos à população ri- por outro, a água liberada por uma usina hidrelétrica
beirinha. Ora, esta vazão tem de ser garantida com afeta as demais situadas a jusante de um mesmo cur-
ou sem privatização. Hoje, mesmo com as hidrelétri- so d'água.
cas nas mãos do Estado, se não for garantida vazão Por tudo isso, o planejamento da operação de
suficiente, milhões e milhões de brasileiros ficarão um sistema hidrelétrico abrange um número grande
sem abastecimento de energia. de atividades e etapas, encadeando políticas e deci-

Segundo o art. 176 da Constituição Federal, os sões de longo, médio e curto prazos, quando, final-
potenciais de energia elétrica são propriedade da mente, decide-se a operação do sistema em tempo
União e seu aproveitamento poderá ser feito median- real (quem gera e quanto).
te concessão e autorização, por brasileiros ou empre- Dessa maneira, a utilização em maior ou menor
sa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua grau de água para turbinamento (geração de energia)
sede e administração no País. Ao receber uma con- é integralmente determinada pelo agente de despa-
cessão ou autorização que lhe permite a exploração cho e independe do gerador, que apenas, e



3- Voto

I - Projeto inicial
11- Na Comissão de Economia, Indústria e Co-

mércio:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

Diante do exposto acima, fica claro que não há ar
gumentos concretos que permitam a aprovação do pro
jeto do nobre Deputado Jorge Costa ou do substitutivo
oferecido pelo ilustre relator Clementino Coelho.

Pelas razões expostas, nosso voto é pela rejeição.
Sala da Comissão, 30 de maio de 2000. - Lídia

Quinan.

PROJETO DE LEI N° 1.571-A, DE 1999
(Do Sr. Roberto Argenta)

Concede desconto no valor a ser
pago ao Programa de Integração Social 
PIS, e como Contribuições para a Seguri
dade Social - COFINS, aos que contrata
rem novos empregados; tendo parecer
da Comissão de Economia, Indústria e
Comércio, pela rejeição (Relator: Deputa
do Emerson Kapaz).

(As Comissões de Economia, Indústria e Comér
cio; de Finanças e Tributação (mérito e art. 54); e de
Constituição e Justiça ede Redação (art. 54)-Art. 24,11)
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tão-somente, obedece às ordens e aos procedimen- chave. Em segundo lugar, esta medida torna-se des-
tos que lhe são determinados. necessária, uma vez que existem - como já vem

Por isso, a exemplo de Gerasul, os contratos de acontecendo - plenas condições de o Governo inter-
concessão contêm explicitamente a obrigação do vir, inclusive cassando a concessão das empresas
cumprimento das regras de operação estabelecidas que não cumprirem à risca os contratos assinados.
pelos órgãos competentes, tanto as atuais como as Também deseja este legislador a criação de con-
que no futuro vierem a ser estabelecidas. Ficam os trato padrão para privatizações de hidrelétricas. Neste
geradores sujeitos a penalidades caso não cumpram particular, o que se verifica é que a proposta não leva em
as regras de operação definidas centralmente pelo consideração as peculiaridades de cada unidade instala-
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), agen- da nas diversas regiões do País. Se o relator pretende
te autorizado e fiscalizado pela Agência Nacional de um tratamento diferenciado para a Chesf, alegando para
Energia Elétrica (ANEEL), criados pela Lei nO tal problemas regionais, não é justo que se estabeleçam
9.648/98 e Lei nO 9.427196, respectivamente, poden- normas rígidas para contratos de privatização que de-
do mesmo terem suas concessões extintas antes do vem levar em conta os problemas específicos das áreas
fim do prazo inicial concedido. onde se localizam as unidades a serem ~Ioca~as à ven-

A' d I ã à tã d - I b da. Antes de tratarmos deste aspecto, sena mais pruden-
In. ao com re aç ~ ques o a vazao, em r? te aguardarmos a manifestação dos técnicos do Gover-

que a Lei ~ 9.648/98 ~nou a figura do Operador ~acf- no, que vêm trabalhando na modelagem de privatização
onal do Sistema Elétnco (ONS), o qual, por meIo do destas usinas
Mecanismo de Realocação de Energia (MRE), pode- .
rá fazer a compensação do sistema, por intermédio
de outras usinas, no caso de calamidades, como a
seca, por exemplo, para que o abastecimento d'água,
a irrigação e outras prioridades sejam asseguradas.
A1ém-disso, o rio São Francisco tem a peculiaridade
de operar suas usinas em cascata. A mesma água
que gera energia em Três Marias, gerará também em
Xingó. Portanto, a garantia de vazão é uma questão
estratégica e, por que não dizer, de segurança nacio
nal, uma vez que envolve o bem-estar coletivo.

Outro ponto importante a destacar é que no Bra-
sil a participação das hidrelétricas na geração total de
energia é de mais de 90% e, portanto, a transforma
ção desse projeto em lei inviabilizaria o prossegui
mento do projeto de desestatização do setor elétrico.
Além disso, a atual crise das finanças públicas leva
ria, caso fosse mantido o controle estatal das energé
ticas, à renuncia ao aproveitamento do potencial hi
drelétrico ainda inexplorado no PaIs e às dificuldades
crescentes para atender ao crescimento da demanda
de energia, com a conseqüente crise generalizada de
abastecimento.

Por último, o nobre relator Clementino Coelho
propõe a criação da figura da ação de classe especi
al, a chamada golden share, para os contratos de
privatização de usinas hidrelétricas, permitindo ao
Poder Público intervir em decisões empresariais de
cunho estratégico. Este, certamente, não é o melhor
caminho. Em primeiro lugar, depreciaria o preço das
unidades oferecidas ao mercado, porque seria o mes
mo que vender um carro a alguém e não entregar a
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~4.l--:. ART.,~...II)
O Congresso Nacional decreta:

Art. 10 A pessoa jurídica~ de qualquer
natureza, poderá descontar mensalmente o valor de 1 (um) salário
mínimo, da importância que for por ela devida doravante· ao
Programa de Integração Sociai-PIS e como Contribuições para a
seguridade Social-COFINS, por cada novo emprego diretamente
gerado e mantido pela mesma.

Art. 2° O desconto previsto nesta Lei será feito
em favor da empregadora peta prazo de 12 (doze) meses, a partirdo
mês posterior ao da contratação, desd~ nue mantenha os novos
pastos de· trabalho em seu estabelecimento.

§ 10 O valor a ser descontadu na forma
desta Lei será, por primeiro. abatido do vaior devido ao
Programa de Integração Social-PIS e, em caso de ainda. haver
desconto a ser realizado, do vaiar devido como Contribuições
para a Seguridade Social:..COFINS.

§ 20 N° caso da pessoa jurídica que
tenha tratamento tributário e previdenciário especial e que
implique em não incidência, ou qualquer outro tratamento que
resulte em não compulsoriedade de pagamento ao Programa
de Integração Social..PIS ou como Contribuições para a
Seguridade Social-COFINS, o valor será abatido do imposto ou
contribuição em favor da União Federal que for instituída para
'k "4 ~. ~bstJtuir.
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. Art. 3° Os efeitos desta Lei vigoram para as
~ntratações realizadas em 1 (um) ano, a partir da data de sua
promul~ação, set:'do prorrogável por até dois períodos iguais e
suce:ss!vos, mediante edição de Decreto pela presidência da
Republlca. .

Art 4° Esta lei entra em '!ig~r na data de sua

contrário.
Art. 5° Revoguem-se as disposiÇÕeS em

JUSTIFICAÇÃO

Muitas alternativas são discutidas como motivação para a
geração de emprego, sendo que há consenso de que a superaçao deste momento
de alto desemprego se dará com um conjunto de medidas, entre as quais está a que
ora proponho.

Com efeito, a instituiçio do programa de "seguro-desemprego",
que constituiu-se em importante avanço social em nosso Pais, se deu em um
momento de índice de desemprego muito inferior ao que vivemos nestes.dias.

Portanto, se o "seguro-desemprego" consiste em importante
programa de apoio social àqueles que vêem-se na situação de desempregados, a
ampliação permanente da necessidade de concesSão de mais beneficios consiste
em grave preocupação social e macroeconômica, pois tende a realimentar uma
cadeia de trabalhadores informais e outros tipos de subemprego, que sejam
compatfveis com a continuidade do recebimento do valor securitário.

Nestas condições, considerando que os fundos que compõem
o programa de seguro-desemprego têm origem no Programa de Integração Social
PIS e nas ContribuiçõeS para a seguridade Social-COFINS, nada mais lógico do que
incentivar-se a geração de empregos diretos através do desconto dos valores
devidos pelos empregadores a estes titulos, posto que a corrtratação gerará as suas
próprias desoneraçOes.

Assim, considerando-se que cada desempregado recebe, em
média, segundo valores de abril de 1999, o correspondente a 1,56 salário mínimo a
titulo de seguro, isto sem considerar-se os custos administrativos e a degradação
social do deSef11Jregado e sua famma, o incentivo ora proposto, de um salário
minimo ao mês, a ser descontado das contribuições do PIS e COFINS a quem gera
cada um novo emprego, será um fato de alta relevância a todos os envolvidos: a)
ao trabalhador, pois terá ampliada a oferta de empregos em razão deste incentivo,
viabilizando o seu retomo ao trabalho formal, com a retomada de sua auto-estima; b)
- à empresa, que terá um incentivo à geraÇêo de novos empregos, motivando-a a
realiZá-lo com um pouco menos de encargos, posto que parte do valor que
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desembolsará com os salários destes novos trabalhadores será passível de dedução

em seu valor de PIS e COFINS; c) - ao Governo, pois, embora deixe de arrecadar

um determinado valm a titulo de "PIS" e "COFINS", terá pelo menos uma vez e meia

este retomo como diminuição de desembolso, já que cessará o pagawanto de
seguro-desemprego ao que tiver emprego; e, d) • ao conjunto da sociedade

brasileira, que terá uma diminuição do nível de desemprego, com a redução das

conseqüências sociais da falta de trabalho formal, indusive no ãmbito da
degradação humana e familiar.

Além destes argumentos, ainda a questão não menos

imPortante do incentivo à contratação formal, já que somente poderá receb(f o

incentivo o empregador que tiver el'J1)regados fonnalmente admitidos e realizar

faturamento igualmente passivel de tributação.

Portanto, como todo a idéia simples, ela significa um bom

negócio a todos. Ao Poder Público, porém, caberá grande parte das vantagens

desta legislação de incentivo, pois. considerando que o valor em média de

faturamento por trabaJhador, em nosso Pais, é de R$ 100.000,00 por ano, isto

significará uma arrecadação pública na ordem de R$ 25.000,00, já que a carga

tributária brasileira é na ordem de 25% sobre o faturamento.

Assim, ao "investir" os R$ 136.00 mensais, ou R$ 1.632,00 por

ano entre o PIS e a COFINS, mesmo tomando-se por base empregados que gerem

apenas um faturamento de R$ 24.000,00, por ano, o Poder Público terá uma

vantagem fiscal adicional de R$ 4.368,00, isto por novo emprego gerado.

Também teremos uma diminuição nas necessidades de

investimentos do Estado em treinamento, pois o empregador realizará o

aprimoramento profissional deste novo ert1>regado.

Da mesma forma, o emprego novo gerado possibilitará a

redução do valor do PIS e da COFINS apenas durante os primeiros doze meses da

Trata-se, pois de um projeto .simples e de grande alcance, em

que não ocorre a oneração de ninguém, mas sim a simples aplicação direta de

recursos do PIS e COFINS em favor do gerador do emprego, resolvendo, da melhor

forma, o problema social em questio.

Neste momento, o que devemos propor é como tomar os
dpempmaados, em empregados-

Além de tudo isto, trata-se de um projeto de lei com eficácia

temporária, aaeditando que superaremos as dificuldades que estamos enfrentando:

ou seja, a Lei vigorará por um ano, sendo renovável em iguais períodos sucessivos,

caso o Poder Executivo constate a necessidade de prosseguir-se com este

incentivo.
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relação de trabalho. sendo um incentivo à empregabilidade mas. também. contando
que o incremento econômico decorrente de maior atividade de consumo. criará
condições novas às empresas que aumentaram os seus postos de trabalho,
possibilitando a manutenção do patamar de emprego decorrente do incentivo agora
proposto.

Portanto, senhores Deputados, conto com o apoio na
tramitáção e aprovação deste projeto de lei, que certamente trará beneficios ao
conjunto da sociedade brasileira e valorizará o ser humano brasileiro, ressaltando a
nossa capacidade criativa e evolutiva.

de 1999.Sala das Sessões, em

/l/JA~
DePutadl'RÓBÉRTO ARGENTA

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMEDAS

PROJETO DE LEI N° 1.571, DE 1999

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Senhor Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 26-10-99, por cin
co sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 4 de novembro de 1999. 
José Umberto de Almeida, Secretário.

I - Relatório

Trata-se de projeto de lei que institui desconto
mensal no valor de um salário mínimo ao valor devido
pela pessoa jurídica ao PIS e à Cofins, por cada novo
emprego diretamente gerado e mantido pela mesma.

O desconto previsto no projeto será feito em fa
vor da empregadora pelo prazo de doze meses a par
tir do mês seguinte à contratação, desde que tenham
sido mantidos os novos postos de trabalho em seu
estabelecimento.

O projeto dá, ainda, prioridade para abatimento
do PIS e, s6 no caso de ainda haver desconto a reali
zar, permite-se o abatimento da Cofins devida.

Os efeitos da norma têm vigor por um ano a par
tir da data de sua promulgação, sendo prorrogáveis
por até dois períodos iguais e sucessivos, mediante
edição de decreto da Presidência da República.

Não foram apresentadas emendas no prazo re
gimental.

~ o relatório.

11 - Voto do Relator

Antes de mais nada, vale registrar que a deno
minação correta da Cofins é Contribuição para o Fi
nanciamento da Seguridade Social, encontrando-se,
pois, incorreta a denominação citada na ementa do
projeto de lei.

Cabe à Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio proferir parecer sobre o mérito econômico da
proposição em tela. Trata-se de iniciativa legislativa
que almeja a criação de incentivos à geração de em
pregos mediante a concessão de incentivo fiscal con
centrado em duas contribuições sociais, o PIS e a Co
fins. O foco econômico da questão é, portanto, a aná
lise custo-benefício desta geração de empregos, já



11/ - Parecer da Comissão

- termo de recebimento de emendas
- parecer da relatora
- emendas oferecidas pela relatora
- parecer da Comissão
- emendas adotadas pela Comissão
- voto em separado

A Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, em reunião realizada hoje, rejeitou unanimemen
te o Projeto de Lei nO 1.571/99, nos termos do parecer
do Relator, Deputado Emerson Kapaz.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Enio Bacci, Presidente; João Sampaio, João Pizzolat
ti e Paulo Octavio, Vice-Presidentes; Alex Canziani,
Antonio Valle, Clementino Coelho, Edison Andrino,
Emerson Kapaz, Francisco Garcia, João Caldas,
José Machado, Júlio Redecker, Jurandil Juarez, Lldia
Quinan, Luiz Mainardi, Márcio Fortes, Maria Abadia,
Nelson Proença, Ricardo Ferraço, Roberto Pessoa,
Ronaldo Vasconcellos, Rubem Medina, Rubens Bue
no e Zaire Rezende.

Sala da Comissão, 14 de junho de 2000. - Enio
Bacci, Presidente.

"'PROJETO DE LEI N° 1.999-A, DE 1999
(Do Sr. Pedro Fernandes)

Cria o Programa de Desenvolvimen
to Sustentável da Região Nordeste 
PRODEN, por meio da instalação de Áre
as de Livre Comércio - ALC na região, e
dá outras providências; tendo parecer da
Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio, pela aprovação, com emendas,
contra os votos dos Deputados João
Sampaio e José Machado, que apresen-.
tou voto em separado (Relatora: Deputa
da Maria Abadia).

(As Comissões de Economia, Indústria e Co
mércio; de Finanças e Tributação (mérito e art. 54); e
de Constituição e Justiça e de Redação (art. 54) - Art.
24, 11).

"'Projeto inicial publicado no DCD de 10-3-99

PARECER DA COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COM~RCIO

SUMÁRIO
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que se está abrindo mão de'receitas tributárias para Pelas razões expostas, votamos pela rejeição
tal finalidade. do Projeto de Lei nO 1.571, de 1999.

Primeiramente, é preciso ressaltar que a utiliza- Sala da Comissão, 31 de maio de 2000. - Emer-
ção de renúncia fiscal para fins de geração de emprell son Kapaz, Relator.
90 é matéria que deve ser muito bem qualificada. Em
primeiro lugar, espera-se que os recursos que por
ventura estejam sendo subtraídos de sua finalidade
precípua, qual seja, o financiamento das despesas do
setor público, sejam utilizados para o desenvolvimen
to de atividades produtivas, geradoras de renda e de
futuros impostos, de forma permanente e sustentável
ao longo do tempo. Parece-nos, contudo, que a pro
posição em tela não se enquadra neste conceito.

De fato, a renúncia fiscal proposta, qual seja, o
abatimento de um salário mínimo por emprego gera
do por parte das pessoas jurídicas devedoras do PIS
e da Cofins cria uma situação inusitada do ponto de
vista prático. Os empregos seriam gerados, indepen
dentemente de sua necessidade ou não, para reduzir
impostos das empresas contratantes. Uma'pessoaju
rídica que contrate um trabalhador por um salário mí
nimo abaterá a mesma quantia de impostos, transfe
rindo todo o ônus de sua remuneração para o setor
público, que seria o empregador de fato, ao menos
pelo prazo de duração do benefício. Claramente, tais
empregos não estariam sendo gerados por necessi
dade da empresa, ma$ por conveniência tributária.
No caso de um em'prego gerado por necessidade da
empresa, este seria subsidiado pelo setor público.
Se, todavia, não for necessário, pode existir a situa
ção em que se contrate ficticiamente as pessoas por
um salário mínimo, sem contrapartida do trabalho,
abatendo-se tal valor do imposto a pagar.

Fica claro, portanto, o incentivo para contrata
ções fictícias ou acordos entre os contratantes e con
tratados, já que, mesmo sem haver contrapartida de
atividade produtiva, vale a pena contratar. Pare
ce-nos ser este um mecanismo altamente ineficiente
de geração de empregos, já que o que se dá, na práti
ca, é uma forma de assistêncil? social realizada com
recursos públicos, cujo controle é repassado à em
presa e não ao Estado, enquanto se suprime recur
sos destinados à Seguridade Social, esta, sim, um
mecanismo público de transferência de renda e redu
ção de desigualdades sob controle do Poder Público.

Ressaltamos, contudo, que o objetivo de gera
ção de empregos é altamente meritório e não questio
namos até mesmo a eventual utilização de recursos
públicos para tal. Imaginamos, contudo, ser esta uma
tarefa a ser financiada e monitorada pelo Estado, com
a necessária transparência dos órgãos de fiscaliza
ção, o que não ocorre no caso em análise.



11 - Voto do Relator

A criação de Áreas de Livre Comércio - ALC
tem sido proposta muitas vezes nesta Casa, princi
palmente como solução para municípios localizados
na faixa de fronteira brasileira, cuja economia está de
primida em razão da existência de áreas semelhantes
nos países vizinhos.

A oportuna iniciativa do ilustre Deputado Pedro
Fernandes procura aplicar a mesma solução para
municípios carentes do Nordeste e do Polígono das
Secas. Nas suas palavras, "precisamos buscar alter
nativas e oferecer atrativos que levem cada vez mais
investimentos para essa região e fomentem suas ati
vidades econômicas, com o que amenizaremos as
enormes desigualdades sociais que, desde muito,
vêm marcando a trajetória do povo nordestino".

Ao justificar sua proposta o autor faz refefêflcia
ao fato de haver visitado, recentemente, Ciudad Del
Este, no Paraguai, onde encontrou muitos brasileiros,
na sua maioria nordestinos, fazendo compras de pro
dutos importados para revendê-Ios em sua região de
origem e, dessa forma, assegurar a própria sobrevi
vência e de seus familiares.

É sabido que a concessão de benefIcios fiscais
conjugada com facilidades administrativas e aduanei
ras tem sido o motor do desenvolvimento em diversas
áreas deprimidas. Os exnmplos históricos datam de
muitos séculos, quando os ['randes povos comercian
tes da Antiguidade est:=Jbefeceram portos livres, nos
quais se fazia o armazenamento, o transbordo e a co
mercialização de mercadorias.

No século atual as áreas livres se proliferaram e
passaram a ser utilizadas em todos os continentes.
Países da Europa, do Sudeste Asiático e das Améri
cas se apóiam intensivamente nesse instrumento
como forma de dinamizar o comércio internacional e,
ao mesmo tempo, fomentar as atividades industriais e
comerciais em nível local.

No Brasil de hoje, de uma forma geral, existe
uma resistência muito grande à criação de mecanis
mos de desenvolvimento que dependam da conces
são de incentivos fiscais. É por isso que a discussão
da criação de áreas de livre comércio provoca discus
sões tão acaloradas. Mas, por outro lado, o Governo
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COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E Finalmente, vale ressaltar que fica estabelecido
COMÉRCIO um prazo de vinte e cinco anos, a contar da implanta

ção de cada ALC, para a fruição das isenções e bene-
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS fícios criados pela lei.

PROJETO DE LEI N° 1.999, DE 1999 No prazo regimental não foram apresentadas
emendas ao projeto.

É o relatório.Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Senhor Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 27-3-00, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 5 de abril de 2000. - Apare
cida de Moura Andrade, Secretária.

I - Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de iniciativa do ilus
tre Deputado Pedro Fernandes, cria o Programa de
Desenvolvimento Sustentável da Região Nordeste 
PR9DJ=~-, prevendo a instalação de até cinco Áreas
de Livre Comércio - ALC na região, sendo três em
municípios nordestinos e duas no Polígono das Se
cas.

O autor espera, com o Proden, promover a in
ttuSfrfãlizãÇãõ e o desenvolvimento sustentável, eco
nômico e social da região Nordeste e do Polígono das
Secas, reduzindo, assim, as desigualdades sociais
da região.

Os incentivos fiscais e o tratamento cambial pre
vistos para a operação dessas ALC são os mesmos
que usualmente se observa nas áreas em espécie.

De forma semelhante a outros projetos que tra
mitam nesta Casa, a administração da área é atribuí
da a um Conselho de Administração no qual estão re
presentados o Governo Federal, o Governo estadual
e a prefeitura municipal. A diferença, neste caso, é
qu~ a Sudene e a sociedade civil também compõem o
Conselho, cabendo, à última, dois representantes.

O art. 3° determina que o Governo Federal, con
siderando os indicadores socioeconômicos medidos
pelo IBGE, demarcará, no prazo de 90 dias a contar
da aprovação da lei, as áreas onde serão instaladas
as ALC. Por outro lado, de forma conflitante, o art. 5°
estipula que "a criação de cada ALC será feita medi
ante iniciativa dos estados ou dos municípios interes
sados, em conjunto ou separadamente, devendo se
rem atendidos os critérios definidos na regulamenta
ção desta lei assim como quaisquer outras condições
estabelecidas pela legislação específica em em vi
gor...".



111 - Parecer da Comissão

EMENDA MODIFICATIVA N°

EMENDA MODIFICATIVA N°

"Art. 3° ..

Dê-se ao art. 1° do projeto a seguinte redação:

"Art. 1° Fica criado o Programa de De
senvolvimento Sustentável da Região Nor
deste - PRODEN, por meio da instalação
de Áreas de Livre Comércio de Importação
e Exportação - ALC em municfpios nordes
tinos e no PoHgono das Secas."

Sala da Comissão, 10 de maio de 2000. - Maria
Abadia.

Dê-se ao art. 3° do projeto a seguinte redação:

"Art. 3° Ao Poder Executivo da União
cabe criar, no prazo de dois anos contados
da publicação desta lei, as áreas de livre c0
mércio aqui previstas, demarcando, no pra
zo de noventa dias de sua criação, as áreas
continuas onde serão instaladas."

Sala da Comissão, 10 de maio de 2000. - Maria
Abadia.

Dê-se ao parágrafo único do art. 3° do projeto a
seguinte redação:

EMENDA SUPRESSIVA N°

Suprima-se o art. 5° do projeto.
Sala da Comissão, 10 de maio de 2000. - Maria

Abadia.

Parágrafo único. A criação e demarca
ção previstas no caput ocorrerão por decre
to presidencial, levando-se em conta, de
acordo com os indicadores socioeconOmi
cos medidos pela Fundação Instituto Brasi
leiro de Geografia e Estatfstica - IBGE, as
necessidades de cada municfpio que, por
meio de lei especffica, autorizará a sua im
plantação."

Sala da Comissão, 10 de maio de 2000. - Maria
Abadia.

A Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou o
Projeto de Lei n° 1.999/99, com emendas, nos termos
do parecer da Relatora, Deputada Maria Abadia, con-
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não oferece alternativas viáveis, que promovam uma Sala da Comissão, 10 de maio de 2000. - Maria
redução dos desequillbrios regionais. Abadia, Relatora.

É ilusório imaginar que, sem incentivos, ou, di- EMENDA MODIFICATIVA N0
zendo de outra forma, sem custos para toda a socie
dade, a atividade econômica vá se redistribuir no es
paço territorial brasileiro e, por si, sanar as graves e
crescentes disparidades regionais de renda em nos
so País. A natureza concentradora do capital é, há
muito, conhecida de todos e não devemos esperar
que esse comportamento sofra alterações em função,
apenas, das necessidades de nossos irmãos nordes
tinos.

Dessa forma, é necessário que o Governo inter
venha para, com a menor perda possível de eficiência
econômica, promover maior eqUidade na distribuição
interna da renda.

Essas são as razões que nos levam a ver com
extrema simpatia o projeto em discussão. Acredita
mos apenas que, para maior eficácia em seu intento,
ele necessita de algumas alterações.

Primeiro, não vemos porque limitar em cinco as
ALC a serem criadas. Esse número deve ser deixado
em aberto, de forma a que estudos conduzidos pelo
Poder Executivo determinem a quantidade ótima para
permitir o desenvolvimento sustentado da região Nor
deste.

O mesmo é verdadeiro para a localização das
áreas. A União, com base nos dados do IBGE e nas
características da região, deve, além de definir onde
essas áreas serão criadas, deter a prerrogativa de
criá-Ias, maximizando, assim, o efeito multiplicador
dos investimentos que para lá se direcionarem.

Dessa forma, deve ser excluído o art. 5°, elimi
nando a iniciativa dos municfpios na criação das ALC.
Ademais, além do conflito com o disposto no art. 3°,
essa possibilidade representaria um potencial conflito
poUtico de proporções inimagináveis, uma vez que
cada município reivindicaria a criação de uma ALC
em suas fronteiras.

É claro que a criação de uma ALC não pode,
também, ser um ato de força ou uma imposição, com
o qual não concorde o municfpio escolhido. Assim,
embora a decisão seja do Governo Federal, ela deve
ser precedida, além de estudos técnicos, de negocia
ções e contar com a aquiescência daquelas unidades
federativas. Por essa razão, é necessário, também,
estender o prazo concedido pelo art. 3° para sua de
marcação.

Ante o exposto, nosso voto é pela aprovação do
Projeto de Lei nO 1.999, de 1999, com as emendas
anexas.



"

EMENDAN°4

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO JOSÉ
MACHADO

Suprima-se o art. 5° do projeto.
Sala da Comissão, 14 de junho de 2000. -João

Sampaio, no exercfcio da Presidência.

Sala da Comissão, 14 de junho de 2000. -João
Sampaio, no exercfcio da Presidência.

I - Relatório
1.1 O Projeto

É criado o Programa de Desenvolvimento Sus
tentável da Região Nordeste - PRODEN, por meio da
instalação de Áreas de Livre Comércio de Importação
e Exportação -ALC, até o limite máximo de 5 (cinco),
sendo 3 (três) em municfpios nordestinos e 2 (dois)
no Polfgono das Secas.

As ALC serão consideradas zonas primárias
para efeito aduaneiro e terão por finalidade: (a) redu
zir as desigualdades sociais na região Nordeste e Po
Ifgono das Secas; (b) promover o desenvolvimento
sustentável, econômico e social dos municfpios per
tencentes àquelas regiões; bem como (c) promover a
industrialização dessas regiões preferencialmente
por meio de pólos industriais.

Cada uma das ALC será gerida por um Conse
lho de Administração, integrado por representantes
do Governo Federal, Superintendência do Desenvol
vimento do Nordeste - SUDENE, do Governo estadu
al e municipal, onde será instalada a Área, e dois re
presentantes da sociedade civil nomeados pelo Pre
sidente da República.

A organização e o funcionamento das ALC se
rão regulamentados pelo Poder Executivo federal,
bem como a demarcação, em 90 (noventa) dias da
publicação desta lei, das áreas continuas às ALC - in
tegram a extensão territorial do municfpio. A criação
das ALC será feita por iniciativa dos estados ou muni
cfpios, em conjunto ou separadamente.

A entrada de mercadorias nas ALC vindas do
exterior dar-se-á com a suspensão do Imposto de
Importação e do Imposto sobre Produtos Industriali
zados (IPI), convertida em isenção, quando forem
para: (a) venda na Área; (b) beneficiamento nos limi
tes da Área de pescado, recursos minerais e matéri
as-primas agricolas ou florestais; (c) agropecuária e

"

"

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO - N° 1

Dê-se ao art. 1° do projeto a seguinte redação:

"Art. 1° Fica criado o Programa de De
senvolvimento Sustentável da Região Nor
deste - PRODEN, por meio da instalação
de Áreas de Livre Comércio de Importação
e Exportação - ALC em municfpios nordes
tinos e no Polfgono das Secas.
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tra os votos dos Deputados João Sampaio e José Ma- necessidades de cada municfpio que, por
chado. O Deputado José Machado apresentou voto meio de lei especffica, autorizará a sua im-
em separado. plantação.

Estiveram presentes qs Senhores Deputados:
Enio Bacci, Presidente; João Sampaio, João Pizzolat
ti e Paulo Octávio, Vice-Presidentes; Alex Canziani,
Antônio Valle, Clementino Coelho, Edison Andrino,
Emerson Kapaz, Francisco Garcia, João Caldas,
José Machado,- Júlio Redecker, Jurandil Juarez, Udia
Quinan, Luiz Mainardi, Márcio Fortes, Maria Abadia,
Nelson Proença, Ricardo Ferraço, Roberto Pessoa,
Ronaldo Vasconcellos, Rubem Medina, Rubens Bue
no e Zaire Rezende.

Sala da Comissão, 14 de junho de 2000. - João
Sampaio, no exercfcio da Presidência.

Sala da Comissão, 14 dejunho de 2000. -João
Sampaio, no exercfcio da Presidência.

EMENDAN°3

Dê-se ao parágrafo único do art. 3° do projeto a
seguinte redação:

"Art. 3° .

Parágrafo único. A criação e demarca
ção previstas no caput ocorrerão por decre
to presidencial, levando-se em conta, de
acordo com os indicadores socioeconômi
cos medidos pela Fundação Instituto Brasi
leiro de Geografia e Estatlstica - IBGE, as

Sala da Comissão, 14 de junho de 2000. - João
Sampaio, no exercfcio da Presidência.

EMENDAN°2

Dê-se ao art. 3° do projeto a seguinte redação:

"Art. 3° Ao Poder Executivo da União
cabe criar, no prazo de dois anos contados
da publicação desta lei, as áreas de livre co
mércio aqui previstas, demarcando, no pra
zo de noventa dias de sua criação, as áreas
continuas onde serão instaladas.



É o relatório.

11- Voto

Quero enfatizar, de inIcio, que as preocupações
dos ilustres autor e relatora do projeto com relação à
questão regional estão perfeitamente de acordo com
a insatisfação de parlamentares desta Casa que, ao
verem o descaso do Governo Federal em prol de se
lançar um projeto nacional de desenvolvimento, pro
curam com seus meios exlguos atuar em benefIcio do
crescimento da economia e da mitigação da desigual
dade regional. No caso em análise, utilizam-se do
mecanismo das ALC para poder criar condiçOes de
injetar recursos novos em regiões notoriamente po
bres ou desprovidas de infra-estrutura econômica
adequada ao desenvolvimento sustentável.

~ meritória, portanto, a iniciativa do autor do
Projeto de Lei n° 1.999/99, bem como a acolhida que
lhe deu a relatora nesta Comissão, enfatizando a
oportunidade e a urgência da proposição para buscar'
reduzir o impacto da falta de política oficial voltada
para a redução das desigualdades econômicas e so
ciais entre as regiões do PaIs.

A medida proposta pelo autor e abonada pela
relatora, no entanto, não encontra apoio conveniente
em boa parte dos analistas dos meios técnico e aca
dêmico nacionais. Embora seja reconhecido que ao
Poder Legislativo resta pouco a fazer em termos de
propostas de políticas de desenvolvimento para o
PaIs, se o Poder Executivo não se empenha nesta di
reção, a alternativa das ALC não é, por certo, a me
lhor salda que nos cabe como parlamentares em ter
mos da série de prejulzos que acarreta. Senão veja
mos.

Entre os fatores de sedução que justificam a
adoção das ALC, citam-se:

(a) possibilidade de ampliação do nível de em
prego local em regiões menos desenvolvidas;

(b) parte considerável das empresas instaladas
adota tecnologia simples e padronizada, a princIpio
intensiva em mão-de-obra;

(c) inIcio de implantação ou reforço da in
fra-estrutura industrial e urbana.

Como a mão-de-obra desocupada hoje no
PaIs é numerosa e pouco ou nada especializada, são
boas as chances de redução local do nlvel de desem
prego com a adoção das ALC e uma alternativa para
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piscicultura; (d) instalação e operação de turismo e Promove, por fim, alterações no PL por meio de
serviços; (e) industrialização de produtos de seu terri- emendas de relatoria, as quais, em resumo, tratam de
tório; e (f) exportação. A suspensão de impostos será retirar os limites quantitativos de fixação das ALC,
igualmente convertida em isenção...quando as merca- bem como de sua localização geográfica no texto le-
dorias forem em bagagem acompanhada de viajantes gal.
e remessas postais para o resto do PaIs.

As mercadorias estrangeiras que salrem das
ALC para o resto do PaIs serão tributadas quando de
sua internação, sendo tratadas como importações
normais. Já as mercadorias nacionais ou nacionaliza
das que entrarem nas ALC estarão isentas do IPI
quando forem para as mesmas destinações das mer
cadorias vinda~do exterior - ver acima, itens de (a) a
(f). Concede-se, nesses casos, crédito do IPI relativo
a matérias-primas, produtos intermediários e materi
al de embalagem.

Excluem-se do regime fiscal especial as armas
e munições, os automóveis de passageiros, exceto
ambulâncias, carros funerários, carros celulares e ji
pes, as bebidas alcoólicas (com algumas exceçOes),
os fumos e derivados, e os bens finais de informática.

O limite global para as importações das ALC
será determinado anualmente pelo Poder Executivo
federal e as isenções e benefIcios da lei valerão por
25 (vinte e cinco) anos, a contar da instalação da
Área.

1.2 O Parecer da relatora

A relatora concorda com a proposição, em es
pecial com a concessão de benefIcios fiscais conju
gados com facilidades administrativas e aduaneiras,
enquanto "motor do desenvolvimento em diversas
áreas deprimidas'. Cita as áreas livres que se prolife
raram em todos os continentes, particularmente em
palses europeus, do Sudeste Asiático e das Américas
"como forma de dinamizar o comércio internacional e,
ao mesmo tempo, fomentar as atividades industriais e
comerciais em nlvellocal".

Prossegue afirmando que o Governo Federal
"não oferece alternativas viáveis que promovam uma
redução dos desequilfbrios regionais", daí a necessi
dade da criação de ALC, embora haja resistência a
mecanismos que "dependam da concessão de incen
tivos fiscais". Esse tipo de concessão, no entanto, as
severa a relatora, é necessário uma vez que "é ilusó
rio imaginar que, sem incentivo.;, ou, dizendo de outra
forma, sem custos para toda a sociedade", a desi
gualdade regional será efetivamente combatida. Dal
ser importante a intervenção do Governo Federal
para promover "maior eqüidade na distribuição inter
na da renda".
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a sobrevivência de certos setores econômicos _ pe- o que cria, de fato, enormes diferenças econômicas
queno comércio e serviços urbanos de apoio. com os municípios próximos ou vizinhos'" notada-

Já entre os fatores de rejeição contra as ALC, ci- mente o mecanismo da isenção tributária.
tam-se: Por outro lado, não existe ainda uma avaliação

(a) trata-se de soluções tópicas e localizadas conseqüente por parte do Governo Federal do papel
que não atendem a uma visão mínima de projeto na- das ALC no País, notadamente se os incentivos fisca-
cional de desenvolvimento, desprovidas de uma com- is têm servido para ampliar a qualidade de vida da po-
preensão integrada do papel regional e setorial das pu/ação, em termos de renda e emprego, e para redu-
atividades econômicas e suas relações com a ocupa- zir a desigualdade de renda, pelo menos da popula-
ção do espaço geográfico e o aproveitamento produti- ção dessas Areas - nessas condições, como explicar
vo das populações; que o Poder Legislativo continue pleiteando a implan-

(b) não é certo e garantido o efeito positivo das tação das ALC sem saber seus reais e efetivos efei-
ALC sobre o saldo comercial com o exterior - em mui- tos?
tos casos os resultados têm sido tímidos ou negati- Na verdade, em setembro de 1995, o Governo
vos; Federal, acatando sugestão dos ministros que com-

(c) as ALC não têm sido capazes de reduzir as punham na oportunidade a Câmara de Comércio
desigualdades regionais, que é o grande motivo de Exterior, que se posicionaram contra a implantação
suas adoções; de ALC no País, encaminhou o veto integral ao PL

(d) as experiências acabam por não desenvol- que criava a ALC de Cáceres-MT, entre outros, com
verem os chamados efeitos industriais para frente e os seguintes argumentos: (a) elas afetam negativa-
para trás que justificam a posterior expansão dos de- mente a produção industrial do País e as finanças fe-
mais setores (comércio, serviços e agroindústria) _ derais, estaduais e municipais (pelas isenções fisca-
em outras palavras, as ALC não se constituem bons is); (b) as finanças estaduais e municipais são adicio-
exemplos de projetos integrados de desenvolvimen- nalmente afetadas pela redução dos Fundos de Parti-
to; cipação dos Estados e Municípios - FPE e FPM; (c) a

disseminação de ALC tende a agravar no futuro o pro-
(e) não há internalização substancial de renda, blema da renúncia fiscal; (d) existe dificuldade de fis-

riqueza, equipamentos e insumos de maior conteúdo calização do destino das mercadorias adquiridas nes-
tecnológico, os quais continuarão a ser balizados sas áreas; e (e) são previsíveis os efeitos negativos
apenas pelo volume de intercâmbio com o exterior; sobre o processo de integração com os demais pai-

(I) não há transferência de tecnologia, uma vez ses da Améríca Latina.
que se trata de enclaves que se apóiam em proces-
sos produtivos simples que tiram proveito de A título de exercício: se, além das 9 (nove) ALC

já em funcionamento no País, todas as demais 33
mão-de-obra barata; (trinta e três), que constam de projetos em tramitação

(g) os Governos Federal, estadual e municipal, no Congresso Nacional, fossem implantadas nos pró-
em geral, são chamados a intervir para fornecer a in- ximos 2 (dois) anos, ter-se-ia, no final, 42 (quarenta
fra-estrutura básica de funcionamento que demanda e duas) ALC. Calculando apenas o impacto direto da
considerável soma de recursos públicos; redução do IPI (em torno de 20%), não levando em

(h) as ALC funcionam quase sempre como pó- conta os desvios decorrentes de sonegação fiscal, na
los de atração para a prática de evasão fiscal por cau- hipótese mais otimista, em termos de perda de receita
sa da forte desoneração tributária sobre produtos im- potencial, e mais pessimista, em termos de estimativa
portados. do volume de vendas de cada uma Area (admitindo

De um lado, o atual ambiente econômico não é um volume médio anual de vendas de cada ALC de
mais tão atrativo às ALC, pois a tributação de produ- 1/10 do limite atingido pela Ciudad Del Este/Paraguai,
tos importados atinge hoje nlveis bem abaixo do que que tem sido de R$12 bilhões anuais), chegar-se-ia
era anos atrás, quando algumas foram criadas; de a uma perda anual de receita de cerca de R$4,44 bi-
outro lado, a tendência da atual reforma tributária é a Ihões - FPM = R$2,27 bilhões, ou 0,2 x R$12 bi-
de harmonizar as alíquotas e suprimir a diversidade Ihões/10 x 42 x 0,225; FPE = R$2,17 bilhões, ou 0,2 x
de incentivos fiscais. R$12 bilhões/10 x 42 x 0,215.

(i) A limitação geográfica que define as áreas de Em poucos assuntos a Oposição tem tido opi-
atuação das ALC é fator determinante no impedimen- nião próxima àquelas do Governo Federal- e a cria-
to da eliminação das disparidades locais e regionais, ção das ALC é um deles. Enquanto os argumentos fa-



Justificação

PROJETO DE LEI N° 2.184, DE 1999

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Senhor Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 27-3-00, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao projeto.

Sala da Comissêo, 5 de abril de 2000. - Apare
cida de Moura Andrade, Secretária.

Visa o presente projeto de lei dar maior seguran
ça ao usuário de elevadores nos condomlnios comer
ciais e mistos, onde o número de passageiros é muito
grande. É comum, mesmo com o avanço tecnológico,
elevadores que travam as portas, param entre os an
dares, provocando temor, e, até mesmo, pânico nos
usuários, que em regra não sabem como operar os
controles.

O ascensorista é o profissional preparado para
lidar com os controles do aparelho e, na situação des
crita, toma-se esencial a sua presença para sanar o
problema e manter os usuários em segurança e tran
qUilos.

Por outro lado, também visa àpresente proje
to de lei dar amparo ao trabalhador ascensorista
com relação à sua carga horária, dando-Ihe trata
mento diferenciado, de 36 horas semanais. É que
a atividade é estafante, insalure, exercida em local
pequeno, fechado e com pouca ventilação, além
do grande número de pessoas nesse espaço. O
projeto estende essa previsão aos que exercem
atividades em cabines de monitoramento e contro
le, pelas mesmas razões. Trata-se de antiga e jus
ta reivindicação da Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Turismo e Hospitalidde 
CONTRATUH.

Assim, contamos com o apoio dos colegas par
lamentares para a aprovação do presente projeto de
lei, pela importância aos usuários de elevadores e
justiça aos trabalhadores ascensoristas.

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1999. 
Alberto Fraga.

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.184-A, DE 1999
(Do Sr. Alberto Fraga)

Estabelece obrigatoriedade da con
tratação de ascensoristas em elevadores
de condominios comerciais e/ou mistos,
e dá outras providências; tendo parecer
da Comissão de Economia, Indústria e
Comércio, pela rejeição (Relator: Deputa
do João Sampaio).

(As Comissões de Economia, Indústria e Co
mércio;-de Traba~ho, de Administração e Serviço PÚ
blico; e de Constituição e Justiça e de Redação (art.
54) - Art. 24, 11)
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voráveis a elas ou são exlgtlos, ou apenas promes- Art. 30 Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
sas ou dizem respeito a efeitos reduzidos, os argu- blicação.
mentos contrários têm fortes elementos de convicção
além de exemplos substantivos, casos de perda de
eficiência econOmica e fiscal. Não há como, nessa!
condições, apoiar a iniciativa do Projeto de Lei nO
1.999/99, tampouco o parecer da relatora, razão pela
qual, salvo melhor juizo, votamos contra a proposição
por considerá-Ia prejudicial aos interesses do Pais.
Ademais, propomos à Comissão que passemos a
adotar posição semelhante para outros projetos des
sa mesma natureza até que tenhamos eventualmen
te provas convincentes em contrário.

Sala das Comissões, . - José Machado.

SUMÁRIO

I - Projeto inicial
11 - Na Comissão de Educação, Cultura e Des-

porto:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão
O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 Aos condomlnios comerciais elou mistos,

com elevadores, é -obrigatória a contratação de as
censoristas, nos termos desta lei, para todos os apa
relhos.

Parágrafo único. Aplica-se o previsto neste arti
go aos prédios públicos não residenciais, quando
houver empresa contratada para a prestação de ser..
viços gerais, e aos hotéis e similares.

Art. 20 A carga horária do trabalhador ascenso
rista será de 36 (trinta e seis) horas semanais, sendo
6 (seis) horas diárias, no máximo.

Parágrafo único. A disposição do caput é esten
dida aos trabalhadores que exerçam atividades em
cabines fechadas de monitoramento e controle, e as
semelhadas.
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I - Relatório 11 - Voto do Relator

o Projeto de Lei n° 2.184/99, de autoria do no
bre Deputado Alberto Fraga, estabelece obrigatorie-

_dade da contratação de ascensoristas em elevadores
de condomfnios comerciais elou mistos, e dá outras
providências. Seu art. 1° preconiza que é obrigatória
a contratação de ascensoristas para todos os apare
lhos, nos condomfnios comerciais elou mistos, com
elevadores. Seu parágrafo único ressalta que esse
dispositivo aplica-se aos prédios públicos não resi
denciais, quando h9uver empresa contratada para a
prestação dos serviços gerais, e aos hotéis e simila
res. Já o art. 2° prevê que a carga horária do trabalha
dor ascensorista será de 36 horas semanais, com, no
máximo, 6 horas diárias. Este mandamento é estendi
do, por força do parágrafo único! aos trabalhadores
que exerçam atividades em cabines fechadas de mo
nitoramento e controle, e assemelhadas.

Em sua justificação, o ilustre autor esclarece
que o projeto em tela busca assegurar maior seguran
ça para o usuárió dos elevadores nos condomfnios
comerciais e mistos, já que, segundo suas palavras, o
ascensorista é o profissional preparado para lidar
com os controles do aparelho e, em caso de necessi
dade, sanar eventuais problemas e manter os usuári
os em segurança e tranqüilos. De outra parte, o insig
ne Parlamentar também destaca o objetivo da propo
sição de amparar o profissional ascensorista com re
lação à sua carga horária de trabalho, mercê do cará
ter estafante e insalubre de sua atividade. Lembra,
ademais, que a extensão dos mesmos beneffcios aos
que exercem atividades em cabines de monitoramen
to e controle é antiga e justa reivindicação da Confe
deração Nacional dos Trabalhadores em Turismo e
Hospitalidade - CONTRATUH.

O Projeto de Lei nO 2.184/99 foi distribuído em
7-12-99, pela ordem, às Comissões de Economia,
Indústria e Comércio, de Trabalho, de Administração
e Serviço Público e de Constituição e Justiça e de Re
dação, em regime de tramitação ordinária. Encami
nhado o projeto em tela à Comissão de Economia,
Indústria e Comércio em 11-2-00, fomos honrados,
em 22-3-00, com a miss~o de relatá-lo. Não se apre
sentaram emendas à proposição até o final do prazo
regimental para tanto destinado, em 4-4-00.

Cabe-nos, agora, nesta Comissão de Econo
mia, Indústria e Comércio, apreciar a matéria quanto
ao mérito, nos aspectos atinentes às atribuições do
Colegiado, nos termos do art. 32, VI, do Regimento
Interno desta Casa.

É o relatório.

A proposição em tela contempla matéria de
grande interesse para os habitantes das principais ci
dades brasileiras, mercê da concentração de ediffcios
comerciais e mistos que as caracteriza. Especifica
mente no que se refere ao campo de análise desta
Comissão de Economia, Indústria e Comércio, desta
ca-se a busca por maior segurança para os usuários
dos elevadores naqueles prédios, a ser alcançada, de
acordo com o insigne autor, pela contratação compul
sória de ascensoristas.

Não nos parece claro, porém, que tal medida
afigure-se apropriada, tendo em vista os fins a que se
destina. Com efeito, assistimos nos últimos anos a
um apreciável avanço tecnológico na fabricação dos
elevadores, com especial destaque para a incorpora
ção de intercomunicadores e dispositivos eletrônicos
de monitoração e controle da operação dos equipa
mentos. É trpica desta evolução, por exemplo, a intro
dução dos chamados "elevadores inteligentes", dota
dos não apenas de maiores condições de conforto e
segurança, como também de novos recursos volta
dos para a informação e orientação do usuário, em
caso de defeitos mecânicos. Nestas condições, a pre
sença de um ascensorista contribuirá em muito pouco
para o aumento do bem-estar dos passageiros, dado
que não haverá praticamente nada ao alcance deste
profissional que não possa ser também realizado por
qualquer dos usuários.

Deste modo, afigura-se-nos inoportuno dis
por de um instrumento legal que torne obrigatória
tal contratação. Certamente, nos prédios mais an
tigos, ainda dotados de elevadores que requerem
abertura e fechamento manual das portas, a pre
sença dos ascensoristas continuará útil - e, justa
mente, por isso, os respectivos condomfnios não
hesitarão em mantê-los, sem necessidade de
qualquer lei especffica. De outra parte, nos ediffci
os equipados com elevadores mais modernos, que
dispensam o emprego desse profissional, a utiliza
ção de ascensoristas deve ser mantida como fa
cultativa, para que não se apenem com custos adi
cionais as administrações prediais que tiverem in
vestido no aumento da qualidade dos elevadores
colocados a serviço da população.

Por todos estes motivos, votamos pela rejeição
do Projeto de Lei nO 2.184, de 1999, ressalvadas, po
rém, as nobres intenções de seu ilustre autor.

É o voto, salvo melhor jufzo.
Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. - João

Sampaio, Relator.



SUMÁRIO

I - Projeto inicial
11 - Na Comissão de Seguridade Social e Famf-

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

lia:

PROJETO DE LEI N°2.282-A, DE 1999
(Do Poder Executivo)
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11I- Parecer da Comissão MENSAGEM N° 1.940/99

A Comissão de Economia, Indústria e Comér- Autoriza o Instituto Nacional do Se-
cio, em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou una- guro Social a doar imóvel que especifica
nimemente o Projeto de Lei nO 2.184/99, nos termos ao Munlcfplo de Antonina-PR; tendo pa-
do parecer do Relator, Deputado João Sampaio. recer da Comissão de Seguridade Social

Estiveram presentes os Senhores Deputados: e Famflla, pela aprovação (Relator: Depu-
Enio Bacci, Presidente; João Sampaio, João Pizzolat- tado Affonso Camargo).
ti e Paulo Octávio, Vice-Presidentes; Alex Canziani, (As Comissões de Seguridade Social e Famflia;
AntOnio Valle, Clementino Coelho, Edison Andrino, de Trabalho, de Administração e Serviço Público; e
Emerson Kapaz, Francisco Garcia, João Caldas, de Constituição e Justiça e de Redação (art. 54)-
José Machado, Júlio Redecker, Jurandil Juarez, Udia Art. 24, 11)
Quinan, Lujz Mainardi, Márcio Fortes, Maria Abadia,
Nelson Proença, Ricardo Ferraço, Roberto Pessoa,
Ronaldo Vasconcellos, Rubem Medina, Rubens Bue
no e Zaire Rezende.

Sala da Comissão, 14 de junho de 2000. - Enio
Baccl, Presidente.

o CONGRESSO NAOONAL decreta:

. • . Art. ~o Fica o Insdnno Naci~Dai do Seguro Social - INSS autorizado a doar ao
MUD1Clp1o de~ DO Estado do Pmma - PR." um tem:IJD localizado na Rua Or. Melo~ no
Município de Antonina - p~ com ãrea..1imitc:s e COD1i'oDtaçêSes constantes da inscrição n° 3.973, de
17 de novemixo de 1970, DO livro nO 3-8, ias tls. 31.. registrada no Cartório de Regisuo de Imóveis
da Comarcade A!Jtonina - PR.

Art.. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE EsnmoS LEGISLAnvOS- cer,l

CONSTITUIÇÃO
DA

EPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

Quinta-feira 15 31973

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

TÍTULo IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

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

SeçáoVllI
Do Processo Legislativo

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

Subseçãom
Das Leis

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tnlnmal Federal, aos
Tnõunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e
nos casos previstos nesta Constituição.

§ 10 São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
n-disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta

e autárquica ou aumento de sua reJDtDleração;
b) organização administtativa e judiciária, matéria tributária", o.e.

orçamentária, serviços públicos e pessoal da admirústtação dos Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico,

provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
• Alínea ·c"com redação dDda pe/ll Emendo ConstllUCKNltJl nO 18. ÓIJ 0.510211998-
d) organização do Ministério PUblico e da Defeusoria Pública da União,

bem como nonnas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria
Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

e) aiaçio, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da
administração pública;
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t) militares das Forças Armadas., seu regime jurídico., provimento de
cargos., promoções., estabilidade, remuneração, refonna e transferência para a
reserva

*Alinea 'r' acrescida pela Emenda Constitucional nO 18. de 05 02 1998.
§ 2° A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos

Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado
nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados. com não menos de três décimos
por cento dos eleitores de cada um deles.

... lO ..

CÓDIGO CIVIL

LEI N° 3.071, DE 1 DE JANEIRO DE 1916.

CÓDIGO CIVrr..

PARTE GERAL
..............................................................................." .

LIVROllI
Dos Fatos Jurídicos

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

TÍTIJLOIll
Da Prescrição

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

CAPÍTULo IV
Dos Prazos da Prescrição

Art. 177. As ações pessoais prescrev~ ordinariamente. em 20 (vinte)
anos, as reais em 10 (dez), entre presentes.. e entre ausentes em IS (quinze),
contados da data em que poderiam ter sido propostas.

• Artigo com redação dermnmodapeJa LA; 2437, de 7 de mmço de 19j5.

Art }78. Prescreve:
§ }O Em 10 (dez) dias, contados do casamento, a ação do marido para
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anular O matrimônio contraído com mulher já deflorada (artigos 218 219 IV e
220). ' , :t'

.."' ~ " .

§ 6° Em 1 (wn) ano:
I - a ação do doador para revogar a doação; contado o prazo do dia em que

souber do fato, que o aut0J'i.7a a revogá-la (artigos 1.181 a 1.187);
......................................,. , .
•••••••••••••••••• 111, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mensagem ni}. 1.940

Senhores Membros do Congresso Nacional.

Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada delibetação de

Vossas Excelências., acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro ,de Estado da
Previdência Assistência Social, o texto do projeto de lei que "Autoriza o Instituto Nacional do

Seguro Social a doar imóvel ao Munic~pio de .Antonina - PR".

Brasília, 15 de dezembro de 1999.

~-Á
E.M. n2 1~7

la 9 de dezs1:O de 1999

Excelensissimo Senhor Pr=sidenrc da República.

Tenho a hoIU'a de su.bmet=r â elC\'Ida coDSidcJação de Vossa E"c:denda a proposta dt
projeto de lei anexo. que auroriD o institutO Nacional do Seguro Social - INSS a doar ao Município de
AntoniD::l- PR o imóvel abaixo cspcdficado.

2. Tmra-se de terreDO situado na Rua Or. Melo sI-d!. no Município de AmoDiDa - PRo que tbi
havido pelo INSS por meio de doação feim por aquele municipio. traDSCritil em 11 de acmmbro de 1970.
tal como CODSUl de inscrição 4e ri- ~.973-" fei1:a: no livm ril3...a às fls.' 31, do Canório de Registro de
Imóveis da Comarca de ADEoDiDa, Estado do Paraná.
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3. .; Vale destaCar que a doação de que trata o supra citado registro foi feita sob condição. qual
seja.. a construção de repanição. a ser feita pelo donatário. no prazo de dois anos a contar da dat."l da edição
da Lei Municipal 1~ ~8. de 9 de março de 1970. tlcando acordado que. ca.c;o não fosse iniciada a
mencionada edificação. o terreno retomaria ao dqminio daquele município. Possaram-se quase trinta ~mos

e a condicão não foi cwnprida.

4. No Instituto Nacional de Seguro Social - INSS instaUrou-se o impasse acerca da ocorrência
da resolução da doação. ou seja. se esta teria ocorrido de pleno direito ou se haveria necessidade de
requeimemo da devolução do imóvel. e que. ainda. se este tosse o caso. o prazo prescricional já teria
expirado.

5. A orienmção j urisprudenci::tl que. até pouco tempo prevaleceu era a de que o prnzo
prescricional para pleitear a resolução d~ doação por inexecução de encargo veriticava-se em. um ano.
contbrme disposição do art. 178.§ 6°. inciso 1. do Código Civil. Sustentando esta posição existem
precedentes do Superior Tribunal Federal quais sejam. os Recursos Extraordinários nOs 76A94/CE.
37.876 e 106.5061l'v1S. Entretamo. segundo nova imerpretac;:f:o do Superior Tribunal de .Iusticn. ..1

prescrição não ocorre em um ano. mas em vinte anos. com base no ano 177. do mesmo diploma l~gaL

Nesse sentido. os Recursos Especiais nQs ::!7.019/SP. 69.6821MS e 131.660/SP.

6. Tem-se. portanto. que o prazo prescricional paro. requ~rer n reversão do imó,·el por
inexecução de encargo. posto como cláusula resoiuuva 110 controto de doação. é "intenário. estando

descartada a hipótese de resolução da doação de pleno direito. Vale. ainda. dizer que. mesmo que se siga a
orienccão utIlizada atualmente. não lla que se tàlar em reversão do imóveL uma vez que a Prefeitura de
Antonina manifestou seu interesse sobre o imóvel somente em 1998. ou seja. mais de vinte :mos depois da
data estipulada para a resolução do contrato. Dessa forma. fácil concluir que o aludido imóvel pertence ao
panimônio do INSS.

8. Contudo. há interesse do INSS na transferência do imóvel. por duas razões: a uma. porque
pretende se desfazer do aludido imóvel. tanto que pretendia inclui-lo no Plano de Desimobilização e. a
duas. porque o Município de Antonina tem o propósito de construir. naquele local. uma nova creche. que
visa a atender a população carente da localidade.

Q-. Em apertada síntese. resta demonstrado o elevado interesse público em relação ao terreno.
ora especificado. configurando-se. assim. O motivo pata a doação do aludido imóvel ao Municipio de
Antonina· PRo

Estas. Excelentissimo Senhor Presidente.. são as razões que justificam o encaminhamento
da presente proposta de projeto de lei que ora submetemos à elevada apreciação de Vossa Excelência.

Respeitosamente.
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ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOnvOS N! 127/MPAS• DE 9 DE ãezell1tm 199

1. Sínteses dos principais problemas ou das situações que reclamam providências:
1.1. Existência de imóvel. de propriedade do Instituto Nacional do Seguro Social.

objeto à~ doação. com encargo expresso de devolução no prazo de dois anos a contar de 9 de março
de 1970. "

1.2. Interesse no terreno pelo Município de Antonina - PRo para a construção de obra
r de interesse público.

2. Soluções e providências contidas no ato normativo ou na medida proposta:
i Edição de LeL na forma da minuta proposta.. de forma a autorizar o Instituto Nacional
l do Seguro Social a doar o referido terreno ao Município de Antonina - PRo

3. Alternativas existentes às medidas propostas:
I Nlohá.

4. Custos

I ~~ I
,---~.,;;;...;.,------------..:.-_----~ .

5. Razões que justificam a urgência:
-Atendimento à população carente do referiQD município por meio de conswção de

obra de interesse público.

6. Impacto sobre o meio ambiente

Nãobá.

7. Proposta:
I Editar Lei autorizando a doaçio do imóvel. ora especificado.

8. SiDtese do parecer do órgio jurídico:
I Nada a opor. Opina pela consátueionalidadc do projeto de lei. que ora se apcesen~

Avisotf 2.282 .. C. Civil.

B~.15 de dezembro de 1999.

Eacaminho a esa SeClCCllia MeaIIpm do Eudl:atiuimo Seahor Prerideate da
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República relativa a projeto de lei que "Autoriza o Instituto Nacional do Seguro Social a doar

imóvel ao Município de Antonina - PRn
.

Atenciosamente,

~v
i Oéfe da Casa Civil

cJ'a.p"residência da República

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
PrimeiI;o Secretário da Câmara dos Deputados
BRASnJA-DF.



1- .

IV - as demais receitas patrimoniais,
industriais e financeiras;

V - as doações, legados, subvenções
e outras receitas eventuais."

5. Pelo que se constata, o terreno em objeto se
constitui receita da seguridade social, pela doação
originária, em 1970, da Prefeitura de Antonina. Conti
nuaria receita da Seguridade, uma vez desimobiliza
do ou alienado o citado patrimônio, em face da deter
minação da Lei - dispositivos acima transcritos.

6. Na instrução do Projeto de Lei pelo Executivo
não foram levantadas considerações pertinentes ao
valor do imóvel em objeto.

7. Assim, apesar do referido bem compor fonte
de financiamento da seguridade social, na situação
como configurada, espera-se que o seu valor não
seja significativo ao ponto de sua doação provocar
mais desequilíbrio nas contas da previdência social,
apesar do quadro crítico em que se encontra.

11 - Voto do Relator

8. Considerando que o Município de Antonina
pretende construir no mencionado terreno uma nova
creche para o atendimento da população carente da
quela localidade;

9. Considerando também que a presente doa
ção configura-se como de elevado interesse público,
como caracterizado, - este Relator:

a) não vislumbra hipótese de inviabilidade à pre
tensão de que seja o Instituto Nacional do Seguro So
cial-INSS, autorizado a doar o imóvel mencionado
ao Município de Antonina - Estado do Paraná, até
mesmo porque o referido bem continuará recurso fi
nanciador da Seguridade Social ao se destinar à
construção de Creche;
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfLlA 3. Ainda de acordo com a própria Exposição de
Motivos as justificativas do Poder Executivo encerram

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS demonstração de elevado interesse público em rela-

PROJETO DE LEI N° 2.282/99 ção aos motivos para a doação do aludido imóvel ao
Município interessado.

Apreciação de Mérito no âmbito das Competên
cias da Comissão de Seguridade Social e Família

4. Relativamente às repercussões da doação
aqui proposta no contexto da situação de Iiquidez da
Previdência Social, diz o artigo 27 da Lei n08.212, de
24 de julho de 1991 (Lei Orgânica da Previdência So
cial), apenas no que interessa:

"Art. 27. Constituem outras receitas da
Seguridade Social:

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
Emendas, a partir de 24 de abril de 2000, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao projeto e nem aos seus apensados.

Sala da Comissão, 4 de maio de 2000. - Eloízio
Neves Guimarães, Secretário.

I - Relatório

Trata-se de proposição do Poder Executivo na
forma de Projeto de Lei, encaminhado através da
Mensagem n° 1.940, de 15 de dezembro de 1999,
que tem por objetivo autorizar o Instituto Nacional do
Seguro Social a doar à Prefeitura Municipal de Anto
nina, Estado do Paraná, o imóvel conforme caracteri
zado, em face das justificativas apresentadas na
Exposição de Motivos do Excelentíssimo Senhor Mi
nistro de Estado da Previdência e Assistência Social.

2. O Poder Executivo justifica a presente propo
sição utilizando-se dos seguintes argumentos, na
Exposição de Motivos n° 127/99:

- Que o imóvel em objeto (terreno) foi originaria
mente doado ao INSS pelo próprio Município, em
1970, conforme consta de inscrição de n° 3.973, do
Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Anto
nina- PR;

- A referida doação foi feita mediante implemen
to de condição, ou seja, que no prazo máximo de dois
anos, a partir da Lei Municipal autorizativa, ser cons
trufda repartição pública, pelo INSS; caso contrário, o
terreno retornaria ao domínio do Município;

- No Instituto Nacional do Seguro Social, após
as sucessivas delongas jurídicas e com base em ju
risprudência do Superior Tribunal Federal, che
gou-se à conclusão de que atualmente o imóvel em
objeto pertence ao mencionado INSS, pelas razões
como alegadas na Exposição de Motivos;

- Que, assim sendo, o INSS tem interesse em
doar o referido imóvel, isto porque:

a) pretende desfazer-se do aludido patrimônio,
que inclusive iria incluí-lo no Plano de Desimobiliza
ção;

b) o Município de Antonina tem o propósito de
construir, naquele local, uma nova creche, que visa a
atender a população carente.



PROJETO DE LEI N° 2.393/00

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Senhor Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 27-3-00, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 5 de abril de 2000. - Apare
cida de Moura Andrade, Secretária.

I - Relatório

A presente proposição, de autoria do nobre De
putado Pompeo de Mattos, tem por objetivo simplifi
car os procedimentos necessários para o encerra
mento de atividades de micro e pequenas empresas.

Nesse sentido, o projeto de lei introduz os se
guintes dispositivos:

a} desobriga a realização de baixa na Junta Co
merciai inclusive para as empresas que, no período
de inatividade, nao tenham entregue a declaração de
imposto de renda pessoa jurídica;

b} estabelece que, para o cancelamento do re
gistro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas,
apenas serão exigidos os comprovantes de baixa na
receita estadual e na prefeitura municipal; e

c} autoriza os contabilistas a assinarem as soli
citaçOes de cancelamento de registro.

No prazo regimental não foram apresentadas
emendas ao projeto.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Parece-nos que as intenções do autor reves
tem-se dos mais nobres propósitos. O quadro que
atualmente observamos na economia nacional reco
menda que as atividades empresariais sejam incenti
vadas de todas as formas possíveis e, seguramente,
a simplificação dos procedimentos burocráticos a que
se submetem as empresas inclui-se no quadro de in
centivos que podem ser oferecidos sem trazer, como
contrapartida, comprometimento das receitas públi
cas.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Famflia, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanime
mente, o Projeto de Lei nO 2.282/99, nos termos do
parecer do Relator, Deputado Affonso Camargo.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Cleuber Carneiro - Presidente; Jorge Alberto
e Celso Giglio - Vice-Presidentes; Affonso Camar
go, Alceu Collares, Almerinda de Carvalho, Antô
nio Joaquim Araújo, Antônio Palocci, Armando
AbrJio, Arnaldo Faria de Sá, Celcita Pinheiro, Cos
ta Ferreira, Darcísio Perondi, Djalma Paes, Dr. Be
nedito Dias, Dr. Rosinha, Eduardo Barbosa, Edu
ardo Jorge, Eduardo Seabra, Eni Voltolini, Euler
Morais, Feu Rosa, Glycon Terra Pinto, Henrique
Fontana, IIdefonço Cordeiro, Jandira Feghali, Jor
ge Costa, José Carlos Coutinho, Laire Rosado, Li
dia Quinan, Nilton Baiano, Osmãnio Pereira, Pe
dro Eugênio, Rafael Guerra, Raimundo Gomes de
Matos, Renildo Leal, Ricarte de Freitas, Rita Ca
mata, Serafim Venzon, Teté Bezerra, Ursicino Qu
eiroz e Vicente Caropreso.

Sala da Comissão, 14 de junho de 2000. - De
putado Cleuber Carneiro, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 2.393-A, DE 2000
(Do Sr. Pompeo de Mattos)

Dispõe sobre procedimentos legais para cance
lamento de registro de micro e pequenas empresas;
tendo parecer da Comissão de Economia, Indústria e
Comércio, pela rejeição (relator: Dep. Ricardo Ferra
ço).

(Às Comissões de Economia, Indústria e Co
mércio; de Finanças e Tributação (mérito); e de
Constituição e Justiça e de Redação (art. 54) - art.
24, li}

* Projeto inicial publicado no OCO de 3-3-00

PARECER DA COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO SUMÁRIO
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b} acolhe as razões de justificativa apresenta- COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E
das pelo Poder Executivo na presente proposição, COMÉRCIO

~anifesta~do concordãncia com o inteiro teor do Pro- TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
Jeto de Lei ora apresentado;

Sala das Sessões, 19 de maio de 2000. - Depu
tado Affonso Camargo.

- termo de recebimento de emendas

- parecer do relator

- parecer da Comissão

Além disso, a preocupação com a redução dos
custos dos contribuintes quando do encerramento
de atividades das micro e pequenas empresas é
plenamente justificada. Afinal, se o empresário en-



11 - Certidão Negativa de Débito 
CND, fornecida pelo Instituto Nacional do
Seguro Social-INSS;

"Art. 1° O arquivamento, nas Juntas
Comerciais, dos atos constitutivos das mi
croempresas e empresas de pequeno porte,
bem como de suas alterações, fica dispen
sado das seguintes exigências:

I - prova de quitação, regularidade ou
inexistência de débito referente a tributo ou
contribuição de qualquer natureza, salvo no
caso de extinção de firma individual ou
sociedade; (negritamos)

11 - certidão de inexistência de conde
nação criminal, que será substitulda por de
claração do titular ou administrador, firmada
sob as penas da lei, de não estar impedido
de exercer o comércio ou a administração
de sociedade mercantil, em virtude de con
denação criminal."

A Instrução Normativa nO 77, de 28 de dezembro
de 1998, do Departamento Nacional do Registro do
Comércio - DNRC, editada com base nessa Medida
Provisória, estipulou o seguinte:

"Art. 1° Os pedidos de arquivamento
de atos de extinção ou redução de capital
de firma mercantil individual ou de socieda
de mercantil, bem como os de cisão total ou
parcial, incorporação, fusão e transformação
de sociedade mercantil serão instruIdos
com os seguintes comprovantes de quitação
de tributos e contribuições sociais federais:

I - Certidão de Quitação de Tributos e
Contribuições

Federais para com a Fazenda Nacio
nal emitida pela Secretaria da Receita Fede
ral;

"Art. 32. O registro compreende:

e
c) Certidão de Quitação de Tributos e Contri

buições Federais para com a Fazenda Nacional.

Se essa é de fato a preocupação do ilustre De
putado Pompeo de Mattos, faz-se necessário anali
sar mais de perto a legislação de regência da maté
ria, a fim de verificar se há, realmente, necessidade
de que esta Casa aprove novos instrumentos legais
a respeito.

O registro na Junta Comercial é uma exigência
da Lei n° 8.934, de 18 de novembro de 1994, que
estabelece:

11 - O arquivamento:

a) dos documentos relativos à constitu
ição, alteração, dissolução e extinção de fir
mas mercantis individuais, sociedades mer
cantis e cooperativas; (negritamos)

b) "
Essa Lei foi regulamentada pelo Decreto nO

1.800, de 30 de janeiro de 1996, que em seu art. 34
relaciona os documentos obrigatórios para instruir os
pedidos de arquivamento. Vale notar que não se en
contram relacionadas nos cinco incisos desse artigo
as certidões exigidas pelas Juntas Comerciais. Por
outro lado, o seu parágrafo único reza que:

"Nenhum outro documento, além
dos referidos neste Regulamento, será exi
gido das firmas mercantis individuais e soci
edades mercantis, salvo expressa deter
minação legal, reputando-se como verda
deiras, até prova em contrário, as declara
ções feitas perante os órgãos do Registro
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cerrar seu negócio sem adotar todos os procedi- Público de Empresas Mercantis e Atividades
mentos legais necessários e arcar com os custos Afins." (Negritamos.)

daI de.cor~entes, certamente irá enfrentar pr~~lemas Ou se'a sem a expressa previsão legal não

:'::~~:=o~~:~~o~:~aràs suas atWldades ~~~~':.:~~~:~ ;~:s:~~~:~~e~~:~~;bn:
Por outro lado, a leitura da justificação que is aos previstos no Decreto 1.800/96. Foi por meio

acompanha o projeto de lei deixa claro que o proble- da Medida Provisória nO 1.754-12, de 14 de dezem-
ma que o autor pretende atacar está não no registro bro de 1998, que se criou a determinação legal ne-
do Distrato Social, mas sim nas exigências, a seu cessária para a exigência das certidões já mencio-
ver exageradas, para a instrução do pedido de ar- nadas, uma vez que seu art. 1° apresenta o seguin-
quivamento, que incluem: te teor:

a) Certificado de Regularidade do FGTS, for
necido pela Caixa Econômica Federal;

b) Certidão Negativa de Débito junto ao INSS;



"

v - registro ou arquivamento de distra
to, alterações contratuais e outros atos pe
rante o registro público competente, desde
que importem na extinção de sociedade ou
baixa de firma individual ou na redução de
capital das mesmas, exceto no caso de fa
lência;

e) registro ou arquivamento, nos ór
gãos competentes, de alterações ou distrato
de contrato social de estatuto, ou de qual
quer documento que implique modificação
na estrutura jurfdica do empregador ou na
sua extinção."

Já a quitação de tributos e contribuições federa
is para com a Fazenda Nacional continua regulada
pelo Decreto-Lei n° 1.715, de 22 de novembro de
1979, na seguinte forma:

"Art. 1° A prova de quitação de tribu
tos, multas e outros encargos fiscais, cuja
administração seja de competência do Mi
nistério da Fazenda, será exigida nas se
guintes hipóteses:

Pode-se observar que, segundo essa legisla
ção, as microempresas e as empresas de pequeno
porte passariam a ter o mesmo tratamento que as
demais empresas, obrigando-se a apresentar as
mencionadas certidões não apenas no caso do re
gistro de sua extinção, mas em todos os registros
nas juntas comerciais em que isso fosse exigido
também de outras empresas.

A diferenciação passou a ser feita, então, pela
Lei nO 9.841, de 5 de outubro de 1999, que, em
seu art. 6°, estabelece:

Art. 6° O arquivamento, nos órgãos de
registro, dos atos constitutivos de firmas

"

Art. 2° São dispensadas da apresen
tação dos documentos de quitação, regula
ridade ou inexistência de débito a que se re
ferem os incisos I a 111 do artigo 1° desta
Instrução:

I - a firma individual e a sociedade
mercantil, enquadrada como microempresa
ou empresa de pequeno porte, salvo no
caso de sua extinção. (Negritamos.)

c) no registro ou arquivamento, no ór
gão próprio, de ato relativo a baixa ou redu
ção de capital de firma individual, redução
de capital social, cisão total ou parcial,
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111 - Certificado de Regularidade do transformação ou extinção de entidade ou
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - sociedade comercial ou civíl e transferência
FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Fe- de controle de cotas de sociedades de res-
deral. ponsabilidade limitada;

d) "
No que diz respeito ao FGTS, prevalece a Lei nO

8.036, de11 de maio de 1990, que estabelece:

"Art. 27. A apresentação do Certificado
de Regularidade do FGTS, fornecido pela
Caixa Econômica Federal, é obrigatória nas
seguintes situações:

A Medida Provisória ainda não foi votada
por esta Casa e, em junho de 1998, na sua 188

reedição, teve a redação do art. 1° alterada, em
bora mantendo a exigência de apresentação das
certidões mencionadas no caso de extinção da
empresa.

Mesmo mudando sua numeração para
1.894-19, a partir da reedição seguinte, o texto da
Medida Provisória manteve-se inalterado e, portan
to, permaneceu fornecendo o respaldo legal neces
sário para a exigência de comprovação de inexistên
cia ae débifos.

Entretanto, na 248 reedição da MP, em novem
bro de 1999 (MP nO 1.894-24), foi alterado o art. 1°
e foram exclufdos os artigos 2° a 11, situação inusi
tada que permanece até hoje, estando a mesma
Medida Provisória, ainda não aprovada por esta
Casa, após sucessivas-AOvas- reedições, tramitando
sob o nO 1.958-30.

Isso significa que, desde novembro de 1999,
as mencionadas exigências apóiam-se apenas na
legislação anteriormente existente. Dessa forma, re
lativamente ao INSS, vale o disposto na Lei nO
8.212, de 24 de julho de 1991, alterada pelas Leis nO
9.032, de 28 de.abril de 1995, e nO 9.528, de 1° de
dezembro de 1997, que diz:

"Art. 47. É exigida Certidão Negativa
de Débito - CND, fornecida pelo órgão com
petente, nos seguintes casos:
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mercantis individuais e de sociedades que Sala da Comissão, 23 de maio de 2000. - De-
se enquadrarem como microempresa ou putado Ricardo Ferraço, Relator.
empresa de pequeno porte, bem como o ar-
quivamento de suas alterações, é dispen-
sado das seguintes exigências: 111- Parecer da Comissão

1- : .

11 - prova de quitação, regularidade ou
inexistência de débito referente a tributo ou
contribuição de qualquer natureza, salvo no
caso de extinção de firma mercantil indivi
duai ou de sociedade.

Essa é, portanto, a situação vigente no que
diz respeito aos registros de microempresas e
empresas de pequeno porte nas juntas comercia
is. É importante observar que, a despeito de to
das as modificações introduzidas ao longo do
tempo, sempre houve uma preocupação com a
manutenção da exigência de apresentação das
certidões negativas de débitos por ocasião do re
gistro da extinção das empresas.

Isso ocorre porque não há outra forma de
evitar ·que-maus empr-esários cessem suas ativi
dades sem o devido recolhimento de contribui
ções legrtimas e de cunho social (como é o caso
do FGTS e das contribuições para a seguridade
social) e dos impostos devidos ao Fisco. Obtendo
a permissão para registrar a extinção de suas fir
mas sem a comprovação de quitação dos débi
tos, esses empresários estariam livres para inici
ar outras atividades empresariais e poderiam, as
sim, prosseguir indefinidamente operando sem
cumprir com essas obrigações, que, indubitavel
mente, fazem parte da função social das empre
sas, independentemente de seu porte.

Entendemos que a preocupação do nobre au
tor da proposição com os inúmeros empresários ho
nestos que, nesse perfodo de crise, encerraram
suas atividades e não possuem condições financei
ras para arcar com os custos dar provenientes é
pertinente, mas não deve ser solucionada por esta
via. A solução para esses casos deve passar por um
programa de anistia e renegociação ampla das pen
dências fiscais existentes que, certamente, contará
com a adesão dos empresários sérios e cumprido
res de suas obrigações sociais.

Portanto, ante o exposto, nosso voto é pela re
jeição do Projeto de Lei nO 2.393, de 2000.

A Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, em reunião realizada hoje, rejeitou unanime
mente o Projeto de Lei no nos termos do parecer do
Relator, Deputado Ricardo Ferraço.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Enio Bacci - Presidente; João Sampaio, João
Pizzolatti e Paulo Octávio - Vice-Presidentes; AJex
Canziani, AntOnio Valle, Clementino Coelho, Edison
Andrino, Emerson Kapaz, Francisco Garcia, João
Caldas, José Machado, Júlio Redecker, Jurandil Ju
arez, Udia Quinan, Luiz Mainardi, Márcio Fortes,
Maria Abadia, Nelson Proença, Ricardo Ferraço,
Roberto Pessoa, Ronaldo Vasconcellos, Rubem Me
dina, Rubens Bueno e Zaire Rezende.

Sala da Comissão, 14 de junho de 2000. - De
putado Enio Bacci, Presidente.

PROJETO DE LEI N° 2.414-A, DE 2000
(Do Sr. Carlos Dunga)

Denomina "Palácio Des. Rivando
Bezerra Cavalcanti" o edifício sede do
Tribunal Regional Eleitoral do Estado da
Paraíba; tendo parecer da Comissão de!
Educação, Cultura e Desporto, pela apro..
vação (relator: Dep. Átila Lira).

(As Comissões de Educação, Cultura e Despor
to; e de Constituição e Justiça e de Redação (art. 54)
- art. 24, 11)

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial
11 - Na Comissão de Educação, Cultura e Des-

porto:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- pareceí da Comissão
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o CONGRESSO :NACIONAL DECRETA:

Art. 10 É denominaâo ··Palácio Desembargador Rivanào Bezerra
Cavalcanti-o o edificio sede cio TribunaJ Regional Eleitoral do Estado da
Paraiba.

.tut. 2° Esta lei entra em \'igor na data de sua publicação. revogadas as
disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

A nova sede que abrigara o TRE/PB foi recentemente inaugurada em
wn edificio moderno e que está à altura da funcionaiidade e prestabilidade
daquela instituição, ~ uma construção simpies. mas moderna. que atende as
necessidades da justlça eleitoral paraibana.
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AQ propor a denominação do edifício como Palácio Desembargador
Rivando Bezerra Cavalcanri~ estamos prestando uma homenagem a um dos
mais reconheciâos magistrados da história da judicatura no Estado.

o homenageado_ nascido na cidade de Bananeiras,.PB~ sempre se
dedicou à causa da justiça: advogado formado pela reconhecida Faculdade de
Direito do Recife/'PE~ após rápida passa.gem pelo exercício d;:t advocaci~ foi
Promotor Público em Alagoa Grand.elPB e posteriormente Delegado de
Ordem Política e Social da Capital paraibana.

A arl"idade com magistrado iniciou em 1956 na cidade de SolâneatPB,
chegando em 1969 a Desembargador Substituto após prestar seus relevantes
sen;ços nas cidades de Pombal~ Mamanguape e João Pessoa. Ao colendo
Tribunal de Justiça da Paraíba cnegou em 1978~ de onde saiu em 1999 ao
atingir a idade limite.

Na justiça eleitoral teve uma atuação destaca~ seja pelo exercício de
primeiro grau de jurisdição, nas comarcas por onde passo\4 seja perante o
TRE/PB:- desãe 1972~ quando ingressou na condição de Juiz de Direito. Como
desembargador esteve na Cone Eleitoral por dois períodos: de 1981183 e
1990. Nos quais presidiu a Corte. ~essa primeira oportUnidade, dirigiu a
primeira eleição direta para Governador de Estado, após a ditadura militar.

Sua maneira singular e contemporizadora de entregar a prestação
jurisdicional yaleu-lhe o respeito c a admiração de todos que militam e
demandam a justiça.

Como Presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba assumiu~

temporariamente~ o Governo do Estado~ pela vacância de ambos os cargos
executivos (Governador e Vice--Govemador).

Trata-se de um homem público de notório valor. Mesmo
desempenhando o árduo exercício da magistratura ainda dedicou-se, com o
mesmo esmero. a atividade do magistério~ sendo professor concUIsado~ da
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) na qual lecionou as disciplinas de
Direito CÍ\'Íl e Processo Civil, e da l:-mPE, nas mesmas matérias. Dirigiu
também a Escola da Magistratura do TJlPB.
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A homenagem q1:1e se presta através deste projeto de lei revela-se uma
das mais justas a par de ser. por um lado.. o reconhecimento pelo serviço
prestado e, por outro.. uma fOllIla pedagógica de ensinar as futuras gerações o
bom desempenho nas atividades públicas. ~

Sala das Sessões, de 2000.

Q~-,,-..........
Deputado CARLOS DUNGA

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 2.414, DE 2000

Nos termos do art. 119, caput, I, e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas ao projeto, a partir de 29 de
março de 2000, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
1ão foram recebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 6 de abril de 2000. - Carla
Rodrigues de Medeiros, Secretária

I - Relatório

O presente projeto, de autoria do Deputado Car
los Dunga, "denomina 'Palácio Desembargador Ri
vando Bezerra Cavalcanti' o edifício sede do Tribunal
Regional Eleitoral do Estado da Paraíba".

Na justificação destaca o Autor:
'Trat:a-5e de um homem público de notó

rio valor. Mesmo desempenhando o árduo
exercício da magistratura ainda dedicou-se,
com o mesmo esmero, à atividade do magisté
rio, sendo professor concursado da Universida
de Federal da Paraíba (UFPB) na qual lecionou
as disciplinas de Direito CMI e Processo Civil, e
da UNIPE, nas mesmas matérias. Dirigiu tam
bém a Escola da Magistratura do TJIPB".

No prazo regimental não foram apresentadas
emendas.

~ o Relatório.
11 - Voto do Relator

Reconhecemos a justa homenagem ao Des. Ri
vando Bezerra Cavalcanti. Pelo seu currículo de ho
mem público, advogado emérito, professor dedicado,
é um autêntico representante do Estado da Paraíba,
e tem engrandecido a magistratura brasileira.

Assim sendo, voto pela aprovação do PL N°
2.414, de 2000.

Sala da Comissão, 14 de junho de 2000. - De
putado Átila Lira, Relator.

111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,

em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unani
memente, o Projeto de Lei nO 2.414/2000, nos termos
do parecer do relator, Deputado Átila Lira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Pedro Wilson, Presidente; Gilmar Machado, Marisa
Serrano, Vice-Presidentes; Ademir Lucas, Agnelo
Queiroz, Átila Lira, Bonifácio de Andrada, Celcita Pi
nheiro, ~ber Silva, Eduardo Seabra, Esther Grossi,
Flávio Ams, João Matos, Jonival Lucas Júnior, Maria
Elvira, Nice Lobão, Osvaldo Coelho, Paulo Lima, Ra
fael Greca, Renato Silva, Walfrido Mares Guia, Zé
Gomes da Rocha, Joel de Holanda e Rita Camata.

Sala da Comissêo, 14 de junho de 2000. - De
putado Pedro Wilson, Presidente.
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PROJETO DE LEI N° 2.429-A, DE 2000
(Do Sr. Duilio Pisaneschi)

Institui o "pia da Televisão"; tendo parecer da
Comissão de Educação, Cultura e Desporto, pela
aprovação (relatora: Dep. Maria Elvira).

(Às Comissões de Educação, Cultura e Desporto; e
de Constituição eJustiça ede Redação (art. 54) - art. 24, 11)

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial
" - Na Comissão de Educação, Cultura e Des-

porto:
- termo recebimento de emendas
- parecer da relatora
- parecer da Comissão



11 - Voto da Relatora

A indústria do turismo é, de fato, uma das loco
motivas da economia mundial neste final de século
XX. Basta notar, a este respeito, que o faturamento
global do setor já supera o de ramos tradicionais,
como as indústrias automobilfstica, eletroeletrônica e
de petróleo.

A vertiginosa expansão do turismo é particular
mente significativa para o Brasil. De fato, somos sin
gularmente dotados de atrativos turfsticos naturais,
como nosso belo e extenso litoral, a Floresta Amazô
nica, o Pantanal Mato-Grossense e as regiões serra
nas. Adicionalmente, ostentamos invejável patrimô
nio artfstico, histórico e cultural. Nosso Pafs é, ainda,
abençoado por um clima ameno e pela ausência de
cataclismos meteorológicos.

Temos, portanto, todas as condições necessári
as para lograrmos acesso ao seleto grupo das potên
cias turfsticas mundiais. O pleno desenvolvimento do
setor do turismo seria de grande interesse para o Bra
sil, já que representaria a abertura de formidável fonte
de geração de emprego e renda. Os dados estatrsti-
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COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E Lei nO 8.399, de 7-1-92, não preconiza critério para a
COMÉRCIO repartição dos recursos que sustentam o mencionado

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS programa, estabelecendo, apenas, .que estão aptos a
recebê-Ios os aeroportos estaduaIS constantes dos
planos aeroviários. Assim, o fnclito autor defende a
prioridade ao financiamento de obras e atividades em
aeroportos capazes de servir localidades com poten
cial turfstico, tendo em vista a relevância da indústria
do turismo em termos de geração de emprego e ren
da e o fato de a deficiência ou ausência de aeroportos
em diversas áreas de grande potencial turfstico repre
sentar um gargalo que pode comprometer a expan
são da atividade nos próximos anos.

O Projeto de Lei n° 2.555/00, em apreço, foi dis
tribufdo em 20-3-00, pela ordem, às Comissões de
Economia, Indústria e Comércio, de Viação e Trans
portes e de Constituição e Justiça e de Redação, em
regime de tramitação ordinária. Encaminhado o proje
to em tela à Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio em 27-3-00, fomos honrados, em 6-4-00,
com a missão de relatá-lo. Não se apresentaram
emendas à proposição até o final do prazo regimental
para tanto destinado, em 18-4-00.

Cabe-nos, agora, nesta Comissão de Econo
mia, Indústria e Comércio, apreciar a matéria quanto
ao mérito, nos aspectos atinentes às atribuições do
Colegiado, nos termos do art. 32, inciso VI, do Regi
mento Interno desta Casa.

É o relatório.

PROJETO DE LEI N° 2.555/00

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Senhor Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 12-4-00, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 19 de abril de 2000. - Apa
recida de Moura Andrade, Secretária.

I - Relatório

O Projeto de Lei nO 2.555, de 2000, de autoria do
nobre Deputado Paes Landim, acrescenta dispositivo
ao art. 1° da Lei nO 8.399, de 7 de janeiro de 1992, que
especifica a destinação dos recursos ortginados por
adicional tarifário criado pela Lei nO 7.920, de 12 de
dezembro de 1989. Seu art. 1° esclarece que a propo
sição tem o intuito de estabelecer prioridade, relativa
mente aos convênios firmados entre o Departamento
de Aviação Civil e os Governos Estaduais para efeti
vação do Programa Federal de Auxilio a Aeroportos,
à celebração daqueles que tenham como objeto a
construç-a-o-ou a-promoção de melhoria em aeropor
tos ou aeródromos em Municfpios com potencial tu
rfstico conforme avaliação do ~nstituto Brasileiro de
Turismo - EMBRATUR. O artigo seguinte, por seu tur
no, acrescenta um § 5° ao art. 1° da Lei nO 8.399, de
7-1-92, prevendo que será concedida prioridade à
celebra~_o dos cOl)vênios que tenham por finalidade
a construção ou a promoção de melhoria em aeropor
tos ou aeródromos em Municfpios com potencial tu
rfstico, cabendo a definição destes à Embratur, nos
termos do art. 3°, incisos IV e VII, da Lei nO 8.181, de
28-3-91.

Em sua justificação, o ilustre autor ressalta que
o Programa Federal-de Auxilio a Aeroportos, financia
do com parcela dos recursos arrecadados em função
da cobrança do Adicional de Tarifa Aeroportuária,
verri constituindo importante estrmulo para a interioÍ"i
zação do desenvolvimento no território brasileiro.
Desta forma, segundo o augusto Parlamentar, muni
cipalidades que não dispunham de aeroporto ou só
podiam contar com aeroporto precário passaram a
ser beneficiadas com o ingresso de investimentos fe
derais e estaduais voltados para o incremento da in
fra-estrutura aeronáutica. Não obstante estes aspec
tos positivos, o insigne Deputado argumenta que a



A Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, em reunião realizada hoje, rejeitou unanimemen
te o Projeto de Lei nO 2.555/00, nos termos do parecer
da Relatora, Deputada Maria Abadia.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Enio Bacci - Presidente; João Sampaio, João
Pizzolatti e Paulo Octávio - Vice-Presidentes; Alex
Canziani, Antônio Valle, Clementino Coelho, Edison
Andrino, Emerson Kapaz, Francisco Garcia, João
Caldas, José Machado, Júlio Redecker, Jurandil Jua
rez, Lídia Quinan, Luiz Mainardi, Márcio Fortes, Maria
Abadia, Nelson Proença, Ricardo Ferraço, Roberto
Pessoa, Ronaldo Vasconcellos, Rubem Medina, Ru
bens Bueno e Zaire Rezende.

Sala da Comissão, 14 de junho de 2000. - De
putado Enio Bacci, Presidente.
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cos disponíveis revelam, de maneira concreta, que as veis, também levados em consideração, tais como:
atividades turísticas são absorvedoras naturais de escoamento de produção, número de habitantes,
mão-de-obra, sem que se lhe exija um grau elevado condições climáticas e geográficas e outras.
de especialização. Assim, o estímulo a este ramo da Há que se ressaltar, também, que existem con-
economia atende ao objetivo maior de buscar a redu- vergências de necessidades entre o referido Progra-
ção dos dramáticos índices de desemprego hoje ob- ma Federal de Auxílio a Aeroportos e outros não me-
servados. nos importantes programas e planos relativos à Pro-

Nestes duros tempos de globalização, porém, teção ao Vôo, às Linhas Aéreas Regionais Suple-
não basta ao destino turístico ser dotado de belezas mentadas e, também, aos requisitos de acordos inter-
naturais. Urge, também, oferecer aos viajantes equi- nacionais, dentre outros.
pamentos modernos e confortáveis, segurança, higi- Desta forma, a iniciativa de apresentação desta
ene, facilidades de transportes e de telecomunica- proposição, tão bem intencionada de contribuir para a
ções e um conjunto de atrativos simultâneos capazes expansão e a melhoria da qualidade dos aeroportos
de maximizar o tempo de permanência dos visitantes capazes de atender a um fluxo turístico doméstico e
e motivar seu retorno futuro. Há necessidade, portan- externo que se espera sempre crescente, fica prejudi-
to, de que se realizem investimentos na in- cada, na medida em que a metodologia adotada atu-
fra-estrutura turística brasileira, de modo a permitir o aimente já contempla, com prioridade adequada, o
desenvolvimento deste setor à altura das nossas po- potencial e a vocação turística dos municípios candi-
tencialidades. datos à contemplação de investimentos oriundos do

Neste sentido, o projeto em tela afigura-se-nos Programa Federal de Auxílio a Aeroportos, para a
oportuno, em uma primeira análise, já que busca ex- construção ou melhoria dos seus aeródromos ou ae-
plicitar o caráter prioritário de investimento na melho- roportos.
ria dos aeroportos localizados em Municípios com po- Como a presente proposição condicionar-se-ia
tencial turístico. a apenas um dos muitos fatores críticos e a matéria já

Entretanto, ao aprofundar-se o estudo da maté- está normatizada em nível adequado e em consonân-
ria, verifica-se, inicialmente, que a Lei nO 8.399, de 7 cia com outras implicações técnicas e jurídicas, apre-
de janeiro de 1992, destina o percentual da receita do senta-se como inócua sua aprovação.
Adicional de Tarifa Aeroportuária (ATAERO) para apli- Por todos os motivos acima expostos, votamos
cação em-aeroportos e aeródromos de interesse regi- pela rejeição do Projeto de Lei nO 2.555, de 2000.
onal ou estadual, constantes dos Sistemas Estaduais
de Aeroportos, que compõem os seus respectivos É o voto, salvo melhor juízo.
Planos Aeroviários Estaduais. Isto significa dizer que Sala da Comissão, 5 de junho de 2000. - Depu-
a referida Lei reconhece a necessidade de aplicação tada Maria Abadia, Relatora.
de investimentos de acordo com as prioridades e ne- 111 _ Parecer da Comissão
cessidades específicas de cada Unidade da Federa-
ção, levando em conta, também as necessidades re
gionais, além de reconhecer que os referidos planos
fazem parte de um Programa Federal, estando, por
tanto, inseridos num contexto maior dentro do Plano
de Desenvolvimento do Sistema de Aviação Civil.

A Metodologia para a Execução do Programa
Federal de Auxílio a Aeroportos, normatizada junta
mente com a Metodologia para o Gerenciamento,
Controle e Fiscalização da aplicação dos Recursos fi
nanceiros oriundos desse Programa, na ICA - 58-37
(Instrução do Comando da Aeronáutica), já estabele
ce como um dos fatores relevantes para o estabeleci
mento das prioridades dos investimentos o potencial
turístico da localidade, considerando, sempre, os da
dos de vocação turística do município constantes da
última publicação da Embratur. Além desse fator, há
outros critérios técnicos, fundamentais e indispensá-
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*PROJETO DE LEI N° 2.665-A, DE 2000 No prazo regimental não foram apresentadas
(Do Senado Federal) emendas.

PLS N° 218/99 É o Relatório.

Denomina "SenadorJoão Calmon" a Escola TéCni
ca Federal do Espírito Santo - UNED, de Colatina; tendo
parecer da Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
pela aprovação (relator: Dep. Joel de Hollanda).

(As Comissões de Educação, Cultura e Desporto; e
de Constituição e Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24, 11)

*Projeto inicial publicado no OCO de 1°-4-00

PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISsAo DE EDUCAÇAo, CULTURA E
DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.665, DE 2000

Nos termos do art. 119, caput, I, e § 10
, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas ao projeto, a partir de 26 de
maio de 2000, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 8 de maio de 2000. - Carla
Rodrigues de Medeiros, Secretária.

I - Relatório

O O Projeto de Lei n° 2.665/00, originário do Se
nado Federal, PLS 218/99, de autoria conjunta da
ilustre Senadora Luzia Toledo e do Senador Gerson
Camata, "denomina 'Senador João Calmon' a Escola
Técnica Federal do Espírito Santo - UNED, de Colati
na".

Na justificativa destacam os Autores:

"O papel do Senador na instituição da
Escola Técnica Federal do Espírito Santo 
UNED (Unidade de Ensino Descentraliza
do), de Colatina, merece ser lembrado. Sua
interferência foi fundamental para que a ci
dade fosse escolhida como sede da escola
e, ainda, para que as obras fossem concluí
das, os equipamentos adquiridos e os pro
fessores contratados."

11 - Voto do Relator

A homenagem é justa, reconhecida e aceita.

Durante os trinta anos em que exerceu sucessi
vos mandatos de deputado federal e senador, João
Calmon adotou, como tema prioritário de sua atuação
parlamentar, a obtenção de recursos para que esta
dos e municípios pudessem atender aos respectivos
encargos educacionais.

Proclamava-se, com muita justeza, um defen
sor obstinado da educação. Foi o idealizador da dé
cada da educação, em 1970, e pretendeu acabar com
o analfabetismo mobilizando sociedade e governo.
Em 1976, ele apresentou a primeira versão da emen
da constitucional, só aprovada pelo Congresso sete
anos depois, que vinculava recursos do Orçamento à
educação.

Escolhido relator do capítulo da educação na
Constituição de 1988, Calmon aumentou de 13%
para 18% o percentual de impostos federais, e de
24% para 25% o percentual que estados e municípios
deveriam aplicar na educação.

Acreditava na educação, pois sem ela dizia que
o povo não saberia exercer ou delegar o poder que
dele emana, não alcançando a cidadania. Qualifica
va-se, modestamente como "Senador da Educação",
simples batalhador, porém, por mais de um quarto de
século, sua voz defendeu com perseverança a edu
cação, e, em particular, a escola pública no Brasil.

Em 1991, foi designado embaixador honorário
da Unesco, para o Ano Internacional da Alfabetiza
ção.

O cidadão João de Medeiros Calmon, o político,
o jornalista, o homem público João Calmon, por mais
de vinte anos de atividades puramente pollticas e por
mais outras quatro dezenas de anos como homem
público, nunca descuidou de seu estado natal, o Espí
rito Santo.

Em depoimento prestado ao Correio Brazilien
se, em 15 de fevereiro de 1992, declarou: "Finalmen
te, depois de 83 anos, o Espírito Santo está receben
do uma nova escola técnica federal, instalada em Co
latina. Até agora, contava apenas com a Escola Téc
nica Federal de Vitória, criada no longíquo govemo
Nilo Peçanha, logo após o início do século. Consegui
a construção da Escola Técnica Federal de Colatina,
porém, depois de uma longa batalha, começada no
Governo Sarney".



111 - Parecer da Comissão
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.Trabalhou desde a obtençêo do terreno, sanan- COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
do dificuldades quanto a localização, contigenciada DESPORTO
por problemas topográficos, até a liberação de verbas
para a compra de equipamentos. Como senador TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

apresentou uma emenda garantindo recursos para o PROJETO DE LEI N° 2.671, DE 2000
seu funcionamento. (PLS nO 382/99)

Nada mais justo do que denominar a escola Nos termos do art 119 c put I § 1° d R '-
para a qual tanto trabalhou: "Escola Técnica Federal menta Interno da Câma'ra d~s ;ep~t~:os o 'sr

o
P eg~_

Senador Joêo Calmon". ..' . resl_ dente determinou a abertura - e divulgação na
Pelas razoes expostas voto pela aprovação do Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre-

PL nO 2.665, de 2000. sentação de emendas ao projeto, a partir de 27 de
Sala da Comissão, 14 de junho de 2000. - De- abril de 2000, por cinco sessões. Esgotado o prazo,

putado Joel de Hollanda, Relator. não foram recebidas emendas ao Projeto.
Sala da Comissão, 8 de maio de 2000. - Carla

Rodrigues de Medeiros, Secretária.

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unani
memente, o Projeto de Lei nO 2.665/2000, nos termos
do parecer do relator, Deputado Joel de Hollanda.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Pedro Wilson, Presidente; Gilmar Machado, Marisa
Serrano, Vice-Presidentes; Ademir Lucas, Agnelo
Queiroz, Atila Lira, Bonifácio de Andrada, Celcita Pi
nheiro, Éber Silva, Eduardo Seabra, Esther Grossi,
Flávio Arns, Joêo Matos, Jonival Lucas Júnior, Maria
Elvira, Nice Lobão, Osvaldo Coelho, Paulo Lima, Ra
fael Greca, Renato Silva, Walfrido Mares Guia, Zé
Gomes da Rocha, Joel de Holanda e Rita Camata.

Sala da Comissão, 14 de junho de 2000. - De
putado Gilmar Machado, Presidente em exerclcio.

*PROJETO DE LEI N° 2.671-A, DE 2000
(Do Senado Federal)

PLS N° 382/99

Acrescenta inciso ao art. 4° da Lei nO 9.394, de
20 de dezembro de 1996; tendo parecer da Comissão
de Educação, Cultura e Desporto, pela aprovação
(relator: Dep. Atila Lira).

(As Comissões de Educaçêo, Cultura e Despor
to; e de Constituição e Justiça e de Redação (art. 54)
- art. 24, 11)

*Projeto inicial publicado no DCD de 1°-4-00

PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas

- parecer do relptor

- parecer da C9missão

1- Relatório

O Projeto de Lei, ora em exame, acrescenta inciso
ao artigo 4° da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

É oriundo do Senado Federal, tendo sido origi
nalmente proposto pelo nobre Senador Geraldo Cân
dido. Teve parecer favorável da ilustre Senadora Lu
zia Toledo, o qual foi substituldo por um novo parecer
vencedor elaborado pelo Senador José Jorge.

O Projeto do Senador Geraldo Cândido contém
duas propostas. A primeira é a extensão da gratuidade
aos "alunos da rede pública do ensino médio até a 38 sé
rie". Como a escola pública é gratuita por determinação
constitucional, o dispositivo é inócuo e foi, portanto, des
considerado. A segunda proposta encaminha uma nova
redação ao inciso VIII do artigo 4° da LDB.

O Parecer da Senadora Luzia Toledo aprova a
matéria em seu mérito e formula nova redação para
correções de forma na redação da proposta.

O Senador José Jorge apresenta voto em separa
do oferecido na forma de substitutivo, o qual é aprovado
após submetido a turno suplementar. Em sua versão fi
nal o Projeto de Lei do Senado Federal acrescenta um
novo inciso ao artigo 4° da LDB, determinando "a pro
gressiva extensão ao ensino médio, dos programas su
plementares", a saber, material didático-escolar, trans
porte, alimentação e assistência à saúde.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Em março próximo passado enviei ao senhor
Ministro da Educação uma indicação com o sentido
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de "propor que este Ministério envide todos os esfor- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 391-A,
ços necessários para a ampliação de seu Programa DE 2000
Nacional do Livro Didático (PNLD), de modo a con- (Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio-
templar os alunos do ensino médio,-da rede pública, nal)
com livros didáticos gratuitos e de qualidade".

MENSAGEM N° 1.095/99

Na justificativa daquela proposição argumentava
que a "progressiva universalização do ensino médio
gratuito", prevista na Constituição Federal, em seu arti
go 208, inciso li, deve ser acompanhada de "condições
efetivas de permanência na escola". Dizia, ainda, que
"o livro didático é instrumento indispenSável ao desen
volvimento do processo de ensino-aprendizagem" e
que "muitas vezes, é o único recurso de que dispõem
os professores para garantir as condições efetivas de
aprendizagem dos alunos, em face da caracterizada
carência material de nossas escolas públicas".

Minha preocupação com esta questão, portan
to, é antiga e me leva a apresentar parecer favorá
vel à aprovação do Projeto de Lei nO 2.671/2000, ori
ginário do Senado Federal, que visa estender aos
alunos de nivel médio das escolas públicas os pro
gramas suplementares de atendimento ao educan~

do.

Sala da Comissão, 14 de junho de 2000. Depu
tado Átila Lira, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unani
memente, o Projeto de Lei nO 2.671/2000, nos ter
mos do parecer do relator, Deputado Átila Lira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Pedro Wilson, Presidente; Gilmar Machado, Marisa
Serrano, Vice-Presidentes; Ademir Lucas, Agnelo
Queiroz, Átila Lira, Bonifácio de Andrada, Celcita Pi
nheiro, Eber Silva, Eduardo Seabra, Esther Grossi,
Flávio Arns, João Matos, Jonival Lucas Júnior, Maria
Elvira, Nicé~:Lobão, Osvaldo Coelho, Paulo Lima,
Rafael Greca, Renato Silva, Walfrido Mares Guia,
Zé Gomes da Rocha, Joel de. Holanda e Rita Cama
ta.

Sala da Comissão, 14 de junho de 2000. - De
putado Pedro Wilson, Presidente.

Aprova o texto do Quinto Protocolo ao Acordo
Geral para Comércio de Serviços, da Organização
Mundial do Comércio (OMC), concluido em Genebra,
em 27 de fevereiro de 1998; tendo pareceres: da Co
missão de Economia, Indústria e Comércio pela--apro
vação (relator: Oep. Ricardo Ferraço); da ComisBao de
Finanças e Tributação, pela não implicação da matéria
com aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade
quação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação, contra os votos dos Deputados Ricardo
Berzoini, Carlito Merss, Dr. Evilásio, Pedro Eugênio e
Mussa Oemes. A bancada do PT apresentou declara
ção de voto (relator: Dep. Wanderley Martins); e da Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa,
com emendas (relator: Dep. Jaime Martins).

(As Comissões de Economia, Indústria e Co
mércio; de Finanças e Tributação (mérito); e de
Constituição e Justiça e de Redação (art. 54))

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial

11 - Na Comissão de Economia, Indústria e Co-
mércio:

- parecer do relator

- parecer da Comissão

111 - Na Comissão de Finanças e Tributação:

- parecer do relator

- parecer da Comissão

- declaração de voto

IV - Na Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação:

- parecer do relator

- emendas oferecidas peJo relator (2)

- emendas adotadas pela Comissão (2)
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Quinta-feira 15 31993

Art. 10 Fíca aprovado o texto do Quinto Protocolo ao
Acordo Geral pata Comércio de Sen"iços, da Organização 11undial do Comércio
(OMq, conch.údo em Genebra, em 27 de fe,·ereiro de 1998.

Patágrafo único. Ficam sujeitos à consideração do Congtesso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em reyísão do referido Protocolo,
bem como quaisquer ajustes complementares que, nos tennos do inciso I do
artigo 49 da Constituição Fedetal, acarretem encargos ou compromissos ~vosos
ao patrimônio nacional.

Art. 20 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.

Sala da Comissão, em 12 de janeiro de 20U()

. --s P.aanuÍ'Ízío_....-
e



31994 Quinta-feira 15 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

MENSAGEM N2 1.095, DE 1999
(DO PODER EXECUTIVO)

Junho de 2000

s~ete ã consideraçlo do Congresso Nacional o texto do Quinto
,Protocolo ao Acordo Geral para Comércio de Serviços, da.
Organizaç60 Mundial do Comérc1ô (OMe), concluído em Genebra, em
27 de fevereiro de 1998. .

(AS COMISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; DE
ECONOMIA, INOt1S'rRIA E C0M'2RCIO; DE FINANÇAS E TRIBU'l'AÇl.O
(MaRITO); E DE CONSTlTUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54)

Senhores Membros do Congresso Nacional,

De conformidade com o disposto no artigo 84. inciso' VIlI. da Constituição Federal

submeto á'elevada consideração de Vossas Excelencias. acompanhado dé E"posiçãõ de Motivos do

Senhor. 'finistro de E~~~. lnterin~. das Relaçõ~ E;<teriore5. o t~.o do' Quinto Protocolo ao
Acorda~ para ComercIO de Ser,ytços. da Organização Mundial do ConiérciO ~OMC). concluido
em Gent.bra. em 27 de fevereiro de }998.

EM NQ 242 /HRE.

Brasília. 9 de ancsto de 1999.

Bras1lia, 8. 9 de julho

EXcelent1ssimc Senhor Presidente da República,

de 1999 •

Em 27 de fevereiro de 1998, foram conclu1das as

neqociaçõe. do Quinto Protocolo ao Acordo Geral para Comércio de

~erviços (GATS) da orqanizaçio Mundial do Comércio (OMe). o Brasil

. participoU das neqociaç6es elo Protocolo 8 apresentou, nos DOidas

~.qu.ridos pelo GATS, ~ista de compromissos Espec1ticos.
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Conforme orientação do GATS, a oferta
Quinta-feira 15 31995

brasileira de

serviços financeiros é dividida em dois subsetores: seguros e

serviços relacionados, e bancos e outros serviços financeiros. A

orientação brasileira foi no sentido de aprofundar a oferta de

serviços financeiros apresentada em 1995, aproveitando mudanças

leqislativas recentes, lllas sempre respeitando as questões que

somente serão esclarecidas com a requlamentação do Artiqo 192 da

Constituição. Ao mesmo tempo, evitou-se enfatizar aspeotos

puramente comerciais em detrimento de considerações e objetivos

referentes a estabilidade macroeconômica, supervisão banoária

e:tetiva e diminuição da participação estatal na alocação de

recursos para intermediação financeira. Além disso, a oferta

brasileira seque riqorosamente a leqislação e as práticas

atualmente viqentes no país.

3. No setor de seguros, comprometemo-nos a não praticar

restrições contra empresas estranqeiras que aqui se instalem e

ofereçam seus serviços, desde que se incorporem sequndo a Lei

brasileira. Não se admite a prestação de serviço de seguro

transfronteiriço, ou seja, a contratação de seguro com companhia

sem presença comercial no pais, a não ser para o seguro de bens

exportados. No campo dos resseguros, o Brasil não admitiu o acesso

a empresas estranqeiras, nem a instalação de servidores

estranqeiros no pais. Somente dois anos após a privatização do

Instituto de Resseguros do Brasil e a requlamentação da presença

privada em resseguros, o Brasil deverá assumir compromisso na aMe

sobre essa matéria.

4. A oferta brasileira referente a bancos e outras

instituições financeiras reflete a legislação atual. Indica 'que

instituições estrangeiras estão autorizadas a estabelecer novas
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filiais e subsidiárias desde que pela via da privatização das

instituições financeiras públicas ou desde que autorizadas, caso a

caso, pelo Poder Executivo. Tal compromisso confere elevado grau

de discricionalidade às autoridades financeiras brasileiras no

controle do ingresso de instituições financeiras no país. À oferta

brasileira também confere acesso à presença comercial estrangeira

para operação em alguns serviços relacionados ao mercado óe

capitais,

brasileira.

desde que incorporados segundo exigências da Lei

5. Nessas condições, elevo à consideração de Vossa

Excelência projeto de Mensagem ao Congresso Nacional para a

necessária aprovaçio legislativa do V Protocolo ao GATS,

acompanhado da lista de compromissos específicos do Brasil,

relativo a serviços financeiros.

Respeitosamente,

LUIZ FELIPE DE SEIXAS coRRtA
Ministro de Estado, interino, das Relações Exteriores
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11 .' .- ~

Chefe ela Divisão da
Atos. Intlmaciouais do Ma!

QUINTO PROTOCOLO

AO ACORDO GERAL SOBRE O

COMÉRCIO DE SERVIÇOS

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO

27 DE FEVEREIRO DE 1998

GENEBRA

WTO - OMe 1998

Quinta-feira 15 31997
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QUINTO PROTOCOLO AO ACORDO GERAL PARA CO~t'Ii:RCIODE
SERVIÇOS

Os Membros da Organização Mundial do Comércio (de agora em diante denominada
a "OMe"), cujas Listas de Compromissos Específicos e Listas de Exceção do Artigo
11 do Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços relativo aos serviços financeiros se
anexam ao presente Protocolo (de agora em diante denominados "Membros
interessados").

Tendo levado a cabo negociações confonne os tennos da Segunda Decisão
sobre Serviços Financeiros adotada pelo Conselho para o Comércio de serviços em
21 de julho de 1995,

Acordam as seguintes disposições:

1. Na data da entrada em vigor do presente Protocolo para um Membro, a Lista de
Compromissos Específicos e a Lista de Exceções do Artigo 11 em matéria de serviços
financeiros, anexas ao presente Protocolo, relativas a esse Membro, substituirão as
seções referentes a serviços financeiros da Lista de Compromissos Específicos e da
Lista de Exceções do Artigo II desse Membro.

2. O presente Protocolo estará aberto à aceitação dos Membros interessados,
mediante assinatura ou formalidade de outra natUreZa, até 29 de janeiro de 1999.

3. O presente Protocolo entrará em vigor no trigésimo dia após a data da
aceitação de todos os Membros interessados. Se, até 30 de janeiro de 1999, o
Protocolo não tiver sido aceito por todos os Membros interessados, os Membros que
o tenham aceito antes daquela data poderão, dentro de um prazo de trinta dias, decidir
sobre sua entrada em vigor.

4. O presente Protocolo ficará depositado junto ao Diretor Geral da OMe, o qual
enviará prontamente a cada Membro da OMe uma cópia autenticada do presente
Protocolo e notificações das aceitações do mesmo de acordo com o parágrafo 3
acima.

5. O presente Protocolo ficará registrado de acordo com as disposições do Artigo
102 da Carta das Nações Unidas.

Feito em Genebra. aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de mil novecentos
e noventa e oito, num único exemplar, nos idiomas espanhol, francês e inglês, sendo
os três textos igualmente autênticos. salvo disposições em contrário com relação às
Listas anexadas ao mesmo.
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Modos de oferta: 1) Oferta traatfrontelrka 2) ConJUmo no ederior 3) Pruenc. (OInerclal 4) Presenca de DeI"'S flsltas

Setor ou sub-setor Llmltac6eJ de aceno a mercado Llmltaçt1es de tratamento nadonal Compromissos adicionais

'"I. ~ERVICOS FINANCEIROS

A. Todos os seeuros e serviços relacionados com Seguros

Z) Nau conspUdadQ.

NAo consolidado para outros serviços.

- S~ro fie easco, máquln.s e obrilaçilel eM. - CªstO, m~q,,'nas e obrigaçlks cMs
podem ser autot1ndas par. ai embarc:açlles podem ser autoNadas para as
rçglsh'''''ªs "o Reglst~ Especi.1 Brasileiro emban:açl5es registradas no Registro
tRJB), dependendo das c:ondlçfte. ofem"'"s EIJI~l,,' Br~slleJro (REB).
internamente.

t:::::l
O
CZl

~
~
O
CZl

~
~

I
I) Nenhuma para:

- Seguro de transJMlrte, exceto para
contratos de Importaflo de bens, _"Im
CGmU par. q,,_lquer obriKaçlo derivada
da Importaçlo;

n N.o CClDSOIi,dlldo exceto pSlr~;

- Seguro de traasporte: nenhuma. No entanto,
presença comerciai é requerida para contra.cos
~e fmportaç.o de beM, assim tomo para
qualquer obrllaçAo derivada da Importaçlo;

- Seguro de alllllllt~ncht

médica.

- Seguro de responsabilidade.

- Seguro de vida.

- Seguro de propriedade.

• Seguro de transporte.

2) Nilo con~lldado.

- SeKUro de casco, mAquinas e
respons.bilidade civil de 13) lncQrporaçllCl segundo a lei brasileira, na
emban:açi'les. forma de sociedade aa8nlma, e decreto 13) Nenhuma.

presldentialslo requeridoL

4) NAo çonsolidado, exceto como indicado na
seçllo borlzontal. 4) Nilo consolidado, exceto como Indicadon" seçllo horizontal.
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Bra.iI adotar' compromiUOl
retadOlt.dot com a presença
comerel.1 no mert.do de
renqurM e retroceuAo em
menos de do" anDl da adoçlo
pelo C~relSO Nacional ele
Iqi.Jaçlo rqulando tal
p.rticlpaçlo.

I} Nlo coDJlJJldado.

%) NIo consolidado.

2) Nlo conlOlldatlo.

li) Nlo c:oDJOJldado.

2) Nlo eGntalldado.

Brasil .dotará compromissos
relaelonadOl com I presença
cOJnerela' no mel'tado de
squro. de addentes de trabalho
em .té doi. anot da aduçlo pdo
CGltgrt... filaciMa' de
teaidaçlo replantio tal II~
particll'lçlo. ~

o
~

4) Nlo cusolldado, elcet. como Indicado na <I) NloconlOlldado. 18lo MrizcmtaL »
~
g
fJ.l
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tr.l

~
O
fJ.l

3) Rqulaçlo futura permlllr' o provimento por 13) NIo conlOlidado.
lnstituJç6tJ privada.. Inquanto ino. i de
competfucfa exclusiva do Instituto de reneguro
do Drlln (1U- Br.sil Resseg.ros s.A.) aceitar
raIrIUfOI obriKat6rJlII ou r.e....tlvos. no
DruU 0tI no e~terior, aulm cento distribuir
reIRI'Il'OI que ",lo retim.

1) NIe consolidado.

3) Instituto Nadoall de Seguro Soclll (INSS) é 13) Nlo cODlOlklado.
oúnico provedor autorizado.

1) NJo eouelldado.

de .cf.,,'r. de 11) Nlu CGIIIOIWa"

- Re~ros e rdroatllo.

I· $r~roI"·.......

4) NJo fonlOJldado, eJetCo tomo Indltado nal4) Nlo c:onlOlld.do.
IJeelo horizontal.
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Modos de oferta: I) Oferta traosfrontelrlea 2) Conmmo no exterior 3) Presenea comerciai 4) Presenea de pessoas fisleas
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Setor ou sub-sctor Umitac6es de aceuo a mercado Limltac6e. de tratamento nacional Compromissos adit1onal.

3) Para pcuoa. Jurldlcas,lncorporaçllo scgun40 13) Nenhuma.
a lei brasileira ~ requerida.

4) NlIo consolidado, eIcelo como Indicado "a 14) Nlo consolidado, elltet" como Indicado
I~19 horizontal. , na mio horizontal.

- 8uviço! ~"lillare!·agêntia!lll) NAo consolidada.
l' rnrrelorcll.

2) NAu con!lolldada.

- Serviços auxiliares -lI) Nenhuma.
consultoria, atuariaIs e de
Inspeçllo.

2) Nenhuma.

3) Nenbuma.

J) Nilo consolidada.

2) Nilo consolldaeJa.

1) Nenhuma.

2) Nenhuma.

3) Nenhuma.
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Cf.)
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4) Nilo consolidado, exceto como Indicado 0814) Nilo con50Udado, exceto como indicado
Imio horizontal. na scçlo.
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:~ Setor ou sub-tetor ~ Uml!IS!eJ de aceuo a mercado ~ LIa"it. de trata.ento aadoall I CG!I!I!rtIIIllIOIadldonail ri
B. Atividades bancárias e outros servlçoslinanceil'Ol '

,
. Para OI propólltoa deitei compromlaos.lnltitul~nullftiru IID ddlaldal Cllmo bancOJ múltiplos, bucoI comerciai.. hancos de investimentos, sociedades de
e:lidlto, nnaneiamenlo e Invtstlmento, IOCfedadet de cridtlo ImeIIlHirlo, sociedades de arrendamento mereanlH, socledades corrttons e sociedade.
dllltribuithras. Cada qUAl pode elerur somente aquela. atlvldadel pemitidas pelo COIlRlho Monet'rio NadoDal, BaIXO Central de Brasil eJou peja Comisllo
,Ie Valore. MobmiriOl. Instrumentos nnantelros. tal. como tlt.1M e valores mobUlirios. futuro. e npçks. qu.ndo registrades par. I1eIOtI~loem boI••, nlo
IHll1em Kr nqotiadOJ em mercado de baleio. TodOl OI administradores de provedorel de servlçol nnan«lrol devem ler residentes permanenteJ no Bralll.
f,Krit6r1os de repreaentaçlo nlo podem exercer atividades~lalL
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- I:mprátimOJ de todes 011,........ de prlvallzaçAe de "ltItaiçlet
tipos. Incluindo: nlllllcelras do Rtor público e em cada c.... •

presença comerciai .erA conee~lIda. tambi..
i) crédito ao consumidor; Ipor melo de Oeemo Prelldeuclal. Em outras

Iitu~Ier, • presença comercial .10 i
ji) crédito hlpotedrlo; 'permitida.
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National.
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11I) financiamento
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4) Presença de pessoas flsleas3} Presença comercial2) Cotlsumo no esterior

Instltulçles financeiras. a menos que de outra
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Setor ou sub-setor Limitacks de acesso a mercado Limitacks de tratamento nacional

.. . ,

Comoroli1iSSOJ adicionais
~
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(l)

8.2' Serviços providos por lI) Nilo consolidado.
Illnstltuleftes nlo-flnancelras

1) NAo consolidado. ~
oo

i) Negoclaç«ses, por conta
préprla ou por conta de
terceiros. em bplsa nu
mercado de baleio
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Aviso n2 1.213 - C. Civil.

Quinta-feira 15 32007

Senhor Primeiro Secretário.

Em 9 de a~to de 1999.

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentissimo Senhor Presidente da

República relativa ao texto do Quinto Protocolo ao Acordo Geral para Comercio de Serviços. da
Organização Mundial do Comércio (OMC).

Atenciosamente.

a~
Chete da Casa Civil

da Presidencia da Republica

A-Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primet~o Secretario da Câmara dos Deputados
BRASILIA·DF.

PARECER DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

I - RELATÓRIO:

o Excelentíssimo Senhor Presidente da Republica submete à

consideração do Congresso Nacional, por meio da Mensagem nO 1.095, de 1999,

acompanhada de exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado. interino, das

Relações Exteriores. o texto do Quinto Protocolo ao Acórdo Geral para Comércio de

Serviços da Organização Mundial do Comércio (OMe). concluído em Genebra, em 27

de fevereiro de 1998.

O protocolo que ora consideramos tem por objetivo definir a oferta de

serviços financeiros a serem prestados no Brasil. por empresas nacionais e estrangeiras.

de modo ao regulamentar o Acordo Geral para Comércio de Serviços da Organização

Mundial do Comércio (OMe).
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n- VOTO DO RELATOR:

o protocolo sob exame destina-se a ampliar a orena anterior de

serviços financeiros, apresentada ao GATS pelo Brasil, em 1995. Tal ampliação

somente foi possível devido a alterações na legislação brasileira ocorridas nesse interim,
havendo contudo sido respeitadas as questões que dependem de regulamentaÇão do

artigo 192 da Constituição Federal, que trata do sistema financeiro nacional.

A ofena brasileira constante do anexo ao Quinto Protocolo edividida

em dois subsetores: (1) seguros e serviços relacionados e (2) bancos e outros serviços

fmanceíros. Tal oferta, conforme destaca o E.~entissimo Senhor Ministro de Estado.

interino, das Relações Exteriores, em sua. exposição de moti~os, "'segue rigorosamente a

legislação e as práticas atualmente vigentes no pais"

No setor de seguros, o protocolo admite que se instalem e operem no

Brasil empresas estrangeiras. contanto que se estabeleçam no pais, em confonnidade

com a Lei brasileira. Não se admitirá. porém a contratação de seguros transfrontciriça, a

não ser nos casos de bens exportados. Quanro à área de resseguros. o Quinto Protocolo

não admite ainda a participação de empresas estrangeiras, o que somente deverá ocorrer

após aprivatização do Instituto de Resseguros do Brasil e a regulamentação da presença

privada em matéria de resseguros.

Quanto aos serviços de bancos e outras instituições financeiras, a

oferta brasileira é absolo&(O reflexo da legislaçio atual. Ou seja, as instituiçôes

estrangeiras estão autorizadas a estabelc:ccr novas filiais e subsidiárias, desde que pela

via da privatização das instituições financeiras públicas ou desde que autorizadas. caso a

caso, pelo Poder Executivo, reservando-se, portanto, elevado grau de discricionariedade

às autoridades financeiras brasileiras quanto ao controle do ingresso de instituições

fInanceiras estl31lgeiras no país. A oferta brasileira possibilita, ainda, que instituições

estrangeiras operem em alguns serviços relacionados ao mercado de capitais nacional,

contanto que se incorporem, porém. às exigências da Lei brasileira.

Sendo assim, considerando que o Brasil, por meio do Quinto

Protocolo, nada faz além de dar conhecimento aos demais membros da OMe da ofena

brasíleíra de serviços financeiros - dando cwnprimento ao Acordo Geral para Comércio

de Serviços tGATS) - ientificando-Ihes da disponibilidade e possibilidade de prestação
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desses serviços por pane. de instituições financeiras estrangeiras. e o faz segundo os

estritos limites e condições que se ertcontram atualmente em vigor, nos termos da

legislação pertinente, parece-nos que não subsiste nenhum obstáculo à aprovação do

instrumento que ora apreciamos.

Ante o exposto, votamos pela aprovação do texto do Quinto

Protocolo ao Acordo Geral para Comércio de Serviços, da Organização Mundial do

Comércio (üMC). concluído em Genebra, em 27 de fevereiro de 1998, nos termos do

projeto de decreto, legislativo que ora apresentamos.

SaladaComissão,em /;~~:.;.

Deputad~~Z Carlos Hau1y

Relator

COMISSÃO DE RELACÕES E.'ttERlQRES E DE DEFESA SAQONAJ,.

PROJETO DE DECRETO LEGISLAnvo So , DE 1999.

(Da Comissão de Relações E>..1eriores e de Defesa Nacional)

Aprova o lex/o do QUill10 PrOIO(;%
ao Acordo Geral para ComércIo de
ServiÇOS. da Organi=açiio Mundial do
Comércio rOMC). concluídt) em
Genebra. em 27 de jeverelr() de 1998.

o Congresso Nacional decreta:

Art. 10 Fica aprovado o texto do Quinto Protocolo ao Acordo Geral

para Comércio de Serviços, da Organização Mundial do Comércio (OMC), concluido

em Genebra, em 27 de fevereiro de 1998.

Parágrafo único. Ficam sUJeltos à consideração do Congresso

Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido protocolo. bem

como quaisquer ajustes. complementares que. nos termos do inciso I do artigo 49 da
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Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio

nacional.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua

publicação.

Sala da Comissão, em de de 1999.

DePU~d~~
Relator

til • PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional,
em reunião ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente, pela aprovaçlo da
Mensagem nO 1.086/99, do Poder Executivo, nos termos do Projeto de Decreto
Legislativo que apresenta, acatando o parecer do relator, Deputado Luiz Carlos
Hauly.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: - Antonio
Carlos Pannunzío • Presidente, Amon Bezerra e Synval GuazzeJli 
Vice-Presidentes, Aroldo Cedraz. Cláudio Cajado, Joaquim Francisco, Leur
Lomanto, Lavoisier Maia, Clóvis Volpi, Coronel Garcia, José Teles, Augusto
Franco, Silvio Torres, Vicente Caropreso, lolaiê Cobra, Damião Feliciano, Jorge
Pinheiro, Zsire Rezende, Waldomiro Fioravante, Eduardo Jorge, Paulo Mourão,
Fernando Gonçalves, José Carlos Elias, José Thomaz Nenê, Neiva Moreira,
Haroldo Lima, Cabo Júlio e De Velasco.

sala da Comissão, em 12 de janeiro de 2000



I - Relatório
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COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E Não há evidências de que tenham sido apresen-
COMÉRCIO tadas emendas, no prazo regimental.

É o relatório.

Submete-se ao exame desta Comissão o Pro
jeto de Decreto Legislativo nO 391, de 2000, de lavra
da douta Comissão de Relações Exteriores e de De
fesa Nacional, que objetiva aprovar, nos termos do
art. 49, I, da Constituição Federal, o texto do Quinto
Protocolo ao Acordo Geral sobre Comércio de Servi
ços, no âmbito da Organização Mundial de Comércio.

Na Exposição de Motivos nO 242/MRE, que
acompanhou a Mensagem nO 1.095/99, do Poder
Executivo ao Parlamento, o Sr. Ministro das Relações
Exteriores aponta que a presente iniciativa tem por
escopo atualizar a Lista de Compromissos Específi
cos apresentada pelo Brasil quando da assinatura do
Quinto Protocolo acima referido, em 27-2-1998.

Tal Lista, que consubstancia a oferta brasileira
de serviços, contém dois segmentos: o de seguros e
serviços relacionados, e o de bancos e outros servi
ços financeiros. Inicialmente apresentada em 1995,
ela continha uma série de limitações que, hoje, em
face das modificações introduzidas no ordenamento
jurfdico pátrio, podem ser levantadas, sempre consi
derada a sua subordinação à regulamentação do art.
192 da Constituição Federal.

Assim, no setor de seguros, compromete-se o
Brasil a não praticar restrições contra empresas es
trangeiras aqui instaladas, desde que incorporadas
pelas leis brasileiras. Não se admite a prestação de
serviço transfronteiriço, exceto para o seguro de bens
exportados. Quanto aos resseguros, não é admitido o
acesso de empresas estrangeiras, nem a instalação
de servidores estrangeiros no País, ao menos até que
transcorram dois anos da privatizaçao do IRB.

Quanto aos bancos, a oferta brasileira reflete a
legislação atual, autorizando instituições estrangeiras
a operar no Brasil desde que pela via da privatização
de instituições financeiras oficiais, ou mediante auto
rização pontual do Poder Executivo. Permite, ainda, o
acesso de estrangeiros à operação de alguns servi
ços ligados ao mercado de capitais, desde que incor
porados sob as leis brasileiras.

Com base nestas informações, a egrégia Co
missão de Relações Exteriores elaborou o projeto de
decreto legislativo em tela, no qual ressalva, com pro
priedade, que quaisquer atos que impliquem revisão
do protocolo de que trata, bem como ajustes comple
mentares que acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional, deverão ser subme
tidos à consideração do Congresso Nacional.

11 - Voto do Relator

Trata-se de matéria pacífica, já que se busca
tão-somente adequar a participação brasileira no
Acordo Geral de Comércio de Serviços ao novo arca
bouço jurídico relativo às atividades bancária e de se
guros.

Dispensável adentrar a análise da conveniência
de manter-se o Brasil sintonizado com os acordos
que compõem o Acordo Geral de Comércio de Servi
ços. Este é o segmento que mais cresce na economia
mundial, sendo sua regulamentação uma necessida
de básica para o sucesso do intercâmbio internacio
nal, especialmente num contexto como o atual, de in
tensa interdependência das nações.

Em face do exposto, votamos pela aprovação
do Projeto de Decreto Legislativo nO 391, de 2000.

Sala da Comissão, 2 de fevereiro de 2000. - De
putado Ricardo Ferraço, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, em reunião ordinária realizada hoje, opinou una
nimemente pela aprovação do Projeto de Decreto Le
gislativo nO 391/2000, nos termos do parecer do Rela
tor, Deputado Ricardo Ferraço.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Machado, Vice-Presidente; Alex Canziani,
Aloizio Mercadante, Antônio Cambraia, Ary Kara, Cel
so Jacob, Clementino Coelho, Edison Andrino, João
Fassarella, Jurandil Juarez, Maria Abadia, Ricardo
Ferraço, Ronaldo Vasconcellos, Rubens Bueno e
Sérgio Guerra.

Sala da Comissão, 10 de fevereiro de 2000. 
Deputado José Machado, Presidente em exercício.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I - Relatório

O Projeto de Decreto Legislativo sob epígrafe,
de autoria da douta Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional, aprova a Mensagem n°
1.095/99, do Poder Executivo, que, por sua vez, sub
meteu à apreciação do Congresso Nacional o texto
do Quinto Protocolo ao Acordo Geral para Comércio
de Serviços, da Organização Mundial do Comércio
(OMC), concluído em Genebra, em 27 de fevereiro de
1998.
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Na Comissão de Relações Exteriores e de Defe- pressupõe-se que a conduta do Poder Executivo es-
sa Nacional, em reunião realizada em 12 de janeiro teja amparada legalmente no art. 52 do ADCT, res-
do corrente ano, aconteceu a aprovação por unanimi- ta-nos, nesta ocasião, registrar, com veemência,
dade da Mensagem do Poder Executivo, nos termos nossa contrariedade e indignação com a equivocada
do presente Projeto de Decreto legislativo proposto politica de privatização de bancos estaduais que vem
pelo ilustre relator Dep. Luiz Carlos Hauly. sendo adotada há muito pelo atual Governo.

Nesta Comissão técnica deveremos nos manifestar Em linhas gerais, os termos da oferta condicio-
sobre o mérito e também examinar a adequação fi- nal revisada apresentada pelo Brasil não trazem novi-
nanceira e orçamentária da proposição. Em segui- dades no tocante a eventual participação de empre-

da, o PDl nO 391/00 dev~rá ser apreciado na sas estrangeiras nos setores de seguros e bancos,
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. bem como nos serviços relacionados a ambos. De

outro modo, é verdade que os termos da oferta brasi-
11 - Voto do Relator leira seguem rigorosamente a legislação vigente e as
Conforme consta da Exposição de Motivos nO práticas atualmente já adotadas pela Susep, Banco

242, encaminhada pelo Ministro de Estado, interino, Central do Brasil e pela CVM.
das RelaçOes Exteriores ao ExmOSr. Presidente da Adicionalmente, ainda poderlamos destacar al-
República, foram conc/uldas, em 27 de fevereiro de guns aspectos, como no setor de seauros, no qual a
1998, as negociaçOes do Quinto Protocolo ao Acordo oferta brasileira se compromete a não praticar restri-
Geral para Comércio de Serviços (General Agree- ções contra empresas estrangeiras que queiram se
ment on Trading and Services - GATS) da Organiza- instalar no Pais, podendo oferecer seus serviços e
ção Mundial do Comércio (OMC). Nesta ocasião, o agindo sob os estritos termos da legislação nacional.
Brasil participou das negociaçOes e apresentou uma Neste segmento de seguros, o Brasil ratifica também
lista de compromissos especlficos. o principio da reciprocidade, acreditando que a con-

De acordo com a orientação do próprio GATS, o corrência no setor trará resultados benéficos à sua
Governo brasileiro apresentou sua oferta de serviços fi- população. Fica mantida, entretanto, a vedação à
nanceiros-dividiGa em subsetores: seguros e serviços re- prestação de serviço de seguro "transfronteiriço", que
lacionados, e bancos e outros serviços financeiros. ocorre quando há contratação de seguro com compa-

Ainda de acordo com a Exposição de Motivos nhia sem presença comercial no PaIs.
supramencionada, o Ministério das Relações Exterio- Finalmente, é importante destacar ainda que a
res adverte que lia orientação brasileira foi no sentido oferta brasileira prevê que será permitido também a pre-
de aprofundar a oferta de serviços financeiros apre- sença comercial estrangeira para operar serviços relaci-
sentada em 1995, aproveitando mudanças legislati- onados ao mercado de capitais no Pais, desde que se-
vas recentes, mas-sempre respeitando as questões jam respeitadas as atuais exigências legais nacionais.
que somente serS-o esclarecidas com a regulamenta-
çS-o do art. 192 da Constituição". (Grifo nosso.) Nos termos da alínea "h" do inciso IX do art. 32

Diante dessa premissa, acreditamos que não hou- do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
ve um compromisso por parte do Governo brasileiro cabe a esta Comissão o exame dos "aspectos finan-
além das questões já contempladas e permitidas pela la- ceiros e orçamentários públicos de quaisquer propo-
gislação em vigor, não existindo, portanto, qualquer pro- siçôes que importem aumento ou diminuição da rece-
messa de reciprocidade ou abertura às empresas es- ita ou da despesa pública, quanto à sua compatibiH-
trangeiras do setor diferentemente do que já é facultado dade ou adequação com o plano plurianual, a lei de
ao Poder Executivo de acordo com o art. 52 do Ato das diretrizes orçamentárias e o orçamento anual".
Disposições Constitucionais Transitórias. A matéria tratada no projeto em exame não tem re-

Entretanto, guardamos uma forte preocupação, percussão direta ou indireta no Orçamento da União, eis
especialmente com a questão da entrada de novas que reveste-se de caráter essencialmente normativo,
instituiçOes financeiras estrangeiras no Pais, uma vez sem impacto financeiro ou orçamentário públicos.
que o procedimento atua/ confere elevado grau de Diante do exposto, somos peJa não implicação da
discricionariedade ao Poder Executivo, na medida em matéria em aumento de despesa ou diminuição da recei-
que um simples decreto presidencial autoriza a parti- ta, não cabendo a este órgão técnico realizar exame de
cipação de um banco estrangeiro na privatizaçêo de adequação quanto aos aspectos financeiro e orçamentá-
um banco público brasileiro, como ocorrerá no caso rio públicos, e, no mérito, votamos pela aprovação do
do Banespa nos próximos meses. Todavia, como Projeto de Decreto legislativo nO 391, de 2000.



111 - Parecer da Comissão

A-Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, opinou pela não implica
ção da matéria com aumento ou diminuição da receita
ou da despesas públicas, não cabendo pronuncia
mento quanto à adequação financeira e orçamentária
e. no mérito, pela aprovação do Projeto de Decreto
Legislativo nO 391/00, nos termos do parecer do rela
tor, Deputado Wanderley Martins, contra os votos dos
Deputados Ricardo Berzoini, Carlito Merss, Dr. Evilá
sio, Pedro Eugênio e Mussa Demes. A bancada do
PT apresentou declaração de voto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Ma
noel Castro, Presidente; Gastão Vieira e Antonio Cam
braia, Vice-Presidentes; Custódio Mattos, José Militão,
Max Rosenmann, Rodrigo Maia, Sampaio Dória, Silvio
Torres, Veda Crusius, Edinho Bez, José Aleksandro, Mil
ton Monti, Pedro Novais, Jorge Khoury, Lael Varella,
Mussa Demes, Roberto Brant, Carlito Merss, José Pi
mentel, Ricardo Berzoini, Eni Voltolini, Fetter Júnior,
Wanderley Martins, Dr. Evilásio, Marcos Cintra, Pedro
Eugênio, Luiz Carlos Hauly, Antônio do Valle, Coriolano
sales,NiGe-bGbãe--e-Antonio Palocci.

Sala da Comissão, 14 de junho de 2000. - De
putado Manoel Castro, Presidente.

DECLARAÇÃO DE VOTO DO DEPUTADO
RICARDO BERZOINI

Na conferência Ministerial de Marraquexe, que
encerrou a Rodada Uruguai do GATT e criou a OMC,
descobriu-se ser impossível, naquele momento, se
chegar a "um conjunto satisfatório e equilibrado de
compromissos em matéria de serviços", dada à resis
tência de muitos países à penetração do capital es
trangeiro em seus mercados internos (notadamente
no que tange às telecomunicações e aos serviços fi
manceiros)-eà pressão contrária-de algumas nações,
marcadamente os EUA, no sentido de exigir compro
missos mais liberalizantes de todos.

Por esse motivo, foi criado o Grupo Negociadorso
bre Serviços Financeiros, que tem o intuito de, sob a ori
entação do Conselho para o Comércio de Serviços, am
pliar as ofertas dos paises integrantes da OMC, no que
se relaciona àabertura de seus mercados domésticos de
serviços financeiros ao capital internacional.

Pois bem, o presente Quinto Protocolo ao "Acordo
Geral para Comércio de Serviços" da OMC (mais conhe
cido por seu acrOnimo inglês (GATS - General Agree
menton Trading and Services), elaborado em 1998, rela
ciona as Listas de Compromissos Específicos eas Listas
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Sala da Comissão, 7 de junho de 2000. - Depu- de Exceção ao Artigo 1/ do supracitado acordo efetuadas
tado Wanderley Martins, Relator. pelas nações signatárias do GATS. Esse artigo determi

na o tratamento não menos favorável do que o conferido
ao capital nacional para as empresas estrangeiras.

Em outras palavras: por meio do Protocolo citado
os países estipulam quais os setores do seu mercado
doméstico de serviços financeiros que ainda terão algum
tipo de restrição à participação do capital estrangeiro.
Ressalte-se que o Protocolo em apreço visa substituir
protocolo anterior, elaborado em 1995 e consideravel
mente menos concessivo do que o atual. Obviamente, a
finalidade última é a de se alcançar, ainda que paulatina
mente, através da elaboração de novos protocolos, a
participado praticamente irrestrita do capital internacional
no mercado doméstico de serviços financeiros.

Em linhas gerais, a oferta brasileira efetuada
neste Quinto Protocolo contempla dois subsetores:
seguros e serviços relacionados, e bancos e outros
serviços financeiros. As principais novidades são:

a) abertura dos serviços de seguros para em
presas estrangeiras estabelecidas em território nacio
nal, conforme legislação em vigor;

b) possibilidade do "seguro transfronteiriço"
para bens exportáveis;

c) permissão para atuação no mercado de capi
tais, conforme legislação nacional.

No que tange especificamente aos serviços bancá
rios, manter-se-á a prática de permitir o ingresso do ca
pital estrangeiro, quer através dos processos de privati
zação de bancos, quer mediante Decreto Presidencial.

O Relator da matéria em pauta na Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional, Deputado
Luiz Carlos f::!ª!JIy, -ªfgumenta, com_certa razão, que os
compromissos assumidos pelo Brasil via este Protocolo
são rigorosamente condizentes com a atual legislação
nacional sobre o assunto, notadamente com o art. 52 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Ade
mais, eles estão calcados em práticas já adotadas pela
SUSEp, Banco Central do Brasil e CVM.

Contudo, é necessário considerar que todos
aqueles, como nós, do PT, que se preocupam com a
preservação dos setores estratégicos da economia bra
sileira e com a intensificação das relações de dependên
cia ocasionada pelo processo de globalização sempre
tomaram posição contrária à abertura indiscriminada e ir
responsável dos serviços financeiros ao capital internaci
onal. Atualmente, atravéS de simples Decreto Presiden
cial, pode-se proceder à ampliação da participação de
bancos estrangeiros no mercado doméstico de serviços
financeiros. Tal mecanismo, associado às privatizaçOes
de bancos estatais, tem levado a um crescimento signifi-



I - Relatório

A Comissao de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional desta Casa, nos termos regimentais, ela
borou o projeto de decreto legislativo acima ementa
do, propondo a aprovação do texto do Quinto Proto
colo ao Acordo Geral para Comércio de Serviços, da
Organizaçao Mundial do Comércio (OMC), concluldo
em Genebra, em 27 de fevereiro de 1998.

Em sua Exposiçao de Motivos, após assinalar que
o Brasil participou das negociações do Protocolo e apre-
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cativo e perigoso da presença do capital financeiro inter- sentou, nos moldes requeridos pelo GATS, Lista de
nacional nos serviços bancários do Pais. Compromissos Especrflcos, o senhor Ministro de Esta-

Como bem destacou o Relator, nobre deputado do, Interino, das Relações Exteriores sintetiza as razoes
Wanderley Martins: que levaram à celebração do aludido Acordo:

Entretanto, guardamos uma forte preocupação, "2. Conforme orientação do GATS, a
especialmente, com a questao da entrada de novas oferta brasileira de serviços financeiros é di-
instituições financeiras estrangeiras no Pais, uma vez vidida em dois subsetores: seguros e servi-
que o procedimento atual confere elevado grau de ços relacionados, e bancas e outros servi-
discricionariedade ao Poder Executivo. Todavia, ços financeiros. A orientaçao brasileira foi
como pressupõe-se que a conduta do Poder Executi- no sentido de aprofundar a oferta de servi-
vo esteja amparada legalmente no art. 52 do ACDT, ços financeiros apresentada em 1995, apro-
resta-nos, nesta ocasiao, registrar, com veemência, veitando mudanças legislativas recentes,
nossa contrariedade e indignação com a equivocada mas sempre respeitando as questões que
polrtica de privatizaçao de bancos estaduais que vem somente serao esclarecidas com a regula-
sendo adotada há muito pelo Governo. mentaçao do Artigo 192 da Constituição. Ao

Assim, do nosso ponto de vista, um ato internacional mesmo tempo, evitou-se enfatizar aspectos
da dimensêe do que está discutido nao pode ser apreciado puramente comerciais em detrimento de
apenas do ponto de visla estritamente jurfdico, mas tam- considerações e objetivos referentes a esta-
bém sob a ótica da preservação dos autênticos interesses bilidade macroeconômica, supervisão ban-
do Pais e da busca do desenvoMmento autônomo. cária efetiva e diminuição da participaçao

É preciso ter presente que o diploma internacional estatal na alocaça0 de recursos para inter-
em epigrafe, embora não acrescente novas disposições mediaçao financeira. Além disso, a oferta
à legislaçao nacional sobre o assunto, legitima e consoli- brasileira segue rigorosamente a legislaçao
da, no plano internacional e perante a OMe, um preces- e as práticas atualmente vigentes no pais.
so fundamentalmente incorreto e prejudicial de abertura 3. No setor de seguros, como promete-
dos serviços financeiros ao capital estrangeiro. Deve-se mo-nos a não praticar restrições contra em-
ressaltar que, uma vez assumidos, os compromissos as- presas estrangeiras que aqui se instalem e
sumidos ante a OMC sao de diflcil reversão, o que limita- ofereçam seus serviços, descle que se incor-
ria a capacidade decisória de Muros govemos que even- porem segundo a Lei Brasileira. Nao se admite
tualmente possam discordar dos mesmos. a prestação de serviço de seguro transfronteiri-

Em vista do acima exposto, declaramos que o ço, ou seja, a contrataçao de seguro com com-
nosso voto é pela rejeição do texto do V Protocolo ao panhia sem presença comercial no pais, a não
Acordo Geral para Comércio de Serviços, da Organi- ser para o seguro de bens exportados. No
zaçao Mundial de Comércio, concluido em Genebra, campo dos resseguros, o Brasil nao admitiu o
em 27 de fevereiro de 1998. acesso a empresas estrangeiras, nem a insta-

Sala das Sessões, 14 de junho de 2000. - De- lação de servidores estrangeiros no pais. se-
putado Ricardo Berzoini, PT/SP - Deputado José mente dois anos após a privatização do Institu-
Pimentel - Deputado Carlito Merss, Deputado Nel- to de Resseguros do Brasil e a regulamenta-
son Pellegrlno, Deputado Joio Paulo. ção da presença privada em resseguros, o

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E Brasil deverá assumir compromisso na OMC
DE REDAÇÃO sobre essa matéria.

4. A oferta brasileira referente a ban
cos e outras instituições financeira reflete a
legislaçao atual. Indica que instituições es
trangeiras estao autorizadas a estabelecer
novas filiais e subsidiárias desde que pela
via da privatização das instituiçOes financeiras
públicas ou desde que autorizadas, caso a
caso, pelo Poder Executivo. Tal compromisso
confere elevado grau de discricionalidade às
autoridades financeiras brasileiras no controle
do ingresso de instituições financeiras na pais.



"
Sala da Comissão, 3 de abril de 2000. - Deputa

do Jaime Martins, Relator.

EMENDA N° 01

Dê-se à ementa do PDL nO 391/2000 a seguinte
redação:

EMENDAN°2

Dê-se ao caput do art. 1° do PDL n° 391/2000 a
seguinte redação:

"Art. 1° Fica aprovado o texto do Quin
to Protocolo ao Acordo Geral sobre o Co
mércio de Serviços, da Organização Mundi
al do Comércio (OMC), concluldo em Gene
bra, em 27 de fevereiro de 1998.

"Aprova o texto do Quinto Protocolo ao
Acordo Geral sobre o Comércio de Servi
ços, da Organização Mundial do Comércio
(OMC), concluldo em Genebra, em 27 de
fevereiro de 1998."

Sala da Comissão, 3 de abril de 2000. - Deputa
do Jaime Martins, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com emendas, do Projeto de De
creto Legislativo nO 391/2000, nos termos do parecer
do Relator, Deputado Jaime Martins.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Inaldo Leitão - Vice-Presidente no exerclcio da

Presidência, Ary Kara - Vice-Presidente, André Benas
si, Eduardo Paes, Femando Gonçalves, Jutahy Júnior,
Léo Alcântara, Nelson, Marchezan, Vicente Arruda, Ze
naldo Coutinho, Coriolano Sales, Geovan Freitas, Men
des Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Renato Vianna,
AntOnio Carlos Konder Reis, Darci Coelho, Paulo Maga
lhães, Roland Lavigne, Vilmar Rocha, Geraldo Magela,
José Dirceu, José Genolno, Marcelo Déda, Waldir Pires,
Ibrahim Abi-Acke\, Osvaldo Sobrinho, Fernando Coruja,
José Roberto Batochio, José Antônio Almeida, Sérgio
Miranda, Bispo Rodrigues, Luciano Bivar, Ayrton Xerêz,
Anivaldo Vale, Júlio Delgado, Pedro lrujo, José Ronaldo,
Cleonâncio Fonseca e Jair Bolsonaro.

Sala da Comissão, 18 de abril de 2000. - Depu
tado Inaldo Leitão, Presidente em exercício.
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A oferta brasileira também confere acesso à Mundial de Comércio (OMC), conclufdo em Genebra,
presença comercial estrangeira para operação em 27 de fevereiro de 1998.
em alguns serviços relacionados ao mercado
de capitais, desde que incorporados segundo
exigências da Lei brasileira."

A matéria vem a esta Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação para exame quanto aos aspectos
de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa,
conforme prevê o art. 32, 111, "a", do Regimento Intemo.

É o relatório.
11 - Voto do Relator

A proposição em exame atende aos requisitos
constitucionais relativos à competência da União para
manter relações com Estados estrangeiros e participar
de organismos intemacionais e à atribuição do Congres
so Nacional para resolver definitivamente sobre tratados,
acordos ou atos internacionais que acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional (arts.
21, " e 49, " da Constituição Federal).

De outra parte, não há qualquer conflito de or
dem material entre o pretendido pelo projeto de de
creto legislativo em comento e os preceitos constituci
onais e legais vigentes.

Finalmente, no tocante à técnica legislativa, impor
ta, contudo, modificar a ementa do PDL nO 391, de 2000,
bem como o seu art. 1°, para uniformização de nomen
clatura e incorreção de linguagem, considerando que a
cópia autêntica do citado Protocolo (documento acosta
do aos autos) se refere a "Quinto Protocolo ao Acordo
Geral sobre o Comércio de Serviços da Organização
Mundial de Comércio (OMC)" e não a "Quinto Protocolo
ao Acorelo Geral para Comércio de Serviços da Organi
zaçao Mundial do Comércio (OMC)", como restou tradu
zido na referida Exposição de Motivos. Neste sentido,
oferecemos as emendas modificativas anexas, ao fito de
sanar os defeitos apontados.

Por todo o exposto, somos pela constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto
de Decreto Legislativo nO 391, de 2000, com as emen
das, em anexo.

Sala da Comissão, 3 de abril de 2000. - Deputa
do Jaime Martins, Re'ator.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇÃO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 391,
DE 2000

(MENSAGEM N° 1.095/99)

Aprova o texto do Quinto Protocolo ao Acordo
Geral para Comércio de Serviços, da Organização



COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES E DE
DEFESA NACIONAL 51 8 LEGISLATURA - 28

SESSÃO LEGISLATIVA

O DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY,
PRESIDENTE DESTA COMISSÃO, FEZ A
SEGUINTE:

REDISTRIBUiÇÃO N° 2/2000

Em 14-6-2000
Ao Deputado AIRTON DIPP
PROJETO DE LEI N° 1.112/1999 - do Sr. Nílmá

rio Miranda - que "dispõe sobre o registro estatfstico
dos índices nacionais de violência e criminalidade e
dá outras providências".

Sala da Comissão, 14 de junho de 2000. - Wal
bla Lóra, Secretária.

"

"Art. 1° Fica aprovado o texto do Quin
to Protocolo ao Acordo Geral sobre o Co
mércio de Serviços, da Organização Mundi
al do Comércio (OMC), conclufdo em Gene
bra, em 27 de fevereiro de 1998.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 391,
DE 2000

N° 2-CCJR
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 391, REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

DE 2000 COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
EMENDAS ADOTADAS - CCJR CONTROLE

N° 1 - CCJR O DEPUTADO MÁRCIO REINALDO
Dê-se á ementa do projeto a seguinte redação: MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, FEZA
"Aprova o texto do Quinto Protocolo ao SEGUINTE:

Acordo Geral sobre o Comércio de Servi-
ços, da Organização Mundial do Comércio REDISTRIBUiÇÃO N° 7/2000
(OMC), concluído em Genebra, em 27 de Em 14-6-2000
fevereiro de 1998." Ao Deputado JOSÉ CARLOS COUTINHO

Sala da Comissão, 18 de abril de 2000 - Depu-
tado Inaldo Leitão, Presidente em exercício. REPRESENTAÇÃO N° 6/2000 - dos Srs. Ru-

bens José França Bomtempo e Paulo Roberto Mus-
trangi de Oliveira, que "representa perante a Comis
são de Fiscalização Financeira e Controle contra o
Prefeito de Petr6polis/RJ, senhor Leandro Sampaio,
devido a ocorrência de irregularidades no emprego
de verbas do FUNDEF (Fundo de Manutenção e De
senvolvimento do Ensino Fundamental e de Valoriza
ção do Magistério) naquele município".

Ao Deputado HELIO COSTA
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E

CONTROLE N° 48/96 - do Sr. Augusto Nardes, que
"Encaminha denúncia ao Tribunal de Contas da
União sobre irregularidades contrárias ao Princípio da
Economicidade, existentes na Administração Pública
Federal, referentes aos casos de desperdício do di
nheiro público, solicitando seja realizada inspeção ex
traordinária de natureza operacional nas unidades
administrativas da União que possuem obras não
concluídas ou com cronograma de execução incom
patível com o prazo inicial previsto em contrato".

Sala da Comissão, 14 de junho de 2000. - Ma
ria Helena Pinheiro Monteiro, Secretária.

Dê-se ao caput do art. 1° do projeto a seguinte
redação:

Sala da Comissão, 18 de abril de 2000. - Depu
tado Inaldo Leitão, Presidente em exercicio.

DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES E DE
DEFESA NACIONAL

51 8 LEGISLATURA - 28 SESSÃO LEGISLATIVA

O DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY,
PRESIDENTE DESTA COMISSÃO, FEZ A
SEGUINTE:

DISTRIBUiÇÃO N° 5/2000

Em 14-6-2000
Ao Deputado JOSÉ THOMAZ NONO
PROJETO DE LEI N° 1.820/1999 - do Sr. Alberto

Fraga - que "dispõe sobre promoções de praças, por
tempo de serviço, na Policia Militar do Distrito Federal".

Ao Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PROJETO DE LEI N°2.028-A11999 - do Sr. Lin

coln Portela - que "determina a obrigatoriedade da
existência de detectores de metais nas entradas dos
conjuntos comerciais".

Sala da Comissão, 14 de junho de 2000. - Wal
bia Lóra, Secretária.
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José Múoío Monteiro ...•......... PFL
Luciano Bivar PSL
Luiz Piauhylino PSDB
Marcos de Jesus PST
Osvaldo Coelho PFL

Pedro Corrêa PPB
Pedro Eugênio PSB
Ricardo Fiuza ..•................ PFL
Salatiel Carvalho PMDB
Sérgio Guerra , .PSDB
Severino Cavalcanti PPB

AJ.agoas
Albérico Cordeiro PTB
Augusto Farias PPB
Givaldo Carimbão PSB
Helenildo Ribeiro PSDB
João Caldas PMN
José Thomaz Nonô PFL
Luiz Dantas PSD
Olavo Calheiros PMDB
Regis Cavalcante PPS

Sergipe
Augusto Franco PSDB
Cleonâncio Fonseca PPB
Ivan Paixão .•................... PPS
Jorge Alberto PMDB
José Teles PSDB
Marcelo Déda PT
Pedro Valadares PSB
Sérgio Reis PSDB

Bahia
Aroldo Cedraz PFL
Claudio Cajado PFL
Coriolano Sales .......•......... PDT
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



Paulo Magalhães ..............•.. PFL
Pedro Irujo PMDB
Regina~do 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 Neves .....•............... PSDB
Antônio do Valle PMDB
Aracely de Paula PFL
Bonifácio de Andrada PSDB
Cabo Júlio PL
Carlos Melles PFL
Carlos Mosconi. PSDB
Cleuber Carneiro PFL
Cust6dio Mattos PSDB
Danilo de Castro PSDB
Edmar Moreira PPB
Eduardo Barbosa ..••..•.......... PSDB
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz 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 Militão PSDB
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
OdeImo 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 ...........•........ PSDB
Bispo Rodrigues PL
Carlos Santana PT
Celso Jacob .•.....•............. PDT
Coronel Garcia PSDB
Dino Fernandes PSDB
Dr. Heleno PSDB
Eber Silva PDT
Eduardo Paes " PFL
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira PV
Fernando Gonçalves PTB
Iédio Rosa PMDB
Jair Bolsonaro PPB
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes PMDB
João Sampaio PDT
Jorge Wilson PMDB
José Carlos Coutinho PFL
Laura Carneiro ..•............... PFL
Luís Eduardo PSDB
Luiz Ribeiro PSDB
Luiz Salomão PDT
Luiz Sérgio PT
Mareio Fortes PSDB
Mattos Nascimento PMDB
Milton Temer PT
Miro Teixeira ...•............... PDT
Pastor Valdeci Paiva PST
Paulo Baltazar PSB
Paulo de Almeida PPB
Paulo Feij6 .....•............... PSDB



Ricardo' Maranhão ' PSB
Roberto Jefferson•...•••........ PTB
Rodrigo Maia. ' PFL
Ronaldo Cezar Coelho•........... PSDB
Rubem Medina PFL
Simão Sessim.• .; PPB
Vivaldo Barbosq PDT
Wanderley Mart~ns PDT

São Paulo
Alberto Goldmarj. PSD~

Alberto Mourão •...•............. PMDB, .
Aldo Rebelo ...•...•............. PCdoB
Aloizio Mercadante PT
Aloysio Nunes Ferreira PSDB
André Benassi.~...•............. PSDB
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos,Pannunzio .•...... PSDB
Antonio Kandir~ PSDB
Antonio' raloccí ...•.....•....... PT
Arlindo Chinaglia ....•.......... PT
Arnaldo Faria de Sá ..•.........• PPB
Arnaldo Madeira PSDB
Ary Kara ...•.........•.......... PPB
Bispo Wanderval ......•.......... PL
Celso Giglio ......•.....•....... PTB
Celso Russomanno ..............•. PPB
Corauci Sobrinho PFL
Cunha Bueno•.................... PPB
De Velasco PST
Delfim Netto ............•....... PPB
Dr. Hélio ......•........•....... PDT
Duilio Pisaneschi PTB
Edinho Araújo PMDB
Eduardo Jorge .•.........•....... PT
Emerson Kapaz PSDB
Evilásio Farias .•......•........ PSB
Fernando Zuppo~ PDT
Franco Montoro PSDB
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
Jair Meneguelli PT
João Herrmann Neto PPS
João Paulo ...•.................. PT
Jorge Tadeu Mu~alen....•...•..•. PMDB
José de Abreu PSDB
José Dirceu•..•..•.............. PT
José Genoíno .. : PT
José Machado PT
José Roberto Batochio••......... PDT
Julio Semcghini 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
Nelo 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 PFL
Salvador Zimbaidi PSDB
Sampaio Dória PSDB
TeIma de Souza ...........•...... PT
Vadão Gomes PPB
Valdemar Costa Neto PL
Wagner Salustiano PPB
Xico Graziano PSDB
Zé índio PMDB
Zulaiê Cobra: PSDB

Mato Grosso
Celcita Pinheiro PFL
Lino Rossi PSDB
Murilo Domingos PTB
Osvaldo Sobrinho PTB
Pedro Henry PSDB
Ricarte de Freitas PSDB
Teté Bezerra PMDB
Wilson Santos .........•......... PMDB

Distrito Federal
Agnelo Queiroz PCdoB
Alberto Fraga PMDB
Geraldo Magela : PT
Maria Abadia PSDB
Pastor Jorge ..........•......... PMDB
Paulo Octávio PFL
Pedro Cels o PT
Ricardo Noronha PMDB

Goiás
Barbosa Neto PMDB
Euler -·,)I)ais ..•................. PMDB
Geovan ~~~itas PMDB
Jovair A~dntes PSDB
Juquinha PSOB
Lidia Qu~nan PSDB
Lúcia VâI:).ia u ••••••••••••••••••• PSDB
Lu~z Bit~encourt PMOB
Nalr Xav~er Lobo PMDB
Norberto 'Teixeira PMOB
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
Basilio 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
Valdomiro Meger PFL
Werner Wanderer ..........•...... PFL

Santa Catarina
Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss PT
Edinho Bez 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

Ra2mundo Colombo PFL
Renato Vianna .......•........... PMDB
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso ...•........... PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Pretto .........•........... PT
Airton Dipp .........•.•......... PD'r
Alceu Collares PDT
Augusto Nardes PPB
Caio Riela PTB
Cezar Schirmer PMDB
Darcisio 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 PST
Paulo Paim PT
Pompeo de Mattos PDT
Roberto Argenta PFL
Synval Guazzelli PMDB
Telmo Kirst PPB
Valdeci Oliveira PT
Waldir Schmidt PMDB
Waldomiro Fioravante PT
Yeda Crusius DEPUTADOS EM
Lista do Dia 14

Roraima
Airton Cascavel PPS
Alceste Almeida PMDB
Almir Sá PPB
Francisco Rodrigues PFL
Luciano Castro PFL
Luis Barbosa PFL
Robério Araújo PL
Salomão Cruz PPB

Amapá
Antonio Feijão PST
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
Euler Ribeiro PFL
Francisco Garcia PFL
Luiz Fernando PPB
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB

Rondônia
Agnaldo Muniz PPS
ConfOcio Moura PMDB
Eurípedes Miranda PDT
Expedito JOnior PFL
Marinha Raupp PSDB
Nilton Capixaba .........•....... PTB
Oscar Andrade PFL
Sérgio Carvalho PSDB

Acre
Ildefonço Cordeiro PFL
João Tota PPB
José Aleksandro PSL
Márcio Bittar PPS
Marcos Afonso PT
Nilson Mourão PT
Sérgio Barros PSDB
Zila Bezerra PFL

Tocantins
Antônio Jorge PTB
João Ribeiro PFL
Kátia Abreu PFL
Nilmar Ruiz PFL
Osvaldo Reis PMDB
Paulo Mourão PSDB
Rainel Barbosa ....•............. PMDB
Udson Bandeira PMDB

Maranhão
Albérico Filho PMDB
Antonio Joaquim AraOjo PPB

Cesar Bandeira .......••...•..... PFL
Costa Ferreira PFL
Eliseu Moura PPB
Francisco Coelho .•.............. PFL
Gastão Vieira .•................. PMDB
João Castelo PSDB
José Antonio Almeida 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
Mauro Benevides PMDB
Moroni Torgan .....•............. PFL
Nelson Otoch PSDB
Pinheiro Landim PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Roberto Pessoa PFL
Rommel Feij ó .•••.•..••••...•.... PSDB
Sérgio Novais PSB
Ubiratan Aguiar PSDB
Vicente Arruda ......•........... PSDB

Piaui
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

.Paraíba....,
Adauto Pereira ~· PFL
Armando Abílio PMDB
Avenzoar Arruda PT
Carlos Dunga PMDB
Damião Feliciano PMDB
Domiciano Cabral PMDB
Efraim Morais PFL
Inaldo Leitão PSDB
José Luiz Clerot PMDB
Marconde~ 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 PSDB
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
Givaldo Carimbão PSB
Helenildo Ribeiro PSDB
João Caldas PL
José Thomaz Nonô PFL
Luiz Dantas PST
Olavo Calheiros PMDB
Regis Cavalcante PPS

Sergipe
Adelson Ribeiro PSC
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 PFL
Jorge Khoury PFL
José Carlos Aleluia PFL
José Lourenço · PFL
José Rocha PFL
José Ronaldo PFL
Jutahy Junior PSDB
Leur Lomanto PFL
Luiz
Moreira S. PART .
Manoel Castro PFL
Mário Negromonte PSDB
Nelson Pellegrino PT
Nilo Coelho PSDB
Paulo Braga PFL
Paulo Magalhães PFL
Pedro Iru j 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 Neves PSDB
Antônio do Valle PMDB
Aracely de Paula PFL
Bonifácio de Andrada PSDB
Cabo Júlio PL
Carlos Mosconi PSDB
Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB



Danilo de Castro PSDB
Edmar Moreira .................•. PPB
Eduardo Barbosa PSDB
Eliseu 'Resende PFL
Fernando Diniz PMDB
Gilmar Machado .....•...........• PT
Glycon Terra Pinto ....•......... PMDB
Hélio Costa .........•........... PMDB
Herculano Anghinetti PPB
Ibrahim Abi-ackel PPB
Jaime Martins PFL
JoIo Fassarella PT
JoIo Magalhles PMDB
JoIo Magno ..............•....... PT
José Militlo PSDB
Júlio Delgado .................•. PMDB
Lael Varella ..........•......... PFL
Lincoln Portela PSL
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Marcos Lima PMDB
Maria do Carmo Lara PT
Maria Elvira PMDB
Mário Assad Júnior PFL
Mário de Oliveira PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Nilmário Miranda PT
OdeImo LeIo PPB
Olimpio Pires PDT
Osmânio Pereira ................• PMDB
Paulo Delgado PT
Philemon Rodrigues PL
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 Guimarles PT
Vittorio Medioli PSDB
Walfrido Mares Guia PTB
Zaire Rezende PMDB
Zezé Perrella PFL

Espírito Santo
Aloízio Santos P8DB
Feu Rosa PSDB
JoIo 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 ~ PSDB
Alexandre Cardoso PSB
Alexandre Santos PSDB
Almerinda de Carvalho PFL
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
Eduardo Paes PTB
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira PV
Fernando Gonçalves PTB
Iédio Rosa PMDB
Jair Bolsonaro PPB
Jandira Feghali PCdoB
JoIo Mendes PMDB
JoIo Sampaio PDT
Jorge Bittar PT
Jorge Wilson PMDB
José Carlos Coutinho PFL
Laura Carneiro PFL
Luís Eduardo PDT
Luiz Ribeiro PSDB
Luiz Sérgio PT
Mareio Fortes PSDB
Mattos Nascimento PST
Milton Temer PT
Miriam Reid PDT
Miro Teixeira PDT
Pastor Valdeci Paiva PSL
Paulo Baltazar PSB
Paulo de Almeida PPB
Paulo Feij6 PSDB
Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PTB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Rubem Medina PFL
Simlo Sessim PPB
Vivaldo Barbosa PDT
Wanderley Martins PDT

São PauJ.o
Alberto Goldman PSDB
Alberto Mourlo PMDB
Aldo Rebelo PCdoB
Aloizio Mercadante PT
André Benassi PSDB
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Kandir P8DB
Antonio Palocci PT



Ar~indo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá P~B

Arnaldo Madeira P~ DB
Ai:y Kara ............•........... PI B
Bispo Wanderval ; PI
Celso Giglio I ••••••••••• P~B

Celso Russomanno I ••••••••••• PIB
Clovis Volpi I .........•. P~DB

Corauci SObrinho ....•........... PEL
Cunha Bueno PPB
De Velasco ~ . PSL
Delfim ~etto; ~.PPB

Dr. Evi~ásio PSB
Dr. Hélio PDT
Duilio Pisaneschi PTB
Edinho Araúj o PPS
Eduardo Jorge PT
Emerson Kapaz PPS
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 í~dio 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
Nelo Rodolfo :JMDB
Nelson Marquezelli ~TB

Neuton Lima PFL
Paulo Kobayashi ~SDB
Paulo Lima .....•..••.•.......•.. ~PMDB
Professor Luizinho T
Ricardo Berzoini ~IT

P.icardo Izar PMDB
Robson Tuma PFL
Rubens Furlan PPS
Salvador Zimbaldi PSDB
Sampaio Dória PSDB
Si vio Torres PSDB
T· na 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 PFL
Pedro Celso PT
Wigberto Tartuce PPB

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
~arçal Filho PMDB
Marisa Serrano PSDB
Nelson Trad PTB
Pedro Pedrossian PFL
Waldemir Moka PMDB

Paraná
Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PFL
Airton Roveda PSDB
Alex Canziani PSDB
Chico da Princesa PSDB



Dilceu Sperafico PPB
Dr. Ros inha PT
Flávio Arns PSDB
Gustavo Fruet '.. PMDB
Hermes Parcianello PMDB
Iris Simões PTB
José Borba PMDB
Jos$ Carlos Martinez PTB
Jos$ 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 PSDB
Osm~r Serraglio PMDB
Padre Roque PT
Rafael GreCa PFL
Renato Silva PSDB
Ricardo Barros 1•• 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 ~ndrino PMDB
Eni Voltolini PPB
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
Renato Vianna PMDB
Serafim Venzon r •• PDT
Vicente Caropreso PSDB

Rio Grande do Su1
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 PHS
Synval Guazzelli PMDB
Telmo Kirst PPB
Valdeci Oliveira PT
Waldir Schmidt PMDB
Waldomiro Fioravante PT
Yeda Crusius DEPUTADOS EM
Lista do Dia 13

Roraima
Airton Cascavel PPS
Alceste Almeida PMDB
Almir Sá PPB
Francisco Rodrigues PFL
Luciano Castro PFL
Luis Barbosa PFL
Robério Araújo PL
Salomão Cruz PPB

Amapá
Antonio Feij ão PST
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 P8DB
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••...••............. P8DB
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
Euler Ribeiro ........•........... PFL
Francisco Garcia PFL
Luiz Fernando .......•........... PPB
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin ..•........... PCdoB

Rondônia
Agnaldo Muniz PPS
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 PSL
Márcio Bittar........•.......... PPS
Marcos Afonso PT
Nilson Mourão PT
Sérgio Barros PSDB
Zila Bezerra PFL

Tocantins
Antônio Jorge PTB
João Ribeiro ..........•......... PFL
Kátia Abreu PFL
Nilmar Ruiz PFL
Osvaldo Reis .................•.. PMDB
Paulo Mourão PSDB
Rainel Barbosa PMDB
Udson Bandeira PMDB

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 Almeida 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
Mauro Benevides 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

Piaui
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 Abílio PMDB
Avenzoar Arruda PT
Carlos Dunga PMDB
Damião Feliciano PMDB
Domiciano Cabral PMDB
Efraim Morais PFL
Inaldo Leitão ~ PSDB
José Luiz Clerot PMDB
Marcondes Gadelha ..........•.... PFL
Ricardo Rique PSDB
Wilson Braga PFL

Pernambuco



Antônio Geraldo PFL
Armando Monteiro PMDB
Carlos Batata ' ~_ PSDB
Clementino Coelho I ••••••• 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 Chave$ PMDB
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PFL
Luciano Bivar PSL
Luiz Piauhylino PSDB
Marcos de Jesus PSDB
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
Helenildo Ribeiro PSDB
João Caldas PL
Joaquim Brito PT
José Thomaz Nonô PFL
Luiz Dantas PST
Olavo Calheiros PMDB
Regis Cavalcante PPS

Sergipe
Adelson Ribeiro PSC
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 Caj ado PFL
Coriolano Sales PMDB
Euj ácio 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 PFL
Jorge Khoury PFL
José Carlos Aleluia PFL
José Lourenço PFL
José Rocha PFL
José Ronaldo PFL
Jutahy Junior PSDB
Leur Lomanto PFL
Luiz
Moreira •......... _ S. PART .
Manoel Castro PFL
Mário Negromonte PSDB
Nelson Pellegrino PT
Nilo Coelho PSDB
Paulo Braga PFL
Paulo Magalhães PFL
Pedro Irujo 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 Neves PSDB
Antônio do Valle PMDB

, Aracely de Paula PFL
Bonifácio de Andrada PSDB
Cabo Júlio PL
Carlos Mosconi PSDB
Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB
Danilo de Castro PSDB
Edmar Moreira PPB
Eduardo Barbosa PSDB
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz 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 Militão PSDB
Júlio Delgado PMDB
Lael Varella PFL



Lincoln Portela ...............•. PSL
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Marcos Lima PMDB
Maria do Carmo Lara PT
Maria Elvira PMDB
Mário Assad Júnior PFL
Mário de Oliveira PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Nilmário Miranda PT
OdeImo Le!o PPB
Olímpio Pires PDT
Osmânio Pereira PMDB
Paulo Delgado PT
Philemon Rodrigues PL
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 Guimar!es 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 PSDB
Alexandre Cardoso PSB
Alexandre Santos PSDB
Almerinda de Carvalho PFL
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
Eduardo Paes PTB
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira PV

Fernando Gonçalves ~TB

Iédio Rosa PMDB
Jair Bolsonaro PPB
Jandira Feghali PCdoB
Jo!o Mendes PMDB
Jo!o Sampaio PDT
Jorge Bittar PT
Jorge Wilson PMDB
José Carlos Coutinho PFL
Laura Carneiro PFL
Luís Eduardo PDT
Luiz Ribeiro PSDB
Luiz Sérgio PT
Mareio Fortes PSDB
Mattos Nascimento PST
Milton Temer PT
Miriam Reid PDT
Miro Teixeira PDT
Pastor Valdeci Paiva PSL
Paulo Baltazar PSB
Paulo de Almeida PPB
Paulo Feij6 PSDB
Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PTB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Rubem Medina PFL
Sim!o Sessim : PPB
Vivaldo Barbosa PDT
Wanderley Martins PDT

São Paulo
Alberto Goldman PSDB
Alberto Mour!o PMDB
Aldo Rebelo PCdoB
Aloizio Mercadante ..........•... PT
André Benassi 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 PSL
Delfim Netto PPB
Dr. Evilásio PSB
Dr. Hélio PDT
Duilio Pisaneschi PTB
Edinho Araújo PPS
Eduardo Jorge PT



Emerson Kapaz .••......•......... PPS
Fernando Zuppo PDT
Gilberto Kassab •................ PFL
Iara Bernardi ..•.•••.....•...... PT
Jair Menegu~lli PT
João Herrma]n Neto PPS
João Paulo ••••...•••....•.•....• PT
Jorge Tadeu Mudalen ...•....•.... PMDB
José de Abr u_••••••••••••••••••• PTN
José Dirceu PT
José Genoíno PT
José índio •...........•....•.... PMDB
José Machado ..........•......... PT
José Roberto Batochio PDT
Julio Semeghini. ...•............ PSDB
Lamartine Posella •....•......... PMDB
Luiz Antoniq 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
Nelo 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•.•................ PPS
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
Osvaldo Sobrinho ..............•. PTB
Pedro Henry...•................. PSDB
Ricarte de Freitas ...•....•..... PSDB
Teté Bezerra ...........•........ PMDB
Welinton Fagundes ....•.......... PSDB
Wilson Santos ...•............... PMDB

Distrito Federa1
Agnelo Queiroz PCdoB
Alberto Fraga .........•......... PMDB

'. -
Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro ....•............. PMDB
Maria Abadia PSDB
Paulo Octávio PFL
Pedro Celso PT
Wigberto Tartuce .•........•..... PPB

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 .............•..... PSDB
Alex Canziani PSDB
Chico da Princesa •.............. PSDB
Dilceu Sperafico PPB
Dr. Rosinha PT
Flávio Arns PSDB
Gustavo Fruet PMDB
Hermes Parcianello PMDB
Iris Simões PTB
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 PSDB



Osmar Serraglio PMDB
Padre Roque PT
Rafael Greca PFL
Renato Silva ...•................ PSDB
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno PPB
Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL

Santa Catarina
Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss .........•......... PT
Edinho Bez PMDB
Edison Andrino " PMDB
Eni Voltolini ................•.• PPB
Fernando Coruja PDT
Gervâsio Silva .................• PFL
Hugo Biehl .....................• PPB
João Matos ; PMDB
João Pizzolatti ................• PPB
José Carlos Vieira .....•.........PFL
Luci Choinacki ~PT

Pedro Bittencourt PFL
Renato Vianna PMDB
Serafim Venzon .....•.•.••..•.... PDT
Vicente Caropreso PBDB

Rio Grande do Sul
Adão Pretto PT
Airton Dipp PDT
Alceu Collares PDT
Augusto Nardes · PPB
Caio Riela ......•..•............ PTB
Cezar Schirmer .......••......... PMDB
Darcisio 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 ....•............ PHS
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

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Bloco (PSOB, PTB)

Presidente: Gerson Péres (PPB)
12 Vice-Presidente: Waldemir Moka (PMDB)
22 Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
32 Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares

1 vaga

Suplentes

José Janene
Nelson Meurer

Wigberto Tartuce
Yvonilton Gonçalves

1 vaga

Adauto Pereira
Francisco Coelho
Gerson Gabrielli
Gilberto Kassab

José Carlos Aleluia
Neuton Lima

Ney Lopes
Paulo Magalhães

Paulo Octávio
Sérgio Barcellos

Vivaldo Barbosa
1 vaga

Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia

Babá
Esther Grossi

João Grandão
Paulo Delgado

1 vaga

PT

PFL

PPB

POT

Roberto Balestra (PPB)
Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo \I
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Albérico Cordeiro
Alberto Goldman
Augusto Franco
IrisSimóes
João Almeida
Julio Semeghini
Luiz Moreira (S. Part.)
Luiz Piauhylino
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Salvador Zimbaldi
Silas Câmara
1 vaga

Bloco (PSOB, PTB)

PV

Presidente: Santos Filho (PFL)
1ºVice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
22 Vice-Presidente: José de Abreu (PTN)
32 Vice-Presidente: lris Simões (PTB)
Titulares

Jorge Bittar
Marcos de Jesus (PSDB)
Paulo José Gouvêa (PL)
Pedro Irujo (PMDB)
Pinheiro Landim (PMDB)
Walter Pinheiro

Dr. Hélio
Eurípedes Miranda

OdelmoLeão
Oliveira Filho
Pauderney AveJino (PFL)
Robério Araújo (PL)
Wagner Salustiano

Aldir Cabral
Átila Ura

José Carlos Martinez
Léo Alcântara
Magno Malta

Marcus Vicente
Nilson Pinto

Rafael Guerra
Renato Silva

Romeu Queiroz
Sampaio Dória

Walfrido Mares Guia
Welinton Fagundes

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Francistônio Pinto Antônio José Mota
Gessivaldo Isaias Henrique Eduardo Alves
Hermes Parcianello José Priante
Jorge Pinheiro Mendes Ribeiro Filho
Jorge Wilson Zaire Rezende
José de Abreu 5 vagas
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Mattos Nascimento
Nelson Proença

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Maluly Netto
Mário Assad Júnior
Reginaldo Germano
Santos Filho
Vic Pires Franco

Suplentes

Rubens Bueno

Lincoln Portela

Alberto Fraga
Armando AbRio

João Magalhães
João Matos

Jurandil Juarez
Milton Monti

Pinheiro Landim
3 vagas

João Caldas (PL)
1 vaga

Almir Sá
Ary Kara

Fetter Júnior
Júlio Redecker
Luiz Fernando
VadãoGomes

Betinho Rosado
Gervásio Silva

Joaquim Francisco
José Múcio Monteiro

José Rocha
Marcondes Gadelha

NilmarRuiz
Reginaldo Germano

Werner Wanderer
Zezé Perrella

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli

Luiz Mainardi
Paulo Rocha

Waldomiro Fioravante
1 vaga

Antônio Jorge
Caio Riela

Chiquinho Feitosa
Félix Mendonça
Julio Semeghini

Lidia Quinan
Luiz Ribeiro

Nilton Capixaba
Paulo Kobayashi

Roberto Pessoa (PFL)
Sérgio Carvalho

Sérgio Barros

PT

PPS

PPB

POT

Aldo Rebelo
Paulo José Gouvêa (PL)

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSB, pedoB)

Carlos Dunga
Confúcio Moura
Gerson Péres (PPB)
Luiz Dantas
Moacir Micheletto
Osvaldo Reis
Rainel Barbosa
Silas Brasileiro
Themístocles Sampaio
Waldemir Moka

Anivaldo Vale
B.Sá
Carlos Batata
Helenildo Ribeiro
José Carlos Elias
Josué Bengtson
Nelson Marquezelli
Nelson Meurer (PPB)
Odílío Balbinotti
Saulo Pedrosa
Valdeci Oliveira (PT)
Xico Graziano

Giovanni Queiroz
Pompeu de Mattos

Valdir Ganzer (PT)

Adelson Ribeiro (PSC)

PFL

João Tota (PPB)
Romel Anizio (PPB)

Adão Pretto
Geraldo Simões
João Grandão
Luci Choinacki
Nilson Mourão
Padre Roque

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
KátiaAbreu
Paulo Braga
Ronaldo Caiado
Salomão Cruz (PPB)
Zila Bezerra

Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Luis Carlos Heinze
Telmo Kirst



Bloco (PMDB, PST, PTN)

Suplentes

Inácio Arruda

Alcione Athayde
CunhaSueno

Femando Ferro
João Paulo

Marcos Afonso

Femando Coruja

Aroldo Cedraz
Euler Ribeiro

Jaime Femandes
Laura Cameiro

Pedro Pedrossian

Dr. Evilásio
Gonzaga Patriota

Alceu Co/lares
Pompeo de Mattos

Bispo Wanderval
Djalma Paes (PSB)

Teima de Souza

Cleonâncio Fonseca
Dr. Benedito Dias

Eurico Miranda
Jair Bolsonaro

Wagner Salustiano

José de Abreu
Paulo de Almeida (PPB)

Remi Trinta
Silas Brasileiro

Udson Bandeira

Aloízio Santos
Duilio Pisaneschi

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Vanessa Grazziotin (PCdoS)
Xico Graziano

PT

PFL

PDT

PPB

PDT

PPB

Bloco (PSB, PCdoB)

Waldir Pires

Bloco (PSDB, PTB)

PPS

Ary Kara
Augusto Farias
Edmar Moreira
Ibrahim Abi-Ackel
1 vaga

Bispo Rodrigues
Luciano Bivar

Bloco (PL, PSL)

Badu Picanço
João Golaço (PMDB)
Luiz Ribeiro
Márcio Bittar (PPS)
Ricarte de Freitas
Sebastiâo Madeira

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Expedito Júnior
Luciano Pizzatto
Paes Landim
Pedro Sittencourt
Ronaldo Vasconcellos

Flávio Derzi
José Borba
Luiz Blttencourt
Ricardo Izar
Salatiel Carvalho

Femando Coruja
José Roberto Batochio

Bloco (PSB, PCdoB)
José Antonio Almeida
Sérgio Miranda

Femando Zuppo

Paulo Saltazar

Ayrton Xerêz Rubens Furlan
Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6922/6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Salatiel Carvalho (PMDB)
12 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
22 Vice-Presidente: Pedro Bittencourt (PFL)
32 Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
Titulares

Celso Russomanno
Femando Gabeira (PV)

Arlindo Chinaglia
Sen-Hur Ferreira
João Magno

Suplentes

Átila Lins
Claudio Cajado

Corauci Sobrinho
Jairo Cameiro
José Ronaldo
Luis Barbosa
Maluly Netto
Paes Landim

Robson Tuma
Vic Pires Franco

Gustavo Fruet
João Henrique

Mauro Benevides
Nelo Rodolfo

Pedro lrujo
Pedro Novais

Ricardo Izar
Themístocles Sampaio

Udson Bandeira
1 vaga

PFL

PPS

Bispo Rodrigues
José Aleksandro

Paulo Balmar
Roberto Rocha (PSDB)

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSDB, PTB)
Alexandre Cardoso (PSB)

Anivaldo Vale
Átila Lira

Bonifácio de Andrada
João Almeida

João Leão
Luiz Antonio Fleury

Marcus Vicente
Max Rosenmann

Nelson Marquezelli
Nicias Ribeiro

Odílio Balbinotti
Sérgio Reis

Bloco (PSB, PCdoB)
Evandro Milhomen
Luiza Erundina

Almeida de Jesus
Bispo Wanderval

Agnaldo Muniz João Herrmann Neto
Secretária: Maria Ivone do Espirito Santo
Local: Anexo 11, Sala 13-T
Telefones: 318-6906 / 6908 Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: Ronaldo Cesar Coelho (PSDB)
12 Vice-Presidente: Inaldo Leitão (PSDB)
22 Vice-Presidente: lédio Rosa (PMDB)
32 Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Titulares

André Benassi
Caio Riela
Eduardo Paes
Femando Gonçalves
Inaldo Leitão
Jutahy Junior
Léo Alcântara
Nelson Marchezan
Nelson Otoch
Ronaldo Cezar Coelho
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

Antônio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Jaime Martins
Moroni Torgan
Ney Lopes
Nilmar Ruiz
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza
Roland Lavigne
Vilmar Rocha
1 vaga

Cezar Schirmer
Coriolano Sales
Geovan Freitas
Henrique Eduardo Alves
lédio Rosa
Júlio Delgado
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Osmar Serraglio
Renato Vianna

Bloco (PL, PSL)
Pastor Valdeci Paiva Valdemar Costa Neto

PPS
Geraldo Magela
João Paulo
José Dirceu
José Genoíno
Marcelo Déda

PT

Dr. Rosinha
José Machado
Marcos Rolim

Nelson Pellegrino
Professor Luizinho

Regis Cavalcante
Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11

Edinho Araújo



Suplentes

Celso Jacob

Augusto Nardes
1 vaga

Carlito Merss
Geraldo Simões
João Fassarella

Edison Andrino
Germano Rigotto
Nelson Proença
Zaire Rezende

1 vaga

Antonio Cambraia
Antonio Kandir
Eduardo Paes

Udia Quinan
Marisa Serrano
Xico Graziano

Arolde de Oliveira
Francisco Garcia

Ricardo Fiuza
Ronaldo Vasconcellos

1 vaga

PT

PFL

POT

PPB

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Bloco (PSOB, PTB)

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Rita Camata
1 vaga

PFL
Marcondes Gadelha Jaime MartinS
Neuton Lima Laura Carneiro
Nice Lobão Moroni Torgan
Reginaldo Germano Roland Lavigne
1 vaga Zila Bezerra

PT
Marcos Rolim Fernando Ferro
Nelson Pellegrino Pedro Wilson
Padre Roque 1 vaga

PPB
José Unhares Eurico Miranda
1 vaga Jair Solsonaro

POT
Mlriam Reid EberSilva

Bloco (PSB, PCdoB)
Agnelo Queiroz Paulo Baltazar

Bloco (PL, PSL)
Cabo Júlio Uncoln Portela

PPS
Regis Cavalcante Márcio Sittar
Secretário: Marcio Marques de Araujo
Local: Anexo 11
Telefone: 318-8285 Fax: 318-2170

Enio Bacci

Presidente: Enio Bacci (PDT)
1º Vice-Presidente: João Sampaio (PDT)
2º Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
3º Vice-Presidente: Paulo OCtávio (PFL)
Titulares

Alex Canziani
Emerson Kapaz (PPS)
Mareio Fortes
Maria Abadia
Ricardo Ferraço
Sérgio Guerra

Clementino Coelho (PPS)
José Machado
Luiz Mainardi

Ana Catarina
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Jurandil Juarez
Múclo Sá

João Pizzolatti
Júlio Redecker

Bloco (PSB, PCdoB)
João Sampaio (PDT) Veda Crusius (PSDS)

Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Paulo Octávio
Roberto Pessoa
Rubem Medina

1 vaga

Suplentes

Dr. Evilásio

Fax: 318-2146

João Pizzolatti
Simão Sessim

Nilmário Miranda
Valdeci Oliveira

Valdir Ganzer

Cesar Bandeira
Jonival Lucas Junior
Mário Assad Júnior

Pedro Fernandes
Zila Bezerra

Danilo de Castro
Fernando Gabeira (PV)

Marcos de Jesus
Nilmário Miranda (PT)

Walter Pinheiro (PT)
1 vaga

PFL

Ana Catarina
José Chaves

Waldir Schmidt
2 vagas

Bloco (PSOB, PTB)
Ademir Lucas

Albérico Cordeiro
Antonio Carlos Pannunzio

Carlos Mosconi
Juquinha

Manoel Salviano
Bloco (PMOB, PST, PTN)

PT

POT

PPB

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: José índio (PMDB)
19 Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
29 Vice-Presidente: Marinha Raupp (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Titulares

Telefones: 318-6929/6935

Sérgio Novais (PSB)

Bloco (PSB, PCdoB)

Costa Ferreira
Francisco Garcia
Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
Mauro Fecury
Sérgio Barcellos

Gustavo Fruet
João Mendes
José índio
Norberto Teixeira
Zaire Rezende

Iara Bernardi
Márcio Matos
Maria do Carmo Lara

Euler Ribeiro (PFL)
1 vaga

Adolfo Marinho
Dino Fernandes
João Castelo
João Leão
Marinha Raupp
1 vaga

8adu Picanço
Eduardo Barbosa
FlávioArns
José Antonio Almeida (PSB)
Max Mauro
Sebastião Madeira

Bloco (PM08, PST, PTN)
Elcione Barbalho
Udson Bandeira

3 vagas

Inácio Arruda

Bloco (PL, PSL)
Wilson Santos (PMDB) João Sampaio (PDT)

PPS
Rubens Furlan Eliseu Moura (PPB)
Secretário: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo 11, piso superior, sala 184-C
Telefones: 318-7072/7073 Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Presidente: Marcos Rolim (PT)
12 Vice-Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
22 Vice-Presidente: Miriam Reid (PDT)
32 Vice-Presidente: José Antonio Almeida (PSB)
Titulares Suplentes

Bloco (PS08, PT8)

Alberto Fraga
Flávio Derzi
Júlio Delgado



Anivaldo Vale
lris Simões

Juquinha
Luiz Carlos Hauly

Paulo Mourão
Ricardo Ferraço

3 vagas

Antonio Palocci
Geraldo Magela

Henrique Fontana
Milton Temer

AntOnio do Valle
Armando Monteiro

Coriolano Sales
Luiz Dantas

4 vagas

Ciro Nogueira
José Carlos Vieira

José Lourenço
Moreira Ferreira

Nice Lobão
Osvaldo Coelho

Paudemey Avelino
1 vaga

PT

PFL

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Deusdeth Pantoja
Jorge Khoury
José Ronaldo
Lael Varella
Manoel Castro
MussaDemes
Roberto Brant
1 vaga

Carlito Merss
João Paulo
José Pimentel
Ricardo Berzoini

Edinho Bez
Gastão Vieira
Germano Rigotto
José Aleksandro (PSL)
José Priante
Milton Menti
Pedro Novais
1 vaga

Antonio Kandir
Custódio Mattos
JoséMilítão
Max Rosenmann
RodrigoMaia
Sampaio Dória
Silvio Torres
Yêda Crusius
1 vaga

Suplentes

Marcos Cintra

Agnaldo Muniz

Bloco (PL, PSL)

PPS

Clovis Volpi
Dino Femandes

Fernando Gonçalves
Lidia Quinan

Nelson Marchezan
Paulo Mourão

Raimundo Gomes de Matos
Bloco (PMOB, PST, PTN)

Alberto Mourão
Gastão Vieira

Luiz Bittencourt
Milton Monti

Osmar Serraglio
RltaCamata

Ademir Lucas
ÁtilaUra
Bonifácio de Andrada
Eduardo Seabra
FlávioAms
Marisa Serrano
Nilson Pinto

João Matos
Maria Elvira
Nelo Rodolfo
Osvaldo Biolchi
Paulo Uma
Zé Gomes da Rocha

Bloco (PSOB, PTB)

Rubens Bueno
Secretário: Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo"
Telefones: 318-7024/ 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

João Caldas

Presidente: Pedro Wilson (PT)
12 Vice·Presidente: Gilmar Machado (PT)
22 Vice·Presidente: Marisa Serrano (PSDB)
32 Vice-Presidente: Nelo Rodolfo (PMDB)
Titulares

PPS

Agnsto Queiroz 1 vaga
Bloco (PL, PSL)

Jonival Lucas Junior (PFL) Luciano Bivar

Walfrldo Mares Guia (PPS) Agnaldo Muniz
Secretário(a): Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo"
Telefone: 318-6900/6905/7011/7012

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

Presidente: Manoel Castro (PFL)
iR Vice-Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
22 Vice-Presidente: lbere Ferreira (PPB)
3RVice-Presidente: Antonio Cambraia (PSDB)
Titulares Suplentes

PT

Suplentes

Eujácio Simões

Herculano Anghínettí
Luis Carlos Heinze

2 vagas

POT

PPB

Bloco (PL, PSL)

PPS

Aníbal Gomes
Delfim Netto (PPB)
Hélio Costa

Dr. Helena João Almeida
Elis~ Moura (PPB) João Leão
Man~1 Salviano Josué Bengtson
MaxlMauro Mário Negrornonte
Romrnel Feij6 Sebastião Madeira
Wigberto Tartuce (PPB) Zenaldo Coutinho

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Damião Feliciano

Gastão Vieira
João Henrique

Bloco (PSOB, PTB)

Pedro, Eugênio Emerson Kapaz
Secre'tária: Maria Linda Magalhães
Locall Anexo 1\ Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presitfente: Márcio ~inaJdo Moreira (PPB)
12 Vi~e-Presldente: Simão Sessim (PPB)
2ll Vi<j:e-Presldente: Luiz Femando (PPB)
32 Vite-Presidente: Manoel Salviano (PSDB)
Titulares

Eni VoItolini
Fetter Júnior
Iberê Ferreira
1 vaga

Marcos Cintra

Dr. Eviláslo Eduardo Campos

Wanderley Martins 2 vagas
1 vaga

Bloco (PSB, PC do B)

MiriamReid

Adolfo Marinho

Joel de Hollanda
Mauro Fecury

NilmarRuiz
Raimundo Santos

Santos Rlho

Iara Bemardi
Professor Luizinho

Walter Pinheiro

Antonio Joaquim Araújo
Clementino Coelho (PPS)

José Unhares

PFL

PPB

Bloco (PSDB, PTB)

POT

Bloco (PSB, PC do B)

Antonio Cambraia

EberSilva

Celcita Pinheiro
Luis Barbosa
Nice Lobão
Osvaldo Coelho
Zezé Perrella

Esther Grossi
GlImar Machado
Pedro Wilson

Eurico Miranda
Rafael Greca (PFL)
Renato Silva (PSDB)



Valdemar Costa Neto Almeida de Jesus
PPS

Bloco {PL, P5L}

Celso Jacob 1 vaga
Bloco (PSB,PC do B)

Luiz Fernando (PPB) Sérgio Novais

Airton Dipp

Romel Anizio

Haroldo Lima

Suplentes

Arnon Bezerra
Custódio Mattos
Eduardo Seabra

Feu Rosa
Jovair Arantes
Jutahy Junior

Pedro Canedo
Ricarte de Freitas

Rommel Feijó
Saulo Pedrosa

1 vaga

Confúcio Moura
Glycon Terra Pinto

Laire Rosado
6 vagas

POT

Bloco (PL, PSL)
Eduardo Campos (PSB)

Bloco (PSB,PC do B)

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Ale!Xandre Cardoso

Olimpio Pires

Yvonilton Gonçalves

Lincoln Portela
Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: Anexo 11, Sala T-56 - Reunião: 41s feiras
Telefones: 318-6944/6946 Fax: 318-2137

Presidente: Cleuber Carneiro (PFL)
12 Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
22 Vice-Presidente: Remi Trinta (PST)
32 Vice-Presidente: Celso Giglio (PTB)
Titulares

Bloco (PSDB, PTB)
Alcione Athayde (PPB)
Carlos Mosconi
Celso Giglio
Eduardo Barbosa
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Renildo Leal
Sérgio Carvalho
Vicente Caropreso

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Darcísio Perondi
Euler Morais
Jorge Alberto
Jorge Costa
Osmânio Pereira
Remi Trinta
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Suplentes

Dilceu Sperafico
1 vaga

Gilmar Machado
João Magno
Pedro Celso

RenildoLeal
Ricardo Rique

Ricarte de Freitas
Sérgio Barros
Sérgio Guerra

Sérgio Reis

Deusdeth Pantoja
Jaime Martins

José Carlos Coutinho
Medeiros

Ursicino Queiroz

Jorge Tadeu Mudalen
1 vaga

PT

PFL

POT

PPB

Bloco (PSDB, PTB)

João Magalhães
Mauro Benevides

Márcio Reinaldo Moreira
Simão Sessim

Antõnio Geraldo
Jairo Azi
Paulo Marinho
Robson Tuma
1 vaga

Wellington Dias
2 vagas

Airton Roveda
Antônio Jorge
Juquinha
Luiz Antonio Fleury
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó

Airton Cascavel Regis Cavalcanti
Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6888/6887 Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
12 Vice-Presidente: Moreira Ferreira (PFL)
22 Vice-Presidente: Nicias Ribeiro (PSDB)
32 Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
Titulares

Bloco (PMOB, PST, PTN) PFL

Alceste Almeida
Antonio Feijão
Betinho Rosado CPFL)
Félix Mendonça (PTB)
Marcos Lima

Gervásio Silva
Gilberto Kassab
José Carlos Aleluia
Moreira Ferreira
Pedro Pedrossian

Fernando Ferro
Luiz Sérgio
Professor Luizinho

PFL

PT

PPB

Edinho Bez
Luiz Piauhylino (PSDB)

Salatiel Carvalho
2 vagas

Eliseu Resende
Lael Varella

Pedro Bittencourt
Rafael Greca

1 vaga

Adão Pretto
Iara Bernardi

Virgílio Guimarães

Affonso Camargo
Almerinda de Carvalho
Cleuber Carneiro
Dr. Benedito Dias (PPB)
José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Ursicino Queiroz

Antonio Palocci
Dr. Rosinha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana
João Fassarella

Antonio Joaquim Araújo
Arnaldo Faria de Sá
José Unhares
Nilton Baiano

PT

PPB

Antônio Geraldo
Celcita Pinheiro

Costa Ferreira
I1defonço Cordeiro

José Mendonça Bezerra
Paulo Marinho

Ronaldo Calado
Wilson Braga

1 vaga

Arlindo Chinaglia
Luci Choinacki

Paulo Paim
Ricardo Berzoini

1 vaga

Eni Voltolini
Euler Ribeiro (PFL)

Iberê Ferreira
Oliveira Filho

José Janene
VadãoGomes

B. Sá (PSDB)
Ricardo Barros Alceu Collares

POT
Dr. Hélio



Airton Cascavel

Alceste Almeida
Anibal Gomes
Carlos Dunga

Francistônio Pinto
Hermes Parcianello

3 vagas

Miriam Reid
Olímpio Pires

Luiz Sérgio
Márcio Matos

Maria Do Carmo Lara
Nilson Mourao

Pedro Celso
Wellington Dias

JoãoTota
Nilton Baiano

Pedro Valadares (PSB)
Telmo Kirst

1 vaga

Coronel Garcia
Dr. Heleno

Narcio Rodrigues
Pastor Valdeci Paiva (PSL)

Paulo Feijó
Silas Câmara
Silvio Torres

Vittorio Medioli
3 vagas

Affonso Camargo
Antônio Carlos Konder Reis

JairoAzi
Leur Lomanto
Mussa Demes

Paulo Braga
Rubem Medina

1 vaga
PT

PFL

POT

PPS

PPB

Bloco (PMDB,PST,PTN)

Albérico Filho (PMDB)
Almir Sá
Glicon Terra Pinto (PMDB)
Philemon Rodrigues (PL)
Raimundo Santos (PFL)

Pedro Celso (PT)

Luis Eduardo
1 vaga

Carlos Santana
Damião FeJiciano (PMDS)
Femando Marroni
João Coser
Marcos Afonso
Teima De Souza

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11
Telefones: 318-69871 6990/7004/7007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Presidente: Barbosa Neto (PMDB)
1l! Vice-Presidente:Pedro Femandes (PFL)
22 Vice-Presidente: Chiquinho Feitosa (PSDB)
32 Vice-Presidente: João Ribeiro (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco PSOB,PTB

Alberto Mourão
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Eunício Oliveira
João Henrique
José Chaves
Olavo Calheiros
Waldir Schmidt

Aloizio Santos
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Duilio Pisaneschi
Feu Rosa
Mário Negromonte
Pedro Chaves (PMDB)
Roberto Rocha
Romeu Queiroz
Sérgio Barros
Sergio Reis

Aracely De Paula
Eliseu Resende
IIdefonço Cordeiro
João Ribeiro
Neuton Lima
Oscar Andrade
Pedro Femandes
1 vaga

Suplentes

Fax: 318-2156

1 vaga

Pedro Eugênio

Pedro Eugênio

Agneto Queiroz
Luiza Erundina

Arthur Virgmo
José MJlitão
Lúcia Vânia

Narcio Rodrigues
RodrigoMaia

2 vagas

EdinhoBez
Geovan Freitas

tédio Rosa
Júlio Delgado

Osvaldo Biolchi
1 vaga

Carlos Santana
Femando Marroni

José Pimentel

Eurípedes Miranda

Amaldo Faria de Sá
Hugo Biehl
João Tota

Almerinda de Carvalho
Expedito Júnior

João Ribeiro
1 vaga

Roland Lavigne

PT

PFL

POT

PPB

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Vivaldo Barbosa

Serafim Venzon

PPS
Angela Guadagnin (PT)

Secretário: Eloízio Neves Guimarães
Local: Anexo li. Sala 155-A
Telefones: 318-7016 à 7021

Bloco (PSB,PC do B)

Bloco (PL, PSL)

Armando AbRio (PMDB)

Herculano Anghinetti
Pedro Corrêa
Ricardo Barros

Laire Rosado
Paulo de Almeida (PPB)
Paulo Paim (PT)
Paulo Rocha (PT)
2 vagas

DjalmaPaes
Jandira Feghali

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
1l! Vice-Presidente: Nilton Capixaba (PTB)
2l! Vice-Presidente: Medeiros (PFL)
3l! Vice-Presidente:
Titulares

Avenzoar Arruda
Babá
Jair Meneguelli

José Carlos Vieira
José Múcio Monteiro
Luciano Castro
Medeiros
Wilson Braga

Alexandre Santos
Fátima PeJaes
Jovair Arantes
Marcus Vicente
Nilton Capixaba
Pedro Henry
Ricardo Rique

Bloco (PSB, PCdoB)

Vanessa Grazziontln

Bloco (PL, PSL)

Eduardo Campos (PSB)

1 vaga

Cabo Júlio

Gonzaga Patriota

Eujácio Simões

Edinho Araújo

Bloco (PSB,PCdoB)

Bloco (PL,PSL)

PPS

Jandira Feghali

De Velasco

Airton Cascavel



Bloco (PSB,PCdoB)
Evandro Milhomen José Antonio Almeida

Bloco (PL,PSL)

Secretário: Ruy Omar Prudêncio da Sibia
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6973 à 6976

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Evandro Milhomen (PSB)
12 Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
22 Vice-Presidente: Raimundo Santos (PFL)
32 Vice-Presidente: Jorge Costa (PMDB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSOB.PTB)

Secretário: James Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6998/6999 e 6970

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
12 Vice-Presidente: Vittorio Medioli (PSDB)
22 Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
32 Vice-Presidente: Neiva Moreira (PDT)

Suplentes

FAX: 318-2125

Celso Russomanno
Edmar Moreira

Pedro Corrêa
Roberto Balestra

1 vaga

Eduardo Jorge
José Dirceu

José Genuíno
Marcelo Déda
Pedro Wilson

Abelardo Lupion
Aracely de Paula

Jorge Khoury
Lavoisier Maia
Luciano Castro

Luciano Pizzatto
Manoel Castro

Máno Assad Júnior
Vilmar Rocha

Augusto Franco
Bonifácio de Andrada

Celso Giglio
Feu Rosa

João Castelo
José Carlos Elias

Ricardo Rique
Silvio Torres

Vicente Arruda
Vicente Caropreso

Zulaiê Cobra

Antonio Feijão
Edson Andrino

Femando Gabeira (PV)
Gessivaldo Isaias

Jorge Pinheiro
Mattos Nascimento

Moacir Micheletto
Paulo Lima

1 vaga

PT

PFL

POT

PPB

Ayrton Xerez

Júlio Redeckek (PP8)

Dr. Heleno (PSDB)

PHS

Pf>S

Femando Zuppo
Wanderley Martins

810co (PSB,PCdoB)
Manoel Salviano (PSDB)
Ricardo Ferraço (PSDB)

Bloco (PL,PSL)

Roberto Argenta

Titulares

Aldo Rebelo
Pedro Valadares

Airton Dipp
Neiva Moreira

Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Anexo 11
Telefones: 318-8266/6992 à 6996

Cabo Júlio

Alberto Fraga
De Velasco (PSL)
Elcione Barbalho
Fernando Diniz
Lamartine PoseUa
Mário de Oliveira
Paulo Kobayashi (PSDB)
Synval Guazzelli
1 vaga

Bloco (PSOB,PTB)
Antonio Carlos Pannunzio
Arnon Bezerra
Arthur Virgilio
Clovis Volpi
Coronel Garcia
José Carlos Martinez
José Teles
Luiz Carlos Hauly
Magno Malta
Paulo Mourão
Vittorio Medioli

Milton Temer
Nilmário Miranda
Paulo Delgado
Virgilio Guimarães
Waldomiro Fioravante

Bloco (PMDB,PST,PTN)

João Herrmann Neto

Aldir Cabral (PSDB)
Cunha Bueno
Haroldo Lima (PCdoB)
Jair Bolsonaro
Welinton Fagundes (PSDB)

Aroldo Cedraz
Átila Lins
Claudio Cajado
Francisco Rodrigues
Joaquim Francisco
José Lourenço
José Thomaz Nonó
Leur Lomanto
Werner Wanderer

Agnaldo Muniz

Luiz Fernando
Salomão Cruz

José Pimentel
Valdir Ganzer

Wellington Dias

Badu Picanço
João Castelo

Marinha Raupp
Nilson Pinto
Pedro Henry
Sérgio Reis

Euler Ribeiro
João Ribeiro
KátiaAbreu

Sérgio Barcellos
1 vaga

José Aleksandro

Giovanni Queiroz

Confúcio Moura
Mário De Oliveira

Rainel Barbosa
2 vagas

PPS

Dr. Benedito Dias
Vanessa Grazziotin (PCdoB)

POT

PT

Euripedes Miranda

Átila Lins
Luciano Castro
Raimundo Santos
Vic Pires Franco
Zila Bezerra

PFL

PPB

Robierio Araújo

Márcio Bittar

Bloco (PMOB,PST,PTN)
E/cione Barbalho
Jorge Costa
Jurandil Juarez
Teté Bezerra
Udson Bandeira

Babá
Marcos Afonso
Paulo Rocha

Anivaldo Vale
Josué Bengtson
Nilton Capixaba
Renildo Leal
Ricarte de Freitas
Sérgio Carvalho



COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA

CONSTITUCIONAL N2 618, DE 1998 QUE
"ACRESCE INCISO AO ART. 20 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (INCLUI ENTRE OS
BENS DA UNIÃO O PATRIMÔNIO GENÉTICO)

Proposião: PEC 618/98 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
12 Vice·Presidente: Francistônio Pinto (PMDB)
22 Vice·Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
32 Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSDB)
Titulares Suplentes

Bloco PSDB • PTB

BIco PMDB • PST • PTN

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

Barbosa Neto
Edinho Bez

Gastão Vieira
José Chaves

Waldemir Moka
2 vagas

Fax: 318-2140

Clementino Coelho

Betinho Rosado
Cleuber Cameiro

Deusdeth Pantoja
José Carfos Aleluia

Manoel Castro
Paudemey Avelino
Pedro Pedrossian

Wilson Braga

Pastor Valdeci Paiva

PMOB

PPS

Ayrton Xerêz

PHS

Bloco· PL • PSL

Eliseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Pedro Femandes
Roberto Brant
Ronaldo Caiado

Walfrido Mares Guia (PTB) 1 vaga
Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11 - Sala 165-B
Telefone: 318-7062/318-7061

Paulo José Gouvêa

Proposição: PEC 175/95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gennano Rigotto (PMDB)
12 Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
22 Vice-Presidente: AntOniO Palocci (PT)
32 Vice-Presidente: Romel Anlzio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

Alberto Mourão
Antônio do Valle
Annando Monteiro
Germano Rigotto
José Prlante
Luiz Bittencourt
Paulo Lima

Félix Mendonça
Féu Rosa

Léo Alcântara
Marinha Raupp
Rafael Guerra

Renildo Leal
2 vagas

Elcione Barbalho
Moacir Micheletto

-5 vagas

Gervásio Silva
Jairo Azi

Joel Hollanda
José Carfos Coutinho

Medeiros
Paulo Marinho
Zezé Perrella

PFL

Cláudio Cajado
Euler Ribeiro
Francisco Rodrigues
Gerson Gabrielli
Moreira Ferreira
Raimundo Santos
Sérgio Barcellos

B.Sá
Femando Gonçalves
Max Mauro
Nilson Pinto
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
X/co Graziano

Carfos Dunga
Francistônio Pinto
Glycon Terra Pinto
Jorge Costa
Luiz Bittencourt
Remi Trinta
Saraiva Felipe

Adão Pretto
Femando Ferro
Padre Roque
Valdeci Oliveira

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biel

PT

João Grandão
Marcos Afonso

2 vagas

PPB

Augusto Nardes
Jonival Lucas Júnior (PFL)

1 vaga

Antonio Kandir
José Militão
Lúcia Vânia
Luiz Carfos Hauly
Mareio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço

Antonio Palocci
Milton Temer
Ricardo Berzoini
1 vaga

PSOB

PT

Alberto Goldman
Anivaido Vale

Antonio Cambraia
Inaldo Lertão

Manoel Salviano
Silvio Torres

1 vaga

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana

João Fassarella
Virgílio Guimarães

POT

Pompeo de Mattos

Vanessa Grazziotin

Femando Coruja

Bloco· PSB· pedeS

1 vaga

Fetter Júnior
João Pizzolattí
Romel Anizio
Sampaio Dória (PSDB)

PPB

Eliseu Moura
Gerson Peres

2 vagas



Bloco PL· PST • PMN • PSO • PSL

Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Secretária: Ang~lica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: serviçofcomissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318· 7/8418 Fax: 318-8418

(*)COMISS, O PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO

Proposição: RCP 1/99 Autor: Moroni Torgan e Outros
Presidente: Magno Malta (PTB)
12 Vice·Presidente: Elcione Barbalho (PMOB)
22 Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
32 Vice·Presidente:
Relator: Moroni Torgan (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco PSB • PCdoB

Giovanni Queiroz Eurípedes Miranda
Bloco PSB • PCdoB

Evandro Milhmen Vanessa Grazziotin

Secretária: Carmem Guimarães Amaral
Local: Serviço de Com. Pariam. de Inq., Anexo li, S/139-B
Telefone:318-7054

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A OCUPAÇÃO DE
TERRAS PÚBLICAS NA REGIÃO AMAZÔNIA

Proposição: RCP 2199 Autor: Sérgio Carvalho e Outros
Presidente: Lucino Castro (PFL)
12 Vice-Presidente: Alceste Almeida (PMOB)
22 Vice·Presidente: Nilson Mourão (PT)
32 Vice·Presidente: Almir Carvalho (PSDB)
Relator: Sérgio Carvalho (PSOB)
Titulares Suplentes

Babá
Paulo Rocha

João Tota
Salomão Cruz

Expedito Júnior
Sérgio Barcellos

Zila Bezerra
PT

José Aleksandro

POT

PHS
Francisco Rodrigues (PFL)

PPB

Bloco PL • PSL

PFL

Jorge Costa
Marcos Afonso (PT)

Osvaldo Reis

Bloco PSOB • PTB
Badu Picanço

Max Rosenmann
Nicias Ribeiro

Nilton Capixaba
Bloco PMOB • PST • PTN

Renildo Leal (PTB)

Robério Araújo

Almir Sá
Luiz Fernando

~irton Cascavel (PPS)
Atila Lins
Luciano Castro

Nilson Mourão
Valdir Ganzer

Josué Bengtson
Nilson Pinto
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Alceste Almeida
Antonio Feijão
Confúcio Moura

Celso Gigl\o
Eduardo Pa/ils

Sérgio Miranda

Confúcio Moura
3 vagas

Enio Bacei
Fernando Zuppo

Antônio Jorge (PTB)
Celcita Pinheiro

Silas Câmara (PTB)
1 vaga

PFL

POT

PTB

PMOB
Elcione Barbalho
Pompeu de Mattos (POT)
Waldemir Moka
1 vaga

Eber Silva (POT)
Laura Cameiro
Reginaldo Germano
Robson Tuma

Eurípedes Miranda
1vaga

Félix Mendonça,
Walfrido Mares Guia

Eduardo Campqs

Bloco PL· PST • PMN • PSO - PSL

Cabo Júlio Pastor Valdeci Pa,iva

PSOB
Moroni Torgan (PFL) Coronel Garcia
Sebastião Madeira Pedro Canedo
1 vaga Sérgio Reis

PT
Femando Ferro MárcioM~oS
Nelson Pellegrino Padre Ro ue

PPB
Celso Russomanno Jonival Lucas Júnior (P!rL)
Nilton Baiano JoséJan ne

PTB
Magno Malta RenildoLaal

Wanderley Martins

Paulo Baltazar

PDT

Bloco PSB • PCdoB

1 v~ga

José Antonio

Secretário: Erles Jannes Costa Gorini
Local: Anexo li, sala 151-B
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO N2 203, DE 1995,
QUe "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 12 DO ART.

222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
SUP$IMINDO-SE O § 22 DO REFEIDO ARTIGO,

QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE EMPRESAS
JORNALíSTICAS E DE RADIODIFUSÃO
~ONORA E DE SONS E IMAGENS", E À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 455, DE 1997, "QUE DÁ NOVA REDAÇÃO

AO ART. 222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",
APENSADA ÀQUELA

Proposição: PEC 203/95 Autor: LaprovitaVieira e Outros
Presid~nte: Ayrton Xerêz (PPS)



Bloco PL • PST • PMN • PSD • PSL

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais. Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

Neiva Moreira Agnaldo Muniz (PPS)

Bloco PSB • PCdoB
Clementino Coelho (PPS) Jandira Feghali

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Proposição: Autor: Presidente
PreSidente: De Velasco (PSL)
12 Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMOB)
22 Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
32 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Aroldo Cedraz (PFL)

3 vagas

Aracely de Paula
Celcita Pinheiro

Ciro Nogueira
Luis Barbosa
Maluly Neto

Pedro Fernandes
Sérgio Barcellos

Gilmar Machado
José Genofno
Paulo Delgado

Vlrgmo Guimarães

Suplentes

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Antônio Jorge (PTB)
Jaime Martins

Caio Riela
Walfrido Mares Guia

Aécio Neves
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
lulaiê Cobra

PT

PFL

PTB

PDT

PPB

PSDB

PMDB

Gilberto Kassab
Paulo Braga

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais. Anexo 11. Sala 129-B
Telefone: 318-8434

ProposIção: PLP 9/99 Autor: Poder Executivo
Presidente:
12 Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
22 Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMOB)
32 Vice-Presidente: Or. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N2 9, DE 1999, QUE
"DISPÕE SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA
A INSTITUiÇÃO DE REGIME DE PREVID~NCIA

COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS
ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL E

PELOS MUNiCípIOS"

Geraldo Magela
João Paulo
Marcelo Déda
Professor Luizinho

Titulares

José Roberto Batochio Fernando Coruja
Bloco PSB • PCdoB

Pedro Valadares Ojalma Paes
Bloco PL • PST - PMN • PSD • PSL

De Velasco Lincoln Portela

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti
José Linhares

Albérico Filho
Alberto Mourão
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Aroldo Cedraz
Cesar Bandeira
Jaime Martins
Jairo Azi
JoeJ de Hollanda
NilmarRuiz
Paes Landim

Arthur Virgrlio
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Mareio Fortes
Nelson Marchezan
lulaié Cobra

Bispo WandervalBispo Rodrigues

12 Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
22 Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
32 Vice·Pr6sidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL
Arolde de Oliveira José Mendonça Bezerra
Euler Ribeiro Lavoisier Maia
Francisco Garcia Luciano Pizzatto
Joel de Hollanda Maluly Netto
José Ronaldo Pedro Pedrossian
Santos Filho Ronaldo Caiado
Vic Pires Franco Sérgio Barcellos

PMDB
Henrique Eduardo Alves 6 vagas
João Pinheiro
Luiz Bittencourt
Nelo Rodolfo
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim
1 vaga

PSDB
Anivaldo Vale Alberto Goldman
Ayrton Xerêz (PPS) Ff:lfllôndo Gab€,ira (PV)
José Thomaz Nonõ (PFL) Marisa Serrano
Lufs Eduardo (PDT) lenaldo Coutinho
Roberto Brant (PFL) 2 vagas
Vittorio MedioU

PT
Or. Rosinha Regis Cavalcante (PPS)
Gilmar Machado 3 vagas
Pedro Celso
Walter Pinheiro

PPB
Antonio Joaquim Araújo José Janene
Oliveira Filho Robério Araújo (PL)
Wagner Salustiano 1 vaga

PTB
Albérico Cordeiro Iris Simões
José Carlos Martinez 1 vaga

PDT



Jovair Arantes
Luiz Carlos Hauly

Nilo Coelho
Sampaio Dória
Xico Graziano

1 vaga

Antônio do Valle
Armando Monteiro

Euler Morais
Flávio Derzi
Milton Monti

1 vaga

João Grandão
José Pimentel
Luiz Mainardi
Milton Temer

Paes Landim
Robson Tuma

Jorge Wilson
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

Cesar Bandeira
IIdefonço Cordeiro

Marcondes Gadelha
Medeiros

Nice Lobão
Raimundo Santos

Robson Tuma

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Delfim Netto
Herculano Anghinetti

Márcio Reinaldo Moreira

PFL

PT

PTB

PPB

PSOB

PMDB

PMDB

Albérico Filho
Barbosa Neto
Domiciano Cabral

Almerinda de Carvalho
Átila Lins
Courauci Sobrinho
Gervásio Silva
Leur Lomanto
Luis Barbosa
Neuton Lima

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

Coriolano Sales
EdinhoBez
Nelson Proença
Paulo Lima
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho

POT
Enio Bacci Pompeo de Mattos

Bloco PL • PST· PMN • PSO • PSL
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Bloco PSB • PCdoB
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

EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nl! 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALíNEA

"E" DO INCISO 11 DO § 52 DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Proposição: PEC 374/96 Autor: Senado Federal
Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
12 Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2º Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
3º Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Relator: Neuton Lima (PFL)
Titulares Suplentes

Roberto Brant
Rubem Medina

Geraldo Magela
João Coser
Ricardo Berzoini
Wellington Dias

Eduardo Paes
Rodrigo Maia

Antonio Cambraia
Antonio Candir
Danilo de Castro
Manoel Salviano
Narcio Rodrigues
Veda Crusius

Suplentes

Corauci Sobrinho
João Ribeiro

José Carlos Coutinho
Luciano Pizzatto

Manoel Castro

PFL
Jorge Khoury
José Lourenço
Marcondes Gadelha
Paudemey Avelino
Pedro Bittencourt

Bloco PSB· PCdoB
Djalrna Paes Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL • PST • PMN • PSD • PSL
Marcos de Jesus (PSDB) Remi Trinta
Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/169-B
Telefone: 318·7060

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 CRIAÇÃO,

RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
12 Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
22 Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
32 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Edinho Bez (PMDB)
Titulares

Paulo Marinho João Ribeiro
Paulo Octávio Mauro Fecury
Robson Tuma Raimundo Santos
Ursicino Queiroz VilmarRocha
Wilson Braga 1 vaga

PMOB
Gustavo Fruet Albérico Filho
Milton Monti JoãoColaço
Norberto Teixeira 4 vagas
Osvaldo Biolchi
Pedro Chaves
Wilson Santos

PSOB
Anivaldo Vale José de Abreu (PTN)
Helenildo Ribeiro Maria Abadia
João Castelo Paulo Mourão
Max Rosenmann 3 vagas
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

PT
Antonio Palocci Ângela Guadagnin
Or. Rosinha Jair Meneguelli
Fernando Ferro Márcio Matos
Gilmar Machado 1 vaga

PPB
Antonio Joaquim Araújo Robério Araújo (PL)
Nilton Baiano Yvonilton Gonçalves
1 vaga 1 vaga

PTB
Celso Giglio Chico da Princesa (PSDB)
Max Mauro Walfrido Mares Guia

POT
Alceu Collares Dr. Hélio



COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A APLICAÇÃO
IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDO DE

INVESTIMENTO DO NORDESTE - FINOR

Bloco PSB - pedoB

Vanessa Grazziotin Evandro Milhomen
Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Serviço de CPI, Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-7058

PPB

Almir Sá Airton Cascavel (PPS)
Oliveira Filho Yvonilton Gonçalves

PTa

Renildo Leal JosuÉl Bengtson

POT

Agnaldo Muniz (PPS) Fernando Zuppo

Gustavo Fruet 3 vagas
2 vagas

PSOB
André Benassi Alexandre santos
Helenildo Ribeiro Léo Alcântara
João Castelo Zenaldo Coutinho
Nelson Otoch 3 vagas
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

PT
Marcelo Déda 4 vagas
3 vagas

PPB

Ary Kara Arnaldo Faria de Sá
Augusto Farias Eurico Miranda
Gerson Peres 1 vaga

PTB

Nelson Marquezelli Max Mauro
1 vaga Nilton Capixaba

POT

Enio Bacci Coriolano Sales (PMDB)

Bloco PSB· pedoB

José Antonio Djalma Paes

B.Sá
Nicias Ribeiro

Dr. Rosinha
Marcos Afonso

PT

Sebastião Madeira
Zenaldo Coutinho

João Grandão
Padre Roque

Bloco PL.· PST· PMN • PSO - PSL.

Bispo Wanderval Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo"
Telefone: 318-8428

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A ATUAÇÃO DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO íNDIO - FUNAI

Proposição: RCP 13195 Autor: Elton Rohnelt e Outros
Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente:
Relator: Antonio Feijão (PST)

Titulares Suplentes

PFL.

Proposição: RCP 16/95 Autor: Dep. José Pimentel e Outros

Presidente: José Thomaz Nonô (PFL)
12 Vice-Presidente: Chiquinho Feitosa (PSDB)
22 Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
32 Vice-Presidente:
Relator: Múcio Sá (PMDB)
Titulares Suplentes

Bloco PMOB· PST - PTN

Armando Monteiro
MúcioSá
Olavo Calheiros

Francisco Garcia
Francisco Rodrigues
Luciano Castro
Raimundo Santos

Alceste Almeida
Jorge Costa
1 vaga

Antonio Feijão (PST)

PMOB

PSOB

IIdefonço Cordeiro
João Ribeiro
Luis Barbosa

Sérgio Barcellos

Jurandil Juarez
Osvaldo Reis
Teté Bezerra

Badu Picanço

Bloco PSOB - PTB

Augusto Franco
Chiquinho Feitosa
João Almeida
Sérgio Guerra

PFL

César Bandeira
José Khoury
José Thomaz Nonõ

PT
Avenzoar Arruda
José Pimentel

PPB

Pedro Corrêa
Antonio Joaquim Araújo

Antonio Cambraia
Carlos Batata

Sérgio Reis
José Cartos Elias

Armando Abílio
Pinheiro Landim

1 vaga

Ciro Nogueira
Costa Ferreira
Wilson Braga

Fernando Ferro
Wellington Dias

Cleonâncio Fonseca
1 vaga



POT Bloco PL • PSL

Olímpio Pires Neiva Moreira Robério Araújo Philemon Rodrigues

PV

Pedro Eugênio (PPS) Regis Cavalcante (PPS)
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Anexo 11, sala 151·B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A INCIDêNCIA DE

MORTALIDADE MATERNA NO BRASIL
Proposição: RCP 22196 Autor: Fátima Pelaes e Outros
Presidente: Fátima Pelaes (PSDB)
12 Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PFL)
22 Vice-Presidente: Iara Benardi (PT)
32 Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PPB)
Relator: Elcione Barbalho (PMDB)
Titulares Suplentes

Bloco PSOB • PTB

Bloco PMOB • PST - PTN

PFL
Fátima Pelaes
Maria Abadia

Max Rosenmann
Nilson Pinto

2 vagas

Hermes Parcianello
João Mendes

Rainel Barbosa
3 vagas

Francisco Rodrigues
Jaime Martins

Maluly Netto
Moreira Ferreira

Nilmar Ruiz
Paulo Marinho

Roland Lavigne

PFL

PSOB

PMOB
Ana Catarina
Aníbal Gomes
João Magalhães
José índio
Norberto Teixeira
1 vaga

Ademir Lucas
Antonio Feijão (PST)
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Zulaiê Cobra

José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Pedro Bittencourt
Sérgio Barcellos
VilmarRocha
Zezé Perrela
Zila Bezerra

PPS

Edinho Araújo Regis Cavalcante

Secretário (a): Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo 11, Sala 151·B
Telefone: 318-7066/318-7055

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 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 89/95 Autor: Nicias Ribeiro e Outros
Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
12 Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
22 Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
32 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)
Titulares Suplentes

Haroldo Lima

Eujácio Simões

Celcita Pinheiro
Laura Camiro

1 vaga

Júlio Delgado
Marcelo Barbieri

1 vaga

Eduardo Barbosa
Flávio Arns

Marisa Serrano
Veda Crusius

Bloco· PL, PSL

Bloco PSB • PCdoB

Ana Catarina
Elcione Barbalho
Geovan Freitas

Almeida de Jesus

Eduardo Campos

Almerinda de Carvalho
KátiaAbreu
Nice Lobão

Fátima Pelaes
Lídia Quinan
Maria Abadia
Marinha Raupp

Angela Guadagnin
Iara Bemardi

PT

Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha

Geraldo Simões
WelJington Dias
2 vagas

PT
4 vagas

POT
Eber Silva Pompeo de Mattos

Bloco PSB - pedoB
Pedro Eugênio (PPS) 1 vaga

Alcione Athayde
Dr. Benedito Dias

Miriam Reid

Jandira Feghali

PPB

Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

POT

Dr. Hélio

Bloco PSB • PCdoB

Teima de Souza (PT)

Cunha Bueno
João Pizzolatti
1 vaga

Celso Giglio
Max Mauro

PPB

PTB

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Biehl

Romel Anizio

Renildo Leal
1 vaga



Bloco PL • PST· PMN • PSD • PSL

Almeida de Jesus Remi Tri~ta
PV

Telmo Kirst

PDT

Regis Cavalcante (PPS) Airton Cascavel (PF/S)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especi~is, Anexo li, Sala 168-A
Telefone: 318-8428 Fax: 318-21140

COMISSÃO ESPECIAL DESrlNADA A PROFERIR
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Ni 98, DE 1999, QUE "ALTERA O ART. 30 PARA

ACRESCENTAR INCISO CONFERINDO
COMPETêNCIA AO MUNIC(PIO PARA

DETERMINAR ATRIBUiÇÕES DE
VICE~PREFEITO"

Bloco PMDB, PST, PTN

1 vaga

1 vaga

EberSilva

Marcos Cintra

6 vagas

André Ben,assi
Feu ~osa

José MBitão
Nelson otoch

2 vagas

Agnaldo Muniz

Antônio Geraldo
Cesar Bandeira

Francisco Garcia
Paeslandim

Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Wemer Wanderer

PV

PPS

PSDB

PMDB

Bloco PL, PSL

Bloco PSB, PC do B

Femando Zuppo

Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ripardo Izar
Rita Camata
Synval Guazzelli

~I~xandre Santos
~nifácio de Andrada
H~lenildo Ribeiro
l$ldo Leitão
João Castelo
Vicente Arruda

Almeida de Jesus

Haroldo Lima

Dr. Evilásio (PSB)

Rubens Furlan

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318·8430 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE
AS EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI Ni 634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"
Proposição: PL 634175 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Castelo (PSDB)
1° Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
2" Vice-Presidente: Iara Bemardi (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)
TItulares Suplentes

PFL
AntOnio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Jaime Martins
José Ronaldo
Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza

Suplentes

Alberto Mourão
Cezar Schirmer

Gessivaldo Isaias
3 vagas

Adauto Pereira
Gilberto Kassab

José Carlos' Vieira
NilmarRuiz

Pedro Pedrpssian
Zila Bezerra

4/vagas

Autor: Femando Zuppo
e Outros

PT

PFL

Bloco PSDB, PTB

Antonio Carlos Pannunzio
Danilo de Castro

IrisSim6es
José Carlos Elias

Jutahy Junior
Narcio Rodrigues

Saulo Pedrosa
Silvio Torres

Avenzoar Arruda
João Magno
José Machado
Márcio Matos

Aracely de Paula
Euler Ribeiro
Joaquim Francisco
Jonival Lucas Junior
Paulo Braga
Vic Pires Franco

Coriolano Sales
Gustavo Fruet
João Matos
Júlio Delgado
Mauro Benevides
Nair Xavier Lobo

Proposição: PEC 98/99

Alex Canziani
Augusto Franco
Caio Riela
Celso Giglio
José Teles
Raimundo Gomes de Matos
Roberto Rocha
Sérgio Reis

Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
10 Vice-Presidente: Alex Canziani (PSDB)
2° vrce-Presidente: João Magno (PT)
30 Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Joaquim Francisco (PFL)
Titulares

Antonio Joaquim araújo
Simão Sessim

PPB

$ vagas

Iara Bernardi
Marcelo Déda
Marcos RoIim
1.vaga

PT
Femando Ferro
Geraldo Magela

José Pimental
Waldir Pires



Bloco PSB· PCdoB

José Antonio Aldo Rebelo

Augusto Nardes
Edmar Moreira
Wagner Salustiano

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

José RO!Jerto Batochio

PPB

PTB

POT

Celso Russomanno
2 vagas

Caio Riela
Femando Gonçalves

Coriolano Sales (PMOB)

Rubem Medina
Vic Pires Franco

Adão Pretto
Jorge Bittar
Professor Luizinho
Walter Pinheiro

Cunha Bueno
Eliseu Moura
Wigberto Tartuce

PT

PPB

POT

Paulo Marinho
Zezé Perrella

4 vagas

Celso Russomanno
Yvonilton Gonçalves

1 vaga

Bloco PL • PST· PMN • PSO • PSL Or. Hélio Lufs Eduardo

PPS
Ayrton Xerêz Airton Cascavel

Secret~rio: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sbla 165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECE~ AO

PROJETO DE LEI N2 1.483, DE 199~, QUE
"INSTITUI A FATURA ELETRÔNICA E

A ASSINATURA DIGITAL NAS
TRANSAÇÕES DE COM~RCIO ELETRÔNICO"

Proposição: PL 1.483/99 Autor: Or. Hélio
Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
1Q Vice-Presidente:
2Q Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
3Q Vice-Presidente: Wigberto Tartude (PPB)
Relator: Julio Semeghini (PSOB)
Titulares Suplentes

Bloco PSOB, PTB

PFL

Bloco PMOB, PST, PTN
Hermes Parcianello
Jorge Costa
Jorge Pinheiro
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Nelson Proença
Pinheiro Landim

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-6874

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Proposição: PEC 20/95 Autor: Eduardo Jorge e Outros
Presidente: Rita Camata (PMDB)
1Q Vice-Presidente: Leur Lomanto (PFL)
2Q Vice-Presidente:
3Q Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSOB)
Titulares Suplentes

Custódio Mattos

Cezar Schirmer
Germano Rigotto

4 vagas

Antônio Geraldo
Aroldo Cedraz

Cesar Bandeira
Expedito Júnior

Francisco Coelho
IIdefonço Cordeiro

Sérgio Barcellos

1 vaga

Pastor Valdeci Paiva

Pedro Eugênio

Marcos Rolim (PT)

PV

PPS

PFL

PSDB

PMOB

Bloco PL, PSL

Bloco PSB, PC do B
Or. Evilásio

Marcos Cintra

Emerson Kapaz

Darcfsio Perondi
Edison Andrino
Elcione Barbalho
Luiz Bittencourt
Rita Camara
Zaire Rezende

Adolfo Marinho

Fernando Gabeira

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Cameiro
Leur Lomanto
Paes Landim
Paulo Magalhães
VilmarRocha

7 vagas

João Caldas

IrisSimões
Luiz Ribeiro

Mareio Fortes
Maria Abadia

Nelson Marquezelli
Paulo Kobayashi
Romeu Queiroz

Zenaldo Coutinho

Francisco Rodrigues
Joel de Holanda

José Carlos Vieira
Moroni Torgan

NilmarRuiz

Arolde de Oliveira
Corauci Sobrinho
Gerson Gabrielli
Luciano Pizzatto
Paulo OCtávio

Linceln Portela

AJex Canziani
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Narcio Rodrigues
Ricardo Ferraço
Rodrigo Maia
Salvador Zimbaldi
Walfrido Mares Guia



Bonifácio de Andrada
Cartos Mosconi
Luiz Cartos Hauly
Maria Abadia
Paulo Kobayashi

João Paulo
José Genoíno
Marcelo Déda
Milton Temer

Cunha Bueno
Fetter Júnior
Nelson Meurer

Duilio Pisaneschi
Eduardo Seabra

Neiva Moreira

Feu Rosa WelJington Dias
João Almeida PPB
Mareio Fortes Ary Kara João Tota

Ricardo Ferraço 1 vaga 1 vaga
Saulo Pedrosa

PT PTB
Eduardo Jorge

Duilio Pisaneschi 1 vaga3 vagas
POT

Dr. Hélio Fernando Zuppo
PPB

Augusto Nardes Bloco PSB· PCdoB
Júlio Redacker

Nelo Rodarfo (PMDB) Gonzaga Patriota 1 vaga

PTB Bloco PL • PST - PMN - PSO - PSL
Fernando Gonçalves Lincoln Portela João Caldas

Magno Malta
Secretária: Edla Calheiro Bispo

POT Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
1 vaga Telefone: 318-7062/7061 Fax: 318-2140

Bloco PL - PST - PMN • PSO· PSL
Bispo Wanderval Paulo José Gouvêa

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI NR 9.503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

Proposição: Requerimento Autor: José Cartos Aleluia
Presidente: Ary Kara (PPB)
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
22 Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
32 Vice-Presidente: Coronel Garcia (PSDB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco PSB - PCdoB COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO

DE LEI NR 3.561, DE 1997,
QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO

DO IDOSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL 3.561/97 Autor: Paulo Paim
Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Artindo Chinaglia (PT)
32 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Titulares .1 Suplentes

Osvaldo Biolchi
6 vagas

Cartos Mosconi
Eduardo Seabra

Flávio Ams
Saulo Pedrosa

4 vagas

Celcita Pinheiro
Expedito Júnior

Joel de Hollanda
KátiaAbreu

Lavoisier Maia
Luis Barbosa

Roland Lavigne

Bloco PSOB, PTB

PFL
A1merinda de Carvalho
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Medeiros
Morooi Torgao
Nice Lobão
Ursicino Queiroz

Eduardo Barbosa
Fátima Pelaes
Lídia Quinan
Lúcia Vânia
Maria Abadia
Max Mauro
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos

Bloco PMOB, PST, PTN
Coriolano Sales
Darcísio Perondi
Euler Morais
João Matos
Silas Brasileiro
Teté Bezerra
Themí~oclesSampaio

1 vaga

Pedro Valadares

José Cartos Vieira
Oscar Andrade

Wilson Braga

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho

1 vaga

PV

PFL

PMOB

Haroldo Lima

Fernando Gabeira

Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho

Couraci Sobrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Coronel Garcia

Pedro Wilson

PSOB

PT

Zulaiã Cobra
2 vagas

2 vagas

PT

Artindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Luiz Mainardi
Maria do Carmo Lara

Carlito Merss
Geraldo Magela

Paulo Paim
Wellingtoo Dias



Arnaldo Faria de Sá
Celso Russomanno
José Unhares

PPB

Antonio Joaquim Araújo
2 vagas

Nair Xavier Lobo
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho
Themístocles Sampaio
Zé Gomes da Rocha

5 vagas

POT PFL

Fernando Coruja

DjalmaPaes

Or. Hélio

Bloco PSB, PC do B

1 vaga

Bloco PL, PSL

Aroldo Cedraz
Gilberto Kassab
João Ribeiro
Lael Varella
Moroni Torgan
Ronaldo Caiado
Sérgio Barcellos

Ciro Nogueira
José Carlos Coutinho

José Carlos Vieira
José Mendonça Bezerra

Pedro Bittencourt
Pedro Pedrossian
Ursicino Queiroz

Lincoln Portela Robério Araújo PT

Rubens Bueno

PPS

1 vaga

Eduardo Jorge
Jair Meneguelli
João Paulo
Paulo Rocha

Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha

Valdeci Oliveira
1 vaga

1 vaga

Miriam Reid

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Cleonâncio Fonseca

POT

PPB

PPS

1 vaga

Rubens Furlan

Bloco PL, PSL

Marcos de Jesus (PSDB)

Bloco PSB, PC do B

PHS
Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Emerson Kapaz

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo li - Sala 165-B
Telefone: 318·8790 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI Nº 4.376, DE

1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA
A FALENCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E

A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA

PELAS LEIS COMERCIAIS,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL 4.376/93 Autor: Poder Executivo
Presidente: ChiCO da Princesa (PSDB)1º Vice·Presidente:
2º Vice-Presidente: Waldomiro Fioravante (PT)
3º Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PMDB)
Titulares Suplentes

Pedro Valadares

Roberto Balestra
Salomão Cruz
Yvonilton Gonçalves

Pastor Valdeci Paiva

Fernando Coruja

1 vaga

Suplentes

Alexandre Santos
Dr. Heleno

Fátima Pelaes
Lúcia Vânia

Paulo Mourão
Walfrido Mares Guia

2 vagas

Autor: Eduardo Jorge e
Fernando

PHS

Bloco PMOB, PST, PTN

Roberto Argentina

Secretário (a): Cily Montenegro
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165·B
Telefone: 318·70576

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI
Nl! 2.186, DE 1996, DOS SENHORES

DEPUTADOS EDUARDO JORGE, FERNANDO
GABEIRA E OUTROS, QUE "DISPÕE SOBRE A

SUBSTITUiÇÃO PROGRESSIVA DA
PRODUÇÃO E DA COMERCIALIZAÇÃO DE

PRODUTOS QUE CONTENHAM
ASBESTO/AMIANTO E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS"

Bloco PSOB, PTB

Proposição: PL 2.186/96

Gabeira
Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
1º Vice·Presidente: Lídia Quinan (PSDB)
2º Vice·Presidente: João Paulo (PT)
3º Vice·Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: João Ribeiro (PFL)
Titulares

Airton Roveda
Jovair Arantes
Juquinha
Lidia Quinan
Marcus Vicente
Nelson Marquezelli
Pedro Canedo
Pedro Henry

Flávio Derzi
Marçal Filho

Luiz Bittencourt
Udson Bandeira Gerson Gabrielli

PFL

Adauto Pereira



'L&v ' .d Maia
': .:' I Demes
l"él<.. ,O Magalhães
PaUl, 'Jctávio
Rica- .la Fiuza
RUOe rn ~.1edina

1'1 n"nnque
c'Je.tu Mdgalhães
J,;,rge Alberto
~.~.l·c€'lo Barbiari
l.Isval....J Biolchi
\'.'alclir 3chmidt

Ademir Lucas
Chico da Princesa
Custódio Mattos
Jovair Arantes
Max Rosenmann
1 vaga

Arlindo Chinaglia
Jair Meneguelli
Luiz Mainardi
Waldomiro Fioravante

Ary Kara
Ibrahim Abi-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

Duilio Pisanaschi
1 vaga

Femé. '1do Coruja

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

PDT

Costa Ferreira
Expedito Júnior

IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa

Paulo Marinho
Zezé Perrella

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmânio Pereira
3 vagas

Anivaldo Vale
Nelson Otoch

Vicente Caropreso
Veda Crusius

2 vagas

José Machado
3 vagas

Almir Sá
José Janene

Simão Sessim

2 vagas

1 vaga

Aldir Cabral (PSDB)
Gervásio Silva
José Thomaz Nooõ
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Wilson Braga

Alberto Fraga
Hélio Costa
Jorge Pinheiro
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
1 vaga

Coronel Garcia
Marcus Vicente
Moroni Torgan (PFL)
Paulo Feijó
Zulaiê Cobra
1 vaga

Geraldo Magera
José Dirceu
Marcos Rolim
Nelson Pellegrino

Arnaldo Faria de Sá
Edmar Moreira
Pedro Corrêa

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

Francisco Coelho
Francisco Rodrigues

IIdefonço Cordeiro
Reginaldo Germano

Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Alberto Mourão
Mendes Ribeiro Filho

Synval Guazelli
3 vagas

Antonio Feijão (PST)
Amon Bezerra
Badu Picanço

Max Rosenmann
Zenaldo Coutinho

1 vaga

Carlos Santana
Fernando Marroni

Wellington Dias
1 vaga

Jair Bolsonaro
2 vagas

Bloco PSB - PCdoB

CiérTl' li no Coelho (PPS) 1 vaga

Luiz Antonio Fleury

Eurípedes Miranda
PDT

Roberto Jefferson

Wanderley Martins

Bloco PL - PST • PMN • PSD - PSL

Rubens Bueno Pedro Eugênio
Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-8
Telefone: 318-7060 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N2 151, DE 1995, QUE "ALTERA
A REDAÇÃO DO INCISO 11 DO ART. 37 DO

PARÁGRAFO 72 DO ART. 144 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA

(SEGURANÇA PÚBLICA)

Proposição. PEC 151/95 Autor: Gonzaga Patriota e Outros
PreSloente: Aldlr Cabral (PSDB)
1;) Vice-PresIdente: Uno Rossi (PSDB)
2" Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
3º Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Titulares Suplentes

Bloco PL • PST • PMN • PSD - PSL

cabo Júlio Paulo José Gouvêa

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-8
Telefone.: 318·6874

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2639, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 52 DO ART.

14 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
4, DE 1999, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO §

52 DO ART. 14 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
RESTABELECENDO A INELEGIBILIDADE

PARA OS MESMOS CARGOS, NO PERfoDO
SUBSEQÜENTE, DO PRESIDENTE DA

PaUiC ,I :né Gouvêa

Abelardo Lupion

PPS

PFL

De Velasco

Adauto Ferreira

Gonzaga Patriota

Ayrton Xerêz

Bloco PSB· PCdoB

PPS

Agnelo Queiroz

Regis Cavalcante



Olímpio Pires 1vaga

Bloco PL • PST • PMN - PSD • PSL
Eujácio Simões Almeida de Jesus

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N2 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A

CRIAÇÃO DA AG~NCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE

TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL 1.615/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Henrique (PMDB)
12 Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
32 Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)
Titulares Suplentes

PPS

José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco PSB - PCdoB
Dr. Evilásio José Antonio

Bloco PL • PST • PMN • PSD • PSL
Almeida de Jesus Cabo Júlio

1 vaga

João Coser
Luiz Sérgio

Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

Barbosa Neto
Cezar Schirmer

Darcísio Perondi
Lamartine Posella

MúcioSá
Ricardo Izar

AlbériCO Cordeiro

Júlio Redecker
Telmo Kirst

1 vaga

Alex Canziani
Aloízio Santos

Feu Rosa
Mareio Fortes

Marcus Vicente
Nelson Marchezan

Edinho Araújo (PPS)

Átila Lins
Ciro Nogueira

Francisco Rodrigues
João Ribeiro

Joaquim Francisco
Luís Barbosa

1 vaga

PV

PT

PFL

PDT

PTB

PPB

PSDB

PMDB

Bloco PSB - PCdoB
Jandira Feghali

Carlos Santana
Pedro Celso
Teima de Souza
Wellington Dias

Alberto Goldman
Chico da Princesa
Mário Negromonte
Paulo Feijó
Romeu Queiroz
Sílvio Torres

Antônio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Pedro Chaves
1 vaga

Affonso Camargo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
IIdefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

Alcione Athaydp
,AlmirSá '
Ary Kara

i Dumo Pisaneschi
I

Regis Cavalcante ' Airton Cascavel (PPS)

Dr. Benedito Dias
Roberto Balestra

Vadão Gomes

Alberto Goldman
Carlos Batata
Léo Alcântra

Nelson Otoch
Sérgio Carvalho

1 vaga

Josué Bengtson

4 vagas

Hermes Parcianello
José fndio

Osvaldo Reis
3 vagas

Átila Lins
Gervásio Silva

IIdefonço Cordeiro
José Lourenço

José Mendonça Bezerra
Paudemey Avelino
Pedro Pedrossian

PT

PTB

POT

PPB

PSDB

PMDB

Márcio Bittar

Fernando Ferro
João Paulo
Milton Temer
Wellington Dias

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Luiz Fernando

Celso Giglio

Augusto Franco
Dr. Heleno
João Almeida
Jovair Arantes \
Silvio Torres
Vicente Arruda

REPÚBLICA, DOS GOVERNADORES DE
ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, DOS

PREFEITOS E DE QUEM HOUVER SUCEDIDO
OU SUBSTITUíDO NOS SEIS MESES

ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA
ÀQUELA (INELEGIBILIDADE)

Proposição: PEC 639/99 Autor: José Carlos Aleluia e Outros
Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
12 Vice-Presidente: Mattos Nascimento (PST)
22 Vice-Presidente: João Paulo (PT)
32 Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)
Titulares Suplentes

PFL

Affonso Camargo
Deusdeth Pantoja
José Rocha
Moreira Ferreira
Paulo Octávio
Roberto Brant
1 vaga

Gessivaldo Isaias
Jorge Alberto
Júlio Delgado
Mattos Nascimento (PST)
Norberto Teixeira
Paulo Lima

Secretário: Francisco Lopes
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-7066 Fax: 318·2140

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129·B
Telefone: 318-8431



Fernando Coruja 1 vaga

Bloco PL • PST • PMN • PSO • PSL
João Caldas Almeida de Jesus

Bloco PSB • PCdoB

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO NSl 136, DE 1999, QUE "DISPÕE
SOBRE A CONTRIBUiÇÃO PARA MANUTENÇÃO

DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS, DOS MILITARES DA
UNIÃO E DOS MILITARES DOS ESTADOS, DO

DISTRITO FEDERAL
E DOS TERRITÓRIOS"

Proposição: PEC 136/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
19 Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
212 Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
3g Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

POT
Eurípedes Miranda Femando Coruja

Bloco PL • PST· PMN • PSO • PSL
Almeida de Jesus Paulo José Gouvêa

Bloco PSB • PCdoB

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUIÇÃO NSl 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMUNERAÇÃO, SUBsíDIO, PROVENTO OU
PENSA0, APLiCÁVEL AOS TR~S PODERES

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"
Proposição: PEC 137/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1g Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
2'l Vice-Presidente: Fernando Marroni (PT)
3g Vice-Presidente: Jonival Lucas Júnior (PFL)
Relator: Vicente Arruda (PSDB)

Titulares Suplentes

Dr. EvilásioAlexandra Cardoso

PFL
Jaime Martins José Carlos Coutinho
João Ribeiro Nice Lobão
José Carlos Aleluia Oscar Andrade
José Thomaz Nonô Paulo Braga
Luciano Castro Robson Tuma
Medeiros Wilson Braga
Nilmar Ruiz 1 vaga

PMOB
Cezar Schirmer Marçal Filho
Gastão Vieira Osvaldo Blolchi
Hélio Costa Osvaldo Reis
Jorge Alberto Philemon Rodrigues (PL)
Jorge Wilson 2 vagas
Ricardo Izar

PSOB
Antonio Carlos Pannunzio Alexandre Santos
Helenildo Ribeiro Dr. Heleno
Léo Alcântara Jutahy Júnior
Raimundo Gomes de Matos Marcus Vicente
Saulo Pedrosa Nicias Ribeiro
Vicente Arruda 1 vaga

PT

Fernando Marroni Henrique Fontana
Geraldo Magela José Genofno
Marcelo Déda 2 vagas
1 vaga

PPB
Hugo Biel Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel Romel Anfzio
Jonival Lucas Júnior (PFL) Vvonilton Gonçalves

PTB
Celso Giglio Luiz Antonio Fleury
Walfrido Mares Guia Silas Câmara

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Ricardo Barros

Cláudio'Cajado
Expedito Júnio~

Francisco Coelho
Lael Varell~

Oscar Andrade
Pedro Fernandes

Werner Wanderer

Armando Abflio
Confúcio Moura

Salatiel Carvalho
3 vagas

Or. Rosinha
Henrique Fontana
Professor Luizinho

1 vaga

Antônio Jorge
Nelson Marquezelli

André Benassi
B.Sá

Fátima Pelaes
Mário Negrornonte

Pedro Henry
Ronaldo Cezar Coelho

PT

POT

FFL

PTB

PPB

PSOB

PMOB

Herculano Anghinetti
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

Alexandre santos
Carlos Mosconi
(naldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
Veda Crusius

Arlindo Chinaglia
Geraldo Simões
José Pimentel
Marcelo Déda

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Armando Monteiro
Darcfsio Perondi
Jorge Alberto
Nelson Proença
Osmânio Pereira
Osmar Serraglio

José Carlos Aleluia
Leur Lomanto
Lufs Barbosa
Medeiros
Mussa Demes
Neuton Lima
Roland Lavigne

PPS
Pedro Eugênio Edinho Araújo

secretário: Snvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061 Fax: 318-2140

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-7067 Fax: 318-2140

Jandira Feghali José Antonio

1 vaga

PPS

1 vaga



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR TODAS AS QUESTÕES
RELACIONADAS À VIOLÊNCIA E À

SEGURANÇA PÚBLICA NO PAís, QUE
PODERÁ, MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO

DE SEUS TRABALHOS, OFERECER
SUGESTÕES, INDICAÇÕES E ELABORAR

PROPOSiÇÕES DESTINADAS A MINIMIZAR
ESTE GRAVE PROBLEMA QUE AFLIGE A

SOCIEDADE BRASILEIRA
Presidente: Marcondes Gadelha (PFL)
12 Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
22 Vice-Presidente: Wellington Rocha (PT)
32 Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N9 294, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 19 DO ART. 54

DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" -

BATALHÃO SUEZ
Proposição: PEC 294/95 Autor: Sérgio Barcellos e Outros
Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
12 Vice-Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
22 Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
32 Vice-Presidente: Dino Fernandes (PSDB)
Relator: Jorge Wilson (PMDB)

Titulares Suplentes

Aldir Cabral Abelardo Lupion
Ciro Nogueira Antônio Geraldo
José Thomaz Nonô Corauci Sobrinho
Laura Carneiro Gervásio Silva
Marcondes Gadelha Mário Assad Júnior
Moroni Torgan Reginaldo Germano
Robson Tuma Werner Wanderer

PMOB
Alberto Mourão Jorge Pinheiro
JoãoColaço Nair Xavier Lobo
João Magalhães Philemon Rodrigues (PL)
Jorge Tadeu Mudalen 3 vagas
Pinheiro Landim I

1 vaga

PSOB
Coronel Garcia Mário Negromonte
Rafael Guerra Paulo Kobayashi
Roberto Rocha Sérgio Barros
Silvio Torres 3 vagas
Zulaiê Cobra
1 vaga

PT
Antonio Palocci José Pimentel
Marcos Afonso 3 vagas
Marcos Rolim
Wellington Dias

PPB
Ary Kara Edmar Moreira
Gerson Peres Jair Bolsonaro
Ibrahim Abi-Ackel Oliveira Filho

PTB
Luiz Antonio Fleury Fernando Gonçalves
Roberto Jefferson José Carlos Martinez

POT
Neiva Moreira Wanderley Martins

Bloco PSB • PCdoB
Dr. Evilásio Jandira Feghali

Bloco PL • PST • PMN • PSO· PSL
Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Laura Carneiro
Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
1 vaga

Alceste Almeida
Carlos Dunga
Edison Andrino
Jorge Wilson
Marcelo Barbleri
1 vaga

Coronel Garcia
Dino Fernandes
Dr. Heleno
Helenildo Ribeiro
Rommel Feijó
Sérgio Reis

Adão Pretto
Carlos Santana
Marcos Afonso
1 vaga

Almir Sá
Iberê Ferreira
Yvonilton Gonçalves

1 vaga

Neiva Moreira

Paulo Baltazar

PFL

Ciro Nogueira
Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Neuton Lima
Paulo Marinho

Ronaldo Caiado

PMOB
6 vagas

PSOB
Antonio Carlos Pannunzio

Bonifácio de Andrada
Saulo Pedrosa

3 vagas

PT
4 vagas

PPB
João Tota

2 vagas

PTB
Nelson Marquezelli

por
Serafim Venzon

Bloco PSB • PCdoB
1 vaga

Emerson Kapaz

PPS

Ayrton Xerêz

Bloco PL· PST • PMN • PSO • PSL

Eujáclo Simões Cabo Júlio



1 vaga
PPS

Airton Cascavel
Bloco PSB, PC do B
José Antonio Almeida Sérgio Miranda

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, SI 165-B
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER AO SUBSTITUTIVO DO SENADO

FEDERAL À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO NR 407-G, DE 1996, QUE

"ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 100 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" - PRECATÓRIOS

Proposição: PEC 407-G/96 Autor: Luciano Castro
e Outros

PFL

João Ribeiro Claudio Cajado
José Carlos Vieira Francisco Garcia
Luciano Castro Gilberto Kassab
Paes Landim Mussa Demes
Ricardo Fiuza Ronaldo Vasconcellos
Roberto Brant Zila Bezerra

PT

Carlito Merss Antonio Palocci
Femando Marroni Avenzoar Arruda
João Coser Iara Bernardi
Professor Luizinho 1 vaga

PPB
Cleonâncio Fonseca João Pizzolatti
Fetter Júnior Luis Carlos Heinze
Nelson Meurer 1 vaga

POT

José Roberto Batochio Femando Coruja

Bloco PSOB, PTB

Presidente: André Benassi (PSDB)
12 Vice-Presidente: Ricardo Fiuza (PFL)
2l! Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
32 Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Milton Monti (PMDB)
Titulares

Suplentes

Fax: 318-2140

Rubens Furlan

Almeida de Jesus

José Genoíno

Jorge Wilson
Júlio Delgado

MúcioSá
Waldir Schmidt

2 vagas

Bonifácio de Andrada
Inaldo Leitão

João Almeida
João Castelo
Jutahy Junior

Luis Carlos Hauly

Almerinda de Carvalho
Átila Lins

Costa Ferreira
Gilberto Kassab

Lael Varella
Luis Barbosa

1 vaga

Alberto Goldman (PSDB)

PPS

PHS

PT

PSOB

PMOB

Bloco PL, PSL

Antonio Carlos Pannunzio

Babá

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Local: Anexo 11 - Sala 165 - B
Telefone: 318-7064

PFL

Eujácio Simões

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO SUBSTITUTIVO DO

SENADO FEDERAL À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR 472-D, DE

1997, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DOS ARTS. 48, 62 E 84 DA
CONSTITUiÇÕES FEDERAL E DÁ OUTRAS

PROVIDêNCIAS" (REGULAMENTAÇÃO
MEDIDAS PROVISÓRIAS)

Proposição: PEC 472·0/97 Autor: Senado Federal
e Outros

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Pannunzio
Nelson Otoch
Ricardo Ferraço
Silvio Torres
Veda Crusius

Armando Monteiro
Carlos Dunga
Francistônio Pinto
Mauro BenevIdes
Osmar Serraglio
Ricardo Izar

Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
12 Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSOB)
22 Vice-Presidente: João Paulo (PT)
32 Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Roberto Brant (PFL)
Titulares

Régis Cavalcante

Affonso Camargo
José Ronaldo
Paes Landim
Paulo Magalhães
Roberto Brant
Ronaldo Caiado
Vic Pires Franco

Suplentes

Alberto Mourão
Nelo Rodolfo

4 vagas

Aloízio Santos
Dadu Picanço

Danilo de Castro
Eduardo Paes

José Carlos Elias
Luiz Antonio Fleury

Pedro Canedo
Vicente Caropreso

Bloco PMOB, PST, PTN

André Benassi
Celso Giglio
Duilio Pisaneschi
Lúcia Vânia
Max Rosenmann
Nilo Coelho
Paulo Kobayashi
Sérgio Guerra

João Henrique
Jorge Alberto
Jurandil Juarez
Milton Monti
Osvaldo Biolchi
Ricardo Izar



João Paulo
José Machado
José Pimentel

Marcelo Déda
Professor Luizinho

Waldir Pires

Paulo Paim
Pedro Celso

Paulo Rocha
Waldomiro Fioravante

Gerson Peres
Nelson Meurer
Romel Anizio

Eduardo Seabra
Femando Gonçalves

EberSilva

PPB

PTB

PDT

Alcione Athayde
Antonio Joaquim Araújo

Wagner Salustiano

Josué Bengtson
Walfrido Mares Guia

Fernando Coruja

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghinetti
Pedro Corrêa

Eduardo Paes
Magno Malta

Alceu Collares

PPB

PTB

PDT

Almir Sá
João Tota

Ricardo Barros

Caio Riela
Silas Câmara

Eurípedes Miranda

Bloco PSB • PCdoB

José Antonio Sérgio Miranda

Secretário: Mario Drausio Coutinho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, sI 165-B
Telefone: 318·8430 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
REALIZAR ESTUDOS COM VISTAS A

OFERECER ALTERNATIVAS EM RELAÇÃO À
FIXAÇÃO DO SALÁRIO MíNIMO

Presidente: Paulo Lima (PMDB)
12 Vice-Presidente: Medeiros (PFL)
22 Vice-Presidente: Paulo Paim (PT)
32 Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: Eduardo Paes (PTB)
Titulares Suplentes

Bloco PL • PST· PMN - PSD • PSL

PV

Cabo Júlio

SLJplentes

Neiva Moreira

1 vaga

Luiz Piauhylino
Marisa Serrano

Pedro Henry

Jorge PinheIro
Luiz Bittencourt

Laura Camero
Sérgio Barcellos

Nilmário Miranda

Autor: Miro Teixeira

Airton Cascavel (PPS)
PV

POT

Bloco PSB, PC do B

Bloco PSDB, PTB

PPB

PT

PFL

Bloco PMDB, PST, PTN

De Velasco

Luis Carlos Heinze

Miro Teixeira

Marcos Rolim

Reginaldo Germano
Robson Tuma

Coriolano
Osvaldo Biochi

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-8
Telefone: 318-7058 Fax: 318-2140

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA
A "ESCLARECER EM QUE CIRCUNSTÂNCIA
OCORREU A MORTE DO EX-PRESIDENTE

JOÃO GOULART, EM 6 DE DEZEMBRO
DE 1976, NA ESTÂNCIA DE SUA

PROPRIEDADE, NA PRovíNCIA DE
CORRIENTES, NA ARGENTINA"

Presidente: Regínaldo Germano (PFl)
1º Vice-Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
2º Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
32 Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
Relator: Miro Teixeira (PDT)
Titulares

Nelson Marchezan
Vicente Caropreso
Veda Crusius

Pedro Eugênio (PPS)

Proposição:

Bloco PSB • PCdoB

Djalma Paes Jandira Feghali

Bloco PL • PST - PMN • PSD • PSL
João Caldas De Velasco

Secretário: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, s/165-B
Telefone: 318-7056

Cabo Júlio

Babá
Carlos Santana

Fátima Pelaes
Jovair Arantes

Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes

Marisa Serrano
Sérgio Carvalho

Átila Lins
Costa Ferreira

IIdefonço Cordeiro
Luciano Castro

Neuton Lima
Pedro Femandes

Wilson Braga

Marcos Rolim (PT)

Ana Catarina
Francisco Silva (PST)

Luiz Bittencourt
Nela Rodolfo

2 vagas

PT

PFL

PSDB

PMDB

Almeida de Jesus

Barbosa Neto
Damião Feliciano
Júlio Delgado
Paulo Lima
Synval Guazzelli
Wilson Santos

Dino Fernandes
Feu Rosa
Inaldo Leitão
Luiz Ribeiro
Pedro Henry
Romeu Queiroz

Almerinda de Carvalho
José Thomaz Nonô
Laura Carneiro
Medeiros
Nice Lobão
Paulo Magalhães
Ronaldo Vasconcellos

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli

Femando Gabeira



SENADO FEDERAL
secretaria Especial de Editoração e Publicações
Subsecretaria de Edições Técnicas

CD-ROM Legislação
Brasileira e Bibliografia
Brasileira de Direito
Referências à Legislação Federal de hierarquia superior,
emanadas entre 1946 e 30 de junho de 1998. Traz, a
partir de 1982, texto integral da Constituição Federal,
Emendas Constitucionais, Emendas Constitucionais de
Revisão, Leis Complementares, Leis Ordinárias, Leis
Delegadas, Medidas Provisórias, Resoluções do Senado
Federal e Decretos-Executivos. A Bibliografia Brasileira
de Direito é composta de referências bibliográficas de
monografias e artigos de perl6clicos, em português e
outros idiomas, editados no Brasil desde 1980.

Preço por exemplar: R$ 65,00

Taxa de Postagem: R$ 5,00

Conheça nosso catálogo na Internet

www.senado.gov.br/web/seepcatlcatalogo.cfm

Para adquirir esse CD-ROM:

1 - Confirme o preço e disponibilidade pelo telefone (061) 311-3575;
2 - Efetue depósito, no valor total da compra, em nome de PRODASEN, agência 3602-1, do Banco do

Brasil" Conta-eorrente 170.500-8, preenchendo!o campo "depósito identificado (código dv)/finalidade"
com o tódigo 02000302903001-7 (obrigatório);

3 - Para sua segurança, mantenha cópIa do compro~ante do depÓsito;
4 - Encaminhe o formulário abaixo (se necessário, anexe lista das publicações desejadas), acompanhado

do comprovante ORIGINAL do depósito, para:

Subseaetaria de Edições 1écnicas do senado Federal
Via N2 - Unidade de apolo UI - Praça dos Três Poderes

70.165-900 ~ Brasília - DF
Nome:

Endereço:

Cidade:
Publicação

CEP: UF:
Quantidade Preço Unit. (R$) Preço Total (R$)



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBlICAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS -199812000

RELATÓRIO DA 11 CONFERêNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365410-0

R$ 5,50

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
HOMOSSEXUAL
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.....t., .. ~

1,1 !lu.,'''III- l'tI. 111 " 11'1"111 •• "-
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ISBN: 85-7365-088-5

R$ 2,20

RELATÓRIO DA 11I CONFERÊNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-055-9

R$9,55

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE 1997
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365..()41-9

R$ 3,30

TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL:
UNIVERSALIZAÇÃO DA CIDADANIA

""." •.• _ ". '.i.,', ~. . ...... -..... '.... ,. ',-.'
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ISBN: 85·7365.lJ77-X

R$1,10

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-mai1: publicacoes.cedi@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS - 199812000

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS
HUMANOS: 1948·1998

ISBN: 85-7365'()57·5

R$2.20

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO
E DEFESA DO CONSUMIDOR

ISBN: 85-7365'()49-4

R$ 5,50

QUEM FOI QUEM NA ASSEMBLÉIA
CONSTITUINTE DE 1946

IsaN. 85-7365'()29-X (v.1)
85-7365-030-3 (v.2)

R$18,92 (2v.)

DEPARTAMENTO MÉDICO: MANUAL DO
USUÁRiO

ISBN: 85-7365.()54-Q

Distribuição gratuita

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE
DIREITOS INTELECTUAIS

ISBN: 85-7365'()43-5

R$3,30

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL (1988)

ISBN: 85-7365-074-5

R$ 5,00

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Inform 'X5es: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇÓES

TíTULOS PUBLICADOS -1998/2000

IDOSOS: LEGISLAÇÃO (2.ED.)

_1l_

_ '.H iISL:\<'·"O.
_lr,l. \

ISBN: 85·736~7-2

R$ 3,54

COMBATENDO A CORRUPÇÃO ELEITORAL
: TRANSCRiÇÃO DO PRIMEIRO PROJETO

DE LEI DE INICIATIVA POPULAR
APROVADO PELO CONGRESSO NACIONAL

R$2,67

RELATÓRIO DA COMISSÃO EXTERNA
AQUISiÇÃO DE MADEIREIRAS, SERRARIAS

••• POR GRUPOS ASIÁTICOS

ISBN. 85-7365-{)59-1

R$10.95

SECA: O HOMEM COMO PONTO DE
PARTIDA

ISBN: 85-7365-{)64-8

R$ 5,94

RETOMAR OS FINANCIAMENTOS DO FGTS
PARA O SANEAMENTO

ISBN: 85-7365-{)71-{)

R$ 1,10

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE 1998
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-{)65-6

R$1,99

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br

._-_.... - --.---- . ----_._---



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÂO E I~ORMAÇÃO

COORDENAÇÃO De PUBUCAÇOeS

TITULOS PUBLICADOS -1999/2000

ENDEREÇOS DOS DEPUTADOS

DEPUTADOS BRASILEIROS: REPERTóRIO
BIOGRÁFICO: 511 LEGISLATURA, 1881...2003

ISSN: 85-738b-J-. 3-2 (v 1)
85-7365-0b0-5 (~.2)

R$50,OO (2Y.)

CONSTITUIÇÃO DA REPOPLICA
FEDERATNA DO BRASIL (1H8)

GUIA TELEFÔNICO DA cÂMARA DOS
DEPUTADOS

R$10,!S2

DEPUTADOS BRASILEIROS: REPERTÓRIO
BIOGRÁfICO: 5f- LEGISLATURA, 1991

2003 : SUPLEMENTO

ISBN: 85-7365-069-9

RI 1.32

RELATÓRIO DA 111 CONFERêNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

locais de venda: Mldla Uvrarla. Ed. PrIncIpat e Anexo rv da CImn~~.Telefones: (061) 318-6477n271.
Inlorrmlções: CoordenaçAo de PubIIc:IIçGu. TIIofone: (001) 31e-aD6C5. E-mail: PUbliçacoes.cedIGcamara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCACOES

TíTULOS PUBLICADOS ..... 1999/2000

LEI DE IMPRENSA

PARLAMENTARISMO AO ALCANCE DE
TODOS

ISBN: 85-7365-073-7

R$ 2,20

LEI DE PROTEÇÃO A VíTIMAS E A
TESTEMUNHAS

ISBN: 85-7365-075-3

R$1,10

REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS (5. ED.)

RELATÓRIO SíNTESE DA CONFERÊNCIA
NACldNAL DE SANEAMENTO

R$1,10

ESTATUTO DA MICROEMPRESA E DA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

ISBN' 85-7365-072-9

R$1,10

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-6477/7271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br
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ESPECIAL
DE EDITORAÇÃO
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