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Ata da 170ª Sessão, em 14 de outubro de 1996
Presidência dos 5rs. : Wilson Braga; 49 Suplente de Secretário; Nilson GibSOn, Adylson Motta, .

SeverinoCavalcanti, Eraldo Trindade, § 2!! do artigo 18 do Regimento Interno.

1- ABERTURA DA SESSÃO'
(Às 14- horas)

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Haven
do número regimental, está aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus e.em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA _
O SR. PAULO PAIM, servindo como 20 Secre

tário, procede à leitura da ata da sessão anteceden
te, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (f\.Jilson Gibson) - Passa
se à leitura do expediente.

O SR. ERALDO TRINDADE, servirídocomo 12

Secretário, procede à leitura do seguinte

11I - EXPEDIENTE
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"1.5GISI.AÇÃO CITADA ANeXADA P51.A
COORDeNAçÃO DeSSTUDOS l.eGISL.ATlVOS·CeDI "

Capitulo III
DAS INDICAÇÕES

Título IV
DAS PROPOSIÇÕES

de 1996.

- ----
lO

.~,

11' \'
Depuíado AUG~STO NARDES

I

Sala das Sessões. em 'i' de

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS
. RESOLUÇÃO N° 17, DE 1989

AP:ov~ o Reginie11lo /11Ierllo da Cdniara dos Depmàdos.
................................................. -- .

Art. 113~·. Indicação é a proposição através da qual o
Deputado: -. ,

I - sugere a outro Poder a adoção de providência. a reali
zação de ato administrativo ou de gestão. ou o envio de projeto sobre
a matéria de sua iniCiativa exclusiva;

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

§ \0 Na hipótese do inciso I a indicação ~erá. objeto de
r.equerimento escrito,' despachado pelo, Pre~ipent~ e puplicado no'
Diário Do Congresso Nacional: -

assessoramento subordinadas diretamente aos agentes políticos. Todos os

demais cargos e funções com atribuições de direção. chefia e assessoramento
. deveriam ser preenchidos exclusivamente por servidores públicos dos quadros

efetivos, mediante procedimento de seleção objetivo, com a exigência de
conclusio de curso oficial de dirigente público.

Os dirigentes públicos formariam uma categoria especial,

sendo-Ihes vedado exercer, entre outras. a atividade politico-partidária. como
condição de se buscar a indispensável imparcialidade funcional ao secretariado
permanente.

Devido às peculiaridades do Poder Legislativo, deveriam ser
adotadas regras especiais para a organização dos gabinetes parlamentares e das

bancadas. a fim de que os servidores envolvidos em tal mister continuassem
sendo diferenciados daqueles integrantlls dos quadros permanentes.

Para que sua finalidade seja amplamente atingida. é
relevante que as regras de organização do secretariado permanente sejam

aplicadas aos demais podereis e órgãos autônomos. como o Ministério Público e o
.Tribunal de Contas, bem como aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,
no que couber. na forma de eventual emenda constitucional.

Tratando-se de medida que diz respeito mais proximamente

ao Poder Executivo e tendo em vista sua competência constitucional em relação à
matéria, apresentamos a presente indicação como importante providência para a
desejada e necessária consolidação da administração pública, instrumento

essencial de execução das atribuiçÕes da competência 10 Estado.

INDICAÇAO N2 679, DE 1996
(DO SR. AUGUSTO NARDES)

No Brasil, mesmo como uma república presidencialista,
justifica-se plenamente a instituição do secretariado permanente. Embora o
presidencialismo, em tese, assegure governos mais estáveis, na prática. a
realidade é outra. Se, por um lado, o Chefe do Poder Executivo cumpre mandato
por prazo fixo, seus auxiliares não'exercem mandato pelo mesmo tempo. Devido
a injunções politicas. há grande rotatividade de ministros, o que impede a

continuidade administrativa na execução das políticas públicas.

Além disso. há necessidade de se por fim á apropriação
patrimonialista no serviço público. A proliferação de cargos de provimento em
comissão prejudica a organização das carreiras de servidores públicos. Aquele$
cargos deveriam ser restritos ao exercício das funções de direção, chefia e

Não se trata de iniciativa nova. Nos países que adotam o
sistema parlamentarista de governo, a instituição do secretariado permanente

.surge como forma de profissionalizar o serviço público e de assegurar

estabilidade ao sistema, sujeito a mudanças permanentes no gabinete de
ministios.

Há uma realidade histórica e cultural que toma a experiência

do regime representativo brasileiro singular. As causas perturbadoras do processo
político democrático não estão ligadas apenas a problemas econômicos. São

mais profundas, decorrentes da própria organização patrimonialista do Estado. É
aí que vamos encontrar as origens do autoritarismo brasileiro, que o positivismo
comtista apenas ideologizou e ao qual deu aparência "moderna".

O Estado é um;! realidade perene, que está presente na
vida diária 'de todás as classes, estamentos e partidos que formam o povo

brasileiro, determinando e regulando. as condutas, dirigindo a economia e

arbitrando os connitos.

. Esta é a sina da ,política brasileira: viver o dualismo·
democracia x autoritarismo. Por carecer de instituições pdlíticas adequadas à
realidade nacional, o processo político de participação da sociedade civil no
controle do Estado carece de estabilidade, o que impede a consolidação do
regime democrático. A criação de instituições democráticas adequadas à
realidade brasileira é o maior desafio da elite dirigente.

A agenda política de reformas precisa incluir com prioridade
a necessidade de criação de uma administração pública segundo os moldes da
burocracia webariana. Nesse sentido, entendo que a criação do SECRETARIADO
PERMANENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL constitui medida
indispensáveL

senhor Presidente.

Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 113, § 1°, do

Regimento Interno, seja promovida a remessa ao Poder Executivo da indicação
adiante descrita, sintetizada na instituição do Secretariado Permanente da

Administração Pública Federal, medida de relevante importância para a

profissionalização dos quadros de servidores.

A democracia possui duas dimensões, segundo o

constitucionalista Cezar Saldanha Júnior. A primeira é a democracia substancial,

regime politico que tem como fundamento filosófico o aspecto humano: e a

segunda dimensão é a democracia formal, processo político de participação e
controle do Estado pela sociedade civil. A consolidação do regime democrático só

é possível quando há perfeita harmonia entre as suas duas dimensões.

O Brasil por ser uma nação cutturalmente cristã,
substancialmente é uma democracia. Porém, na democracia do Brasil, sob o
ponto de vista formal, ocorre o inverso. A análise das causas que impedem um

controle efetivo do Estado pela sociedade civil varia segundo as diversas

correntes de pensamento. Entendo que a corrente sociológica conhecida como
sociologia compreensiva, do sociólogo alemão Max Weber. representada no
Brasil por intelectuais como Sérgio Buarque de Holanda e Raymundo Faoro. e no

Rio Grande do Sul, pelo constitucionalista Cezar Saldanha de Souza Júnior,
apresenta uma explicação mais bem articulada quanto às causas da crise da

democracia no Brasil.

Sugere ao Poder Executivo a instituição do Secretariado
Permanente da Administraç!o Pública Federal.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)
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IKDICAÇAO NO 682, DE IYYo
(DO SR. JOAO COSER)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da
Previdência e Assistência Social, que seja alterada a
sisteaãtica de cálculo das indenizações a serem pagas ao
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, para fins da
contege. reciproca prevista na Lei nO 9.032, de 28 de abril de
1995.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Exce1entíssímo senhor Ministro da Previdência e Assistência
Social:

A Lei n° 9.032. de 28 de abril de 1995. que altera dispositivos das

Leis n° 8.212 e nO 8.213. ambas de 24 de julho de 1991. introduziu uma nova sistemática
de cálculo do valor do$ débitos e indenizações devidos pelos contribuintes individuais ao
INSS pua fim de obtcnçio de certidio dC temPo de serviço relativa a periodos passados
nos quais nIo houve o recolhiinento" da contribuição devida. Neste sentido. foram
ICl'CSCCntados §§ 1".2" e 3° ao ar!. 45 da Lei n° 8.212191. os quais determinam que para a
apuraçio e constítuiçio dos seus créditos a Seguridade Social utilizará como base de
incidência o valor da média aritmética simples dos 36 (trinta e seis) últimos
salírios-dc-contribuição do segurado, sendo que no caso de indenização para fins de
conÍlgem recíproca. a base de incidencia será a remuneração sobte' " qual incidem as
contribuiwes para o regime I!specífico de previdencia social a que estiver filiado o
intezcssado observado o limite máximo do salário-de-contribuição.

Sobre esta nova base de incidência, cujo vaiar já se encontra
lI!IIIlizado monetariamente, incidem juros e multa, no caso de débito ou indenização
relativa a periodo no qual se exigia filiação obrigatória li Previdência Social. conforme
determina a Otdem de Serviço Conjunta INSSlDSSlDAF nO 048, de 04 de março de 1996.
que dispile sobre os procedimentos relativos ao recolhimento das contribuições em a1nlSO
devidas por contribuintes individuais. Ressalte-se. no entanto, que em determinados
períodos. por força de planos econômicos, oS juros correspondiam li atualização monetária
do débito, como. por exemplo, entre dezembro/91 e dezembrol92. quando os juros eram
equivalentes à Taxa Referencial. Assim sendo, o novo cálculo embute dupla correção

monetíria em determinados periodos. '<le forma· que o valor apurado da indenização
torna-se muito elevado, prejudicando OS conlnbuintes individuais'que queiram obter
ccrtidio de tempo de serviço relativo a periodos passados~ que era obrigatória a sua

filiaçlo à Previdencia Social.

Co.nsiderando os. grav~ problemas l1ecorrentes da entrada em
vigor des1a medida, e tendo em vista a complexidade da matéria, que envolve cálculos
relativos a períodos passados, nos quais são utilizados diversos inâicadores econômicos. e
a necessidade de se evitar retomar à situação anteriormente vigente. na qual maior
vantagem obtinha o segurado que deixasse de recolher, na época certa, as contribuições
devidas para faze-lo posteriormente. julgarnôs que serià de fundamental importância que o.

Ministério da Previdência e Assistência Social apresentasse urna proposta alternativa
àquela atualmente em vigor no tocante à indenização para fins de obtenção de certidão de

tempo de serviço.

• L IGUSLAÇ.!Q CITADA ANe;cADA PELA l
CaORDI!NAc;.!a DI I!STUDaS LI!GISLATIVaS-CeDI,,\

LEI N0 '9.032, DE 28 DE ABRIL DE 1995

Dispõr sob", o valor do salário mínimo, oltrm disIJositil'os das Lris n9

8.212 e n9 8.213, om/J1Js de 24 dt!julho de 1991, e dá outras providências.

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

.......................................... _ -..

LEI NII 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispõe sobre a orgnniznção da Srguridade Social,
institui PIQ/W di! Custeio e dá outras provirMncias

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

TiTULO VI
DO FINANCIAMENTO UA SEGURIDAI>E SOCIAL

CAPíTUUIX
DA ARRECADAÇÃO E RECOLlIIMEN'fO

DAS CONTRIBUiÇÕES

. .

AJ·I. 45, O direito dll Seguridllde Socinl IIpurllr e l"lln~lilUir M~ll~ crédilo.\
extingue-se após 10 (dez) lII10S conladm:

I - do primeiro dia do exercicio seguinte àquele em 'Iue o crediln pode
ria ler sido conslituido:

11 - da data elll que se tornar definitivlI a decisãll que houver lInulado.
por vício f"rmal. 1i constituição de C1'édilo anteriormente efellmda.

§ I·. No caso de segurndo empre~lírio ou IlIIlônomo e e,(uipar:IIJns, o
direito de a SeguridndeSncinl IIpurnr e consliluir ~eus crédiln~. para lins de
CllmpmV:lciío do exercicin de ntividõlde, pnm obtell~'iíode benefícÍlI\, exlin
gue-se em 30 (trinta) anos. (Pará!?r'!/;, a"rt~scf'mada I",la I./'i 119 'I.on, d/~

28.0-I.'I5j
§ 2". P'lnl a apuraçãn e constiluição dos crédilos a que ~e ,.crere u p'tr:í

grafo anlerit,-r;-:i'Segutidade Sueial ulilizar:í cOl11l1 t""e de incidência u
vak>r da média aritmélicll simple~; dos 36 (trinta e seis) úllimos sal,íl'im-de·
clllllribuíçflO du segurado, (I'ará!?rafo I\('r/'s/'/'macla 111'1/1 /."1 1/" tl.OJ2. /k
'l8.IJ-I.95)

§ 3". No CllSO de indenizaçiío pllra fins da cOlltagem reciproca de 'Iue
lralam os m1s. 94 I' 99 da Lei n· 8,213. de 24 de julll.> de 1991. a h,I''' de

.incidência serã a remuneração sobre a '1ual incidem as cl>llIribuiçôes para
o regime especifico de IlI'l'Vidência liocinlll que estiver filiad" o inlel'es.',ado.
conforme .dispnser o regul:lll1enlo. observado o limile milximo ,>re\'iMu nn
m1, 28 destl' Lei, (Pará!?"/fa (/l'ri'.!crntado prla 1.I'i n"IJ.O.r2, 11/'111.0-1.. 95)

Arl.. 46. O direito de cobmr os créditos da Seguri,lade Sucial. consti·
lUidus na forma do artigo anlerior, prescreve e!1l lU (del) :lIltl~.

. _ .

................................................. ,;, ;,; , ..

LEI Nli IUI3, OE 24 OE ,IULHO UE 1991

[)i'<I'I;I' sol"'r /I.f I'lallo.~ d/' 111'I1I:lí1"ÍOJ dtl I'n'I'i<lt'iwia .\ot'/tI1
" dli Olltr/l,Ç I'ml'idhlt"ia.l.

.........................................................................................
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REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS
RESOLUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimemo fl11el7lo da Câmara dos Deputados
. -_ -- .:. .

Título IV
DAS PROPOSIÇÕES

Capitulo III
DAS INDICAÇÕES

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

I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a reali
zação de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre
a matéria de sua iniciativa e,'Cc/usiva;

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

§ 1° Na hipótese do inciso I a indicação será objeto de
requerimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no'
Diário Do Congresso Nacional.

PROJETO DE LEI N° 1,521, DE 1996
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá) .

Regulamenta n Tildiodifusão Livre c ~0mUllit5ria,e d5 outras
providências.

(ÀS Cú~IlSS0US Df CI~KCIA E TEC~OLOGIA, COMU~ICACÁO E I~rOR

MÁTICA; E DU CO~STITUICÁO E JUSTIÇA E DE REDACÃO(ART.S4) =
ART. 24, I j)

o Congresso Nacional decreta:

I· Das emissorls de radiodifu!lão livre e eomunitiril

Art. I° É livre a atividade de comuDlcação por meio de

radIodifusão sonora e de sons e imagens de alcance local, sem fins lucrativos. nos termos

desta Lei.

Art. 2' Entende·se por emissora de radiodifusão livre aquela que

atenda aos principlOs e limitações estabelecidos nesta Lei. sem qualquer vinculo com um"
comunidade. como tal entendida uma população estabelecida em local bem delimitado e

com Interesses comuns.

Art. 3° Entende·se por emissora de l1Idiodifusào comunitária

aquela que atenda aos pnncípios e limitações estabelecidos nesta Lei e sirva de veiculo

pua a expressão de uma comunidade, nos seus aspectos cultural. politico, econômico,

ambiental, esplDtual e de lazer.

Art. 4° A emissora de radIOdifusão lIvre ou comumtána sera

legalmente consulUlda sob forma de aSSOCIação sem lins lucrauvos

§ 10 A asSOCiação constituida com o fim de operar emissora de

radIOdIfusão comumtána terá pelo menos três diretores. que serão responsàveis pela

emIssora. e um Conselho Comumtario inlegrado por pelo menos cmco entidades da

• comunIdade. representado por um porta.voz

§ 2° Ao Conselho Comunllàrio da asSOCIação compete fiscaliw I

atuação da emissora. especialmeme no que diz respeito ao seu carater comunilátio

11- Dos parâmetros de operlção

Art. 5° As emissoras de radiodifusio livre ou comunilátil teria

potência m:ixima de cinqúenta watts. para as emissoras de l1Idiodifusão sonora, e de cento

e cinqüenta watts, para as emissoras de radiodifusio de sons e imallCns (televisio)•

podendo ocupar freqüências e canais disponiveis. vagos ou nia outorgadas lOS sistemas

estatal e pnvado de radiodifusão.

§ \0 O Poder Público reservarâ pelo menos trinta por cento das

freqüênci.ase canaIs disponiveis para a l1Idiodifusio sonorl e de sons e imlgens.

destinando·os exclusivamente à radiodifusão livre ou comunilátia.

§ 2' O Poder Público fornecerá lista de canais ou frlllüências
disponiveis em cada localidade. • .

Art. 6° Os equipalTlenlO6' utilizadas pelas emissoras da

radiodifusio livre ou comunilátil estio isentos de certificaçio. desde que atendam lOS

seguintes requisitos. verificáveis pelo Poder Público:

a) No caso de radiodifusio ""nora:

I· Potêncillimitada a 50 W (cinqüenta Wltts);

U - espúrios inferiores a 60 dB (sessenta decibéis), em qualquer

ponto do espectro. especialmente no segundo e terceiro harmônicos;

til • modulante de Itê 15 kHz (quinze quHohertz) e indices de

modulação mferiores a 95 % (noventa e cmco por ce!Ít<l) em qualquer condiçio;

IV • altura limitada ao m:iximo de trinta metros. sob qualquer

condição, a partir do nivel mêdio do centro geométrico õos sistemas irradiantes.

b) No caso de radiodifusão de sons e imagens:

1· Potência limitada a 150 W (cento e cinquenta watU);

fi - espúrios inferiores a 60 dB (sessenta decibéis), em qualquer

ponto do espectro, especialmente no segundo e terceiro harmônicos;

til - observação das normas do padrio nacional em Sistema

PAL·M;

IV • altura limitada ao máximo de Innta metros, sob qualquer

condiçio, a panir no nivel médio do centro geométrico dos sistemas irradiantes.

Art.'" Ocorrendo interferência do sinal da emissora de

radiodifusão livre' ou comunitáril em monitores de televisio da comunidade. e~serviços

de telecomunicações de aeroportos. serviços públicos e outras grandes instalações. em

freqüências e canais outorgados á radiodifusio comercial e estatal, ou em freqilências de

emisSOfU livres e comunitárias anteriormente instaladas, O Poder Público determinará a

imedilta interrupção da emissorl que provoca a interferência. vedada a Ipreendo de

quaisquer equipamentos.

§ 1° Nos casos previstos no capul deste artigo. I emissora poderá

voltar I irradiar após I devida regulação dos aparelhos, efetuada em prazo nio superior I

sessenta dias.

§ 2° Se a emissora reincidir em interferênCIas prejudiciais a

direitos de terceiros. ficara sUjeita a nova interrupção das transmissões.
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m. Do CertifICado de EmulOr. Livre e Comullitária

Art. 8° As emIssoras de radiodifusão livre ou comunitária que

entrarem em func,onamento comunicmo ao Poder Publico a sua constituição, a potência,

a freqüência e demaIs parirnetros de o~raçio,

Art, 9° O Poder Publico expedirá Cenificado de EmIssora Livre e

Comunitária as emissoras que comunicarem a instalação e funcionamento.

conferindo-lhes os direitos e deveres inerentes,

Parágrafo iutico, O Cenificado será expedido com validade de dez

IIIOS para a emissora de radiodifusão livre e de dez anOs para a emissora de radiodifusão

comunitária,

Art. 10 Para obtenção do Cenificado de Emissora Livre e

COIIIunitária as emissoras interessadas peticionarão ao Poder Publico com os seguintes

documentos de cada diretor:

a) Prova de maioridade e de nacionalidade brasilei~ ou de

nuuralizaçio brasileira há mais de dez anos;

b) ata da constituição da entidade e de eleição de seus dirigentes,

devidamente registrada;

c) estatuto da entidade ou .convenção, se for o caso, devidamente

d) manifestaÇÕes, em aputes, fonnuladas por entidades

UIOCiativas ou comunitárias, legalmente constituidas e sediadas na área de alcance da

etIlissora,

Art. 11 As entidades representativas das emissoras de

radiodifusão livre ou comunitária, referidas no ano 21, indicaria aquelas emissoras que
aio cstejam, após seis meses de funcionamento, cumprindo as funções preVlslaS nesta Lei,
pua que as freqüênCIas a elas atribuídas sejam postas em disponibilidade e possam ser

usadas por novas emissoras de radiodifusão comunitária.

Art, 12 Nenhuma enudade ou pessoa poderá participar de mais de

uma emissota livre ou comunitária.

Art, 13 O cancelamento do Certificado de Emissota ~ivre e

COmunitária depende de decisão judicial.

IV - Da procraDlação du emiJlOra. de radiodifulâo livre e cODluaitária

Art. J4 A programação das emissoras de radiodifusão livre ou

comunitária reger-se-á pelos preceitos constitucionais e pelo respeito aos valores éticos da
promoçlu da vida, da liberdade, da familia comunitária e da solidariedade social.

Art. IS É vedada a ccssio ou arrendamento da emissora ou de

borários de SUl proerarnaçio.

Parágrafo iutico. A emissora livre ou comunitária poderá fazer uso

de intervalos de sua programaçio para obtençio de recursos destinados a suprir sua
lIIIIIIifcstaçio e delenvolvimento, sendo permitida a ccssio de horários da programação,
CID caráter temportrio e durante periedo máXimo de uma semana, para eventos

especificos de interesse da comunidade.

em caso de calamidade publica e para a prestação de serviços relevantes e urgentes para a
comuni<:\ade,

Art. 17 As emissoras comunitárias assegurarão espaço, em sua

gnIdc de programação, às entIdades ligadas por suas finalidades ao desenvolvimento da

comunidade, para divulgação de seus planos e realizações.

Art, 18 A programação opinativa das emissoras comunitárias

observará o principio da pluralidade de opmiões e a programação informativa observará o

pnnciplo da pluralidade de versões simultàneas em matérias polêmicas, divulgando
sempre as diferentes mterpretações relativas aos fatos nouciados,

§ 1° Qualquer membro da comunidade que tiver algo a dizer

sobre questões de interesse comunitário local tem o direito de falar à comunidade através

da emissora.

§ 2° Qualquer pessoa que \lver o seu nome citado no ar, poderà

usar do dirello de livre expressão, no mesmo meio, da mesma forma, e de imediato, dentro
do tema motivador, sem prejuízo dos demaiS direitos assegurados em lei.

V· Do deaenvolvimento da radiodifusio livre e comunitária

Art. 19 Compete ao Poder Publico estimular o desenvolvimento
da radiodifusão livre e comunitária em todo o território nacional.

Art. 20 O Poder Publico criará Comissões Regtonllls de
Assessoramento Técnico à Radiodifusão Livre e Comunitária, com caráter consultivo e
para as segulmes finalidades:

I - Opinar sobre assuntos referentes à radIodifusão livre ou
comunitária e ao desenvolvimento da modalidade na região de sua alçada:

n• propor iniciallvas concernentes ao serviço;

m• contribuir para o equacionamento de conflitos envolvendo a
radiodifusão livre ou comunitária,

§ I° A Comissão serã composta por cinco membros mdicados por
um nilmero representativo de enlldades da vida comunitária, com mandato de dois anos.

§ 2" A cada dois anos o Poder Publico publicará edital em órgãos
da imprensa regional, convocando as entidades comunitárias interessadas em participar da

ComISsão RegIonal de Assessoramento Técwco à Radiodifusão Livre e Comunitária para

se reunirem, sob a sua coordenação, e elegerem os cinco membros da Comissio para novo
mandato,

§ 3° Caso não haja resposta suficiente ao edital ou não haja
sucesso na mdlcação conjunta, no todo ou em pane, as entidades das ellllssoras em

funCIonamento. refendas no ano 21, indicarão dez nomes para que o representante do
Poder Publico escolha, dentre eles, cinco nomes para a ComISsão,

Art. 21 As ellllssoras de radiodifusão livre ou comunitária serão
representadas por Conselhos em nível local, municipal, estadual e naCIonal, encarregados
de implementar os princípios reguladores da modalidade.

Parágrafo iutico, Os Conselhos referidos no capul deste artigo
serão criados seguindo-se os se(lUintes critérios:

I - o Conselho Nacional. após a existência de nove Conselhos
Estaduais;

Art. 16 Em sua programaçio normal a emissora livre ou
. comunitária Rio poderá entrar em cadeia com quaisquer outros tipos de emissora, salvo Murucipais:

n - os Conselhos Estaduais, apos a existência de nove Conselhos
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m - os Conselhos Mwucipais, após a existência de cinco

Conselhos Locais. qlWldo a JlOllIllaçlo do Municipio for superior a quinhentos mil

habitantes ou se ma';. dc Capital de Estado, ou quando reunirem pelo menos nove

emissoras de radiodifuslo livre ou comunitária. nos demais casos;

IV • os Conselhos Locais, quando reunirem pelo menos nove
emissoras d,e radiodifusio livre ou comunitária.

VI • Dispos~ flDais

Art. 22 O Poder Público homologará Código de Ética da

Radiodifusio Livre e Comunitária, elaborado e acordado com as emissoras do setor e

colocará á dísposiçio dos imeressados um Manual de Legislaçio, Conhecimentos

Técnicos e Código de Ética da Radiodifusio Livre e Comunitária.

Art. 23 É reconhecIdo o duello de operar como rádio livre as

emissoras de radiodifusio sonora atualmente em operaçio, ou áquelas cujo funcionamento

tenha sido intetTompldo pelo Poder Público, e que se enquadrem nas condições previstas

nesta Lei, devendo ser expedido o correspondente Certificatlo de Emissora Livre e

Comunitária em prazo nlo superior a noventa dias a partir da publicaçio desta Lei.

Ar\. 24 O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de

cento e vinte dias a contar da sua publicaçio, baixando normas pera a implantaçio

definitiva da modalidade.

Ar\. 25 Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçio.

Ar\. 26 Revopm-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

As rádios livres, que a nossa atual legislaçio das
telecomunicações relega á clandestilÚdade, tCm apresen~ acentuado desenvolvimento

lIOI últimos anos, caracterizandl>.se em fenõmeno digno de reconhecimento, devido á SUl:

proliferaçio e ao papel social que vêm cumprindo.

Seriam hoje, talvez, cerca d~ duas mil as emissoras livres em

operaçlo no Pais, segundo estimati_ do MilÚstério das Comunicações.

tio surpreendente crescimento comprova que a rádio livre

representa um canal de debele e de pIIlIÍcipaçio bem aceito pelas comunidades. DivcBOS

paiIes, tais como Itália, Frauça e alJWl5 pIIÍJCS latincHmericanos, tCm l'llCOnbecido essa

atividade, regularizando o funcionamento das emissoras livres ou comunitárias e

procedendo a uma adequada fiscalizaçlo da sua operaçio, de modo a evitar indesejáveis

illlerferéncias sobre serviços públicos ou emissoras de caráter comercial.

O projeto de lei que ora apresenwnos pretende regulamentar o

funcionamento das rádios livres e comunitárias, criando procedimento simplificado para o

seu reconhecimento por parte do Poder Público, na fonoa ..de um Certificado. Ficam

dispensados, poiS, os longos trimlles ~ outorga, desde que atendidos celtOs paIirnetros

de operaçio. Objetiva-se, dessa fonna, estimular & regu1arizaçio da radiodifusio livre e

comunitária.

A proposta distingue a radiodifuslo livre da radiodifuslo

comunitária, dando a esta última uma prazo de outOrga mais prolongado, em contrapartida

a uma organização mais complexa e a uma efetiva pIIlIÍcipaçio da comunidade em sua

gesIlo. Em todos os casos, porém, veda-se ás emissoras livres ou comunitárias panicipar

de rede especifica, de modo que a sua atuaÇlo teriha caraeteristicas estriwnente regionais.

Os prazos de validadc dos Certificados tem, em nossa proposta,

duração SIgnificativamente inferior i1quela usualmente concedída a uma emissora

comercial, de modo a caractenzar a natureza nio comerCIaI do empreendImento.

Na elaboração do projeto, baseamo-nos em recomendações do

Fórum Democracia na ComUnicação, asSOCiação que congrega cerca de trinta entidades de

âmbito naCIOnal e trezentas entidades .regionais, alUando nos diversos upectAlS

concernentes ao papel da imprensa na democracll. Esperamos, em face da pouca
prioridade que o Poder Executivo vem dando à questão, solucionar a regularizaçlo dessa
relevante modalidade de serviÇO de radiodifusão e conlalllos com o apoio dos nobres pares
á nossa miciatlva que, acreditamos, possa contribuir para uma ampla discussio deste

relevante assunto.

PROJETO DE LEI N° 2.348, DE 1996
(Do Sr. Mário Cavallazzi)

Altera o artigo 12, inciso XV, da Lei n2 8.402, de 8 de janeiro
de 1992, que "restabelece os incentivos fiscaia que -.nciona e
d4 outras providências".

(AS COHISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO; E DE CONSTlTUlÇAO I
JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54)'- ART. 24, 11)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
O Art. 1°, inciso XV da Lei 8.402192 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. I" são restabelecidos os seguintes incentivos fiscais:

. "., ,.. , .

xv - Isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados para as
~mbarcações com a respectiva manutenção e utiliuçio do crédito do imposto relativo aos
1Osumos empregados na sua industrialização.

JUSTIFICATIVA

A) DA INDÚSTRIA NÁUTICA NACIONAL

I - I A relevãncia do setor dentro da indústria naval, no que diz respeito ás SUIS

caracteristicas, fonnação de profissionais qualificados, estimulo á criatividade, geraçio de
emprego e de condições de competitividade externa.

2 - A impcrtãncia do setor náutico é mais pertinente aos aspectos sociais • geraçlo de
empregos diretos e multiplicação de empregos indiretos e de segurança nacional - ocupaçlo
dos mares, rios, ect., e menos importante para o mercado seletivo, para o qual se destinam
os seus produtos. .

3 - A participação da mão-de-obra na fabricação de uma embarcação recreio varia de 30 a
40% do seu custo total, cristalizando-se mais essa mão-de-obra especializada nos barcos de
médio e grande portes. Uma embarcação de recreio gera mais emprego por RS investido do
que navio, haja vista que, na indústria náutica, as instalações e équipamentos são irrisórios.

4 - No processo de fabricação do barco de recreio, as matérias-primas básicas do: fibras de
vidro, resina, madeira, aço, alumínio e tecidos impenneabilizados. Em todas as fases desse
processo - desde a construção do molde ate o acabamento final - as operações são manuais,
tomando o barco de lazer um produto bastante artesanal.

5 - Na compcsição do custo final do barco, a incidencia da amortizaçio de custos fixos ê
irrisória, ficando a parte mais significativa a cargo da matéria-prima, dos impostos e de uma
altíssima participaçio de mão-de obra, com emprego de aprendizes, iniciantes empregados
não especializados, operários especializados, modelistas, técnicos e engenheiros.

B) ASPECTOS DO MERCADO INTERNO

6 - O Brasil constitui um dos maiores potenciais nàuticos do mundo, devido á iUa grande e
diversificada costa e ás imensas bacias hidrográficas que somam mais de 24.000km de águas
navegáveis, todavia, efetivamente somos ainda um mercado pequ.eno. pois a nossa relJ:çio
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barcolhabitante é de 111.600, aproximadamente. Esta mesma relação nos USA e de 1120, na
Inglaterra, 1166, na Itália, 11125, onde o nivel de impostos é de 2 a 4'10 (USA) e 15% nos
dernais.

7 - As limitações ao nosso crescimento estão nos preços pouco acessiveis, devido aos
impostos elevados, à reduzida produção e a cãnsequente falta de economia de escala, alto
custo das matérias-primas, da mão-de-obra, nominalmente barata, mas pouco eficiente, do
reduzido poder de compra da classe média, da precária infra-estrutura para guarda de
barcos: marinas, clubes, rampas, etc.

C) DO MERCADO INTERNACIONAL

8 - O setor náutico têm uma grande vocação exportadora, fundamentada basicamente nos
nossos custos comparativos de mão de obra, mais vantajosas do que nos principais países
consumidores, os quais também são os principais produtores. Entretanto estes custos são
bem )llais elevados em relação aos praticados nos paises asiáticos, onde se fabricam kits de
barcos para montagem em países desenvolvidos,principalmente nos Estados Unidos, onde o
custo da mão de obra e elevado.Este é um dos motivos pelo qual aquele pais é o maior
produtor. consumidor e exportador de embarcações de 'esporte e recreio, movimentando
mais US$ 20 bilhões /ano.

9 - Considerando o nivel de produção brasileira, em tomo de 3 mil barcos/ano, grande
escala significa para nós 15000/20000 unidades/ano, o que poderá representar mais de 30
mil empregos diretos.

10 - O MERCOSUL é um outro mercado para o qual temos que nos preparar a médio
prazo. Atualmente, não temos condições de ampliar negócios com os argentinos, nossos
principais parceiros, uma vez que continuem um mercado ainda recessivo, onde a indústria
têm buscado também associações com os americanos e franceses para explorar o mercado

brasileiro, considerando como solução mais imediata para minorar os problemas do setor
náutico daquele país. cujo o potencial de crescimento é muito inferior ao nosso.

D) ASPECTOS TRlBUTÁRIos

11 - A elevada carga tributária, entretanto, é a grande vilã. Não se compreende e muito
menos se justifica a sistemàtica exclusão dos barcos de esporte e de recreio dos incentivos a
indústria naval endereçadas as embarcações, como se esses incentivos viessem a beneficiar,
não o laborioso setor industrial que as produz, como já visto, mas o seu usuário.

12 - Nível de impostos atuais:
* ICMS-25%
* IPI- 24%
*TOTAL - 55% (cumulativo)

13 - O Brasil não exporta impostos, mas exporta altos encargos sociais. A elevada carga
tributária interna inibe desenvolvimento das empresas, não lhe permitindo a programação de
um fluxo regular de produção uma vez que o mercado se recusa a pagar tributos injustos.

14 - Impostos justos em setores com grande capacidade de geração de empregos significa:

14.1. crescimento do mercado;
14.2. retenção no pais de recursos que iriam ser gastos no exterior;
14.3. aumento do nivel de emprego;
14.4. aumento na arrecadação de impostos;
14.5. geração de divisas;
14.6. desenvolvimento de tecnologia.

E) O NÍVEL DE EMPREGO

15 - Apesar' da involução' experimentada pela indústria náutica nos últimos dez: anos. período
em que deixaram de existir perto de 50 estaleiros' e 'se reduziu o número de empregos diretos
em aproximadamente 6000, o setor é responsável por 117000 empregos diretos e indiretos,
confdrme demonstramos no quadro a seguir.

GERACÃO DE EMPREGOS DO SETOR NÁUTICO
NÚMEROS ARREDONDADOS

EMPREGOS NIVEL DE EMPREGO EMPREGOS
ATUAL(I) ADICIONAIS POR

1000lUNIDADES
A- Diretos 15000 5000
B- Indiretos 102000 2400
fornecedores .. insumos e 8000 300
serviços
fornecedores motores 6000 200
marinh4iros(2\ 22000 300
laias náuticas 3 18000 500
clubes náuticos/marinas 4 25000 300
cursos náuticos(5\ 2000 150
manutenção 5000 150
eventos feiras, salões, etc 6000 200
turismo náutico 10000 300

tOTAIS 117000 7400

1) Produção: 3.000 barcos/ano - Total de barcos registrados na Marinha - 110000
2) Embarcações registradas acima de 25' empregam em média 1 (um) marinheiro e do total
de barcos registrados 20% são acima desse pone
3) N? de lojas náuticas: 900
4) N° de clubes e marinas: 400
5) N° de cursos náuticos: 300

F) O DÉFICIT NÁUTICO BRASILEIRO

16 - A quantidade de embarcações em água no Brasil é ainda muito pequeno se comparamos
com;outros países. A relação barcolhabitante no Brasil é de aproximadamente 111600,
conforme já informado anteriormente. Calculamos que com todos os problemas internos dos
últimos 10 anos e o nosso status tributário, o Brasil deveria ter perto de 300.000 (11500)
embarcações de esporte e recreio em água, hoje, o que significa um deficit de 200.000
barcos aproximadamente.

17 - Na medida em que o setor se reestruture e adquira condições de aumentar
substancialmente a produção, os efeitos no nivel de emprego para reduzir O DÉFICIT será
alguma coisa de fantástico,

.18 - O qu~dro mostrado anteriormente nos dá a exata medida do que aconteceria, hoje, se
mcrementassemos a produção em 1.000 unidades, Uma projeção. mesmo não linear se
t~ansforrna ~un: argumento sóc~o-econômico que deveria merecer a atenção daqueles que
sao responsavels pelo desenvolVimento do pais. a nível de governo. Estamos falando de mais
200 000 empregos diretos e indiretos.

G) OS RlSCOS DA lNDÚSTRJA NÀUTlCA BRASILEIRA

19 - Com a revogação da Lei 2.410/55, 'que proibia a importação de embarcações de esporte
e recreio, cujo valor fosse superior a US$ 3.500,00, a restruturação da indústria náutica
brasileira é um imperativo, sob pena das seguintes consequências:

19.1. encolhimento da indústria náutica (a realidade de hoje);
19.2, investimento americanos e europeus na América para aproveitar as potencialidades
brasileiras, com as vantagens do MERCOSUL, haja vista as melhores condições de
produção e exportação daquele pais (realidade de hoje);

19.3. grande possibilidade de transferência de empresas brasileiras para a Argentina (em
estudo pôr várias empresas);

19.4. transformação dos construtores de barcos em imponadores (em processo de
desenvolvimento);
19,5, invasão do mercado brasileiro por barcos americanos. principalmente os pequenos e
médios, considerando a grande economia de escala da maioria das empresas dos Estados
Unidos, cujo nivel de produção atinge a 50.000 unidades/ano por empresa. A maioria desses
barcos tem sido internada através da Zona Franca. de Manaus, onde as embarcações são
maquiadas e gozam de incentivos fiscais como se lá fossem produzidas.

20. Os americanos já têm total consciência deste fato, o qual tem sido, inclusive, um assunto
da Secretaria de Estado de Comércio dos Estados Unidos, que trabalhou intensamente para
revogar a Lei 2.410/55.

de 1996.

.. L ~$iSLAÇÃO C:TADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESlUDOS LEGISLATIVOS-CaDI"

LEI N? 8.402, DE 8 DE JANEIRO DE 1992

Restabelece os incentivos fiscais que
menciona e da outras providências.

O PRESIDENTE DA REPUBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono

a seguinte lei:
Art. 1? São restabelecidos os seguintes incentivos fiscais:

xv - isenção do Imposto sobre Produtos Industrializa
dos para as embarcações com a respectiva manutenção e utiliza
ção do crédito do imposto relativo aos insumos empregados na
sua industrialização. de que trata o § 2? do art. 17 do Decreto
Lei n? 2.4331171 , de 19 de maio de 1988, com a redação dada pelo
Decreto-Lei n? 2.451(18), de 29 de julho de 1988.
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§ 1? É igualmente restabelecida a garantia de concessão
dos incentivos fiscais a exportação de que trata o art.3? do
Decreto-Lei n? 1.2481191, de 29 de novembro de 1972, ao produtor
vendedor que .efetue vendas de mercadorias a empresa comer
cial exportadora, para o fim específico de exportação, na forma
previs~a pelo art. 1? do mesmo diploma legal.

§ 2? São extensivos às embarcações, como se exportadas
fossem, inclusive às contratadas, os benefícios fiscais de que
tratam os incisos I a V deste artigo.

75%
6:>%

35%

51%

LEI!';.o 2.410 - D::: 2J n= J.~~EIRC

D:: 1955

~:Jrorroca até SC de 1unho de Hj~5 o
.. r~gin~e de licença paNI. ,) i n.tcrcám

bL comercial com. o ex!.f; ....l(;:l .. nos
teimos et:tabeteciâos na Le1 nume
ro 2.145. de 29 à.e r.iezembr":} d~ 1552.

O Presiá·ent·e da Re~úi:lic3.

F'aço saber que o Congress·) N'l~io

nl?.l decreta e eU san~lOn", [., segumte
Lei:

Art. 1.0 It prorrogado ::\t'é ~I'} d~ jU
nho de 1956 {) regime de 11·.:l;nçfl para
o intercâmbio comercm! ~Oln o exte
rior nos t.êrmos esta!.)~lecido5 na Lei
n. R 2.145, de 2S 'Íe deOZell'Dl'C dti 1953.

Art. 2.' Se o Poder Exer:.utív,? con-
.sideral' convemenr.e sllprim~::' :-'):> todo
ou em parte, o ;)úblh;.,) preg~o ~ra

as oromessas de ven':'h5 do:: cambIO e
conSeqüente obtençáo da:: licenças de
importação, determimmcio. qUê ~1g1.
mas OU tôdas as lmp·J:CHÇOf.,s SE' llqul
dem peio mercadc de tax t ]ivre, 85
sobretaxas de câmbio obtida~ median
te os ágios passarão a equivaler àS
segUintes percentagens da média. do!

Alfândegc. n~o será (,0n...ia:'~.'a ..!a re
ceita alfande~ária para qualquel fim.

Ari. 3) Nos manda:.'l.'1s do!; sega·
rança, porventura reqUf.:rlC10~ p~1ra

obter o desembaraço de tel)S de quai
quer ordem vindos a q~.hl:.qllE'r titulo
do estran2:eirc sem :icenr;:l prévia ou
com licenca· cnnsidera.da falSa, o~ser
va~' .~-:.. ão' J~ s..:;~ui:nt~5 normas:

a) não se concederá em cas·:, algum,
a suspenr-ão lIminar do a~:) ...onrT<'_ o

qual ·S·f; requer c ma'ncl~llb referido
no art. 7.". !l, da Lei n.n 1.t·3a. de 31
di! àezembro dI:' 1951; .

bl uma Ve2. concedido O mandado
pelo Juiz da primeira insct.r.~ia e ~e
o Presidente do Trib'.maJ FeaeraJ ae
R e c u r s o s não lhe suspende~' a
execução esta Só se far~ antes. de
c·ol1firmad~ ne18 instáuCEt superior,
se O importador oferec:!l" fiança' ban
cátia idônea· a iuíz:o do Inspetor da
Alfândega ou prestar cauçi\o. em tí-
tulos da divida' ~ú;)lica fed~ral de va
lor nominal correSl)onCtent·= 3 150%
(c·ento e cinqüenta por cE'-nto I Cid va·
lorem. das mercadorias ilnpmtadas, na
forma do art. 6.. § 4 n. da Lei nú~e
1'0 ~! 1.45;::i 29 àE dezemt'ro de t:h3.

Art. 4./1 Ficam proibidas' ~ imp~l"

tação ou a introdução, so.;) qualquer
título, d·e automóveis e barcos. de pas
seio reoutados de luxo. cu i) ~l'eço no
nlercado de orige!n seja superior a
3.500 dólares. computadooS n<, preço
os respectivos equipamentos.

Art. 5.° Esta lei eJ.l';raIá em vig<1r
na data de sua ou·)1tcação inclusive
quanto à sua obrigatoriedade nos Es
tados estrangeiros, revoga.do. para
ágios realizada nos leiVi-es dos. lilt1mos
3 (três) meses.

1.- categoria
2.a categoria
3.a. categoria
4.8 categoria
5.1\ categoria 1CO%

§ 1.0 As licenças d? import&ção sp;,
rão cr ncedidas a todos os al~e a6 l'e
q·.!c"'~J.r.. r>H~dinz) L:- o pagamento de
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SOCie ' (cinqüenta po:' cenTO I d~~ 50
brci;.axas C(}rre~pGl1del1tes 2.': respecti
vas categorias. O restan·;.;. será pago
como COY!'üção d·o àes~ac.:h:; alfand~'

~ârlO. dil'PIamente ae. Ba~':'1 cie Bl'S
si} ou na própria Alfánd-:ga, eonco
mitant-er.lente cem os dir-elt.is de im
portação, conforme o rtetel'mi:,'l'~ a
SüMOC. .

§ 2.'> A parte da s:foretaxa paga à
êss~. efeito o düsposk no § 1.0 do :il'
tiJ) 1 o 10 DecrC:!w-lei n." 4.657 '1(: ti

de ~eteDn~r~ df. 194.;

Rio d-e Janeiro,' 001 29 de janeiro
de 1955; 134.0 da IndeoE:l1dência 'e
67. 0 da República. .

JOÃo CAFÉ FILHO.

Miguel Se,abra Fagunt'les.
Eugenio Gudin.

Raul F~rnandes..

Napoleão áe' Ate!Zc:tfJt,·o Guimarã~::·.

LEI Nº 9.075, DE 7 DE JULHO DE 1995

Revoga o art. 4'l da Lei n'l2.410, de 29 de
janeiro de 1955, que proíbe a importação de
automóveis e barcos de passeios e de luxo.

O VICE-PRESIDENTE, DA REPÚBLICA no exercício do cargo
de PRESIDENTE DA REPUBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 12 É revogado o art. 42 d,a Lei n2 2.410, de 29 de janeiro de
1955, que proíbe a importação ou a introdução, sob qualquer título,
de automóveis e barcos de passeio reputados de luxo, cujo preço no
mercado de origem seja superior a 3.500 dólares, computados no preço
os respectivos equipamentos.

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

Brasília, 7 de julho de 1995; 1742 da Independência e 1072 da
República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Pedro Malan

PROJETO DE LEI N° 2.349, DE 1996
(Da St. Jandira Feghal)

Dispõe sobre a contratação de Assistentes Sociais.

(AS COMISSõES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM!LIA; DE TRABALHO,
ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO PÚBLICO; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E
DE REDAÇAO (ART. 54) - (ART. 24, 11»

o Congresso nacional decreta:

Art. Io Todas as instituições ou empresas urbanas e rurais que
atuam na produção, prestação de serviços assistência social, planejamento, previdência,
habitação, educação, saúde e ação comunitária, devem contratar e manter em seus
quadros o Assistente Social.
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§ I· • A contratação de que trata o capur deste artigo deverá I)
obedecer a seguinte proporcionalidade:

PROJETO DE LEI N2 2.350, DE 1996
(DO SR. LIMA NETTO)

I - No caso de instituições ou empresas, no minimo um Assistente
Social para cada grupo de 1000 empregados, e as que ultrapassarem este limite
obedecerão a proporcionalidade de mais um, para cada grupo de 1000 empregados ou
fração.

Estabelece normas gerais sobre matéria tributária e reduz
penalidades fiscais.

II - Os estabelecimentos de ensino devem contratar e manter no
minimo um Assistente Social para cada grupo de 400 alunos, e os que ultrapassarem este
limite obedecerão a proporcionalidade de mais um, para cada grupo de 400 alunos ou
fração.

(DEVOLVA-SE A PROPOSIÇAO, POR CONTRARIAR O DISPOSTO NO ART. 146,
CAPUT DA CONSTITUIÇAO FEDERAL C/C ART. S 12, INCISO lI, ALINEA
"B", DO RICD. OFICIE-SE AO AUTOR E, APOS, PUBLIQUE-SE.)

Ill- Os estabelecimentos de crianças, adolescentes e idosos, devem
contratar no minimo um Assistente Social por grupo de até 100 usuários, e os que
ultrapassarem este limite obedecerão a proporcionalidade de mais um, para cada grupo
de 100 usuários ou fraç~o. o Congresso Nacional Decreta

IV - Os estabelecimentos de detentos, devem contratar e manter no
minimo um Assistente Social para cada grupo de 80 detentos, e os que ultrawsarem a
este limite obedecerão a proporcionalidade de mais um para cada grupo de 80 detentos
ou fração:

Art 6° - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art 5° - Na ocorrência de alterações no sistema
tributário nacional, por força da reforma constitucional, ou legislação
pertinente, poderão os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, na
ausência de legislação federal, adotar nova legislação concernente á matéria
tributária ora regulada.

Parágrafo Único - Em caso de mero atraso no
recolhimento do tributo, os juros de mora serão de 1% (um por cento) ao
mês.

lI. As penalidades de multas, acréscimos moratórios
ou denominações equivalentes, não capituladas no inciso anterior, ficam
com as alíquotas reduzidas para um terço dos respectivos valores, fixadas
em número inteiros e desprezadas as frações; e quando cada alíquota fôr
reduzida apenas a centavos, ficará fixada 'em 1%. . .

I. São mantidas todas as penalidades previstas nas
leis e regulamentos do Poder Público, aplicáveis aos infratores da legislação
tributária, trabalhista ou previdenciária, que envolvam fraudes
caracterizadas na forma de lei.

Art 3° - Esta lei terá efeito retroativo no caso de
infrações já caracterizadas ou atuadas em processos em curso, desde que os
infratores se disponham a rcsgalar seus débitos mediante o pagamento da
terça parte da importância das multas aplicadas, em última instância
administrativa, dentro do prazo de 30 (trinta) dias da intimação para
cobrança.

Art 1° - Ficam estabelecidas como normas gerais
admitidas pelos Arts 24 § I° e 146, inciso m, da Constituição Federal, a
serem aplicadas no âmbito das competências da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios as seguintesdisposições:

Art 2° - A presente lei se aplica a todas as infrações
de ordem fiscal praticadas anteriormente à sua vigência, embora ainda não
identificadas pelas fiscalizações de área tributária, obedecidos os seus
dispositivos.

Art 4° - Salvo o caso de fraude, a redução acima será
concedida aos infratores que renunciarem às impugnações feitas e ainda não
julgadas, nas instâncias administrativas ou judiciárias.

VI - Os serviços de reabilitação fisica devem contratar e manter no
minimo um Assistente Social por grupo de 60 usuários e os que ultrapassem este limite
obedecerão à proporcionalidade de mais um para cada grupo de 60 usuários ou fração;

VII - Os ambulatórios deverão contratar e manter no mínimo um
Assistente Social para cada grupo de 200 usuários e os que ultrapassarem este limite
obedecerão à proporcionalidade de um para cada grupo de 200 usuários ou fração;

VIII - As instituições que utilizem trabalho comunitário devem
contratar e manter no minimo um Assistente Social por grupo de 1000 habitantes, e os
que ultrapassarem a este limite obedecerão à proporcionalidade de mais um para cada
grupo de 1000 habitantes ou fração;

Parágrafo Unico • Na impossibilidade de cumprimento da
exigência constante do capur deste artigo, admitida apenas na hipótese da inexistência de
profissional para contratação, a instituição deverá informar o fato ao Conselho Regtonal
de Serviço Social da respectiva j urisdição e autoridades oficiais competentes. .

Art. 2· O não cumprimento das proporcIOnalIdades fixada nesta leI
por parte das entidades nela citadas, implicará na aplicação das seguintes penalidades:

l-multa;
II - interdição do estabelecimento por ate trinta dias, no caso da

primeira reincidência;
III - suspensão do registro de funcionamento, no caso de segtrnda

reincidência.
§ I· - As penalidades de multa e suspensão da concessão serão

aplicadas pelo Conselho Regional de Serviço Social da respectiva jurisdição:
§ 2· - suspensão do registro de funcionamento só se dará após ação

judicial, proposta pelo Conselho de Serviço Social elou autoridades governamentais
competentes, transitado em julgado. .

Art. 3· Esta lei entra em vigor na data de sua publIcação.
Art. 4· Revogam-se todas as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO
O projeto. ora apresentado, tem por objetivo garantir as condições

mínimas de trabalho aos profissionais Assistentes Sociais.
A politica de assistência social no Brasil tem que deixar de ser

apenas uma politica compensatória, e passar a se constituir politica publica de
valorização e incentivo ao trabalhador e atendimento adequado aos usuários, num pais de
imensas demandas sociais. Tanto as empresas como hospitais, escolas, etc., tem que ter
claro uma forma de atendimento de que busque soluções imediatas e estruturais para
sociedade.

Neste sentido, a profissão de Assistente Social, exerce um
importante papel pois é este profissional que atua na mínimização dos efeitos da pobreza,
na defesa da garantia das condições minimas de sobrevivência e na defesa da
Universalização dos Direitos Humanus.

. Essa iniciativa t~m por objetivo garantir a estes profissionais,
condições para que possam exercer sua profissão com dignidade, fortalecendo e
melhorando a qualidade dos serviços prestados pelos profissionais Assistentes S,,"·ais.

Pelas raLões acima expostas temos certeza da aprovaçác deste
projeto, que ora enviamos a sua apreciação, pelo seu evidente interesse publico..

v - Os hospitais. clinicas e casas de saúde deverão contratar e
manter no minimo um Assistente Social para cada grupo de até 30 leitos, e os que
ultrapassam a este limite obedecerão a proporcionalidade de mais um para cada 30 leitos
ou fração;

JUSTIFICATIVA

Sala das Sessões, em /6' de if'k,A1J.1Je 1996

L/~~. \- //

As multas elevadas determinadas nos decretos lei
anteriores, estariam em consonância com a forte desvalorização da moeda
no regime inflacionário sob o qual vivíamos há decênios.

O mesmo argumento usava o, Poder Público para
justificar as violentas multas previstas nas leis tributárias de todos os graus,
do município ao fisco federal.
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Baseados nesta justificativa, os contribuintes têm
forte argumento para exigir a extensão da refonna do sistema até as multas
tributárias. Nada justifica uma multa de mais de 200% acrescida ao valor
de uma simples diferença no recolhimento dos tributos (contribuintes não
fraudadores) frente às condições de moeda estável.

Somados os três níveís da tributação, existem
milhares de processos em trânsito, impondo essas exageradas alíquotas
punitivas que pennanecem esquecidas e intocáveis.

O Art. 24 da Constituíção, Art 10 e seu inciso I,
assegura à União concorrentemente com os Estados, legislar sobre direito
tributário. Assim, poderá õ congresso aprovar projeto que reduz tanto as
multas federais, como a dos fiscos estaduais e municipais. O I

Espero contar com o apoio dos nobres pares para a
aprovação do projeto em epígrafe:

Sala das Sessões em, f& de ')cY 1996.

~1l~
Deputado LIMA NETTO

PROJETO DE LEI N° 2.352, DE 1996
~Do Sr. Osvaldo Biolchi) .

DiapOe sobre a eleiçao para Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores
dos Municípios novOS criados até 31 de dezembro de 1996.

(AS COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇXO (ART. 54); E DE
CONSTITUIÇXO E JUSTIÇA E DE REDAÇXO (M~RITO E ART. 54) - ART.
24, IX)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° A!J eleições para Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores dos

Municipios criados entre 31 de dezembro de 1995 e 31 de dezembro de 1996 serão

realizadas no dia 15 de novembro de 1997.

Art. 2° O mandato dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores

eleitos de acordo com esta Lei coincidirá com o dos Prefeitos. Vice-Prefeitos e Vereadores

dos demais Municipios, eleitos em 3 de outubro de 1996, terminando a 31 de dezembro do

ano 2.000.

Art. 3° Para concorrer ás eleições previstas nesta Lei, o candidato

deverá possuir domicilio eleitoral no Municipio e estar com sua filiação deferida pelo

respectivo partido até dez meses da data do pleito.

Parágrafo único. O domicilio eleitoral será comprovado pela

inscrição nas Seções Eleitorais que funcionam dentro dos limites territoriais do novo

Municipio.

Art. 4° Somente poderão votar os eleitores dos respectivos

Municipios, regularmenle inscritos até 150 dias da data do pleito.

Art. SO A escolha dos candidatos pelos partidos politicos e a

deliberaçio sobre coligações deverão ser feitas no período compreendido entre 1° e 30 de
julho de 1997, lavrando-se ata em livro próprío, podendo ser utilizados os já existentes.

Art. 6° Os partidos políticos e as coligações solicitarão à Justiça

eleitoral o registro de seus candidatos até ás dezenove horas do dia 5 de agosto de 1997.

Art. 7" Aplicam-se nas eleições de que trata esta Lei, no que

couber, as normas da Lei n' 9.100, de 29 de setembro de 1995.

Art. 8· Fica O Poder Executivo autorizado a destacar crédito

especial, na forma requerida pelo Tribunal Superior Eleitoral, para fazer face ás despesas

relativas á efetivaçio do p(ocesso eleitoral estabelecido pela presente Lei.

Art. 9" Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçio.

JUSTIFICAÇÃO

A presente proposta vi.. sanar uma séria lacuna em nosso
calendário eleitoral • a legislaçio eleitoral vigente nio prevê eleições para Prefeito e

vereadores nos municipios recentemente criados.

A lei 9.100 de 29 de setembro de 1995 estipula que apenas os

mUnicípios criados até 31 de dezembrb de I99S poderiam realizar eleições municipais neste

ano de 1996. Os demais municípios que vierem a ser criados, na ausência de uma legislaçio
que se ocupe deles, deverlo esperar até o ano 2.000 para elégerem· as autoridades

municipais.

Desta fono&, municipios criados em 1996 terio que aguardar

quatro anos para poderem exercerem em sua plenitude a condiçio municipal tio duramente

conquistada.

Esta proposta vi.. a reparar uma situaçio tio injusta quanto

absurda - 010 se compreende que a legislaçio nio garanta condições de efetivaçio a

municipios que tem existência de fato, de acordo com as normas constitucionais em vigor.

Aliás, 010 seria a primeira vez que o Congresso víria a reparar uma

lacuna desta ordem: em 22 de dezembro de 1988 foi votada a lei n· 7.710, que convocou
eleições municipais ext_rdinárias para 16 de abril de 1989, para os municípios novos

criadosaté 18 de julho de 1988.

Pelos motivos expostos estamos convictos de que nos.. proposta

encontrará apoio nesta Casa.

Sala das Sessões, em,!,lde .:' 1. de 1996.

';'" 11;'
t'''t,1t'':'',

Deputado Osvaldo Biolchi

• L I!GISLAÇÃO C:TADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DI! I!STUDOS LEGISLATIVOS-CaDI"

UI NI 9.100. DE 19 DE SETEMBRO DE 1995

Est.belece norm•• p..... rullzaçlo
da deiçlla munlclp.lt de 3 de outubro
de 1"', e dA out.... provld'nclu.

o Presidente da Repúbliea

F.ço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono I

seguinte Lei:

Art. 11 As eleições pua Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores
seria realizadas, simultaneamente, em todo o Pals, no dia 3 de outu
bro de 1996.

Pará&raro único. Na mesma data serão realizadas eleições para
Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores nos municipios que venham a
ser criados até 31 de dezembro de 1995.
.....................................................................................- _ - - -
.. _ --_ -._--"--- _..~_ _ __ .._..----_.._- -._-_ ---_ ..- - ...
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LEI N? 7.710, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988

Ditrp6e !Jobre _ 61l1iç'o para prefeitos,
vice-prefeito. e vereadores do!! municfpiotl
novos cri.doll ate 16 de julho de 1988, • de
termina outras providlnci••.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. I? As eleições para prefeitos, voce-prefeitos e vereadores dos
municípios que tenham sido criados até 15 de julho de 1988, serão reali·
zados no dia 16 de abril de 1989, devendo a posse dos eleitos ocorrer no
dia I? de junho de 1989.

Art. 2? O mandato dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores elei
tos de acordo com esta Lei coincidirá com o dos prefeitos, vice
prefeitos e vereadores dos demais municípios, eleitos em 15 de novem
bro de 1988, terminando a 31 de dezembro de 1992.

Art. 3? Para as eleições previstas nesta Lei, o prazo de filiação
partidária dos candidatos encerrar-se-á no dia 16 de janeiro de 1989.

Art. 4? Somente poderão votar os eleitores dos respectivos mu
nicípios, regularmente inscritos até o dia 6 de agosto de 1988.

Art. 5? As convenções municipais partidárias destinadas a delibe
rar sobre coligações e escolha de candidatos serão realizadas a partir
de 16 de janeiro de 1989, e o requerimento de registro dos candidatos
deverá ser apresentado ao cartório eleitoral até as dezoito horas do dia
18 de fevereiro de 1989.

Art. 6? Aplicam-se nas eleições de que tratam os artigos anterio
res a legislação eleitoral partidária vigente, e, no que couber, as regras
da Lei n? 7.664, de 29 de junho de 1988.

Art. 7? O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções para o
fiel cumprimento desta Lei.

Art. 8? Fica o Poder Executivo autorizado a destacar crédito es,
pecial na forma requerida pelo Tribunal Superior Eleitoral, para fazer
face ás despesas relativas à efetivação do processo eleitoral estabeleci
do pela presente Lei.

Art. 9? Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 22 ele dezembro de 1988; 167? da Independência e 100? da

República.

JOS.É SARNEY
Paulo Brossard

PROJETO DE LEI N° 2.353, DE 1996
(Do Poder Executivo)

(Mensagem n' gS9/96)

Dá nova redação ao artigo 30 da Lei 02 6.015, de 31 de dezembro
de 1973, que dispõe sobre as registros públicos, e acrescenta
inciso ao artigo 12 da Lei 02 9.265, de 12 de fevereiro de 1996,
que trata da gratuidade dos atos necessários ao exercício da
cidadania ..

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 24, 11)

o CONGRESSO NACIONAL decreta.

Art til Oart JOdaLein~ 6.015.de31 de dezembro de 1973, passa a vigorar com a
seguinte redação'

"An. 30 ~ão serão cobrados emolumentos pelo registro civil de nascimento e pelo
assento de óbito, bem como pela primeira certidão deles.

§111 Os emolumentos serão devidos pelas demais cel1idões extraídu, a pedido do
interessado. do registro ci..il e do assento de óbito, salvo para 0$ reconhecidamente pobres, para os quais é
assegurada gratuidade

122 O estado de pobreza seTa comprovado por declaração assinada pelo próprio
interessado. ou. em se tratando de analfabeto. a rogo. caso em que teri lambem a assinatura de duas
testemunhas

§32 A falsidade da declaração ensejar! a responsabilidade civil e penal do
interessado ..

Art. 22 O ano l° da Lei nl! 9 265, de 12 de fevereiro de 1996. fica acrescido do inciso
VI, do seguinte teor"

"VI ~ o registro civil de nasdmenro e o assento de óbito. bem como as certidões
respectivas. extraIdas por ocasião do ato ..

Art. 3~ Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

• L EGiSLAÇÃ~ ClTADA ANEXADA PE!.A
COORDENAÇ""O DE ESi'UDOS LEGISLATIVOS.CaDI"

República Federativa ào Brasil

CONSTITUIÇÃO
........................................................................................

TiTuLo 11
Dos DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I

DosDmErrosEDE~shm~uMsECo~nvos

Art. 5" Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabi
lidade do direito àvida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes:

L"'CCV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim
como o que fic:lI' preso além do tempo fixado na sentença;

L"'{XV! - são grawitos para os =nhecidamente pobres, naforma da lei:

a) o registro civil de nascimento;
b) a certidão de óbito;
L'"OCVII - são grnwitas as ações de habeas corpus ehabeas data, c, na

forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania.
§ 12 As norm:JS definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm

aplicaçãó imediata.
§ 22 Os direitos e garantias expressos nesta Constiwição não excluem

outros decorrentes do regime edos principias por ela adotados, ou dos mtados

~t~.~~?~:_~~_~~_~~~~.~~~:~_~_~~:~~:~~_~ _~_~i_l.:~~~.~~~: _ .

CAPÍTULO IV

Dos DIREITOS POLÍTICOS

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

I - plebiscito;
II -: referendo;
m - iniciativa popular.

§ 12 O alistamento eleitoral e o voto são:
I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos:

II - facultativos para:

a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.
§ 22 Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e. durante o

periodo do serviço militar obrigatório, os conscritos.
§ 32 São condições de elegibilidade, na forma da lei:
I - a nacionalidade brasileira;

II - o pleno exercicio dos direitos politicos;

m- o alistamento eleitoral;
IV - o domicilio eleitoral na circunscrição;

V - a filiação partidária;
VI - a idade minima de:
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a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e
Senador;

b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Dis
trito Federal;

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Dis-
trital, Prefeito, Vice-Prefeito ejuiz de paz,

d) dezoito anos para Vereador.

§ 4" São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.
§ 5" São inelegíveis para os mesmos cargos, no periodo subseqüente, o

Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os
Prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído nos seis meses anteriores
ao pleito.

§ 6" Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os
Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar
aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.

§ 7" São inelegíveis, no território dejurisdição do titular. o cônjuge e os
parentes consangüineos ou afins, até o segundo grau ou por adoção. do Presi
dente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Fede
ral, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores
ao pleito, salvo se já tiMar de mandato eletivo e candidato à reeleição.

§ 8" O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições:

I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afàstar-se da atividade:
II - se contar mais!le dez anos de serviço, será agregado pela autorí!la

de superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para
a inatividade.

§ 9" Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os
prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a mora
lidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candida
to, e a normalidade e legítimidade das eleições contra a influência do poder
econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na adminis
tração direta ou indireta.

§ 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral
no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas
de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.

§ 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justi
ça, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé.

TiTULo IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

Do PODER JUDIcIÁRIO

SUBSEÇÃoill

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Fede
ral, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Gc~ da República e aos cida
dãos, na forma e nos casos previstos nesta Constltu1ção.

§ I" São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;

II - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração

direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e OIÇa
mentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;

c) servidores {lúblicos da União e Territórios, seu regime jurídico, pro
vimento de cargos, estabilidade eaposentadoria de civis, reforma e transferên
cia de militares para a inatividade;

d) organizaç;to do Ministério Público e daDefensoriaPúblicada Unifo
bem ~mo>n~nnas gerais para a organização do Ministério Público e da oe:
fcnsonal~ública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

• ti) criaçllo, estruturação e atribuições dos Ministérios e ó....."os da admi.
JIistraçãD pública. "ao

§ 21 Ainiciativapopularpodeser exercida pela apresentaçãoà CâmaIa
do~ Dcputado~ de projeto ~ lei subscrito por, no minimo, um por cento dó
eleItorado DlICIonal, distribuido pelo menos por cinco Estados com não menos
de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles. '

LEI N!! 6.015
DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973

D/:fp6,> .wbm lI,f I'r.gislros plilJliclIs
Pdá ml/ras pnwidhlc'ias

TÍTULO 11
DO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS

CAPiTULO I
DlSPOSIÇÓES GERAIS

Art. 19. Serão registrados no Reg~tro Civil de Pessoas Naturais:
I - os nascimentos;
II - os c.1samentos;
III - os óbitos;
IV - as emancipacóes;
V • as interdições;
VI - as sentenças declaratórias de ausência;
VII - as opções de nacionalidade;
VIII • as sentenças que deferirem a legitimaço'io adotiva.
§ l°. Serão averbados:
a) ~ sentenças que decidirem a nulidade ou anulação do casamento, o

desqUIte e o restabelecímento da socied.1de conjug.11;
b) as sentenças que julgarem ilegitimos os filhos concebidos na constân

cia do c.1samento e as que declararem li filiação legítima;
c) os casamentos de que resultar a legitimaço'io de filhos havidos ou con

cebidos anteriormente;

d) os atos judiciais ou extrajudiciais de reconhecimento de /ilhos ilegíti-
mos;

e) as escrituras de adoção e os atos que a dissolverem;
f) as alterações ou abreviaturas de nomes.
§ 2". É competente para a inscrição da opção de nacionalidade n C.1rtó

rio da residência do optante. ou de seus pais. Se forem residentes no
estrangeiro, far-se-á o registro no Distrito Federal.

Art. 30. Das pessoas reconhecidamente pobres não serão cobrados
emolumentos pelo registro civil de nascimento e pelo assenlo de óbito ti

respet.1ivas certidões.
§ l°. O estado de pobreza será comprovado por declaração do próprio

interessado ou a rogo, em se tratando de analfabeto, neste caso acompa
nhadll da assinatura de duas testemunhas.

§ 2°. A.falsidade da declaraçiio ensejará a responsabilidade civil ti penal
do interessado. (Redação dada pela Lei 7.844/89)
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Senhores Membros do Consresso NlICionsl,

MerJsosemn' 859, de 7 de setembro .de 1996, do Poder EKecutivo

Nos termos do .mao 61 da Collltituiçio FedmI, submeto à elevada deliberaçIo de

Vo_ EMeI&Jciu, lICOIIlpIIIhedo de Exposiçio de Motivos do Senhor Ministro de Estado da
IUSliça, O tex10 do projolo de lei quo "Di nova rteIsçIo ao an. 30 da Lei n° 6.015, de 31 de
daemI>ro de 1973, que diIpOe 10M os rqíItros públicos, e lICre!CCIIta inciso ao an. 1° da Lei nO
9.265, de 12 de fevereiro de 1996, quo trila da gratuidade dos aros oecasários ao e=cício da
cidadaD1a".

LEI N" 9.265, DE 12 DE FEVEREmO DE 1996

RegulaTMnta o inciMJ LXXVIIdo 1JI't. 6'
da Constituição, dispondo aobre a gratuida·
de dos atos MCU8áriOB ao U1!rcfcio da cida·
dania.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

Art. 12 São gratuitos os atos necessários ao eXercício da cidada
nia, assim Clll15iderados:

I - os que capacitam o cidadão no exercício da soberania
popular, a que se reporta o art. 14 da COl15tituição;

II - aqueles referentes ao alistamento militar;

III - os pedidos de informações ao poder pliblico, em todos os
seus âmbitos, objetivando a wtrução de defesa ou a denúncia de
irregularidades administrativas na órbita pública;

IV - as ações de impugnação de mandato eletivo por abuso de
poder econônúco, corrupção ou fraude;

V - quaisquer requerimentos ou petições que visem as garan-
tias individuais e a defesa do interesse pliblico.

Are. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Are. 3'! Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12 de fevereiro de 1996; 1752 da Independência e lOS

da República.

LEI 149 t.'I3'l - m: 15 DI: Jm.:Ho
H IDes

Imtltul o CódIgo ZIIlitorGl

O Presl~nte ela Repllbllca,

Paço saber que sanciono a seiulnte
LeI, aprovado. pelo Congreuo Nacio
nal, nos t!rmos do arto t 9, caput, do
Ato InaUtuelonal, de g de abril de
lDU.

..........................................~ ...
PAlnTnct:XllA

Do Allltamento

nrcLo ,

Da quall/lcaçilc e '''..3r:riçt!.

Art. 47. AS certldOes de nuclmento
ou Cll'amento, ou~noo destlalUlas ao
a11s;a,mento eJeltorEll, serão fornec!das

gratuitamente, sesundo a ardem dei
pe<l1dos apresentaltOll em cartorIo pe
108. a1lSto.nd08 ou de..eglldOll de par
tldo.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Nelson A Jobim

LEI N? 3.071, DE I? DE JANEIRO DE 1916 (*)

Código CM/.

PARTE GERAL

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. I~ Este Código regula os direitos e obrigações de ordem privada c.:meemen-
les as pessoas. aos bens e ás suas relações. .

• Sobr~ o Conselho de lkf~su dos Dumas du Pessoa Humana, vide Lei n." 4.319. de 16 de mar
ço de 196-1'0 (! fhcrl!lO n,' 63.681. de 22 de novembro de 1968.

• Sobre uump/ame dI! Me/dos. orgtios e partes do cad(J\'~r. 'ltide LeIS I1S. $..189. d~ 18 de IZo\'em·
bro di" 1992, 8.SDl, de 30 de no\'embro de 1992, e IÀCrtlo n." 879. de]] de julho de J99J,

• O Decrtlo n," 1.560. de /8 de jlllho d~ 1995. promulgo Acordo d~ Cooperaçlio Jud,ruina em
Mi11~ria CÜ·I1. Comercial. Trabolhma e AdmmislrotÍl'Q. entre o BNUiI t Q Ar~enlmu. de 20 de
0lOS10 de 199/.

LIVRO I

DAS PESSOAS

TiTULO I

DA DIVISÃO DAS PESSOAS

CAPiTULO I

DAS PESSOAS NATURAIS

Art. 2~ Todo homem ecapaz de direitos e obrigaçõcs na ordem civil.
• Vide arts, 6." II 9." do Códleo Ch-tl e 7.u• caput. do Dureto·lei n:' 4.65~. de 4 dt stltmbro de

/942 fLtl de /ntroductio ao Cdd,go em/I,

Art. 4~ A personalidade civil do homem começa do nascimento com vida; mas a
lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro.

• Vide arts. 9.". 84. 145, /, J57, porvirr% único, JM, Y, 462. 1.169~ 1.718.

• Vide Códi,o PenDI. IlrtS. lU e 128.

• Vide Estatuto d. Criança ~ do Ado/ucenle. arts. 7" il U.

• Vide u; d~ Introdução tiO CódilO Civil. DT(. 7!.
• Vide Códilo d~ Processo Civit, arts. S... 82. I. 98. 701. &71 f! 87&.

..............................................................~ .
Art. 10. A existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta,

quanto aos ausentes, nos casos dos arts. 481 e 482.
-.-.. -.-_ _ ...................................._ .

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

Brasllis, 7 de seteJlbro de 1996.

EXPOSIçAo DE MOTIVOS N9 S1 o, DE 6 DE SETEMBRO DE 1996

00 SR. MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA

El<CeIenti..imo Senhor Presidente da Repúbli<:a,

Submeto àconsidcraçlo de Vossa E."tcctência o antxo Projeto de lei no qUli se propõe
noVI redaçlo do 1It. 30 di Lei n'6.015. d. 31 de dezembro de 1973 (Registros Públicos). o acréscimo de
inciso ao In. li a Lei r!- 9.165, de 12 de fevereiro de 1996, que trata da gr.ttuidade dos atos necessários
ao exercício da cidadania.

2. A cidadania. um dos fundamentos di R.pública PedOflllÍVI do Bruil, qualifica os
psnicipant.. da vida do Estado • significa, também, que o funcionamento do próprio Estado estarà
submetido à vontade popular. Pouui, pois, um setltido mais amplo do que o de mero titular de direitos
político. (cf. José Afonso da Silva, "Curso de Direito Constitucional Brulleiro Positivo", 1990, pip.
92/3).

3. Squndo Mlrsha1l, I cidadanil é um sllt•• concedido àqueles que lia membros
imegrais de uma comunidade. Seu conceito contêm trés elementos: o civil, o político e o social. O
elemento clvíl. composto dos direitos necessários i. liberdade individual. compreende a liberdade de ir e
vir, a liberdade ~e imprensa, pensamento e fé. o direito â propriedade c de concluir tratados vilidos e o
direito à jUstiça. O elemento político deve ser entendido como o direito de panicipar no exercício do poder
politico, como membro de or,ganilmO investido da JUtoridade política ou como um eleitor dos membros
de tal organiltnO. Por fim., o elemento social, que abrange desde o direito a um minimo de bemoCStar
ecooõmico e segurança, 10 direito de panicipar. por completo. na herança social e a levar a vida de um ser
civilizado, de acordo com os padrões que prevalecem na sociedade (iD Wilson Accioli, uInstituições de
Direito COMituc:ional", Editora PorollSO, Rio de Janeiro, 1931, pig. 518).

4. A cidadania. pois. no direito constitucional. caracteriza a pessoa que está de plena
posse de KUS direitos eMS e políticos.

5. ConlOll\te o art. 2' d. Lei n' 3.071. d. I de janeiro de 1916 - Código Civil Bruileiro,
todo homtm é CIPU de direitos e obriKIÇàes na ordem civil. Sua personalidade civil começa no
nascimento com vida o sua exiuencil. finda com a mono (uts. 41 e 10 desse código).

6. tiA personalidade constitui o mais imponantc 'estado' da pessoa; bma lembrar que ela
existe de direito em qualquer pessoa natural. como um corolário necessário desta outra verda.de : a
capacidade de ser sujeito de direitos e obrigações pressupõe. excetuadas as disposições concernentes is
pessoas juridicu. a existência de um ser humano" (cf. J, M. de Carvalho Santos. '~ódígo Civil Brasileiro
Interpretado", 1937. Vol.l. pig. 243).

1. Pan que decomm dos ratos juridicos autenticidade. segu.rança. e eficicia. ficam
sujeitos ao registro civil de pessoas naturais os nascimentOS e óbitos (lei ~ 6.OI511J • Lei de Registros
Públicos).
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8. Assim. a personalidade ciVil, que se iníciou com o nascímento, teri sua autenticidade
comprovada pelo respectivo registro. E calcado neste que o Estoldo e a sociedade têm fofffill{mente
conhecimento da existencia da pessoa. natural.

9. Desse modo, o Poder Público deve assegurar o registro de nascimento a todo ser
hul1W1o. como fonna de garantia dos direitos a este constitucionalmente conferidos.

10. A Carta Política, em seu art. 52, LXXVI. antecipando um beneficio que deve ser
concedido a todos, detenninou a. gratuidade, para os reconhecidamente pobres, na forma da. lei. do registro
civil de nascimento e da cenidlo de óbito. O mesmo art. 52, no seu inciso LXXVll, estabeleceu, também, a
gratUidade dos atos necessàrios ao exercício da cidadania, nos moldes estatuídos em diploma legal.

11. Nessa confonnidade, a Lei ri' 9.265, de 12 de fevereiro de 1996, preceitua que silo
gratUitos os atos necessários ao exercício da cidadania, assím considerados 05 que capacitam o cídadlo ao
exercício da: soberania ,popular, a que se reporta o Jll1. J4 da Constituição; aqueles referentes ao
iilistamento militar. 05 pedidos de informações ao poder público. em tódos os seus âmbitos, objetivando a
instruçio de defesa ou a denuncia de irregularida.des administrativas na órbita pública; as "ções de
impugnaçlo de ltt4ndato eletivo por abuso de poder econômico, corrupção ou fraude; e quaisquer
requerimentos ou petições que visem às garantias individuais e a. defesa do interesse público, Esqueceu·se.
entretanto. do registro de nascimento. sem o qual, repita·se, para. o mundo juridico, não existe a pessoa.

12. O art. 47 da Lei ri' 4,737, de 15 de julho de 1965· Código Eleitoral, ao estabelecer que
a ccrtidio de nascimento, quando destinada ao alistamento eleitoral, será fornecida gratuitamente, já estava
l demonstrar a estreita correlação entre esse documento e o exercício de uma das faces da cidadania.

13, Para assegurar que todos os direitos decorrentes da cidadania possam ser de fato
exercitados, é que a proposta incluí, no art. rI! da Lei n.Q 9.265, de 1996. o registro de nascimento e o
assento de óbito bem como as respectivas certidões extraídas por ocasião da ato.

14. E importante destacar que igualmente se concede gratuidade ao assento de óbito e
respectiva certidlo. em virtude de ser o documento legal que comprova o fim da existência da pessoa
natural, cujos direitos se transferem por sucessão. Tendo em vista que alguns desses direitos decorrem da
cidadania, como, por exemplo, o direito de propriedade., também o assento de óbito lhe ê insito.

1S. Como a gratuidade de emolumentos relatívos ao registro civil de nascimento e ao
assento de óbito e~ti comida no art, 30 da Lei n!l6015. de 1973. e extensão desse beneticio a toda a
pessoa natural deve constar desse dispositi\.'o. em nome da boa técmca legislaljva,

16. Estas. S'enhor Presideme. em sintese. as normas ora apresentadas ao elevado descortino
de Vossa. Excelencia.

Respeitosamente.

4.Custol:

S.Razõ.. que justif",am a urgência:

6. Jmpacto Jobre o meio ambiente:

7. Síntese do parecer do Órgão Jurídico:

Pela constitucionalidade..uridicidade e boa técnica leeislativa.

Aviso na 1.112 • SUPAR/c. CiviL

Senhor Primeiro Secretário,

de 1996,

r A~'ÂA...'
/ NELSON BIM

/ 'M:inistro de E a da Jusliça

ANEXO A EXPOSIÇÃO DE 'IOTIVOS DO MINISTÉRIO DA JUSTiÇA
N' DE

1. Síntese do problema ou da situação que reclama providências:

A Lei n' 9 265, de 12 de fevereiro de 1996, que dispõe sobre a gratuidade dos atos
necessários ao exercicio da cidadania.. omitiu~5e sobre o rezistro de nascimento e o assento
de óbito, documentos essenciais para a demonstração per;nte o Estado e a sociedade da
existencia da pessoa natural.

2. Soluções e prDvidências contidas no ato normativo ou na medida proposta:

Altera a Lei n' 9265. de 12 de fevereiro de 1996, e a Lei n' 6.015, de 31 de
dezembro de 1973 - Lei de Registros Públicos.

3. Alternativas existentes às medidas ou atos propostos:.

- Projeto de Lei n' 452195, que acrescenta § 3' ao art. ·30 da Lei n' 6.015, de 31 de
dezembro de 1973, que "dispõe sobre os registros públicos e dá outras proyidências";

- Projeto de Lei rf' 1.241/95, que altera o art. 30 da Lei rf' 6,015, de 31 de dezembro
de 1973, que "dispõe sobre os registros públicos e dá outras providências";

• Projeto de Lei rf' 346/95, que acrescenta dispositivos á Lei n' 6.015, de 31 de
dezembro de 1973, que "dispõe sobre os registros públicos";

• Projeto de Lei n' 927/95, que dispõe sobre a gratuidade do assento de óbito e
respectivas certidões;

- Projeto de Lei n' 2.816/92, que dispõe sobre fornecimento gratuito de registro
extemporâneo de nascimento.

Encaminbo a ..... Secretaria Mensagem do Ex<elenIíssüno Senhor Pre>idente da
República relativa a projeto de lei que "Dá nova redaçIo ao art. 30 da Lei nO 6.015, de 31 de

dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros públicos, e acrescenta inciso ... art. 1° da Lei n°
9.265, de 12 de fevereiro de 1996, que trnta da gratUidade doi atol necessórios l!I.l el<trcicio da
cidadania",

~O~S:E~
Ministro de Estado Cheio da C..CIvil

da Presidellciada República

A Sua Excelõncia O Senhor
Deputado WILSON CAMPOS
Primeir,o Secretário da Câmara dos Deputados
BRAS/LlA-DF.

PROJETO DE LEI N° 2.356, DE 1996
(Do Sr. José Augusto)

Dispõe sobre os empreendimentos habitacionais de interesse
social •

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI Nll 5.788, DE 1990)

Q Congresso Nacional decreta:
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Art. 1° Esta Lei Ilispllt.~ os criléfios IlIbanisticos e el!il!cios

para implantação em áreas urbanlI5 de empreelldimetllos habitacionais de interesse social

promovidos:

I· por órgiDs da administnlçlo~ e indire1a do poder público;

II . por empresas de controlt acionário público;

ideai~ de áreas cobertas de uso comum, não sendo computadas as áreas destinadas a usos
Rio residenciais e à implantação de equipamentos;

II - área máxima de lote destinado à habitaçilo unifamiliar de
70,00 m' (setenta metros quadrados) em pelo menos 90% (noventa por cento) do total da
área destinada a este tipo de implantação;

m - área máxima de lote destinado à habitaçilo multifamiliar de

m• em terrenos de propriedade. pública, independentemente do 20.000,00 m' (vinte mil metros quadrados);

agente promotor;

IV - máximo de 01 (um) banheiro por unidade habitacional;
IV· por agentes promotores privados, quando as unidades forem

destinadas à contrapartida de operações i~igadas.

§ I" Aplicam·se OlÇÇllllÍVlUlIenle as dispoeiçlles referentes a

edificações, excluindo-se as disposições l'CÍCt'Imtes a .parcel_to de' solo, nos

empreendimentos babitacioÍlais de interesse soci.J.promtlviliol emireas urbanas:

[ - por enlidades. privádu ~.0\*JlIIC!>m re<;llrJQll vincul~. ao

$,F.H. (Sistema Financeiro de HabitaÇiO);

n - por associ&Çllcs:'çomUllj~'~VáS habitaciQnais

organizadas com o fim de produzir moriQia popular.

§ 2" Para os efeitos desta lei, éOll5ideram~se operações interligadas

os aco~dos estabelecidos en~ a prefeitura mullicipat e 011 proprietários de imóveis

urbanos, respaldadOS em lei municipal, que envtllvam a modificação de índices e

caracteristicas de uso e ocup&Çio do solo, com a contrapartida de doação, ao Municipio,

de habítações de interesse social.

Art. 2' Os e/llprecndil'Mllllll "itlM:ionais de interesse social
poder.se-ã? utilizar das seguintes formas de.~lI1amc>ntodo solo:

I - loteamento;

II - desmembramenle;

m-desdobro;

IV- remembramento.

Art. 3° O parcelame\1lO do solo em empreendimentos
habitacionais de interesse social resultará em lotes urbanizados que poderio ser destinados
a:

[. el!ificação unifamtliar, cortespo!ldendo a 1 (uma) unidade

habitacional por lote, toia! ou parcialmente exeeutada;

n- edificações KlultifamiliaIcs, na fO!'ll\fl de Cl!I\ÍIlIllOS horizontais,
com 2 (duas) ou mais unidades habitaciolUlis por lote, admitindo-se a implantaç~o de

casas isoladas ou geminadas, total ou parcialmente executadas, com no máximo 2 (dois)
'. pavimentos, com ou sem acesSo comum à via de circulação;

m- edificações multifamiliares, na fonoa de conjuntos verticais.

cg~spondendo a I (l1IIl) !,umais ~lícios d!:a~por lote.

Art: 4" Será admitido o uso misto nas edificações multifamiliares
dos empieendimentos ljabitacionais de illlcmse soeia!, até I> limite de 10% (dez por

cento) da área cOlistruida relativa a usos não residenciais.

Art. 5°" Pará efeitós de enquadramento dos' empreendimentos

habitacionais de interesse' social, ficam dermiOOs ós seguintes éri~rios, até a data de

expedição' pelo órgão· municipll! competente do tenoo de Vtlrificaçie> de execução de

obras, bem comó do auto.de conclusio:

I • área total máxima das unidades habitacionais de 72,00 m'

(setenta e dois metros' qtiadrados), incluindo-se áreas cobertas. de uso privativo, frações

v -número máximo de vagas de estacionamento na proporção de
(}l (uma) vaga para cada unidade habitacional;

VI - inexistc!ncia de estacionamento coberto.

Parágrafo único. Admitem-se alterações nos incisos I e IV deste

artigo nos empreendimentos habitacionais de interesse social executa~os através de

mUlinto ou auto-construção.

Art. 6° Os parcelamentos destinados a empreendimentos

habitacionais de interesse social devento ser projetados e implantados de fonoa a

assegurar as seguintes condições minimas de infra-estrutura:

I - sistema de drenagem de águas pluviais em todas as vias,

.atendendo às nonoas emanadas do órgão municipal competente, quando não conflitantes

com o disposto nesta lei;

II - pavimentação das vias coletoras e de ·tOO.os os trechos de .via

com declividade longitudinal superior a 10% (dez por cento):

m• tra?JDento primário das vias não pavimentadas, constituído

por solução que assegure proteçilo cornra a erosilo e garanta a trafegabilidade mesmo em

l'Críodos. de chuva;

IV - faixa de passeio pavimentada com largura mlnima de (},ro m

.' (sessenta celltimetros);

v - rede de coleta de esgotos, projetada e executada de acordo

com as nonoas técnicas oficiais;

VI - rede de abastecimento de água potàvel, projetadA e executada

de.acordo com as nonoas té~nicas o.fiçiais.

Parágrafo único. Poderio ser propostas soluções alternativas,

mel!iante aprovação pelos órgãos municipais competentes, desde que comprovado pelo

empreendedor desempenho no mínimo similar ao obtido quando atendidas as disposições

<leste artigo.

Art. ']O No projeto e implantação .dos empreendimentos

habitaeionais de interesse social, dever·se·à:

I - privilegiar a preservação das linhas de drenagem perenes e
intermitentes;

II • evitar a retificação de córregos e priorizar o tralamento e

limpeza de suas margens;

m - executar canalização a céu aberto somente quando esta

medida mostrar-se indispensável;

IV - evitar a implantação de unidades habitacionais nas vàrzeas,

auegurando-se que a utilização dessas áreas ocorra de fonoa a induzir à baixa ocupação e

à manutenção de sua penoeabilidade.
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Art. SO Nos empreendimentos habitacionais de interesse social
. que envolvam o percelamento dó solo, será reservlda faixa "non aedificandi" com no
mínimo 15,00 m (quinze metros) de largura.... panir das margens de águas correntes e
dormentes, e das faixa. de ÜoJmlnio do: dutos, rodovias e ferrovias. atendidos os seguintes
requisitos:

1 • nas faixas "non aedificandi", ao longo das águas correntes e

dormentes:

a) devello ser privilegiadas as utilizaçõcs que possibilitem a
manutenção e a recupcrllção de vegetaç!o;

b) a implanlal;:!o de vias estará condicionada á aptovaçlo pelo
órglo municipal competente, devendo ser detalhadas no projeto as medidas de contençlo
e proteçIo superficiál de terraplenagem. a fim de impedir erosio. assoreamento,
áIaillllentos ou desestabilizaç!o de taludes;

n. !lll faixa de 4,00 m (quatro metros) de larpra a plrtir das
maraens de corpos d'água, será vedada a impermesbilizaç!o do solo e o fechamento que
impeça "o ace.uo peJa atividade$ de manÜténçÍÓ;

m· na faixa complementar de 11.00 m (onze metros) de largura a
partir das margens de corpos d'água, seri vedada qualquer utilizaçlo que conduza a uma
imjlermeabilizáçlo superior a 20% (vinte por cento) do total da área, admitindo-se seu

, fechamento com dispositivos que nlo impeçam a drénascm da faix&.

§ 1° Nos cruzamentos do sistema viário com as faixas de 4,00' m
(quatro metros) referidas no inciso n deste ar:tigo, será admitido o fecbamettto dos

alinhamentos das vias com ccrcas 011 gradis, desde que garantida a circulação destinada á

manutenção.

§ 2° Nos empreendimentos habitacionais de interesse social que
envolvam a execuçlo de cdificaçÕC$ e obras em lotes aprovados ou regularizados pela
prefeitura municipal, os recuos em relaçio a represas. lagos e cursos d'água devello
respeitar o código de obras.

Art. 9" Do projeto de drénagem de águas pluviais devello constar:

I . apresentaçlo. em planta, de soluções esquemáticas adequadas a

cap«açlo, conduçio e lançamentoll das águas pluviais em todas as sub-bacias e limites da
área do empreendimento e, ainda, détalhamento destas soluçlles quando se localizárem em
áreas de viaeu, independentemente de sua destioaçlo ou utilizaç!o;

n• indicaçJo da vazio e velocidade de esCoamento das águas em

lOdu a iaIeneçlIes do sistema viário;

f .0 Nos empreelldimentos com abertura de vias. o projeto de
.....dcWfá detaI1IIl' as soluçlles previstaS nas trIllsposiçllcs das linhas de drénagem_o__~doprojeto.

f 2" Nú vias miStaS. nas vias de pedestres e nas áreas de
~, deverio ser privilegiadas soluçlles de pavimentaçlodrenante,' que

ftXiaiam a ~1IraçIodas águas pluviais no solo.

f 3° Nas vias não pavimentadas. serlo admitidas as' seguintes

a) utilizaçio de canaletas de. drenagem, desde que estejam
~pua a vaUo e velocidade previstas no projeto;

b) quaodo a velocidade de escoamento for inferior a 80 cm/s
(....~_ por segundo). utilizaç!o de canaletas revestidas com grama,
S4llu~ 011 0IIlI'0 material que assegure proteçlo contra os processos erosivos.

§ 4° Deverio ser implantados dispositivos destinados li condução
de águas pluviais. que escoem longitudinalmente à via, pará o sistema de drénagcm.

devendo ser espaçados de, no máximo, 50,00 m (cinqüenta melrOS) CIlIre si, 'noS _
onde a declividade da via for superior a 5% (cinco por cento) e nu transiÇiIcs clIII't'lII
trechos pavimentados e não pavimentados de vias.

Art. 10. Seri admitida a utilizaçlo de siSlellla ..,; irlllltqçIÓ de
efiuentes no próprio lote, em substituição á rede de esgotos. desde.que:

I . estejam atendidas as condiçlles técnicas previstas naS 1IÔmIú
técnicas oficiais;

11 • sejam apresentados os resultados dos ensaios ele inliltraçlo e
sondagem com a ClIIlIcterização do nível de água sublell'llnell;

11 • sejam indicadas a localizaç!o das fIliAI e sistema 'de
infiltração. projetados de forma a possibilitar sua correta limpeza e mllllllCllÇlO.

Parigrafo único. Não se admitirá a soluçA0 de qIIé trata ale ani",
onde estiver prevista a implantação de lotes com edificações sem rec~ lalaai•.

Art. lI. Nos empreendimentos habitaciotlail de iJtlei.esse social,
deverá ser .elaborado projeto de terraplenagem, a ser submetido áa~ do órlio
municipal competente, garantindo-se:

1• minimizaçlo dos cones e aterros. procurando-se talriftlir O

movimento de terra às áreas destinadas à implantação do sistema viário e evilllldo-w a
terraplanngem corretiva;

II • execução da remoçA0 e estoc:agcm da CUllIda de ..,

superficial argiloso a ser utilizada na proteção superficial das áreas tcrraple~ belII
como da camada de solo orgânico, para recomposição da coberturavqetal.

Ar!. 12. Nos empreendimentos habitacionais de iillefÇsse~,
deveri ser executada a arboriZação de todas as áreas verdes e de todas .. \'ÍII,

definindo-se em projeto as diferentes espécies a serem plantadas. respeitada a lellÍ.l~

peninente.

Parágrafo único. Nas vias coletoras, develi" iICf .pmista
arborizaçllo nos dois lados da via e, nas vias locais. mistas e de pedestres, em pelo"'
um dos lados.

Art. 13. Os agentes promotores do$ CIIlpItCIIdiIllClllOl
hábitacionais de interesse social poderão obter da prefeitura municipal auiorizaçiO pÚa
dis(icnsa de requisitos estabelecidos pelos arts. 6° c 7° da Ld n° 6.766f1i ,'.

Ar!. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçlo.

Art. 15. Revogam-se as disposiçõcs em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

O Brasil tem hoje mais de 75% de sua popuIaÇIó vi~ iíIl
cidades cada vez mais problemáticas. O Governo Federal aponta 1iIn· 4êr~it' de,~
menos, 5,6 milblles de unidades habitacionais. SCII1 contar·JC o déficit qilllilllivO..que

abarca os incontáveis casos de domicilios que ncccssi~ de infra"cs~ básica, CllÍIIlI .

abastecimento d'água, esgotamento sanitário e energia elétrica. ,

NIo obstante esse quadro, a legislaçlorcdcral refnte álpleSdO

uro.na ainda é excessivamente tlmida. M. poucas nornlas existelltel • a Lei ~ 6.166179;
qllC trata áos parcelamentos urbanos e as regras dos programas financiaciol COftI RCUfIGI

do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço • sIo claramente illll1lflCietIlcs diule " ...
que a Unilo deve assumir nesse setor. até mesmo por imposiçlo daC~ F'ecIeraI,
que prevê a co-responsabilidade dos três níveis de Governo.

Apresentamos aqui· uma proposição que,~~~

contribuir para o aprimoramento da legislaçlo espeçifica dos~

habitacionais dirigidos à baixa renda. A moradia popular lem catlA:letlstku cspccIlicas,a
principal delas a predomininciade agentes públicos, e isto deve rdIetit.. '

legais.
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Prelcndcmos, com o projeto de lei:

• delimitar o que se compreende por ernpreendimelllOS

habitacionais de interesse social;

- garantir COIIdiçlleS mínimas de infta.esttutula pua estes

empreendimentos;

• fixar diretrizes téCnicas para a implantaçlo dos mesmos, e

• flexibilizar parte do rito exiBido para a aprovaçio dos

parcelamentos.

/rvl./ -./1 f.1-.
!r~~~STO

• L I!Gi5LAÇ:lO C:TADA ANDADA PI!LA\~
COORDI!NAÇ:lO DI! I!STUDOS L!GISLATlVOS-CaDP~

LEI N? 6.766, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979 (*)

Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras provi.
dências.

CAPITULO 111

DÓ PROJETO DE LOTEAMENTO

Art. 6? Antes da elaboração do projelo de IOleamento, O intereSsado deverá soli.
cilar à Prefeitura Municipal, ou ao DÍ>trito Federal quando for o caso. que defina as
diretrizes para o uso do solo. iraçado dos lotes, do sistema viário. dos espaços livres
e das áreas reservadas para equipamentO urbano e comunirário. apresenlando, para
esre fim. requerimenlo e planta do imóvel contendo. pelo menos:

I - as divisas da gleba a ser 10Ieada:.
11 - as curvas de nível a disrãncia adequada. quando exi,idas por lei esladual

ou municipal;

III - a localização dos cursos d'água, bosques e cOnstrUÇÕC$ existentes;
IV - a indicação dos arruamenlOS contiguos a lodo o perlmelro. a localizaçlo

das vias de comunicação, das áreas livres. dos equipamentos urbanos e comunitários.
exislentes no local ou em suas adjacências, comas respectivasdiSl!ncias daáreaa ser loteada;

V - o tipo de uso predominante a que o loteamento se destina;
VI - as caracterisdcas, dimensões e localizaçio das zonas de USO contl,uas.

Arr. 7? A Prefeilura Municipal, ou o Dislrilo Federal quando for o caso. indica
rá. nas plantas apresentadas juntO com o requerimento. de acordo com as direlrizes
de planejamenlo eSladual e municipal: .

I - as ruas ali eSlradas exislentes ou projeladas, que compõem o siSlema viário
da cidade edo Município relacionadas com o loteanlenlo pretendido e a serem respeitadas;

11 - o lraçado básico do sistema viário principal:
111 - a localização aproximada dos lerrenos destinados a equipamento urbano e

comunitário e das áreas livres de uso público:
IV - as faixas sanitárias do terreno necessárias ao escoamento das á,uas pluviais

e as faixas não edificáveis;
V - a zona ou zonas de uso predominanto! da área, com indicaçio dos usos com·

palÍveis.
Paragrafo único. As diretrizes expedidas vigorario pelo prazo máximo de 2 (dois)

.~I}??: - .
.............................................................................................

PROJETO DE LEI N° 2.357, DE 1996
(Do Sr. Antonio Valle)

. DispOe sobre a receita oriunda de "couvert" art:tlltico.

(AS COMISSOES DE EDUCAÇlLO, CUL'tllRA E DESPORTO; DE CONSTITUIÇI.O E
JUSTIÇA E DE REDAÇI.O (ART. 54) - ART. 24, lI)

O Congresso Nacional decreta:

Art. l' As receitas de bares, reStaurantes e similares que ofereçam

música ao vivo, cobrada dos clientes a dtulo de ·couvert" arlÍstico, serão rateadas entre os
artistas e a empresa na proporçio de cinqüenta por cento para cada um.

Art. 2° Sobre a receita incidirão os impostos e a connibuição

previdenciária na forma da lei especifica.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Até o presente momento a lei especifica de direitos autorais não

determinou o percentual que o artista e a casa em que este se apresenta deveri"9l.receber.

A omissio tem gerado dissabores para os artistas. que, oferecendo
o fruto de' seu trabalbo para amealhar e tomar agradável a presença de clientes em bares,
remuranles e silnilares, nio v!m sendo recompensados de forma eqtW1ime.

A preacnte Proposta visa pteeIlcher a lacuna existente na lei e
ofertar de modo seguro e ínsofismável o direito de o artista receber aquilo que merece e
lhe pertence. Cinqüenta por cento da receita do "couvert" artistico é uma maneira de
respardar o músico. ou ouuo ardsla, de modo a dar·lhe segurança no desempenho de suas
funções e papr ojusto preço pelos seus serviços.

Por outro lado. a incid!ncia dos impostos especificas, como o de
renda e O ISS, além da connibuiçlo previdenciária, faria com qÚe tanto a empresa qlUU!to o
artista agissem dentro dos lilnitts da' legalidade, beneficiando o artista, que teria direito à

aposentadoria, por exemplo, e a própria 1'revid!ncia e Seguridade Social, tio carente de
recursos.

Por tais motives, que julgo serem da maior relevância, conto com
a aprovaçio de meus nobres pares pata este Projeto.

"'''''-""I''''''tiJ
DePutado ANTONIO DO VALLE

PROJETO DE LEI N° 2.362, DE 1996
(Do Sr. Fernando Zuppo)

DiapOe aobra a jornada de trabalho dos IIlOtoristas de Onibus
intere.taduaia, .unicipaia e intarmunicipais.

(AS CtlMISSO:EB DE VIAÇI.O E TllAIISPORTES; DE TRAaALHO, DE
ADKINISTRAÇAO E SERVIço POBLICO; li: DI CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E
DE JIEIlAÇI.O (ART. 54) - ART. 24, II)
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Arl JO A jornada de trabalho dos motoristas de dnibll5 interestaduais

c irrtcnnunicipais nIo poderá exceder de 6 (seis) hom diárias e 36 (trinta e seis) semanais.

Arl 2" Esla lei entra em viior na data de sua publicaçlo.

Arl 3° Revogam-se as disposições em conttírio.

JUSTIFICAÇÃO

A matéria, 0IlI objeto da presente iniciativa, reveste-!C,

indiacutivelmente, de Iario alc.ince social.

A COIISlituiçlo Federal reserva • UIÍiIo legislar sobre o tema, por se

ttaIIr de quesllo relacionada ao direito do trabaJho:

«Arl 22. Compele privativamente' Unilo legislar sobre:

I - direito civil, comcn:iaJ. penal, processual, eleitoral, agIário,

marftimo, aeronáutico, espacial e do direito do trablllJlo; « (grifo ilosso)

É do éonbecimento público os ri!COS que as rodovias municipeis,

estaduais e federais oferecem aos sell5 l15uários. SIo buracos sem fim, pavimcntaçlo

deficiente, falta de sinaJizaçIo, o que tem ocasionado um alarmante, preocupante e mscente

nÚlllcrO de acidentes entre veiculas.

NIo bos1use tudo ÍhO, paulatinamente, avançam as estatisticas de

outro tipo de violência, os COIlSlInte5 casos de roubos em rodovias.

Preocupa-nos, em especiaJ. a desumana sobrcc:arga de trabaJho • que

estio obripdos os motoristas responsáveis peJas liDbu de õnibll5 intermunicipais c

intetestaduais, em média, 8 (oito) homs diiriu.

, NlIlIC& é demais reJembM que estes vaJ~ profissionais, quando

do exdrclcio de sell5 oficios, _ sob suas responsabilidades, a vida, de inúmeras fàm.íliu

brasileÍJU.

o excesso de jornada de trabaJho ocasiona, muitas vezes, o cstres!e

dos motoristas que, nIo raras vezes, 'cocbi1am'no voll!Ue'arriscando suas próprias vidas e de

SCII5 JlUSIi"iros.

Não é outra razão, senão a preocupação com a segurança e o
bem-estar dos motoristas e de seus passageiros, que submetemos à elevada
consideração de nossos llustres Pares naC~ dos ~~utados, o presente
projeto de lei, para estabelecer o limite de 6 (~s ) ho~.diárias de. trabalho e 36
(trinta e seis) horas semanais para os moton~ de ombus que trafegam pelas
\inhas municipais, intermunicipais e iuterestadUll1s, por se tratar de questão de
justiça.

Diante do exposto, esperamos contar com o necessário apoio
dos Parlamentares desta Casa.

Sala das séssões, em 1/..de 5 c:--r- de 1996.

ti~2~
Deputado Fernando Zuppo

PROJETO DE LEI N° 2,364, DE 1996
(Do Sr, Zaire Rezende)

Altera o artigo 864 da Consolidaç30 das Lei. do Tra~alho,
aprovada pelo Decreto-Lei nR 5.452, de lR de aaio de 1943, para
prever a elaboraç30 de laudo técnico como base para as decisõe8
normativas.

(AS COMISSõES DE TRABALHO, OE ADMINI8TRAÇ10 E SERVIÇO PUBLICO; E
DE CONSTITUIÇ10 E 'JUSTIÇA E OE REDAÇ10 (ART, 54) - ART, 24, 11)

oCongresso Naciona' decreta:

Art. 1° O .art. 864 da Consolidação das Leis do Trabalho.

aprovada pelo Decreto-lei nO 5.452. de '0 de maio de 1943. passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 864. Não havendo acordo, ou nlo
comparecendo ambas as partes ou uma delu, o presidente
submeterá o processo a julgamento, depois de realizadas as

diligencias cabiveis e ouvida a Procuradoria.

"§ 1° Se considerar necessário para a
fundameniação adequada da decisão, o presidente designari perito

para que elabore. em prazo que o magistrado lixará, laudo técnico
circunstanciado a respeito da realidade setorial da categoria
litigante.

"§ 2· Designada a pericia prevista no parágrafo
anterior, será pennitida a cada parte a indicaçllo de um assistente,
cujo laudo terá que ser apresentado no mesmo prazo assinado para

o perito, sob pena de, ser desentranhado dos autos."

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

Art 3° Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

No exercicio do poder nonnativo, que lhe adjudica o art. 114, § 2',

da ConslÍtuição Federal. a Justiça do Trabalho estabelece nonnas e condições para as

relações de llllbalho entre empregados e empregadores partes de dissidio coletivo.

Questionam-se, 'com certa freqüencia. as sentenças exaradu com

base em tal poder nonnalÍvo, em particular no que diz respeito a percentuais de reajuste

salarial estàbelecidos, considerados não raro distantes da realidade econômica 00s ramos

de negó,cio em que vão ópticar.se.

Diz, a propósito, Valentin Camon. em seus ComentárIO.' ti

(·on.",I"JaçÜo das I.e/s do Traha/lw (São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, Im, p.
645):

"O Poder Nonnativo, como hoje existe, é uma dura
provocação que as constituições tem imposto à Justiça do
Trabalho. Os dissldios coletivos são julgados sem que se ofereça,
aos seus Juizes. qualquer conhecimento objetivo da realidade
fática referente à categoria interessada. A lei ou a jurisprudencia
terão que exigir nos autos laudo circunstanciado qWlllto :i
realidade setorial da categoria profissional que está ligitando."

Entre as nonnas de ~litica econômica ditadas pelo Governo no
contexto do Plano Real. figuram as relativas a reajustes salariais. consubslanciadas nos
arts. 10 a 14 da Medida Provisória n° 1.488·14. de 08 de agosto de 1996. Destacam·se,
entre essas nonnas, a que detennina a fixação de salários e condições de trabalho por

meio de negociação coletiva (art. 10); a qtie prescreve a apresenlaçllo de propostas

··S,..}·
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fundamentadas no ajuizamento de dissídios coletivos (art. 12, caput); a que estabelece

que, sob pena de nulidade, a decisão finalizadora do dissídio traduza a justa composíção

do conflito de interesses das partes e guarde adequação com o interesse da coletivídade (§

l° do art. 12); a que veda reajuste ou correção salarial com base em índice de preços (art.

13, caput): e -- a mais relevante para esta Justificação -- a que reza, verbis: "Qualquer

concessão de aumento salarial a título de produtividade deverá estar amparada em

indicadores objetivos" (§ 2° do art. 13).

O projeto de lei que ora apresentamos à elevada consideração de

nossos ilustres Pares visa a prover o juiz trabalhista de instrumento eficaz para determinar

a obtenção de tais indicadores, levando em conta, adem/1.is, a sugestão de Valentin Camon

acima transcrita. Por meio de modificação do art. 864 da Consolidação das Leis do

Trabalho, intenta estabelecer que o juiz-presidente, considerando necessário para a

fundamentação adequada da decisão a ser proferida, designará perito para a elaboração de

laudo circunstanciado sobre a situação setorial da categoria litigante. Mesmo levando em

conta o acréscimo de tempo de tramitação e de custas processuais resultantes das perícias,

não há negar que os laudos irão propiciar mais exatidão e segumnça às sentenças

normativas, em beneficio das partes em litígio e da coletividade. Entendemos tratar-se de

iniciativa oportuna e esperamos, por conseguinte. o necessário apoio para aprová-Ia.

Sala das Sessões, em j.. V de Ar....."t de 1996 ."Z'r fI/()f)/qG
Deputado ZAIRE REZENDE

lO L EGiSLAÇ~~ C:TADA ANEXADA PELA
COORDENAÇ~O DE ESTUDOS LEGJSLATIVOS-CeDI"

República Feàerativa ào Brasil
""'"CONSTITUIÇAO

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

TtrULO IV

DA ORGA~IZAÇÃODOS PODERES

CAPÍTULO III

Do PODER JUDICIÁRIO
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Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho conciliar ejulgar os dissídios indivi
duais e coletivos entre trabalhadores e empregadores. abrangidos os entes de
direito público externo e da administração pública direta e indi-reta dos Muni
ç:ípios, do Distrito Federal, dos Estados e da União, e. na forma da lei. outras
~controvérsias decorrentes da relação de trabalho. bem como os litígios que
tenham origem no cumprimento de suas próprias sentenças. inclusive coletivas.

§ l\F'rustrada a negociação coletiv~. as partes poderão elege~ árbitros.
§ 29 Recusando-se qualquer das partes à negociação ou à arbitragem. é

facultado aos respectivos sindicatos ajqizar dissídio coletivo, podendo a Justi
çado Trabalho estabelecer normas e condições, respeitadas as disposições con
vencionais e legais mínimas de proteção ao trabalho.

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

DECRETO-LEI N!! 5.452 - DE i!! DE
MAIO DE 19431

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho

TÍTULO X
DO PAOCESSOJUDICIÁRIO DO
TRABALHO .

.-- _ _---------------- -..- -- -
Capítulo IV
DOS DIssíDIOS COLETIVOS

8eçloll .
DA CONCILIAÇÃO E 00 JULGAMENTO

Art. 860. Recebida e protocolada a repre
sentaçio, e estando na devida forma. o presidente do
Tribunal designará a audiência de conciliação dentro
do prazo de dez dias. determinando a notificação dos
dissidentes, com observância do disposto no art: 841.

Parágrafo único. Quando a instânciafor instau·
rada ex offieia. a audiência "deverá ser realizada
dentro do prazo mais breve possível, após oreconhe-'
cimento do dissídio.

Art. 861. Efacultado ao empregador fazer-se
representar na audiênCia pelogerenle, ou por Qual·
quer outro preposto que tenha conhecimento do dis
sídio. e por cujas declarações será sempre
responsável.

Art. 862. Na auduilncia designada, compare
cendo ambas as partes ou seus representantes, o
presidente do Tribunal as convidará para se pronun
ciarem sobre as basEis da conCiliação. Caso não
seiam aceitas as bases propostas, o presidenle sub
meterá aos interessados a solução que lhe pareça
capaz de resolver o dissídio.

Art. 863. Havendo acordo, o presidente o sub
.. meterá á homologação do tribunal na primeira ses

são.
• V. Enunciados nOs 277 e 286.

Art. 864. Não havendo acordo, ou não compa
recendo ambas as partes ou uma delas. o presidente
submeterá o processo a julgamento. depois de reali
zadas as diligências que entender necessárias e ou
vida a Procuradoria.

• Redação dé acordo com o Decreto-lei nR

8.737, de 19-1-1946.

Art. 865. Sempre que, no decorrer do dissídio.
houver ameaça cje perturbaçãoda ordem, o presiden
te requisitará á autoridade competente as providên
cias que se tomarem necessárias.

Art. 866. Quando o dissidio ocorrer fora da
sede do tribunal. poderá o presidente. se julgar con
veniente. delegar á autoridade local as atribuições de
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que tratam os arts. 860 e 862. Nesse caso. não
havendo conciliação. a autoridade delegada encami
nhará o processo ao Tribunal. fazendo exposição
circunstanciada dOS fatos e indicando a solução que
lhe parecer conveniente.

Art. 017. Da decisio do tribunal serao notifica'
das as parto. ou seus representantes. em registrado
postal com franquia. fazendo-s&, outrossim, a sua
publicaçio no jomal oficial. para ciência dos demais
interessados.

Parágrafo único. A sentença normativa vigora·
ri:

a) a partir da data de sua publicação. Quando
ajuizado o dissídio após o prazo 90 artigo 616, § 3",
ou, quando nlo existir acordo, convenção ou senten
ça normativa em vigor. da data do ajuizamento;

b) a partir do dia imediato ao termo final de
vigência do acordo. convenção ou sentença normati·
va, quando ajuizado o dissídio no prazo do artigo 616.
§ 3".

• Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lein'
424. de 21 de janeiro de 1969 (D.a. 22-1·
1969).

• V. neste volume IN n' 4193 do TST. que'
uniformiza o procedimento nos dissídios
coletiVOS de natureza econàmtea noàmbito
da Justiça do Trabalho. inciso XXV.

MEDIDA PROVISÓlUA~ 1.411-15. DE5 DE sermero DE 1996:' .

Dispõe sobre medidas complemel1tlreS ao Plano Real e
dá outraS provi~àIciu.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA., no uso da atribúiçio que lhe ccinfere o art. 62 d&
Constituiçio, adota a seguinte Modid& Provisória, com forçá de lei: .

. . Art. I' As estipulações de plpl'D8l1to' de obrigações pecuniiriai exeqüíveis no território
nacional deverlo ser feitas em REAL, pelo seu valor nominal.

Puágrafo único. 810 vedadas, sob pena de milidade, qúailquer estipulações de:'

a)p~ exprasu em. ou vinc:uI&das a ouro ou moeda estnngeira. ressalvado o
disDORO IIOS arts. 21 e 31 do Deereto-lei rf- 857, de 11 de setembro de 1969, e na parte iinaI do art. 6' d&
Leí rf- 8.880, de 27 de maio de 1994;

b) reajuste ou correçio monetária expressas em, ou vinculadu a unidade monetária de
conta de qualquer natureza; ."

. c) correçlo monetária ou de reajuste por: índices ~e preço gerais, setoriais ou, que reflitam
a variaçIo dos cUltos de produçlo ou dos~s~os, re$Salvado o disposto no &rtigoseguínte.

. . Art. 2' É adnútid& estipulaçio de correçIo monetária ou de Rl,Íustc por.índices de preços
gerais, sewrWs ou que reflitam a variaçIo dos custos de produçlo ou dos insumos utilizados nos
contratos de prazo de duraçio igual ou superior a~'~. _

§ li É nula de pleno direito qualquer estiPuJaçio de reajuste ou correçlo monetária de
periodicidade inferior aum IDO. . '.' ...• •

§ 2' Em caso de revisio contratlJa1, o tenno inicial do período de correçlo monetária ou
reajuRe, ou de nova revislo, será a data em que a anterior reviliO'liver-ocorrido:' " ,

§ 3' R.essalvado o disposto no §.,. do art. 2ld& Lei n' 9.069, de 29 dejunho de 1995, e
no pariarafo scauinte, lio nulos ~e pleno direito quaisquer expedientes que, na apuraçio do índice de
I'U,JUIte, produzam efeitos financeiros eqwvalentes aoS de reajuste de periodicidade inferior à anual.

§ 41 No. contratos de pr&Z() de duraçlo igualou superi9r a três anos~ cujo objeto seja a
prodllÇio de bens para entrega futura ou a aquisiçio áe bens ou diicítós a eles relativos, is partes
poderio pactuar a atuaIizaçIo !lu obrigações, a cada período de um ano,. contado a panir da
contrataçIo, e no seu vencimento final, considera'da a pmOdícidadci.de pap,rnClllO, qas Jlr,ea~ e
abatidos os papmentos, atualizados da mesma forma, efetuados no periodo.

. § s' O disposto no parágrafo anterior áplica.~ aos contratos celebrados a partir d& data
de publicaçlo destaM~da Provisória até II de outubro de 1996. ..

§ (1 O prazo a que alude o parágrafo ~terior poderá ser prolTQgado niediante alo do
Poder Executivo.

, Art. 31 Os contratos em 9ue. seja parte. órslo ou e~ti.~e di Admin,isttaçio Pública .di;teta
ou indireta da Uniio, dos Estados, do DIstnlo Fédera1 e dos M\J1I1C1PIOI, ser.lo reajustados oucomllldos
monewiamente .de acordo com u disposiÇões desta Medida Provisória. e, no que com ela nIo
conftitarem, da Lei nI 8.666, de 21 de junho de 1993.
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f I' ApcriDdlcidode..,.w llOJ comrato. de qIIO ""IA o .."", d...~ .... c:om.da_
partir da data Iimit. para apraentaçio da propolla cu do~ • quo _ lO rwf'orir.

§ 2" o Poder Exec:utivor~ o dispoIto _ aniJQ.

Art.~' Os contratos ceI<I>tadoI 00 imbilQ dos -..dos nl'oridos no § S' do art. 27 da
Lei rf' 9.069, d. 1995, inclusive u condiç6es de -.çIo da J!OUlIIlIÇ& lillIneeira, """ assim no da
prevíd!ncia privada fechsda, permanecem residos por JePloçIo própria.

An. s' Fiea institulda TIU BásicaF-' . TBF, para sor utilizada t:ltclusivameot
como bacd. rcmuncnçio de opençõeJ reoJiz.Idss /lO merQdo 1iluacIito. de prazo de dunIçIo iJual ou
",penor a sessenta diu.

PIrijp'afo único. O~ Monetário Nacioul 0lCp0diri u inotruções --'rias 10
c:umprimtnto do disposto _e mia0, podendo, ÍIICIUIiVe, ampliar o prI20 lIlÍIIÍIIlO pm'islo DO ....,.

Art. 6' A partir de I' de jaaeiro de 1996, • UIIidade FiKaI de Rdlrinda • UFIR. criada
pela Lei rf' 8.313, de 30 de ciezaIlbro de 1991, aerá reajustada oemesualmeote.

Art. .,. Oblervodo o dispoato DO artiso antorior, ficam oxtinlas, _ partir de I' deju1ho de
1995, as Ullidades l1lOlI<tJrias de c:oata eriadu ou rquJadu pelo Poder I'llblko. _ as unidades
lIlOllOIáriu de conta fiJcais eotaduIis, lDIIIic:ipois e do DiIlriIo Fodenl, que _ oxtiIltu • partir de \'
de janeiro de 1996.

§ I' Em I' de ju1bo de 1995 e ..., I' de jaIleiro de 1996,' os valores -.
mpcctivamaItc. nu unidades lIlOllOIáriu de COnla CXliIltu DO fe,.". do ..paI cIatc anilo seria
COIÍYcrIÍdoI em~ com obsavincia do disposto DO ano ~ da Lei rf' 9.069. de I99S, no que couber.

§ 2' O, Estados, o Distrito FcdenI o o. Municípios poderio \llÍ!ÍDt • UFIR. ou lllUIIlII
CODdiç6es • pariodicidade adotadu pela UaiIo, em subolltuiçio ia respccIivu UIlicIadco llIOIlIIliriu de
COlIIJ fiJcai, oxtiIltu.

An. S' A partir de I' d• .JuI!Io de 1995, • FUDdaçio lIIJIiluIo Ilnsileiro de Geojnlia •
!lrtalIIIi<a. mOE dciurl de calcular e diwlpco lPC-r.

f I' Nas obriBlÇ6el. C01llIItoI.." que bo,j. atipuIaçio de roojuJte pelo !PC·r........
substituldo, _partir de I' dejulbo de I99S. pelo lIIdiCe pm'islo~para_fim.

§ 2" N. hipóuoe de alo CláIâr pmisIo de lIIdiCe de _ ouboti1uto, o cuo Il1o haja
acordo 0llIre as panu, deWri ....utilizada lIláIia de áldicoI de _ de abrIDJãlc:ia aacioaal, DO fonua
de r"ll"lamcntsçlo _... boíxada pelo Poder ExccaJtivo.

§ 3' A artir da nI'eriocia maio de 1996, o iDdice GenI de~ •~
lntema - IOF-DI,~ pela Fundaçio Gocúlio V...... allJoâlui o INPC para osliJu prevulOIlIO f 6'
do art. 20.110 § 2" do art. 21.1lllboI da Lei rf' 8.180, de I~. .

Art. 9" É.wqrurado aoa trI1>alhI<Ioru. DI Jllimlizz data-bae da rapectiva eat<Joria
apóljuIho de 1995, o~ de rujuslordativoi. YIriaçIo 00UIIllIIIda do !PC-r""," _6lliala Claú
bUe, anIIrior.julho de 1995, ojuubo de 1995, indusive.

Art. 10. Os asUrioa. as doluis~ nI'onsltso ao uabaIho 0llIlliauaBI ..... 1lxadcs
e revisloI, na respectiva data-buellllJJ1, por iDlennódio da livre llIIOCÍIÇiO coIedYa.

Art. 11. FrustIOda _MIQCiIçJo ...... as panu, JlRllIlCI"Íds.w- cu através de
mediador, poderi. .... ajuizada • açIo de diIaidio coletivo.

§ I' O mediador aerá deaigoIdo de _ acordo~ ","es ou, • pedido dOIlu,pelo
Ministério do Trabalho. na fol1lll da~ do que trata o f s' clesW aniJo· .

§ 2' A pane que .. couaidenr _ u 0ClCICIiQll0I adequocIu • de

d
CQll;ilibrio, parllCido~ llOjlOCiaçIo diraa, poderi, deodo I0Io, lOlicitar ao MJ:.:i::,';'.=. •
az-'<J r. quo COOVOCIIá.• !lllUlI JI'RC.

§ 3' O mediador deoipado flri pruo de alé triIIta diu para. 00IlCIusI0 de prooesao do
nesociJçIo, salvo acordo expresso com liJlI'*-

§~' NIo alcançado o~ llIlnI U partl!, cu ltCUÍIIIdCHO~ _ ;.
roediaçIo, Ia.....•...i. ala conreodo li CIUIU molivodorU do coallito O li~.da ..........
econàmica, lioc:u.-to que instruiri..~ para o~o do dissídio c%liYo.

§ 5' OPoder~<~odispollo -aniJo.
An. 12. No~ de disoicIlo c:ololivo, as panca _ --"""fiIIIdan'om""_ !IUU propostU finais, que _ objeto do COlICiIiaçIo cu delibmçlo do TribuIIaI.

Il& JOlIImça lIOI1D&IivL

§ I' AdocUio que puWlimao diSIiilló ....~ oab·....doJàlliélade, davOrá
trodmir, "" ....~, • jUJla composiçIo do conIIilo de iDt_ das panos, • prdat adaquaçio
com o ÍDlUeSIC da cololivídsdo.

§ 2" A _ normativa dowri .... publicada DO prao de quiaza diu da decisIo' do
Tribuoal.

An. 13. No acordo cu QQIIVOIIÇIo e 00 díaldio, coIIlivoS, • vedIda UIÓpUlaçlo.CU
fiuçJo do cláusula de rOJiuste ou correçlo lIIarial automallCl vinculada. iodice do prI9OI.

§ I' Nu roviollIs 1I!ariú' na data-bue' liIiaI. _. dodíuidaI 1I'lIlIecipaÇ/les
conc<didu no penado lUltCrior i. nMsIo.

1IIlparalIa..~~:OO~de~o ularit\- ~do~ d""", __

Art. 1~. OnlCUnO~ dO ,iIecioIo ncimIoiiva da Justiça do TlIbaÍ.o ted~:a. na medida • extIllIIo COIIl«idu em dapacbo do l'resicIeIaa do T~ Superior do.

débit..~I~~1:~==r~..:-~:
virtuda de inaclimpl-. do obripçlieo~ • do paIIivo de~ e iDsliluiç6u oab ..
rqimcI do cooc:ordata, l'aI&lcia, ÍJIeMIl\'IO .1iquidaçIo extnjudiciaI.

An. 16. OI 3' do art. 54 da Lei rf' 1.1«, da 11 de iulIbo Õll~, C<lIII • rodaçio que
lhe foi dada polo art. 7J da Lei rf' 9.069, do 29 do jUIIbo de 1995, pua ..... __ SOJlIÍIllo
redaçio:

·f 3' liIcluem:Jo~ IIOJ ÕI que lrala o Cll"'11qUIIa quo ..... qualquar forma da
CODCCIlIrOÇIo eoon&nica. _ ~ da· ftIsIo cu ÍlICOfDQI'ICIO de-. COIIIIÍIlIiÇIo do

JOCiedsde para _ o coatn>le do .."",.... cu qualquer forma de """_ JO<:iaúrio,
que implique panicipsçlo de empqsa cu JNllO da _ ~o .... 20% (w... por-lI
da um Dllircado reIIvwe, cu em que quaIguer dos pIIlÍCiJlIIItIJ lCIlII&~ f_8
bruto l>UII1 DO 1llámo ba!JlIÇO equival..... RS ~.OOO.OOO,OO (quatroceIlIO.1IlÍIIl5II de raio).·

An. 17. F.,.." com'Ilidados OI alO. praticados com buc na Medida Provisória ..
1..m.I~. do' doJlOSlO$" 1996.

Art. 11. EIta Medida Provisória entra em vigor DO data de lUa ""blicaçio.

Art. 19. ~OIff l'eZ"doan. ~7 do Código Cívil, o. §§ l'e2'do art. l'da
Lei rf".54~ de 23 dedaombro de 1992, 00 art. I~ da Lei rf'S.I77, del'de março de 1991.

BruíIia, 5 de"'_ de 1996; 17S'da\ndcpclldõllciael08'dal\qlública.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
PauloPaiva
ReinholdStepnanes
Antonio Kandir

PROJETO·DE LEI N° 2.368, DE 1996
(Do Sr. Eduardo Jorge)

Supri•• o artigo 82 da Lei n2 8.245, de 18 de outubro de 1991,
que 'ldi,p43. sobre as locações dos imóveis urbanos e os
proced1mentos a elas pertinentes", e o inciso VII do artigo 32
da Lei n2 8.009, de 29 de março de 1990, que "dispOe sobre a
impenhorabilidade do bem de família".

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 1.622, DE 1996)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Ficam suprimidos o art 82 da Lei nO 8.245, de 18 de

outubro de 1991, e o inciso Vil da Lei n° 8.009, de 29 de março de 1990.

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

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

roS.TIFICAÇÃO

o artigo 82 da Lei n° 8.245191 é casuistico e foi votado sob o
argumento de eliminar perturbações no mercado de locação. improvadas à época e
'c~mpietamente desmenti<las ~la realidade atual desse mercado. Tal dispositivo contraria
frontalmente o princípio constitucional da isonomia e da necessária igualdade de

lrata~e~to e todos os cidadãos na elaboração e na aplicação das leis.

A Lei nO 8.009/90. foí elaborada no justo intuito de defender a

instituição da família, desde a medida provisória que lhe deu origem. assegurando a
impenhorabilidade do bem de familia para dívidas de qualquer natureza. As exceções na
lei original são as de caráter universal (divid~ previdenciárias. pensão de alimentos, etc.).

E mesmo ao inquilino, ao locatário. àquele que uSllfmi do bem
locado, e que originoll a dívida e a e~ecllção, é. pela jllstiça de preservação da família,
asseguraila a impenhorabilidade do seu imó.vel residencial. Ora. com muito mais razão, ao
liador e a sua família es,e direito deve ser assegurado, já que não usufroi do bem locado,

.não originou a dívida e, apenas em gesto de eonliança e de solidariedade, apôs sua
assinatura. permitindo. celebração do con;";(o. Trata-s~ de paradoxo que, mesmo os
.poucos defensores do casuístico dispositivo "reconhecem: o fiador que, na prevalência

dess. legis!ação. tiver seu imóvel residencial penhorado não poderá ressarcir-se junto ao

afi~ado.

É urgente. pois a imediata supressão do art. 82 da Lei n° 8.245191,

com o conseqüente desaparecimento do inciso VII do art. 3° da Lei n° 8.009/90,

restaurando.se esta na plenitude e sabedoria do seu texlO original. Ainda porque são
descabidas e infundadas as alegadas dificuldades do mercado locaticio, que vive uma

profunda crise. porêm. diversa, na natureza, da que originou o casuistico dispositivo. Estas
slo de nalurcza econômica. ligadas à atual ordem econômica, às dificuldades do mercado

de locação.
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LEI Nl' 8.245, DE 18 DE OUTUBRO DE 1991 (*)

, Dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimen.
tos a elas /Mrtinenres.

.. '" .GISUÇ,iO CITADA ANEXADA PELA
CqORD.NAÇAo DI! I!STUDOS LEG/SLATIVOS-CaDI"

Resta àqueles que invocaram tais argumentos que atuem com

çriatjvidlde e detcnninaçlo, buscando o d.senvolvimento da produção, a geração d.

emprciQ$ e,de novu (onleS de riqueza, Aí, sim, .starão fortal.c.ndo o m.rcado d.locaç!o

c: a,l'fÓPfÍ& economia lIo Pais.

~ 1:' Quando a re.idência familiar con.rituir·.e em imó\·.1 rural. a imp.nhorabili.
dade restringir·..·á à sede de moradia. com os re.peclivos bens mov.,s. e. nos casos
do arr. ~? inciso XXVI. da C?n.tituição•.à área limitada como pequ.na propriedade rural.

• o url. 5:'. (lu';So XX. 'I, du Constlllltt'ÕO Ftdrrl1/ d~ ItM8. diSfJiH>: ,. I Ptqurnll Dropf'lnllHi~",.
rufo ,('Ç'lfIlU fkfi,.ido t"1II Iti. d~tM qllt ,'ubcrfl1cd. PIla ("milip. mio ~nJ nh}flo dr ptl'SltONl pG'"

fNl~J1tt'mod~ dlblfll.,. d«'OI'fMltS d~ .f/UllJllllldadt pmdu/II,t/. dISpondo f/ 1" 10h" OJ I7fttOS dt
li"am'lar o .'ltll d~stm·ulvil"tlf'o··.

N~lson Carneiro

.-\rr. 5? Para os ef.iro. de impenhor~bilidade. 11. que trat~ esla Lei. considera·se,
re.idência um tinico iníóvel utilizado p.lo ca.al ou p.la entidade familiar para moradia
permanente.

Parágrafo tinico. Na hipótese de O casal. ou emidad. familiar. S.r pouuidor de
"ários imóveis urilizados como r.sidi!ncia. a impenhorabilidade r.cairá sobre o de me
nor valor. salvo se outro liver sido reli.rrado, para es.e fim. no Relistro de Imóv.is
e na forma do art. 70 do Código Civil.

• () art. :ri do C,HlltQ eil'i/ dnplit: "t pm"",dIJ pus ('hd~s d, ('limita destlnur 11", prMio ptlhI
r/tJllIlc'i1m d~!>lu. c'IJm ti (/ólI<;tllu dt fit'ur IftnftJ de t.\'«"fÚIJ pl1r dn'ldDS, sal"o fi! qu~ prm'~"",
tlt Importo.. rtlt"i~'o." ao Intrmo prtdm. PUrdlll"lI/o """'0. EssII IStnriÍu dtlrarll ttfqUtlflID "n'rr"'"
/lO;: n}l'lll1,J:ts r ulr que I)J.lilho~ l'Ompltltm .tu" mlJlo"úDd,·'.

• Vide un. 41 da Lrl tlt hlll1m/s•

Art. 6? São canceladas as execuções susp.nsa. pela Medida Provisória n? 143.
de 8 de março d. 1990. que deu origem a .sta Lei.

An. 7~ Esta L.i entra .m vigor na data de sua publicacão.

Art. 8? R.vogam·se as disposicõ.s em contrário.

Senado Federal, em 29 de março de 1990; J69~ da Ind.pend!ncia e 102? da Reptiblicà.

,"

Conclamamos, pois, nossos ilustres, Par.s a aprovarem a presente

Sala das Sessões, em ··d. de 1996.
('-

~L~.(.
/

prllIlOJiçIo. '

..... ~ .. 0·0 , •••••••••••• _ •• _ •••••••••••• _ •••••••• _. _._ .............................
TITULO m

DÁS'DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

·l.,_,·Á, 'O àn, 3!' da'L.in~ 8.009, d. 29 de março d. 1990, pas.a a vigorar acres.
ddQ do~ inciSli Vll: .

........ itt",1HQ.o diploma modíflCt1do.
..... 0",.0 ~ ~ ", " 0." ' '" ..

PROJETO DE LEIN° 2.374, DE 1996
(Do Senado Federal)

(PLS N' 132196)

oCongresso :"Iacionol d.cr.ta:

(AS COMISSOES DE TIlABA~HO. ADMINISTIlAÇAO E SERVIÇO POB~ICO: DE
PINANÇAS E TRIBUTAÇAO: E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇJ!.O
(ART. 54»

recursos
• ao

pessoal

,Proíbe as instituições financeiras ben.ficiári&s de
oriundos do programa de Estímulo à Reestruturaçlo
Fortalecimento do SÍI,tema Financeiro - PROER de demitir
.em justa causa e dá outras ~rovidêncía•.

.' Arl. l' Todas as instituiçõ.s financeims b.n.ficiária. do. recursos oriundos
do Pro!!t'ama d. E.timulo à R.strulUração e ao Fortal.cim.mo do Si.t.ma Financ.iro
~acion;l·PROER ficam proibidas de promover.a resci.ão. s.m ju.ta causa. de contratO
de trabalho d. seus funcionário. por um" periodo de dois anos. contado da aptovação do
solicitação do. r.cursos p.lo Coaselho ,Monetário Nacional.

§ 1° Dentre as linhas e.peciais de as.islência Cmanc.ira disponibilizadas no
âmbito do PROER, ficará .uspen•• a linha que ofer.c. recursos para os gutos com
redimensionam.nto • r.organizaçio administrativa que 'forem .f.iuados inflin!Ú\do o
d\'l'o.to n~.!. ax:ngo., , . " , .

§ 2° Exc.tuam·.e da proibiçio previ.ta n.sle artigo, as rescisões som justa
càusa que forem' promovidas .J1)ediante um programa, de demisslo voluntária com
incentivos pecuniários aos funcionário. que serão desligado•. ob.ervado o dispo.to no
ano 26 desta Lei.

'Art. 2' O programa de demi.são voluntária deverá cont.mplar parc.las' de
indeniraçãoaos funcionário. por cada ano trabalhado. auxilio alimentação e aceslO a
plano de satide duraille um penado' triinimo d•••is m.s.s. , "

Parálltafo 1ÍIÚco. Todos os direitos trabalhistas previ.ros na legislação em vigor
serão prelel\·adOs,. '0 programá de d.mis.ão voluntária escolhido d.verá ter a
concotdância "do Sindicato da cat.goria funcional resp.ctiva;devendo ainda ser
homologado pela Ju.tiça do Trabalho.

Art. J' Esla Lei entra .m \igor na dara de sua publicação:
Arl. oi' R.vogam·se as di.posições .m contrário.

Senado F.deral. em)(; de set.mbro de 1996

I E nandes Arnorim

Quarto-Secret;:.á o do Senado Federal,
no exercício da Presidência

LEI Nl' 3.009, DE 29 DE. MARÇO DE 1990

Dís~ sobre a im/Mnhorabilidade do bem de família.

"'O, l~ O imOvc\ resiilehcial próprio do casal. ou da .ntidad. familiar, ê impenho.
r~vt1 c lIJci responderá por qualquer tipo de dívjda civil. comercial. fiscal, previdenciá.
na 011 dt,OIIlra nalUreza. contraida pelos cõnjug.s ou pelos pai. ou filho. que s.jam
- proprietários c~ residam, salvo nas hipóteses pr.vistas ne'la Lei.

Pará,rafo ~nico. A impenhorabilidade compreende o imóvel .obre o qual se as
_aro 'li'COlISlruçio. as plantaç6es, as benfeitorias de. qualqu.r natur.za • todo. os
cqui\)aIlICIIUII. ilK!lusive o. de ulO profi••ional. ou móveis que guarnec.m a ca.a. <leso
de que qllÍlJdcll. '.

Arl. 2! ~Iuem'le da impenhorabilidade os v.iculos de tran.pone. obras de ar·

le c adorllOl sunll105OS.
. ParáU"~ ~nico~ No caso de imóvel lôcado, a im",:nhorabilidad.e aplica·se aos

btas móVeis quitadOs que guarneçam a resid!ncia e que sejam d. propnedade do loca·
tário ClbHrvadq o lIisPQSto nesle ardia.

~". )~ ,A impenhorabilidade ê o oponível .m qualqu.r proce.so d~ .x.cu·çac;> ci.
vil.:filÇ~" ."cy~ria. ,trabalhi.ta ou de oulra natur~za•. salv~ .: ~ovldo: .
, I _ tIIlnüo dOl çrêditos d. trabalhadores da propna r.s,d.nc,a e das respeCIl'
vl$ COftlfi!llliç6Cs previdenciárias: .

, 11 _ pelo titular docrê(\ito decorrenl. do financiam.nto desti~ad,o a constrt!,çiOlIlI'. aqu4içio dl/, imóvel. no limile dos crêditos e acrê.cimos con.utu,dos em funçãO
_ rCll*lwocOlIttaIO:'

, 111_ 'pé\Qcredor de pendo alimentícia; .
Iv' :... PlIra cobrança de impo.to., predial ou' territorial~ taxas e contribuiçõ•• de·

viélal em rwmo do imóvel familiar:, "" .
V ..:.. nra,exeçuçio de hipoleca sobre o· imóvel oferecido como garantia real pe

le CI$&\ 011' pela C1\lidade familiar:
• VI _ por ler sido adquirido com pródulo de crim."ou para execucão de senten·

ca peaaI condenalória a re.sarcim.nto. ind.nização ou perdim.nto de b.n.:
VII _ por obripcio dcçorrenle d. fianca conc.dida .m conlralO de locação•

• iim .'11 fIC"I't','IC'C"Iflrll/" 1Jt'IIII.ri ,,;' .'.us, tI~ 18 d~ tJtllllhm rJ~ 1991.

.-\n."~ Não se bene(iciará do disposto nesta Lei aqu.l. 'lu•.•ab.ndo·se insolven·
te,ll</<luire. de má·fê imó'·.1 mais valio.o para translerir a r.sidência lamiliar. desfazen·
dlHe. ou nio da inoradia antiga. '

~ I;' Scsle caso poderá o juiz. na r.sp.ctiva ação do cr.dor. ,ransicrir a impenho·
rabilidade para 11 moradia familiar ant.rior, ou anuiar·lh. ,a, v.nda. Iib.rando amai.
'alias. para,ueçução ou concurso. ~onform. a hipót•••.

......................................-_ .
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• L EGISLAÇ;'O CITADA ANEXADA PELA-
COORDENAÇ;'O DI! ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI"

República Feàerativa ào Brasil

CONSTITUIÇÃO
TtruLolV

DA ORGANIZAÇÃO DÓS PODERES

CAP!TtJLO I

Do PODER LEGISLATIVO

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

SEÇÃO vm
Do PROCESSO LEGISLAl"IVO

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

SUBSEÇÃOm

..............................................................................................
Art. 65. o projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em
um só turno de dis~ evotação, e-enviado àJsanção ou promulgação, se a
Casa revisora o aprovar, ou arquivado,.se o rejeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa iniciadora.
..........................................................................................................................

SI:>iOPSE

Projeto de Lei do Senado n' 132. de 1996

Proíbe as instituições fmanceíras
benef:ciárias de recursos oriundos do
Prol!tama de Estimulo á Restntturação e ao

. Fortalecimento do Sistema Financeiro 
-PROER de demItir pessoal semjustacáusa
e dá outras provídêncías.

Âp~ese~tado pelo S~n~dor Antoni~ C:n;lo? Mag~a~ães ,

Lido no expediente da Sessão de 14/6/96, e publicado no DCN (Seção 11) dé 15/6/96.
J)esPa~hado á Côn\jssão 'dê Assuntos Sociais (deCisilo' têmunativa),.on~e poderá receber
em~n?af' após publi,cado e distrilmido em avulsos, pelo pr",\o de 5 di~ utels"

Em 1119/96. anunciada a matéria é proferido pelo Seno Waldeck ameias, Relitor
designado. parece. de plenário em substimição. á CAS, favorável ao -projeto e pela
rejeição da emenda oferecida. QisCl1ssiíq encerra~ após usarem da palavnl os Senadores,
Josaphat ~Iarinho: ..\ritonio Carl.os ~Iagalhães. Jefferson Péres. :-;ey Suassuna. Jos~ ,
Eduardo Ourra..,\nlonio Carlos Valadares e, Befllardo, Cabral. Aprovado" projeto.
ficanc\o' rejeitada à emenpa cp!!, parecer conrràrjo. ACD1~ para redação fmal. Leimra do_
Parecer. n' 513/96-CDlR ~ ReI. -S.n, Xoy ·Suassuna), oferec.ndo a redação fmal da
'!laténa. Aprovada. ,J;. )&('Cq( ~b
A Càmara dos Deputados ,com o SFIN'... ) 36 ~ , . .'''-

Oficio n' UtS ISFl

Senhor Prim~iio.Secretário.

'Encaminhb a Vossa Excelêncüi. a fim de ser submetido á revísão
da Câmara dos Deputados. nos t·:nnos do art. 65 'da Constimição Federal. o Projeto de Lei

do Senado n' 132. de 1996. C3_tt dos autób'Tafos em MeXO. que "proibe as instituições
fmanceiras beneficiârias -de rtelitJáS" orilllldos- do Programa de Estimulo á Restruturação e ao
fortalecimento do Simeriia- Filianeeitcr ;. !'ROER. de demitir pessoal sem justa causa e dá
outras providências", '

Setiado federaL em) C, de setembro de 1996

~1
Senador Ernandes Amorím

primeiro Secretário, em exercício

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Wilson,Campo~

DO, Primetro,Secretârio daCàmara dos Deputados

PROJETO DE LEI N° 2.376, DE 1996 .
(Do Senado Federal)

PLS N' 188195

Cria a Area de Proteç~o Ambient:al - APAdo Oelta do Parnaíba.

(AS COMISSOES OI!: OEl'ESA 00 CONSUMIOOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS;
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (AnT. 5~); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA
E OE REOAÇAQ (AnT. 5~» .

o Congresso Nacional decreta:

Art~ '" Ê criada a Área de Proteção Ambiental. sob a denominação de Apa do
D~lta do Parnaiba. localizada nos Múnicipios de Luís. O).rréa. :-'100-0_ da Mariana. e,

Parnaiba, no Piaui: AIaiosese Tutói.. no Maranhão: e Chacal e Bitubitã, no Ceará. com
porção territorial e águas jurisdicionais confonne as descritas nó ano 5', deslÍL Lei,-com o
objetivo de:

I • garantiF a conservação de expressivos remanescentes de mata aluvial e dos
recutsos hídricos ali exilltentB;

- 11 - melhorar a qUAÜdá4e de vida das populações residentes, atravês -da
oidenaçio e disciplinitnlento das atividades econômicas locais: .

m-fomental o turiSnlo ecológico, dentro das condições que preservem o I))eio
aro!!iente; ,

IV· estimular a educa.ào ambiental e a pesquisa cientifica: ."
. V - proteger as espécies da fauM e da flora ameaçadas de extinção. _.

, . Art. 2" A criação da APA dt que trata o art. 1', alén\ de garantir a proteção da
fauna, em especial O peixe,boi-marinho (trichechus manams), _o c:ttarlgh'<Í0cuçá'(ucide
cordams), guaiamuns (cardiosoma quanharnin). camarões (penaeus brasiliensis e p.
sehJmitti) e uma grande variedade de peixes. répteis, aves e mamíferos que utilizam o
Delta na fase reprodutiva ou cama refúgio, da flora (manguezais e vegetação litorânea) e
do solá, tem ainda por objetivo proteger os deltas dos rios Parnaiba, Timonha. e.lIbamba,
assegurando a qualidade das águas e as condições de sobrevivência das pop.ulações
'ribeirinhas da região. _

Art. 3" A _MA do Delta do -Parnaiba será impla;ttada, supel:visipnad.a"
administrada e fiscalizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recurs~s .
Naturais Renováveis ·IBA.\iA em articulação COm os órgãos,estoduais do 11)eio ambiente
dos Est.odos do Piaui. Moanh!o. e Cenó, as ~r~feitura.s dos tr,IUjtiSipio,s .en.vqlvi~os e,seus
respecnvos órgãos de melO ambIente e as PolIc,"s Mlhtares dos Estodos respecuvos, b~m
cçmo. as organiZ2ções não-govetnlllJ\CIltais interessadas;. decomprdvadá _ldoneiliáde e
capacidade juridica.. - ,..
. . Art. -l' O lBAMA poderá fumar convênios e acordos com órgãos e entidades
públicas ou privadas. visando atingir os çbjetivos pre\istos para o APA do Delta do
Parnaiba, sem prejuizo de sua competência de supervisá<> e fiscahzação. OUVIdos os
governos estaduais. .

Art. 5" A APA do Delta do Parnaiba. apresenta a seguinte delimitação, em
cadauma das UnIdades da Federação por ela abranil'das: < •

r - no Estado do Ceara. inicia na Ponta das Almas,_ na. Barra. do Timonha,
ponto Ol. de coordenadas L'TM K=9677500, E=243 100: desse ponto segue pela estrada
carroçável com azimute médio de 90' passando por Bimpitá. percorrendo uma distância
de 19500 maré o cemitério de Araras. ponto 02. de coordenadas N=9675100. E=259500;
desse ponto. segue peta estrada carroçável, com azimute de 170' em .direção a
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Barroquinha. percorrendo uma disrância de 10200 m até o encontro com a rodovia
CE·02, ponto 03. de coordenadas >:~96658oo, E~262000: desse ponto, segue pela CE-02
passando por Chaval,percorrendo uma distância de 18000 m, até a ponte sobre o rio
L:batuba, limite dos Estados CearálPiaui, ponto 04, de coordenadas N~6S9600,

E~249100: desse ponto segue. pelo limite dos Estados CearálPiauí (rio Uhatuba),
passando pela Barra do Tlmonha. percorrendo uma distância de 24000 m, até a ponta das
Almas. ponto Ol. inicio desta descrição. totalizando um perimetro de 71700 m e uma área
aproximada de 21500 ha:

Il • no Estado do Maranhão, inicia na Ilha dos Poldros, baia das Canárias, no
delta do parnaíba, ponto 01, de coordenadas UTM N~9697900, E~187S00; desse ponto
segue pelo limite dos Estados MaranbãolPíauí (rio Parnaíba), percorrendo uma dislãncia
de 40000 até a confluência com o rio Santa Rosa, ponto 02, de coordenadas N=96673oo,
E=186700. desse ponto, segue pela margem direita do rio Santa Rosa, percorrendo uma
distância de 36000 m, até um ponto em frente ao porto do povoado Barreiras, ponto 03,
de coordenadas N~683000, E~176Soo; desse ponto, segue por uma linha seca e reta
com azimute de grade de 250' e distância de \3000 m até a afluência do riacho da Curva
Grande na Lagoa Salgada, ponto 04. de coordenadas N~678S00, E"'8313OO; desse
pontO, segue pela margem esquerda do riacho da Curva Grande, percorrendo uma
distânCIa de 18000 m até o cruzamento com a linha telegráfica, ponto OS, de coordenadas
N~9673600, E~8149OO; desse ponto, segue por uma linha seca e reta com azimute de
293' e distância de 16400 m até a margem direita do rio Barro Duro, ponto 06, de
coordenadas N=9680000, E=799750; desse ponto, segue por uma linha seca e reta com
azimute de 313'30' e distância de 7100 m até a ponte sobre o rio Bom Gosto (passagem
de Buritizinho), ponto 07, de coordenadas N~684900, E=7945OO; desse ponto, segue
pela estrada carroçável até a saída do povoado Tutóia Velha, percorrendo uma díslãncia
de 7000 m, ponto 08, de coordenadas Nz 969H100, E~7938oo; desse ponto, segue pela
estrada carroçáveI em direção a Paulino Neves, com azimute de 283', percorrendo uma
distância de 16000 m até o lugarejo denominado Tingidor, ponto 09, de coordenadas
N~96950oo, E~779000; desse ponto. segue por uma linha seca de direção norte, com
azimute O', percorrendo uma distância de 6500 rn até a foz do rio Cangalã no oceano
Atlântico (Barra do Tatu), ponto lO, de coordenadas N~701400, E=779100;
desse ponto, adentra petpendicularmente no oceano Atlântico tres ilhas náuticas
(5556 m),contornando o litoral no sentido horário, percorrendo uma dislãncia de 86000 m
até defronte a ilha dos Poldros. e adentrando perpendicularmente nes!ll, até o ponto OI,
iniClO desta desctição, totalizango um perimetro de 258112 m e uma área aproximada de
187000 ha;

111 - no Estado do Piaui, inicia na foz do rio Igaraçu no oceano Atlântico,
ponto Ol. de coordenadas L:TM N~9682700, E~204800. daí segue pela margem esquerda
do rio Igaraçu até a confluência com o rio Parnaiba. percorrendo uma distância
aproximada de 2I000 m. pontO 02. limite dos Estados Piauil~laranhão. com coordenaàas
.:-<~9675000, E~1880oo: desse ponto. segue pelo limite dos Estados PiauilMaranhão (rio
Parnaíba) em direção ao oceano Atlântico, percorrendo uma dislãncia de 30000 m até a
[Iha dos Poldros. ponto 03, de coordenadas N=9697900, E~1875OO; desse ponto, adentra
perpendicularmente no oceano Atlântico três milhas náuticas (5556 m), contornando o

, litoral no sentido horário, percorrendo uma distáricia de 60000 m até defronte 'a':).\imite
dos Estados PiaUÍ/Ceará. e adentrando pelpendicularmente neste. segnindo por est~ até a
ponte da rodovia PI-2 10 ,sobre' o rio L'bamba, percorrendo uma distância de 29000 m,
ponto 04. de coordenadas 'N~9659600, E~249100: desse ponto, segue pela Pl-2.lQ,
percorrendo uma distância de 33000 m até a ponte sobre o rio São Miguel em frente à
fazenda Vargem, ponto 05, de coordenadas:-<~96576oo. E~218500; desse ponto, segue
pela margem esquerda do rio São Miguel em sua calha maíor, com azimute médio de
25' passando pelo Lago do João Bento, continuando pela calha maior do rio Cardoso,
percorrenlio urna distãncia de 32000 m até a sua foz em Barra Grande, no povoado de
Macapá, ponto 06, de coordenadas n~78000, E~228700; desse ponto segue pela linha
de preamar com azimute médio de 285', percorrendo uma distância de 27000 m até a foz
do rio Igaraçu no oceano Atlântico, ponto OI, inicio desta descrição, totalizando'wo
perimetro' de 238000 m e uma área aproximada de 105300 ha. ' ,

Art, 6' Na implantação e gestão da APA do Delta do Parnaíba, serão adoiadas,
entre outras, as seguintesmedidas:, .

I - o zoneamento ambiental da APA, defInido as atividades a serem permitidàs
ou incentivadas em cada zena, bem como as que deverão ser restringidas ou proibldãs,
regulamenrado por Instrução Normativa do IBAMA, ouvidos os Governos dos Estados do
Piaui, ~Iaranhão e Ceará e o Ministério da Marinha. para defmir as atividades .. 'serelI)
permitida. ou incenôvadas em cada zona éstabelecida pelos estudos de zonearnento
ambiental da APA, bem como as que deverão ser restringidas ou proibidas; .

Il - a utilização dos instrumentos legais e dos incentivos linan~eiros

governamentais, para assegurar a proteção da biola. o uso racional do solo e outras
medidas referentes à salvagtiarda dos recursos ambientais;

, III - o estabelec,imento de incentivos fmanceiros dos Governos Federais,
Estaduais e Municipais, com os objetivos fixados no inciso anterior; ': .', , '

, "IV - a promoção de programas especificos de desenvolvimento do tunsmo ,!ã~

predatório na região, bem como ações destinadas a impedir' ou evitar o exercício de
atividades causadoras da degradação ambiental; ,

V - a promoção e o desenvolvimento de programas específicos de Educação
Ambiental, extensão rural e saneamento básico; . ' " .

VI - o estabelecimento de dotação orçamentária própria do Governo Federal
para assegurar o saneamento básico da' área a ser estabeIecida pelo zonellIÍlento
ambiental: ,

VII - o incentivo ao reconhecimento de Reservas Particulares do Patrimônio
Natural - RPPN, junto aos proprietários cujas propriedades encontram-se inseridas no
todo ou em parte na APA, ,

Art. 7" Na APA do Delta do Parnaiba ficam proibidas e restringidas:
I • a implantação de aôvidades salineiras. industriais e de serviços

potencialmente poluidoras. capazes de afetar significativamente a fauna. flora e recursos
hídricos, ressalvados os casos previstos nos teanos do incisf" '''l artigo 6D desta Lei;

11 - o exercício de atividades capazes de orovocar acelerada erosão ou
assorearnento das coleções hídricas:

III - o despejO no mar, nos manguezais e nos cursos d'água abrangidos pela
APA, de quaisquer efluentes. poluentes, resíduos ou detritos em desacordo com as
noanas técnicas oficiais:

IV - o exercicio de atividades que ameacem as espécies da biota. as manchas
de vegetação primitiva, as nascentes, os cursos d'água, a orla maririma da região. e
~ph~uem em matança, captura ou molestamento de espécies raras da biota regional,
pnnclpalmente o peIxe-bOI-marinho (Tnchechus manams) e a tartaruga-marinha;

V - o uso de biocidas e fertilizantes, quando indiscriminados ou em acordos
com as normas ou recomendações técnicas oficiais~

VI - a prática de espanes náuticos, que utilizem embarcações a motor nas
áreas de ocorrência do peixe-boi-marinho (Trichechus manams) e da tartaruga-marinha;

, VIl • a retirada de areia material rochoso, ou a realização de construções de
qwusquer natureza, nos terrenos de marinha e acrescidos,

§ I' Poderá o lBAMA, ainda, propor regulamentação do tráfego de
embarcações turisticas n,o interior da APA, visando evitar O molestamento do
peixe-boi-marinho (Trichechus manatus), da tartaruga-marinha e de outros componentes
de fauna marinha e costeira.

§ 2' As autorizações concedidas pelo lBAMA não dispensarão outras
autorizações e Iice,!ças federais, estaduais e municipaís,

Art. 8' E estabelecida na APA Delta do Parnaíba uma Zona de Vída Silvestre _
ZVS destinada, prioritariamente, à salvaguarda da biota nativa para garantir a proteção
dos hamtalS' e a reprodução de espécies raras, endêmicas em perigo de extinção.

, Parágrafo único, A Zona de Vida Silvestre - ZVS compreenderá a vegetação
de reslUlgas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues, mencionadas no
artigo 2"da Lei n' 4,771, de 1965, no artigo 18 da Lei n' 6.938, de 1981, e na Resolução
CONAMA n' 0004, de 1985, podendo serem definidas novas áreas como ZVS após a
realização do Zoneamento Ambiental,

Art. 9' As penalidades previstas nas Leis n's 6.902, de 1981, e 6.938, de 1981,
na Resolução CONAMA n' 010, de 1988, e no Decreto n' 99,274, de 1990, seria
aplicadas, pelo IBAMA aos transgressores, com vistas ao cumprimento das medidas
preventivas e corretivas. necessárias á preservação da qualidade ambiental dos rios
Parnaíba, TimQnha e Uhatuba,

Art, 10. Os invesrimentos e a conc,essão de fmanciamentos da Administração
Pública, direta e indireta, de acordos ou convênios, serão previamente compatibilizadas
'com ás' àiretrizes estabelecIdas. nesta .Lei: Iquando destinadas' à região por ela
compreendida.

, Art. li. O IBA~IA baIxará os atos normativos complementares que se fizerem
necessários ao cumprimento desra Lei,

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
Art. 13. Revogam-se as disposÍções em contrário.

Senado Federal. em) (" de setembro de 1996
'.' .

ador Er Amorirn

Quarto-Secretário do Senado. Federal,
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Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma casa será revisto pela 0UUlI, em
um só turno de discussao e votação, e eoviado à sançIo ou promulpçlo, se a
casa revisora oaprovar, ou lIIllUÍVlIdo, se orejeitar.

Parágrafo único. Sendo oprojeto emendado, voltaráà Casa iniciadota.
..................................................................................
.. _---_ -.. _- ..- - ----- -..-.- ..

CÓDIGO FLORESTAL

LEI N.o 4.771, DE 15 DE SETEMBRO DE 1965
Institui o novo CódiJO Florestal

Art. 1." - As florestas existentes no território nacional e as demais fo!
mas de vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, sao
bens de interesse comum a todos os habitantes do Pap'!, exercendo-se os
direitos de propriedade, com as limitações que a legislaçao em geral e espe
cialmente esta lei estabelecem.

Paráp'ato único - As ações ou omissões con~rárias !'S disposições de~~e
CódillO na utilização e exploração das florestas sao consIderadas uso noC1~o
da. propriedade (art. 302, XI b, do Código de Proees.so Civil).

Art. 2." - Consideram-se de preservação permanente, pelo só efei;o .des
ta Lei, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas ( )•.

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu mvel
mais alto em faixa marginal cuja largura. minlma seja.:

1) de 30 (trinta) metros para os cursos d'ãgua de menos de 10 (dez)
metros de largura;

2) de 50 (cinqüenta) metros para os cursos d'ãgua que tenham de
10 (dez) a 50 (cinqüenta> metros.de largura;

3) de 100 (ceml metros para os curaos d'água que tenham de '50 (cin
qüenta) a 200 (duzentos) metros de largura.;

4) de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200
(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; .

5) de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham lar
gura superior a. 600 (seiscentos) metros;

Bct1l.çio ela aUne. a dada pela lAL n.o 7.103/'9

b) ao redor das lagollB, lagos 'óu reservatórios d'água.. naturais ou
artlficiais;

c) nas nascentes, ainda que intern:,ltentes e. nos chamad~ "/?lhos
d'água", qualquer que seja a. sua sltuaçao topograflca, num ralO mmimo
de 50 (cinqüenta) metros de largura;

Redaçio d& &1inet. c d.de pela Lei n.o 7.803/80

d) no topo de morros, montes, montanhaa e serras;

e) nas encostas ou partes destas, com declivIdade superior a 45°, equi
valente a 100% na linha de maior decllve;

f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de man
gues;

1:) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da. linha de. ruptura.
do relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeçoes hori
zontais;

h) em altitude, superior a 1.800 (íni! epitocentos) matros, .qualquer
que seja a vegetação.

Parágrafo único - No caso de áreas urbanas, IIoSSIm entendidas ...
compreendidas nos perimetros urbanos definidos POr lei munlclpal, e nu
reK\ões metropolltanas e aglomerações urbanas, em todo o território a.bran
gldo, observar-se-á. o disposto nos respectlvos planos diretores e leis de
uso do solo. respeitados os principias e llmitea a que se refere este a.rtlgo.

Reda.oio du I.lineu Z. h B paricrato dada: pela ~l n.o .7._~~/~._ -.~-- ~ .

LEI N.f> 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981

Dispõe sobre a. PoUtlca. Na.cional do Melo Ambiente, __ flDs
e mecanismos de formulaçlo e aplicação, e dá outras providências.

Art. 18 - São transformadll.5 em reservas ou estações ecológicas, IObx a.
responsabllldade da SEMA, as florestas e as demais formas de veptaç..O
na.tural de preaervacão permanente, relacionadas no art. 2.° da Lei n."
4.771 ("), de 15 de sétembro de 1965 - Código Flore8tal, e os pousos das
aves de arribacão protegidas por convênios, acordos ou tratados assinados
pelo Brasil com outras nações.

Parágrafo único - As pessoas físicas ou juridica~ que. de qualquer
modo degradarem reservas ou estações ecológicas, bem com outras áreas
declaradas como de relevante interesse ecológico, estão sujeitas às penali
dades previstas no art. 14 desta lei.

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

RESOLUÇãO N.O 4, DE 18 DE SETEMBRO DE 1985

. O Conselho Nacional do Meio Ambiente _ CONAMA, no uso das atri
bulções que lhe confere a Lei n,o 6.938 (1), de 31 de agosto de 1981, e
tendo em vista o que estabelece a Lei n.O 4.771 (2), de 15 de setembro
de 1965, alterada pela Lei n,o 6.535, de 10 de jUnho de 1978, e pelo que
determina a Resolução CONAMA n,o 8/84. resolve:

Art. 1.· - São consideradas reservas ecológicas as formações florísticas
e as áreas de florestas de preservação permanente mencionadas no artigo 18
da Lei n.o 6.938/81, bem como as que forem estabclecidas pelo poder públl
co de acordo com o que preceitua o artigo 1.0 do Decreto n,o 89.336/84 (a).

Art. 2." - Para os efeitos desta resolução são estabelecidas as seguintes
definições:

. a.) pouso de aves - local onde as aves se alimentam ou se reproduzem
ou pernoitam ou descansam; '.

cam~t:~es de arribação - qualquer espécie de ave que migre periodi-

c) leito maior sazonal - calha alargada ou maior de um rio ocupada
nos periodos ,anuais de cheia; ,

á d) olho d'água, nascente - local onde se verifica o aparecimento de
gua por a.floramento do lençol freático;

e) vereda - nome dado no Brasil Central para caracterizar todo espaço
brejoso ou encharcado que contém nascentes ou cabeceiras de curso d'água
de rede de drenagem, onde há ocorrência de solos hidrom6riicos com
renques buritis e outras formas de vegetação típica;

f) cume ou topo - parte mais alta de morro monte montanha ouserra; , I

'_ r) morro ou monte - elevação do terreno COm cota do topo em rela
çao à base entre 50 (cinqüenta! a 300 (trezentos) metros e encostas com
declividade supertor a 30% (trmta por cento) (aproximadamente 170) na
linha de maior declividade; o termo "monte" se apllca de ordinário a
elevação isolada na paisagem;

. h) ,serra - vocábulo Usad!? de maneira ampla para terrenos acidenta
dos c~m fortes desnivels, frequentemente aplicados a escarpas, assimétricas
posswndo uma vertente abrupta e outra menos .inclinada;
, 1) .montanha - grande elevação 'do terreno. com cota em relação à

base superior a 300 (trezentos) metros e freqüentemente formada por gru_
pamentos de morros;

j) base de morro, monte ou montanha - plano horizontal definido por
planicie ou superfície de lençol·d'á.gua adjacente ou nos relevos ondulados,
pela cota da depressão mais baixa ao seu redor:

'I) depressão - forma de relevo que se apresenta em posição altimé
trica mais baixa do que porçõas contíguas;
- -m1 linha de cumeada - intersecção dos planos das vertentes. definindo
uma-linha simples ou ramiflcada, determinada pelos pontos mais altos a
partir dos quais divergem os declives das vertentes; também conhecida
como {lcrista", "linha de crista" ou "cumeada'"

.ri) restinga - acumulação arenosa Iltorâne~, 'paralela à linha da costa,
de forma geralmente alongada, produzida por sedimentos transportados
pelo mar, onde se encontram associações vegetais mistas características,
comumente conhecidas como "vegetação de restingas";

o) manguezal - ecossistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos
sujeitos à ação das marés localizadas 'em áreas relativamente abrigadas e
fo!'in8do por vasas 10dOBas recentes às quais se associam comunidades
.vegetais caracteristlcas;

p) duna - formação arenosa prodmida pela ação dos ventos no todo,
ou em parte, estabilizada ou fixada 'pela vegetação;

.. .q) tabuleiro ou chapada - formas topográficas que se assemelham a
planaltos, com declividade média inferior a 10% (dez por cento) (aproxi
madamente 6") e extensão superior a 10 (dez) hectares, terminadas de
forma abrupta; a "chapada" se caracteriza por grandes superfícies a mais
de 600 (seiscentos) metros de altitude;

r) borda de tabuleiro ou chapada - locais onde tais formações topo
llráflcas terminam por declive abrupto, com inclinação superior a 100%
(cem por cento) ou 45° (quarenta e cinco graus>.

Art. 3.° - São Reservas Ecológicas:
a) os pousos das aves de arribação protegidos por convênio, acordos

ou tratados assinados ,pelo Brasi! com outras nações;
b) as florestas e demais formas de vegetação, natural situadas:
I - ao longo dos rios ou de outro qualquer corpo ·d'água. em faixa

mafllÍnal além do leito maior sazonal, medida horizontalmente, cuja largura
mínima será:

- de 5 (cinco) metros para rios com menos de 10 (dez) metros de
largura;
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- igual à metade da largura dos corpos d'água que meçam de 10 (dez)
a 200 (duzentos) metros;

- de 100 (cem) metros para todos os cursos d'água cuja largura seja
superior a 200 (duzentos) metros;

, n - ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou
artlliciais, desde o seu nivel mais alto medido horizontalmente, em faixa
marginal cuja largura mínima será:

- de 30 (trinta) metros para os que estejam situados em áreas urbanas;

- de 100 (cem) metros para os que estejam em áreas rurais, exceto
os corpos d'água com até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa mar
Ki.nal será de 50 (cinqüenta) metros;

- de 100 (cem) metros para as represas hidrelétricas;
UI - nas nascentes permanentes ou temporárias, incluindo os olhos

d'água e veredas, seja qual for sua situação topográfica, com uma faixa

mfnima de 50 (cinqüenta) metros e a partir de sua margem de tal forma
que proteja, em cada caso, a bacia de drenagem contribuinte;

IV - no topo de morros, montes e montanhas, em áreas delimitadas
a partir c!:l curva de nivel correspondente a 2/3 (dois terços) da altura
mfnima da elevação em relação à base; ,

V - nas linhas de cumeada, em área delimitada a partir da curva de
nivel corres~ondente a 2/3 (dois terços) da altura, em relação à base, do
pico mais blllXO da cumeada, fixando-se a curva de nivel para cada segmento
da linha de cumeada equivalente a 1.000 (mil) metros;

VI - nas encostas ou parte destas, com declividade superior a 100%
(cem por cento) ou 45° (quarenta e cinco graus) na sua linha de maior
declivll;

VU - nas restingas, em faixa mínima de 300 (trezentos) metros a
contar da~ de preamar máxima;

VUI - nos 'manguezais, em toda a sua extensão;
IX - nas dunas, como vegetação fixadora;
X - nas bordas de tabuleiros ou chapadas, em faixa com largura mí

nima de 100 (cem) metros;
XI - em altitude superior a lJlOO (mil e oitocentos) metros, qualquer

que seja a sua vegetação;

XII - nas áreas metropolitanas definidas em lei, quando a vegetação
natural se encontra em clímax ou em estágios médios e avançados de
regeneração.

Art. 4.° - Nas montanhas ou serras, quando ocorrem :1 (dois) ou mais
morros C'Ujos cumes estejam separados entre si por dlstãncias inferiores
a 500 (quinhentos) metros, a à.rea total protegida pela Reserva Ecológica
abrangerá o conjunto de morros em tal situação e será delimitada a partir
da curva de nivel correspondente a 2/3 (dois terços) da altura, em relação
à base do morro mais baiJ:o do conjunto.

Art. 5.· - Os Estados e Municípios, através de seus órgãos ambientais
responsáveis, terão competência para estabelecer normas e procedimentos
maiS restritivos que os contidos nesta resolução, com vistas a adequá.-las às
peculiaridades regionais e locais.

Art. 6.· - O CONAMA estabelecerá, com base em proposta da S:EMA,
normas, critérios e padrões de caráter geral que forem necessários ao cum
primento da,presente resolução.

Art. 7.· - Os casos omissos ou excepcionais serão examinados e defi
nidos pelo CONAMA.

Art. 8.0 - A presente resolução entra em vigor na data de sua pu
blicação. - Flávio Peixoto da Silveira, Presidente.

LEI N.o 6.932, DE 27 DE ABRIL DE 1981

_ Dispõe sobre a criação de Estações Ecolópcas, Areas de Prote
çao Ambiental, e dá. outras providências.

o Presidente da Repúbllca:

lei: Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte

Art. 1.0 - EStações Ecológicas são áreas representativas de ecossiste
mas brasileiros, desti..nadas à realização de pesquisas básicas e apliçadas
de ~ologia, 11 proteçao do ambiente natural e ao desenvolvimento da edu
caça0 conservacionista.

. § 1.0 -:- 90% (noventa por cento) ou mais da área de cada Estação Eco
10glca sera destinada, em caráter permanente e defiuida em ato do Poder
Executivo, à preservação integrai da biota. '

li 2.° - Na área restante, desde que haja um plano de zoneamento apro
vado, segundo Se dispuser em reguiamento, poderá ser autorizada a real!
zação de :pesquisas ecológicas que venham a acarretar mOdificações no am
biente natural.

li 3.° - As pesquisas cientiflcas e outras atividad~s realizadas nas Esta
ções Ecológicas levarão sempre em conta a necessidade de não colocar em
perigo a sobrevivência das popula,ões das espécies aI! eldstentes.

Arf:. 2.° - As Estações Ecológicas serão criadas pela União, Estados e
MUniClpios, em terras de seus domínios, definidos, no ato de criação, seus
llmites geográficos e o órgão responsável pela sua administração.

Art. 3 o - Nas áreas vizinhas às Estações Ecológicas serão observados,
para a proteção da biota local, os cuidados a serem estabelecidos em regu
lamento, (1) e na forma prevista nas Leis n.os 4.771 (2), de 15 de setembro
de 1965, e 5.197 (S), de 3 de janeiro de 1967.

Art. 4.0 - As EStações Ecológicas serão implantadas e estruturadas de
modo a permitir estudos comparativos com as áreas da m~sma região ocupa
das e modificadas pelo homem, a fim de obter informaçóes úteis ao plane
jamento regional e ao uso racional de recursos naturais.

Art. 5.0 - Os órgãos federais flnanciadores de pesquisas e projetos no
campo da Ecologia darão atenção especial aos trabalhos cientificos a serem
realizados nas Estações Ecológicas.

Art. 6.0 - Caberá ao Ministério do Interior, através da Secretaria ES
pecial do Meio Ambiente - SEJ'IlA, zelar pelo cumprimento da dest~ação

das Estações Ecológicas, manter organizado o cadastro das que forem criadas
e promover a realização de reuniões cientificas, visando à elaboração de
planos e trabalhos a serem nelas desenvolvidos. (')

Art. 7.° - As EStações Ecológicas não poderão ser reduzidas nem utili-
zadas para fins diversos daqueles para os quals foram criadas.

§ 1.0 - Na área reservada à.s Estações Ecológicas será proibido:
a) presença de rebanho de animais domésticos de propriedade particular;

b)_ exploração de recursos naturais, exceto para fins experimentais,
que nao importem em prejuizo para a manutenção da biota nativa. ressal
vado o disposto no § 2.0 do art. 1.0;

c) porte e uso de armas de qualquer tipo;

d) porte e uso de instrumentos de corte de árvores;

e) porte e uso de redes de apanha de animais c outros artefatos d~
captura.

I} 2.° - Quando destinados aos trabalhos cientificos e à manutenção
da EStação, a autoridade responsável pela sua administração poderá auto
rizar o uso e o porte dos objetos mencionados nas aJineas c, d e e do pa
rágrafo anterior.

§ 3.0 - A infração à.s proibições estabelecidas nesta lei sujeitará o in
trator à apreensão do material proibido, pelo prazo de 1 (um) a 2 (dois)
anos, e ao ,pagamento de Indenização pelos danos causados.

§ 4.° - As penalidades previstas no parigrafo anterior serão :tplícadas
pela Administração da EStação Ecológica.

Art. 8.0 - O Poder Executivo, quando houver relevante interesse pú
bl1co, poderá declarar determinadas áreas do Território Nacional como de
interesse para a proteção ambiental, a fim de assc:;urar o bem-estar das
populações humanas e conservar ou melhorar &5 condiçõe~ ecológicas locais.

Art. 9.° - Em cada Area de Proteção Ambiental, dentro dos princípios
constitucionais que regem o exercício do direito de propriedade o Poder
Executivo estabelecerá normas, limitando ou proibindo: •

a) a implantação e o funcionamento de indústrias potencialmente polui
doras, capazes de afetar mananciais de' água;

b) a realização de obras de terraplenagem e a abertura de canais, quan
do essas iniciativas importarem em sensivel alteração das condições ecoló
gicas locais;

c) o exercício de atividades capazes de 'provocar uma acelerada erosão
das terras e/ou um acentuado assoreamento das coleções hídricas;

d) o exercício de atividades que ameacem extinguir na area protegida as
espécies raras da biota regional.

li 1.° - A Secretaria Especial do Meio Ambiente, ou órgão equivalente
no âmbito estadual. em conjunto ou isoladamente, ou mediante convênIO
com outras entidades, fiscalizará e supervisionará as Áreas de Proteção
Ambiental.

li 2.° - Nas Areas de proteção Ambiental, o não cumprimento das nor
mas disciplinadoras previstas neste artigo sujeitará os infratores ao embar
go das Iniciativas irregulares, à medida cautelar de apreensão do material e
das máquinas usadas nessas atividades, à obrigação de reposição e recons
tituição, tanto quanto possível, da situação anterior e à imposição de. mul.
tas graduadas de Cr$ 200,00 (duzentos cruzeiros) a CrS 2.000,00 (dOlS mil
cruzeiros), aplicáveis, diariamente, em caso de infração continuada, e rea-
justávels de acordo com os indices das ORrn -, Obrigações Reajustáveis do
Tesouro Nacional.

li 3.0 - As penalldades previstas no parágrafo anterior serão apl!cadas
por iniciativa da Secretaria :Especial do Meio Ambiente ou do órgão esta
dual correspondente e constituirão. respectivamente, receita da União ou do
Estado, quando se tratar de multas.

li 4.° - Apllcam-se às multas previstas nesta lei as normas da legls1ação
tributária e do processo administrativo, fiscal que disciplinam a imposição
e a cobrança das penalldades fiscais.

Art. 10 - ESta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 11 - Revogam-se as disposlç,ões em contrário.
J"OAO FIGUEIREDO, Presidente da RepÚblica - Mário David An

dreazza.

(4) Art. 3.0 da Lei n.O 7.a04/89:
"Art. 3.0 _ Nos diSpositiVOS das Leis n.os 6.803. de 2 de julho de 1980, 6.902, dI;.

27 dI! ,;brU de 19B1 e 6.938. de 31 de a.gosto de l!i:81. sUDst1tua~se, onde couber, a
expresslo Secretaria. Especial do Melo Ambiente - SEMA por Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e Recursos N&turais- Renováveis - mAMA."

DECRETO N.o 99.274, DE 6 DE JUNHO DE 1990
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Regulamenta a Lei n.· 6.902, de 21 de abril de 1981, e a Lei
n.· 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõem, respectivamente,
sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Am
biental e sobre a Polftica Nacional do Meio Ambiente, e dá outras
providências•
....................................................................................
.............................._- ' _-.- .

SINOPSE

Projeto de Lei do Senado n' 188. de 1995

PROJETO DE LEI N° 2.377, DE 1996
(Do Poder Executivo)

(Mensagem n° 875/96)

Altera a redaç!o de artigo 190 dn Decreto-Lei n2 1.001, de 21 de
outubro de 1969 - ~6digo Penal Militar.

~~SR~g~~~~~ES DE 'DEFESA NACIONAL; E DE CONSTITUIÇAO n JUSTIÇA E

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

.. Art. 1° ~ art. 190 do D~creto.Lei.n° 1.001, de 21 de outub1" de 1969· Código
Penai Militar, passa a Vt.gorar com a segwnte redação:

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

§ 3° • Se superior a oito di'.d5:

Pena· detenção, de seis 'meses a dois anos.

Aumento de pena § 4° A pena é aument.Ma de um terço, se se traIar de sargento,
subtenente ou suboficiaL e d,t metade. se oficial:'

Art. 2' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçilo.

Brasília.

"LEGIS!-ACÃO CITAD."-. ANEXADA PELA
COORDENAcAO DE ESTUD('JS LEGISLAUVOS-CeDI"

Repúblicr.:! Federativa do Brasil -CONSTITUIÇAO

Cria a Area de Proteção Ambiental- APA
do Delta do Parnaíba.

Apresentado pelo .Senador Freitas Neto

Lido no expediente da Sessão de 13/6/95, e publicado no DCN (Seção 11) de 14/6/95.
Despachado à Comissão de Assuntos Sociais (decisão terminativa), onde poderá
receber emendas. após sua publicação e disnibuição em avulsos, pelo prazo de 5 dias
úteis.
Em 20/6/96, anunciada a matéria, é deferida pela Presidência solicitação do
Seno Lucidio Portella,' Relator designado para proferir parecer de plenário em
substiruição à CAS, no sentido de que apreseme seu relatório na sessão do dia 25/6/96.
Em 25/6/96. anunciada a matéria, é proferido pelo Seno Lucidio Portella, Relator
designado. parecer de plenário em substiruição à CAS, favorável, nos termos do
substirutivo que oferece. É aberto o prazo de 5 dias úteis para apresentação de emendas
ao projeto (Art. 235, 11, "d", Regimento Interno do SF).
Em 5/8/96, a Presidência comunica que terminou o prazo para apresentação de
emendas, sendo que ao mesmo não foram oferecidas emendas.
Em 1518/96, é lido e aprovado o Requerimento n° 776196, do Seno Lucídio Portella,
solicitando preferência para apreciação do Substirutivo. Aprovado o Substitutivo,
ficando prejudicado o projeto. À CDIR para redigir o vencido para o turno
suplementar.
Em 2i/8/96. é lido o Parecer n° 468/96-CDIR (Relator Seno Júlio Campos), oferecendo
a redação do vencido para o turno suplementar. . .
Em 11/9/96, o Substirutivo é dado como defirnl1varnente aprovado, nos termos do

art. 284, do Regimento Interno. ,. 1GI(qI fG
À Câmara dos Deputados com o SFIN'... ,\) (,5, oY" •

Oficio nO) 3&5 (SF)

"Deserçio
especial

Art. 190. Deixar o militar de apresen'.ar-se no momento da
p:.utida do navio ou aeronave, de que é tripulante, ou do deslocamento
da unidade ou força em que serve:

Peria - detenção, até três meses, . se após a partida ou
d~s.locamentose apresentar, dentro de vinte Co quatro horas, à autoridade
militar.do lugar, ou, na fiIIta desta, à ~l rtoridade policial, para ser
comunicada ~ apresentaçilo ao comando mil itar competente.

§Io Se a aPresentação se der dentr." do prazo superior a vinte e
quatro hol:'5 e não excedente a cinco <lias:

Pena ~ detenção, de dois a oito I1.~ses.

§ 2° • Se superior a cinco dias e: não excedente a ono dias:

Pena· detenção, de três IDeS(:s a um ano.

Senhor Primeiro·Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência. a fim de ser submetido à revisão
da Càmara dos Deputados, nos tenDaS do art. 65 da Constituição Federal, o Projet~ de Lei
do Senado n° 188, de 1995, constante dos autógrafos em anexo, que "cria a Area de
Proteção Ambiental. APA do Delta do Parnaíba".

Senado Federal, em ) (, de setembro de 1996

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Wilson Campos
DD. Primeiro·Secretário da Càmara dos Deputados

TtruLoIV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

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

SEÇÃO VllI

Do PROCESSO LEGISLATIVO

. -- - .
SUBSEÇÃoill

DAS LEIs

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Fede
ral, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cida·
dãos, na fonna e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1g 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 orça

mentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territ6rios;
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4.CIIIl..:

c) servidores públicos da Uni1lo e Tenit.órios, seu regimejurídico, pro
vimento de cargos, estabilidade e aposentadOrlll de civis, monna e transferên
cia de militares para a inatividade;

d) organização doMinistério Públicoe daDefensoriaPública da União,
bem como nonnas gerais para a organização do Ministério Público e da De
fensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e cios Tenitórios;

e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios eórg1los da admi
nistração pública.

§ 22 A iniciativa popular pode serexercida pelaapresentação à Câmara
dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do
eleitorado nacional, distribuido pelo menos porcinco Estados, com não menos
de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.

.. ~ .. ,.,. -,. ,. .. ':" ,. .. ,.,. ,. .. ,. .. _ ,. ,.,. .. ,. ,.,. -.. ,. - ,. ..

...................... ' - __ .

DECRETO-~EI Nq 1.001 - DE 21 DE OUTUBRO DE 1969

Código Penal Militar

Os Ministros da; Marinha de Guerra, do Exército e da Aero
nâutlca Militar, usanc,lp das atribuições que lhes confere o art. 3'l
do Ato Institucional n'\ 16. de 14 de outubro de 1969. combinado
com o § l' do art. 2'. d~\Ato Institucional n' 5. de 13 de dezembro
de 1968, decretam: '\

CóDIGi~)?ENAL MILITAR

PARTE \135PECIAL

LIVR;O I

DOS CRIMES MILlTA;~+T?:S EM TEMPO
. DE PA2\

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

TiTULO 111

DOS CRIMES í.ONTRA O SERVIÇO
MILITAR E O DEVER MILITAR

....... ~.~ .. _.~ ~.~ .

CAPÍTULO 11

DA DESERÇAO

Deserção "p"illl Art. 190. Deixar o militar de apt;~sentar~se
no momento da partida do navio ou Co'cronave.
de que é tripulante. ou da partida ou do Co'.esloca
mento da unidade ou fôrça em que serve: .

Pena - detenção. até três meses. se .1PÓS

a partida ou deslocamento. se apresentar. den\'~'o

em vinte .e quatro horas, à autoridade militar d:c .

lugar. ou. na f?lta desta. à autoridade policial.
p~r~ ser comumcada a apresentação a comando
mIlitar 'da região, distrito ou zona.

§ 19 Se a apresentação se der dentro de
prazo superior a vinte e quatro horas l' nã';
excedente a cinco dias:

Pena - detenção, de dois a oito meses.

§ 29 Se superior a cinco dias e não exce
dente a dez dias:

Pena - detenção. de três meses a um ano.

§ 3' Se se tratar ae oficial. a pena é 3gra-
..................Yil.c!fl.< .
.................................................................................

Mensagemnf> 875, de 16 de setembro de 1996, do poder Executivo

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos teonos do artigo 61 da Constituição Federal, sobmeto à elevada deliberação de

Vossas Excelências, acompa:nhâdo de Exposiçào de Motivos do Senhor Ministro de Estado da

Justiça, o texto do projeto de lei que "Altera ~ redação do art. 190 do Decreto·Lei LOOI. de 21 de

outubro de 1969 • Código Penal Militar".

de setembro de 1996.

EXPOSIÇ!\O DE MOTIVOS N9 527. de 13 de setembro de 1996

DO SR. MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Submeto à consideração de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei que dá
nova redação ao art. 190 do Decreto·Iei n" 1.001, de 21 de outubro de 1969· Códign Penal Militar.

2. A propositura, de iniciativa do Superior Tribunal Militar. objetiva, precipua.
mente, suprir omissão contida no art. 190 do Decreto·lei n' 1.001, de 1969, que não prevê penalida.
de para o desertor cuja apresentação ou captura ocorra apôs dez dias da consumação do crime de
deserção especial. o que esta a exigir imediata. providência.

3. Alem disso, a proposta visa • reduzir de dez para oito di.. o prazo coo.<tante
do § 2'.do citad? art. 190. e a ~unir. com mais rigor, a deserção praticada por sargemo. subtenente,
suboficial e ofietal, tendo, para Isto, alterado a redação do § 3' vigente, que passará a § 4'.

4. . Estas, em síntese, as nonnas que integram a propositura que orl submeto ao
elevado descortIno de Vossa Excelência., e que. se aceitas, contribuirão para o aperfeiçoamento da
legislação penal militar.

Respeitosamente,

tA. .4., / A.".
NELSO~~BIM

.Ministro deZ; d,a Justiça

ANEXO Á EXPOSICAO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DA Jt:SnçA

!>~õÜ DE l? J;'j 15Ç;,

1. SínteJe dI) problema ou da situacão que reclama ptovidênc:ias:

oCódigo Penal Mdltaf não pre\'ê pcnnhdade para 0. dçscrtor cuJa aprescntaçà9 ou captura ccom. apos dez
dias da COll5umaç.ào do cnme de descrC(ào especl31.' , I

.1.- Soluções e providências contidas no ato normativo: ou na medida propo5ta~

L\llerao art. 190 do Decreto·I" n' I 001. de 21 de outubro de 1%9·C~op~MilitM.

3. A\t~ra"b''V&.~ uisteDtes i. medidas ou atos proposto.:

[Ni=__,.,--------------------
\\1

\,

[Niohá.
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Nio hí.

6. Impacto sobre o meio ambiente:

5. Ruõts q... justirllj.....u~ .. L EGiSLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA. '
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGiSLATIVOS-CeDI"\ . .t

'---_Ni_Ohi._· 1 República Federativa do Brasil _ ......:-

CONSTITUIÇAOI .
-------------------- TiTuLo IV
7. SínteR do Parucr do Ó{lio Juridito:

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERESI. o projeto é constituClonal e jwidico.

Aviso n' 1.135 - SUPARlC Civil.

Brasília. 16 de setembro de 1996

Senhor Primeiro Secretàrio.

CAPiTuLO I

Do PODEl!. LEGlSLATIVO

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

SEÇÃo VIII

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentissímo Senhor Presidente da

República relativa a projeto de lei que "Altera a redaçio do art. 190 do Decreto-Lei 1001. de 21 de

outubro det969· Código Penal Militar". . ..
Do PROCESSO LEalSUTlPO

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

Atenciosamente,

~
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

da Presidência da República

A Sua Excelência o Senhor
Deputado WILSON CAMPOS
Primeir,o Secretàrio da Cãfnara dos Deputados
BRASILlA-DF

PROJETO DE LEI N° 2.378, DE i996
(Do Senado Fedeml)

(pLS N" 2196)

Dispõe sobre a criaç.!o do uDia Nacional dos Povos da Floresta" e
dá outras provid@ncias.

(AS COMISSOES DE EDUCAÇXO, CULTURA E DESPORTO; E DE CONSTITUIÇXO
E JUSTIÇA E REDAÇllO (ART. 54))

o Congresso Nacional decreta:

Art. I' É ·instituído o "Dia Nacional dos Povos da Flo·resta". a ser
comemorado anualmente no dia 22 de dezembro.

Art. 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" RevpgaI)l.se a,; disposições em contrário.

SenadoFeder;l!, em ) -+ de setembro de 1996

~J~ 'L~L ~\,~~( ..~~
Senador José Roberto Airuda .
no exercício da Presidência

SUBSEÇÃoill

..............................................................................................................
Art. ~5. O proje~ de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outrn, em
um 50~ de disc:ussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a
Casa revISora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.

Parágrafo único. Sendooprojeto emenclado, voltará à Casa iniciadora.............................................. .................................................................

SINOPSE

Projeto de Lei do Senado n" 2. de 1996

Dispõe sobre a criação do "Dia Kacional
dos Povos da Fioresta" e dá outras
pro,,;dencias.

Apresentado pela Senadora :Vlarina Silva

Lido no expediente da Sessão de 9/1/96. e publicado nq 'DCN (Seção 11) de 10/1196.
Despachado à Comissão de Educação (decisão tenuinativa) onde poderá receber

. emendas. após sua publicação e distribuição em avulsos. peJo prazo de 5 dias úteis.
Em 23/2196. não foram apresentadas emendas durante o· prazo regimental.
Em 15/8/96, anunciada a matéria é proferido pelo Senador Bernardo Cabral, relator
designado, parecer de plenário em substituição a comissão favorável. É aberto o prazo de
5 dias úteis. para recebimento de emendas.
Em 26/8/96, a Presidência comunica ao Plenário o ténnino do. prazo para apresentação de
emendas ao Projeto, sendo que ao mesmo não foram oferecidas emendas.
Em 12/9/96, encerrada a discussão sem debates. Aprovado. A CDIR para redação rmal.

. Leitura. do Parecer n" 524/96-CDIR (Relator Senador Ney Suassuna) oferecendo a
redação final da matéria. Aprovada.. nos tenuos do Requerimento n' 942/96. de dispensa
de publicação da redação. ..
À Càmara dos Deputados com o SFIN'....:i ..3 G~/'Íh I ,J. ~ \+/ "r' f(, .

Oficio n"..! 3" {:(SF)

Senhor ~~eiro.Secretârio.

Encaminho a Vossa Excelência. a fim de ser submetido à re\isão
da Càmara dos Deputados. nos tenuos do ano 65 'da Constituição Federal. o Projeto de L~J



26700 Terça-feira 15 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUrADOS Outubro de 1996

do Senado n' 2, de 1996, constante dos autógrafos em anexo, que "dispõe sobre a criação do
Dia Nacional dos Povos da Floresta e dá outras providências".

Senado Federal, em ):;. de setembro de 1996

L· '\,\,'oJ';l\.C1-(l.\;
S e~ad~ Waldeck ornela~

no exer~o da Primeira. secretari\

A Sua Excelência o Senhor
Depurado Wilson Campos
DD. Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
JF/.

PROJETO DE LEI N° 2.379, DE 1996
(Do Senado Fedem!)

. (PLS N" 58/96)

DispOe sobre a transferfincia dos recursos do salário-educação,

(AS COMISSOES DE EDUCAÇAO E CULTURA E DESPORTO; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇAO (ART. 54)' E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
(ART. 54» ,

O Congresso Nacional decreta:

. Art. l' A União transferirá os recursos do salário-educação diretamente a
conta especifica do órgão educacional de cada Estado e do Distrito Federal.

Art. 2' O órgão fede~al competente divulgará o montante da receita arrecadada
até o último âia.útil subseqüente ap 90 mês da arrecadação.

Art. 3" É facultada a celebração de convênio da Cnião com os Estados e o
Distrito Federal para arrecadar o salário-educação nos respectivos territórios.

§ I' Os Estados e o Distrito Federal reterão a sua quota. na forma prevista no
art. I' e no prazo máximo de dois dias úteis, transferindo à Cnião a parte da receita que
lhe couber.

§ 2' Os Estados e o Distrito Federal divulgarão o montante da receita
arrecadada até o último dia útil subseqüente ao do mês da arrecadação.

Ar!. 4' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5" Revogam-se as disposições em contrário.

S_'fok",.m~ I

Primeiro-Secretário, no exercício
da '·Presidência

• LEGISLAÇ~~ . CITADA 'ANEXADA PE~. ;
,COOI'lDENA~AO:DE ESiUDOS LI!GISLATIVOs-ceDi\

República Federativa ào Brasil

CONSTITUIÇÃO
...............: ~.~ ~ "': .

TtruLoIV
DA ORGANlZAÇÁO Dós PODERES

CAPíTULo I

Do PODElt LEGISLATIVO

SEÇÃO VIII

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

SUBSEÇÃoill

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

Art. 65. o projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em
um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a
Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.

Parágrafo único. Sendo oprojeto emendado, voltará à Casa iniciadora.
................................................................................................................
. - _.. - .

SINOPSE

Projeto de Lei do Senado n' 58. de 1996

DisDõe sobre a transferencia dos recursos
do ;alário-educação.

Apresentado pelo Senador Roberto Requião

Lido no expediente da Sessão de 8/4/96, e publicado no DCN (Seção lI) de 9/4/96.
Despachado á Comissão de Educação - CE (decisão terminativa) onde poderá receber
emendas. após publicado e distribuído em avulsos, pelo prazo de 5 dias úteis.
Em 1214/96, não foram oferecidas emendas no prazo tegimental.
Em 15/8/96, anunciada a matéria é proferido pelo Senador Valmir Campelo. relator
designado, parecer de plenário em substituição á Comissão de Edncação favorável á
matéria. É aberto o prazo de 5 dias úteis, para apresentação de emendas perante a Mesa.
Em 26/8/96, a Presidência comunica ao Plenário o témúno do prazo para apresentação de
emendas ao Projeto, sendo que ao mesmo não foram oferecidas emendas.
Em 1219/96, encerrada a discussão sem debates. Aprovado. A CD1R para redação fmal.
Leitura do Parecer n' 525/96-CDIR (Relator Senador Ney Suassuna) oferecendo a
redação final da matéria. Aprovada. nos termos do Requerimento n' 941/96, de dispensa
~e publicação daredação. I. ) =r/C 1/fG.
A Câmara dos Deputados com o SFIN'... ) 31 c, "'--'-

Oficio n' \3'.) C(SF)
. I

Senhor Primeiro-Secretário.

Encaminho a Vossa Excelêncía. a fuo de ser submetido á revisão
da Câmara dos Deputados, nos termos do art. 65 da Constituição Fedetal. o Projeto de Lei
do Senado n' 58, de 1996; constlllJ!e dos autógrafos em anexo, que "dispõe sobre a
transfetência dos recursos do salário-educação".

Senado Federal, em 11- de setembro de 1996

At\.}O) ri tL 'f/\,,--
S~%dOr Waldeck brnelas ---............

no eX(;C,iO da Primeira secretaria~

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Wilson Campos
DD. Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
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PROJETO DE LEI N° 2.381, DE 1996
(Do Poder Executivo)

(Mensagem n° 883/96)

Dispõe sobre a inclusão no rita,processual da Lei n~ 8.029, de
12 de abril de 1990, das liquidações do Banco de Roraima S/A.
(BANRORAlMA) e da Companhia Usinas Nacionais (CUN), e dá outras
providências.

(AS COMISSOES DE ECONOMIA, INDOSTRIA E COMtRCIO; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇAO; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA DE REDAÇAO (ART. 54)
ART. 24, lI)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° As liquidações do Banco de Roraima S.A. (BANRORAIMA) e da
Companhia Usioas Nacionais (CUN) pa"sam a reger-se pela Lei n· 8.029. de 12 de abril de 1m,
com as alterações dadas pela Lei nO 8.154. de 28 de dezembro de 1990. e pelas demais normas dela
decorrentes.

Art. 2° E!>ta Lei entra em vigor na data de sua publicaçlo.

BrasUla,

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-C.Dl"

República Feàerativa ào Brasil

TtruLoIV

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

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

SEÇÃO Vll1

Do PROCESSO LEGISLAIIVO

............... -_ -- __ .
SUBSEÇÃO 111

DAS LEIS

Art. 61. A iniciativa da.s leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou comissão da Câmara dos Deputados. do Sénado Federal ou do
Congresso Nacional. ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Fede
ral, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cida
dãos, na fonna e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1" São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos da.s Forças Armada.s;
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 orça
mentária. serviços públicos e pessoal da administraçãO' dos Territórios; . , .

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, pro
vimento de cargos. estabilidade e aposentadoria de civis, refonna e transferên
cia de militares para, a inatividade;

d) organização do Ministério Público e daDefensoria Pública da União,
bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da De
fensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da admi
Distração pública.

§ 2" A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara
dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no minimo, um por cento do
eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos
de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.

LEI N. 8.029 - DE t2 DE ABRIL DE 1990

Dispõe sobre a extinção e dissolução de entidades da Administração
Pública Federal. e dá Outras providências

.~ ~ .

. -.......................................
LEI N. 8.154 - DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990

Altera a redação do § 3.° do artigo 8.° da Lei n. 8.029 (I). de 12 de
abril de 1990. e dá outras providências

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

DECRETO N~ 96.583, DE 24 DE AGOSTO DE 1988

DispD" tlobr" a Jiquidaç10 do Banco d"
Roraima S.A . • d~ outra. provid'nc:ias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 81, item IH, da Con~tituiç4o, com fundamento nos arti
gos 170 e 178 do Decreto-Lei n~ 200, de 25 de fevereiro de 1967, com a
redação dada pejo art. 1~ do Decreto-Lei n~ 2.299, de 21 de novembro de
1986. e observado o disposto no art. 242 da Lei n~ 6.404, de 15 de de
zembro de 1976.

DECRETA:

Art. 1~ Fica submetido a regime de liquidação o Banco de Rorai
ma S.A., com sede na Cidade de Boa Vista - Roraima.

Art. 2~ A liquidação a que se refere o artigo anterior será execu
tada pelo Banco da Amazônia S.A.• com amplos poderes de administra
ção e liquidaQ4o. especialmente os de verificação e classificação dos
créditos, observado, no que couber, o disposto nos arts. 206 e segs. da
Lei n~ 6.404. de 15 de dezembro de 1976.

Parágrafo único. O liquidante, no prazo de dez dias, convocará os
credores para que declarem os respectivos créditos, dispensados dessa
formalidade os credores por depósito a vista.

Art. 3? Visando resguardar os direitos dos credores legítimos da
instituição financeira de que trata este Decreto, fica autorizada a utili
zação de recursos das Reservas Monetárias. nos termos do art. 12 da
Lei n~ 5.143, de 20 de outubro de 1966, com a redaçãO dada pelo
Decreto-Lei n? 1.342. de 28 de agosto de 1974. , , '

Art. 4~ Aplicam-se aos servidores da instituição financeira de que
trata este Decreto, no que couber, as disposiçOes do Decreto-Lei n~

2.421, de 29 de março de 1988.
Art. 5? Cabe ao Ministro do Interior adotar as providências ten

dentes' li apuração de eventuais responsabilidades civis e criminais
quanto a atos praticados em detrimento do patrimônio da e~tidlide de
que trata este Decreto. . '

Art. 6? Este Decreto entrará em vigor na' data de sua publicação.
Art. 7? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de agosto de 1988; 167~ da Independencia e 100? da

República.

JOSÉ SARNEY
Mailson Ferreira da NÓbrega
João Alves Filhn

DECRETO N? 98.095, DE 29 DE AGOSTO DE 1989

Suspende a /iquidacllo do Banco de Ro·
. raima S.A.• outorga ao Estado de Roraima

os poderes que indica e dá outras provi·
dencias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84. inciso IV, da Constituição,

DECRETA:
Art. I? E suspensa' a' liquidação do. Banco de Roraima

S.A. - BANRORAIMA, determinada pelo Decreto n? 96'.583, de
24 de agosto de 1988.' '

Parágrafo único. O disposto neste artigo fica condicionado
a que O Estado de Roraima assuma o compromisso de cumprir
as obrigações do BANRORAIMA perante ,o Tesouro nacional.
relativas aos recursos da reserva monetaria aplicados no paga
mento do passivo da instituição, bem como promova a capitali
zação do BANRORAIMA a níveis adequados.

Art. 2? Suspensa a liquidação. o Banco da Amazõnia
S.A.. ex-liquidante do BANRORAIMA. em 15 dias. convocará
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Assembléia Geral Extraordinária para prestação de contas e
eleição dos administradores.

Art. 3? Nas Assembléias Gerais do BANRORAIMA, o Es
tado de Roraima exercerá os direitos de voto, em nome da
-União.

Art. 219. Extingu.... a companhia:
I _ pelo encerramento da liquidação: . _ .
11 _ pela incorporação ou fusão, e peta cisão com versão de todo o patnmomo

~~.~~..t~~.~~~~~~_~~~~: .._~~_~~ ~ .._~ ~__~ _

JOSE SARNEY
Mailson Ferreira da Nóbrega

Mel15a!!em n' 383, de' 1996

Senhores )'1embros do Congresso Nacional
:-los termos do lU1igo 61 da Constituição Federal. submeto it elevadadeh~ de

Vossas Excelências. ncompanhado de Exposição de Motivos dos Senhores Ministrus de Estado da

Fazenda.. Int., e da Administração Federal e Reforma do Estado, o texto do projeto de lei que

"Dispõe sobre a inclusão no riio processual da Lei n" 8.029, de 12 de abril de 1990, das liquidações

do BANCO DE RORAIMA S.A. (BANRORAIMA) e da COMPANIllA USINAS NACIONAIS

(CUN), e dá0= providências".

Àrt. 4? O Poder Executivo da União adotará providências
que conduzam à transferência, ao Estado de Roraima, do con
trole acionário da instituição, quando for referendado pelo Le
gislativo Estadual o ato de que trata o parágrafo único do art.
I?

Art. 5? Este Decreto entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. G? Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 29 de agosto de 1989; 1G8? da Independência e

101? da República.

LEI N? 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976 (*)

y
Q~",-.k

Brasilia, 17 de se_xc de 1996.

Dispõe sobre as sociedades por ações.

O Presidente da República:

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPITULO I

CARACTERíSTICAS E NATUREZA DA COMPANHIA
OU SOCIEDADE ANÔNIMA

Caraclerlsticas

Art. I? (\ companhi~ ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações, e
a responsabIlidade dos SÓCIOS ou acionistas será limitada ao preço de emissão das ações
subscritas ou adquiridas.

Objetivo Social

Art. 2? Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo não
contrário à lei, à ordem pública e aos bons costumes. '

§ I? Qu~lquer que seja o objeto, a companhia é mercantil e se rege pelas leis e
usos do comercIo.

§ 2? O estatuto social definirá o objeto de modo preciso e completo.

§ 3? A companhia pode te.r .por .?bj.eto participar de oUlras sociedades; ainda que
n.io prevIsta no estalulo, a paruclpaçao e facultada como meio de realizar o objeto so
cial, ou para beneficiar·se de in<:cntivos fiscais.

Denominação

Art. 3? A sociedade será designada por denominação acompanhada das expres.
sões ucompanhia", ou "sociedade.anônima", expressas por extenso ou abreviadamen
le mas vedada a utilização da primeira ao final.

§ I? O nome do fundador, acionista, ou pessoa que, por qualquer outro moe
tenha concorrido para o êxito da empresa, poderá figurar na denominação.

§ 2? Se a denominação for idêntica ou ~emelhante a de co~panhia já existen:
assistirá à prejudicada o direito de requerer a modificação, por via administrativa (ar
97) ou em juízo, e demandar as perdas e danos resultantes.

Companhia Aberta e Fechada

Art. 4? Para os efeitos desta Lei, a companhia é aberta ou fechada conforme c
valores mobiliários de sua emissão estejam ou não admitidos fi negociação em bois
ou no mercado de balcão.

EXPOSIÇl\O DE MOTIVOS N? 3B3/MF/~IARE, DE 13 DE OUTUBRO DE 1995,
DOS SENHORES MINISTROS DE ESTADO DA FAZENDA, INTERINO, E DA AQ
MINISTRAÇÃO E REFOR~IA 00 ESTADO.

Exceler:.-=:"ssJ.lnO Senhor presiden'::e da República,

~emos a honra de submeter I· à elevada apreciação de Vossa

Excelêncl.a, o anexo anteprojeto de lel. que dispõe !>obre as

liquidações do Banco de Roraima S.A. (BANRORAIHA) e da Companhia

Usínas Nacionais (CUN}. estabelecídas, respec-:':"vamente, pelo

Decreto nl! 96.583, de 24 de agos't.o de 1988, e por AGE de 14.06.88,

e que, doravant:.e, passa=iM\ a reger-se pela Lei n\l 8.029, de 12 de

abril de 1990, alterada pela Lei nl! 8.154, de 28 de dezembro de
1990.

2. Rela-:ivamen-:.e ao BANRORAIHA releva r:otar que o processo

de ':'iq'J.idação sofreu probleml's de cont':':l'Jida.de desde sua

decre1:açAo, pois a forma :egal. (ri'eos da :'ej. ::.' ó.404, de 16 de

dezembro de :976) pela qual a mesma se cumpr':'ria não se mOS1:rou

adequada. Além eisso, ::!.veis crescent.es de :'l.iquidez e insolVência

experi.-nen'tados pela :'nst:::.uição - motivos de sua liquidaçao -,

trouxeram em seu bojo problemas na aplicação isolada dos
disposi,,:ivos daquela lei.

3. Ademais:i, o a.vassa.lado:, volume de obr':'gações, fren'te aos

bens e c.irei':.os do SANRORArl1A, exig:..'J. da :r.ião -:requen~e a1?or't~ de

recursos, supr':'dos t!:=ravés da reserva monetária, confonne se previu

no ar":." 3;-.... cio decre":o de ::'q'J.idação.

.,. E:.-::2 ae a.gOSto de !989, com a ed.ição de Decreto n'

98.095, pre":.enàeu-s:;e a suspensão c.a :'':'qu~daçâo co BANRORAIMA, que

oco==er~a r::ed:"a::.te a. assunção, por par"':!'; do Es"C.ad.o de Rora~1\a, dos

compro~assos do banco peran-:.e o Tesouro Nac:.ona1., além da adequada

capi't.a.::.zação da ':'::s"c'~~:J.ição. !::ssa "':enta-=i."/a. contudo, não se

concre:izot:., po~s o Governo do Es't.aào reputou como inviá.vel a

assunçã.o do ?aS5~·.:O da :i.quidanda, -:ornando :.nei.:'caz o Dec=f!'to n;

98.095/89.

não ;o.avia certeza quanto à

5. Po::' ou't:=:: ;,aào, o Banco Cen-:.ral. C':I Bras':': decidiu pela

suspensão co supr="i1ento de recu=sos da reservi:l. monetária à

os

• Vide Reso!w;ão n:' 436. di! 20 di! ju!lm til' 197i. snbrt o cOnl'eito d~ c:ompal1hia aberta.

. Parágrafo único. Somente os valores mobiliários de companhia registrada na Co
missão de Valores Mobiliário.c; podem ser distribuídos no mercado e negociados co
Bolsa ou no mercado de balcão.

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

liquidanda, '.una vez que. à época,

produção de efei-:.os pelo decre'Co de

Agravaram-se, a partir de entào,

operacional':'=açi.o da liquidação.

suspensão

problemas

da liquidação.

relacionados à

CAPiTULO XVII
DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E EXTINÇÃO

Seção]
Dissolução...... ---_.- ~-_ _._.- _-_ - - - - -- - _ .
Seção III
Extinção

6. No que diz respei~c à Companhia Usinas Nacionais (CUN),

por ser ela so,; edade anÔnima "'QmUID, a sua ':iquidação segue os

ditmnes da Lei ;:; 6.404, de 16 de dezembro de ~976 (Lei das S.A.),

pela qual :tão é possivel o ence:::ramen"':.o ~nquan"t.o exis-::.irem

pend6ncias :"J.dic:.ais. Assim, segui.ndo -:ais di"t.ames, deve o

:'iquidan'te pagar o passivo, ratear o ativo remanescem:e e convocar
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(art. 216):

companhia sea

conl:as':inal das
liquidação e

assemb16ia
,

aprovadas as conl:as, /encerra-se a

eXl:ingue (§ :: e ar-:-.;' 219, 'inciso :::). Evidenl:e que, neste caso,
. . _.1 d

qua~quer rec~amaçao :!l~Ura, do acion~sl:a dissidenl:e, 56 po erá ser

:eil:a em Juizo, medirinl:e a ação que lhe couber (§ 2').
,i

i. Por isso, Icomo :orma de superar -:-ais si-:-uações e alcançar
a desejada concl:lsefc, dos ;:;=ocessos de liqu~dação das sociedades de
que se -:.ral:a. :u14a-se adequada sua submissão aos preceitos da Lei
n' 8.029, de/i:2 ,de abril de 1990. que pe=i':.iria ampla margem de

negociação das (r~b=igações das _~qu~(landas. por par-:-e do Tesouro
~aciona:. co~ ~~ ~~r.i~o de desembolso de rec~rsos :~nanceiros. A1~m
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i

geral para i a' prestação

propiciando as
o mais rápido

disso, se~~a a~~:~zada ã ~eal~zação ce seus a~ivos,

condições ::e~essárias, e em ':.empo hábi:. para
encerra~en':.o idos processos liquidal:6rios.

I
j

8. A?si~ sendo, considerando os pronunc~amenl:os favoráveis à

operação. ,Imani:es~ados pelos órgãos adminisl:ral:ivos e técnico
consul~ivos desl:es Minisl:érios, sugerimos a Vossa Excelênci~ a

adoção ~b anexo an':.eprojel:o de lei.

/
Respeitosamente,

/--~:2::~/ /."

'~os B ESS~EIRA
Ministro de Estado da Administração

Federal e Reforma do Est,j,doIn-:-erino

!J.~
'Ministro de Estado da Fazenda,.

Aviso n° 1.143 • sePARe. Civil.

Em 17 de seteIlbro de 1996.

Senhor Primeiro Secretáriv.

Encaminho a essa Seer~taria Mensagem do Excelentíssimo' Senhor Presidente da

República relativa a projeto de lei que "Dispõe sobre a inclusão no rito processu31 da Lei nO 8.029.

de 12 de abril de 1?90, das liquidações do BANCO DE RORAIMA S.A. (BANRORAIMA) e d;

COMPANHIA USINAS NACIONAIS (CUN), e dá outras providências".

Atenciosamente,

c::=='c--~ L J.. .'
CLOVIS riEBARRôSCÀRVÃLHõ.L-.,
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

da Presidência da República

A Sua Excelência o Senhor
Deputado WILSON CAMPOS
:ítt~LiA:Dro da Câmara dos Deputados



a SR. aLAVIO ROCHA (PSDB-PA. sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputa
dos, estamos às voltas com o velho problema que
se arrasta e aflige o País desde o seu descobrimen
to: a reforma agrária. Esse é um problema social
que afeta sobremaneira a estrutura socioeconômica
brasileira. É preciso que ele seja resolvido, e não
posto de lado, como se não existisse. A realidade
dos fatos está aí, nua a crua, e já passa a ser tema
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a SR. P'RESIDENTE (Nilson Gibson) - Finda a prestarr' para atender às exigências emergenciais do
leitura do exp.ediente, passa-se ao próprio s\erviço público.

Out'ro ato iníquo do pacote do Governo é retirar
IV - PEQUENO EXPEDIENTE o direito cIos trabalhadores do campo de contarem o

Tem a palavra o Sr. Wilson Braga. tempo de ~-,erviço prestado nas atividades rurais para
a SR. WILSON BRAGA (PDT-PB. Pronuncia efeito de a~')osentadoria, quando estejam exercendo

o seguinte discurso) - Sr. Presidente, SrBs. e Srs. emprego er,\") empresa urbana, o que constitui uma
Deputados, ocupo a tribuna para fazer uma denún- perda de anos e anos de vida de trabalho árduo no
cia muito grave :à Nação, qual seja a de que a políti- campo, inutili:-zando, praticamente, esse tempo de
ca econômica dto Governo Federal está-se transfor- serviço prestado à agricultura e à produção agrícola.
mando numa autêntica monstruosidade, comprome- Em suma, Sr. Presidente, SrBs e Srs. Deputa-
tendo a própria Oonstituição social do País, colocan- dos, estamos dil'inte de um verdadeiro ato institueio-
do os segmentos da classe média brasileira sob o nal baixado através de medidas provisórias e que
risco de extinção, tal o grau de deterioração a que constitui um autêmtjco massacre social contra os ser-
está sendo impiedosamente submetida pelas medi- vidores públicos, os trabalhadores 'urbanos e apo-
das adotadas pelo Govemo. sentados das cidades e dos campos.

Para cumprir os gastos públicos e continuar Exorto, neste momento, esta Casa, para que
distribuindo dinheiro público a bancos falidos e ban- não se torne cúmplice' de atos tão perversos e tão
queiros fraudulento:" o Governo elegeu a sofrida injustificáveis e que pari~em transmitir a impressão
classe dos servidores públicos, como inimiga pública de que há uma obstinação doentia e mórbida do Go-
número um da Nação, enquanto paga bilhões de dó- verno Federal e do Mini~:ltério da Administração e
lares a investidores estrangeiros, a juros altíssimos, Reforma do Estado contn'2 os servidores públicos,
penalizando a poupança do povo brasileiro com ta- contra os aposentados e os t.rabalhadores assalaria-
xas. insignificantes. dos de todo o País.

Na última sexta-feira, Sr. Presidente, a Nação Sr. Presidente, SrBs e Srs'. Deputados, o mais
ficou estarrecida, quando o Govemo editou um pa- grave de tudo isso, é que o GL'Vemo Federal, en-
cott~ de medidas que pode ser classificado de inomi- quanto massacra socialmente os bumildes e pobres
nável e iníquo, em função do grau de perversidade servidores, reduzindo os salários dos aposentados,
do Sieu caráter repressivo contra os trabalhadores do retirando do texto constitucional os direitos adquiri-
setor público privado, especialmente, contra a cate- dos pelos servidores, procura sucatear e entregar a
goria dos aposentados, nl10rtalmente atingida pelas grupos estrangeiros as nossas riquezas minerais es-
mediidas governamentais. tratégicas, e atingir diretamente com essas medidas

O pacote do Governo é cruel. Começa por ex- a classe média já por demais sacrificada e aviltada
tinguir o vale-refeição, que passa a integrar o salário em seu poder de compra.
do st~rvidor, não mais se (x)nstituindo um benefício Sr. Presidente, ainda confiamos nesta Con-
indireto, uma renda complementar para compensar gresso, que não caiu de todo, e agora, mais do que
seus t,alários irrisórios, congt'Jlados há quase vinte e nunca, faço um apelo a todos no sentido de que e~e

quatro' meses. continue existindo, assim também os Congressista~~
O Govemo extinguiu mais de cem mil empre- brasileiros, que estão, nesta hora não só por mim,

gos e oargos no serviço público, o que vai contribuir mas por todos os Deputados independentes, aque-
para aU1mentar ainda mais as taxas já insuportáveis les que não estão atrelados à máquina do Governo
de dese mprego. O pacote do Governo vai ensejar a convocados a ficar com o povo na defesa de seus
demissã,\) em massa de cerca de 55 mil servidores. direitos e da legítima soberania nacional.

Tannbém fica extinta a promoção para aposen-
tadoria, o que constitui um desrespeito e uma afron
ta aos aposentados. Proíbe abruptam61nte a aposen
tadoria de servidor que, aposentado ainda em idade
útil, exerÇé.\ outra atividade em cargo conquistado
muitas vez€'.s por concurso público.

Extingllle a licença-prêmio remunera\da de três
meses a cad,a cinco anos, que expressavó\ um direi
to legitimamente conquistado pelos servidO,res públi
cos. Acaba com as horas extras que os s~widores
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de novela, que a cada dia chama a atenção dos po- Também não devemos permitir que a terra seja
deres para essa situação que, aos poucos , vem to- .dada sem nenhuma assistência aos agricultores,
mando corpo, a ponto de termos dentro deste País r.~omo declara o Folheio da Confederação Nacional
um outro País, que não gostamos de reconhecer Cl1..9 Agricultura, de 8 de outubro de 1996, nll 66, que
que existe, mas existe: 10 Brasil dos excluídos. dl:~': que o produtor rural assentado nos projetos

Sr. Presidente, os temas são outros, mas a eM'ancipados da reforn:'a agrária não produz, não
questão da reforma agrária continua na mesma es- COl1'some e obtém uma renda mensal de apenas 26
taca zero. É verdade que não estamos mais incomu- rea,h'3 e 43 centavos por pessoa/mês, além de não
nicáveis, não estamos mais isolados. Hoje podemos ter acesso à educação, à assistência médica ou ao
ter milhares de brasileiros sem alfabetização, sem Sane'i3.mento básico e, o que é pior, não participar do
teto e até mesmo sem ter o que comer, contudo, não merci~\do econômico.
digam que eles não têm conhecimento do que se \:>Í'. Presidente, já me pronunciei algumas ve-
passa no País e não sabem dos seus direitos e de- zes n6\sta tribuna a respeito deste assunto e sempre
veres. O homem brasileiro de h\oje não é mais ape- disse c..lue as terras devolutas deveriam ser doadas
nas o homem em si, ele é a sociedade e reflexo da aos sen':l-terra, assim como deveriam os três Pode-
mesma. res cons~tituídos assumir a responsabilidade de tratar

Não podemos mais ficar de braços cruzados, a reform(~l agrária com? ~ssunto de segurança nacio-
achando !que é apenas um tema como outro qual- nal, no t~\~n!e aos ~lfelt~s e d~v~res assegurad?s
quer, sem relevância, e, como tal, deve ser tratado na Constil\Ulçao, ao cld~dao brasll.elro, porque aS~lm
sem maiores preocupações, que se pode ficar como. o nr,Iundo ~yolulu,. o Brasil também precisa
adiando para outra oportunidade a sua solução. Ou evolUir na B.uapohtlca social.. .
pensar que basta fazer algumas palestras ou semi- Sr. PI ,es~dente, gostana que meu pronuncl~-
nários aqui e ali a respeito dos acontecimentos do mento fosse divulgado no programa A Voz do BraSil,
cámpo, e esta~s conversados. Esta tarefa é árdua assim como.l1os meios de comunicação desta Casa.
e não compete somente ao Presidente da Repúbli- . ,Durante o discurso do Sr. Olavio Ro-
ca, cabe a nós todos, independentemente de ideola- cha, O Sr. Nilson Gibson, § 2 11 do artigo 18
gias partidárias, mas conscientes do nosso dever cí- do R6\'gimento Interno deixa a cadeira da
vico e nacionalista para com o País. presidi:.'\ncia, que é ocupada pelo Sr. Wilson

Será que após tantos anos não somos capazes Braga, .'1!! Suplente de Secretário.
de dar solução viável à questão, de maneira que O SR. Nn\"SON GIBSON - Sr. Presidente,
atenda aos interesses das partes em litígio? Ou será peço a palavra p. ~ra uma comunicação de liderança
que temos medo e vamos continuar virando as cos- pelo PSB.
tas e enfiando a cabeça no chão como avestruz? O SR. PREt,IDENTE (Wilson Braga) - Tem
Temos de' dar um basta nessas invasões, como V.EX- a palavra.
também se faz necessário colocar freios nos mais O SR. NILSOf..f GIBSON (PSB - PE. Como lí-
precipitados, que ficam mantendo jagunços em der. Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente,
Suas terras como se estivessem vivendo na época Sr's e Srs. Deputado.a, o Banco Econômico, que im-
do Brasil Colônia, em total desrespeito à ordem plodiu em agosto do .ano passado e foi vendido ao
constitucional. Banco Excel, continua a dar sustos na praça como

É imperioso discutir para encontrar uma solu- se fosse um fantasma. Para limpar os créditos ruins
ção. Mas não discutir apenas no sentido de acirrar do Banco Econômico e ,colocá-los à venda, o Gover-
ainda mais os ânimos das partes para se tirar pro- no do Presidente Femal 'ldo Henrique Cardoso gas-
veito. Sabemos que a atual Constituição dispõe em tou 5 bilhões de reais e/n dinheiro do Proer, o pro-
seus arts. 52, inciso XXIII, e 1j"'O, inciso 11I, sobre a grama de socorro aos lJancos através do Banco
submissão da propriedade para que ela seja produti- Central.
va e atenda especialmente à função social. Entre- Sr. Presidente, acredlito que as autoridades ofi-
tanto, também se encontrá assegurado, de forma ciais responsáveis pela ver,Ida do Banco Econômico
menos absoluta, o direito dos proprietários de defen- esperavam reaver esse dh'1heiro vendendo outras
derem suas terras. Foi exatamente esta coalizão de empresas do ex-dono do ballco, o ex-Ministro Ânge-
interesses que gerou, e continua, a briga entre os lo Calmon de Sá. Entretanto, na semana passada, a
que não têm terra e aqueles que, tendo-a demais, esperança desapareceu. É ql Je a principal empresa
fazem dela mero bem de especulação. do ex-Ministro Ângelo CalmO/lI de Sá, a Econômico



26706 Terça-feira 15 DIÁRIO DA cÂMAJ~ A DOS DEPUTADOS Outubro de 1996

Empreendimentos, está tão bichada quanto o Banco Sr. Presidente, o Procurador Rogério Nasci-
Econômico: Na "época da intervenção, estimava-se mento, do Ministério Público do Rio de Janeiro, man-
que essa.companhia tivesse um patrimônio de 80<'J dou expediente à Receita Federal pedindo a quebra
milhões de dólares, mas descobriu-se agora que el'8. do sigilo fiscal dos dirigentes do Banco Nacional. O
tem mais drvidas do que patrimônio. O rombo, nú Procurador solicitou cópia de todas as declarações
primeira estimativa feita pelo Banco Central, chega·a de Imposto de Renda apresentadas deste 1991, as-
mais de 900 milhões de reais. sim como de todos os parentes e pessoas que te-

Sr. Presidente, o novo buraco foi comunicac'JÇJ à nham adquirido imóveis dos ex-dirigentes do Banco
Justiça da Bahia na semana passada. Os juizeB re- Nacional.
cefieram quinze volumes do processo com rna;Jf; de O Procurador Rogério Nascimento tomou ainda
duás mil e oitocentas folhas sobre a situaçã,o da a iniciativa de mandar outro expediente ao Procura-
Econômico Empreendimentos. Essa emprels;8 é dor-Geral da Justiça do Rio de Janeiro, Dr. Hamilton
dona de pedaços de companhias petroquímica.s ins- Cavalhido, alertando-o para o risco de os ex-admi-
taladas no Pólo de Camaçari, na Bahia, tamb(á'ffi tem nistradores do Banco Nacional estarem ocultando
uma carteira de ações da Usiminas e da Aç/D,minas, seu patrimônio, enquanto não chega ao Rio de Ja-
além de imóveis. neiro a ação penal formulada pelo Banco Central,

O Banco Central, no documento envia(~,o à Jus- que, ainda, inexplicavelmente, se encontra na 21
tiça, diz que a contabilidade está toda adultslrada. As Vara de Falências, em Belo Horizonte. É de pasmar!
ações e os imóveis foram superavaliados ptira que a Sr. Presiclente, um pouco antes da intervenção
empresa parecesse saudável. E mesmcl que elas no Banco Econômico, o ex-Ministro Ângelo Calmon
sejam vendidas por um preço milagrosf.>, altrssimo exibiu a parte petroquímica de seu grupo como um
para os padrões do mercado, ainda assiim restarão ativo valioso, capaz de salvar o Banco Econômico.
dMdas a pagar. É o cúmulo! Essa emprlSlsa era con- O ex-Ministro Ângelo tinha participação nas empre-
siderada o melhor do Grupo Econômic;o. Só que o sas Ciquine, Metacril, Politeno, Pohalden, Copene e
filé era um osso. Copesul. Nas contas apresentadas ao público, es-

O novo rombo não será pago pele) Banco Cen- sas participações apareciam com o valor de 580 mi-
tral. A conta vai para os credores da lelmpresa, para Ihões de dólares.
os bancos e para o BNDES, que Ih'3J emprestaram A Comissão de Inquérito fez uma avaliação
dinheiro, portanto, para a União, parti o povo brasi- com base nos preços de mercado e baixou o valor
leiro. para 18 milhões de dólares.

Essa gente não poderá cobral o prejuízo dire- Existe um problema também no patrirnOnio
tamente do ex-Ministro Ângelo Cd.lmon, porque os imobiliário da empresa. Ela te":, hotéis, como os
bens do banqueiro es~o indisp($níveis e servirão Caesar Tower de Salvador e Recife, casas e aparta-
para cobrir pelo menos' parte dos/S bilhões de dóla- mentos. O Ba~o Central analiso~ .0 valor desses
res do Proer. Pergunto: será que ,bmortiza? bens e conclUIU que seu preço fOI Inflado em pelo

, L_ ' menos 80 milhões de dólares.
O, desmanche da emprej,5a Econômico Em- Além de tudo isso, existem créditos podres pro-

preendlmentos começará agort~ e o Banco Cent~l, priamente ditos. Entre eles, 71 milhões de dÓlares
encarregado de ven~er os bep~, esper~ conclUi-lo devidos por usineiros de açúcar e álcool, transferi-
até dezembro. Se nao conse'üulr, será pior para os do como créditos para a Econômico Empreendi-
credores do osso. A compantta entrará em processo s, ,
d I, 'd - f lê ' tu st mentos, para limpar o balanço do Banco EconômICO.e IqUI açao ou a nCla, Q, e cos ma arra ar-se É " I

tr'b' , uma sUJeira.
por anos nos I unals. ,/ Oportunamente voltaremos ao assunto.

Sr. Presidente, o ex-M~nistro Ângelo Calmon de O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Conce-
Sá quebrou.uma instituiçãcJ financeira com 165 anos do a palavra ao Sr. Deputado Paulo Paim.
de existênc!a. Cerca .de 9(/10 mil correntistas que lhe O SR. PAULO PAIM (PT - AS. Sem revisão
deram crédito, deposltand!i> seus recursos no Econô- do orador.) - Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Deputados,
mico, só não perderam '.ludo porque o Banco Cen- neste final de semana o Governo baixou mais um
trai, isto é, o povo brasill,êiro, cobriu o rombo. Na es- pacote de medidas. Na verdade, até o momento nin-
teira da quebra do Ecc;nômico e do Nacional, três guém tem claro se essas mudanças vêm com força
meses depois, todo o s/istema financeiro sofreu com de lei. Uns dizem que se trata de decreto; outros de
a desconfiança do pú,Plico e vários outros bancos portaria; e outros de medida provisória.
balançaram.
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Como o Diário Oficiai ainda não chegou a medidas tomadas pelo Govemo, passando por cima
esta Casa consegui, no Palácio do Planalto, uma xe- das reformas administrativa, tributária, fiscal, previ-
rox de uma das medidas provisórias do Govemo. denciária, vamos ficar só olhando. Parece-me que
Esta Casa encontra-se em estado melancólico, pa- ao Sr. Fernando Henrique Cardoso interessa no mo-
,rece que perdeu a razão de ser. Não há mais deba- mento apenas a sua reeleição. Claro que o faz por
te; não há mais negociação; as Lideranças não se gosto. Enquanto ficamos lamentando suas atitudes,
reúnem e o Presidente da República, com seus po- FHC articula sua possibilidade ou não de reeleição,
deres imperiais, prende, solta e arrebenta como se e toca o trator aqui dentro na base do é dando que
diz na linguagem popular os direitos dos trabalhado- se recebe. Creio que S. Exa. vai comprar votos, todo
res, como bem entende. O Governo vai demitir servi- mundo sabe, e vai conseguir a reeleição sim. O Pre-
dores públicos sem que a discussão passe por esta sidente apenas verá se a reeleição será melhor para
Casa, vai retirar direitos dos trabalhadores rurais, os Prefeitos, Governadores, ou só para ele próprio.
que não mais vão poder averbar o tempo do campo Trata-se de uma situação triste, Sras. e Srs.
com o da cidade, sem que a discussão desse assun- Deputados. Parece-me que a lição que as urnas qui-
to passe por esta Casa. O Governo mexe nos direi- seram dar ao Presidente em r:tada serviram. Ele foi o
tos dos aposentados e nos direitos mais primários grande derrotado em âmbito nacional, não há dúvida
dos servidores públicos, acaba com o tíquete-refei- alguma. Basta verificarmos como foram as eleições
ção, sem acrescentar ao salário os 217 reais corres- no Rio Grande do Sul. Só não vê quem não quer.
pondentes. Disseram que vão dar 100 reais. Estou Podem dourar a pnula e mudar o discurso.
querendo descobrir desde hoje pela manhã se vão Por isso, Sr. Presidente, apelo a todos os Par-
ser mesmo 100 reais. lamentares desta Casa, pela nossa dignidade, para

Virou brincadeira a forma como o Executivo que peguemos essas medidas inconstitucionais, irre-
trata esta Gasa. Neste terceiro mandato, nunca vi levantes, as quais não são urgentes, e as devolva-
isso. Estão destruindo praticamente este Parlamen- mos para o Executivo. Vamos voltar ao Parlamento
to. Fico, talvez, não triste, mas enojado até com a que conheci em 1986, na Constituinte, ou ao Parla-
subserviência desta Casa. Parece que está tudo mento de 1990, e não à tristeza do Parlamento de
bem, mas está tudo mal, sim, Senhores. O Executi- 1996.
vo trata esta Casa como se fôssemos uma ·camba- A palavra que posso dizer é esta: tristeza. Não
da de moleques". Edita medidas, faz, desfaz e a Câ- há uma única discussão de qualquer matéria. Termi-
mara dos Deputados não reage. nou o tempo em que os líderes iam para a tribuna,

Há pouco, um Parlamentar me dizia: -Não, discutiam e debatiam, de forma contundente, pro-
,mas agora, via medida provisória, nós podemos dis- postas, inclusive de maneira forte e hostil, mas todas
,cutir". Discutir coisa nenhuma! Quantas medidas eram feitas no campo das idéias. Hoje não acontece
~provisórias esta Casa discutiu desde que o Sr. Fer- nada disso. Todos observam o Governo encami-
,nando Henrique Cardoso assumiu a Presidência da nhar, como bem entende, a economia, a política. Em
República? Nenhuma. S. Exa. já reeditou mais de relação às questõel? do campo social, nem se fala;
1.800 medidas provisórias e não houve uma sequer só retira direitos. As mudanças nas áreas social,
,que a Comissão encarregada de discutir se reunisse econômica e política atuais em nada beneficiam o
.para isso. Canso de ir e sentar naquela Comissão trabalhador.
çomo um bobo. Fica esse protesto, Sr. Presidente, em nome

Portanto, quero saber qual é o nosso papel, Sr. do trabalhador e" do servidor público. Virou moda
Presidente, Sras. e SIS. Deputados. lamentavel- agora bater em funcionário. Parece-me que Deputa-
mente, o P,r~sidente da Câmara dos Deputados dos, Senadores e o próprio Presidente da República
cumpre as ordens mais fiel é impossível do Execu- entendem que a melhor forma de garantirem sua
tivo, e nós ficamos aqui simplesmente vendo a -car- reeleição é atacar os servidoras públicoos 24 horas
fU;igem passar". Dizia-me um Parlamentar: -o que por dia.
podemos fazer?- Somente vir ao microfone lamentar Agora vem essa últif'!lJ~ notícia, de extinção do
e fazer críticas, as quais não têm qualquer resso- tíquete-refeição dos servidores. 'O funcionário públi-
n,ância. co será o primeiro a perder'aquele direito. Não creio

Sr. Presidente, gostaria de ver os líderes des- naquela alegação de que o valor do trquete será in-
ta Casa reunirem-se. Não é possível que, mediante corporado ao salário. Creio que o valor integral do tf-
um atropelo como o presente, no que se refere às quete vai desaparecer do salário do servidor.
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Portanto, a justificativa do Governo é papo fu- providências que o Governo começa a tomar neste
rado para bobo ouvir. a que é sério é que aquele momento, as quais deverão ser consolidadas por
auxRio-alimentação vai desaparecer do salário do esta Casa, visam precisamente a fazer com que os
servidor. ganhos conquistados até agora não sejam em vão,

Sr. Presidente, fica registrado este protesto, na muito menos perdidos.
esperança de que, pelo menos, o Líder do Governo É desta fonna que enxergamos a quadra de di-
venha à tribuna e nos infonne melhor a respeito do ficuldades que o País está vivendo: de um lado,
·pacotaço·, isto é, o que virá através de medida pro- grande parte da população beneficiando-se dos re-
visória, de decreto ou portaria. Que abra o jogo, sultados do plano econômico e, de outro, um quase
para, quem sabe, tentannos entabular aqui um de- desespero por parte de alguns políticos que só con-
bate no campo das idéias e não da fonna como seguem agir e trabalhar pautados na desgraça e no
está, que já virou uma palhaçada. que não dá certo.

O SR. ADROALDO STRECK (PSDB-RS. Sem No meu entendimento, acho necessário promo-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs. De- vermos um debate mais amplo nesta Casa. Deve-
putados, esta é, sem nenhuma dúvida, a Casa mais mos fazê-lo baseados em argumentos, e não ape-
democrática deste País. nas com demagogia, ao dizer que o Govemo está

Somos 513 Deputados Federais; comparece- trabalhando contra os interesses dos trabalhadores.
mos às sessões, falamos tudo aquilo que nos vêm à Temos conhecimento do que é efetivo: a melhoria
cabeça. Não enfrentamos os problemas deste País do padrão de consumo por mais de 30% dos traba-
como eles devem ser enfrentados. Penso que, do Ihadores brasileiros e essas outras medidas que,
ponto de vista político, é muito mais fácil ser bonzi- conseqüentemente, consolidarão as conquistas que
nho, dizer que dá, que é possível, que o Governo obtivemos até agora.
tem condições de honrar tudo. Inclusive, aquelas O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE. Pro-
coisas que os Deputados têm consciência que não nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, emi-
podern ser honradas, porque seus próprios partidos, nente Deputado Wilson Braga, estamos retornando

'onde são Governo, têm sido cruéis, promovendo de Pemambuco, após sessenta dias de campanha
planos de demissão volUntária e fazendo tudo aquilo eleitoral em busca de votos para os nossos candida-
que os Deputados Federais incriminam no Governo tos a Prefeitos, Vereadores, Vice-Prefeitos, ocasião
por estar fazendo há algum tempo para colocar·or- em que constatamos que a democracia realmente
dem na Casa. foi restabelecida, dando ao povo o direito de esco-

a orador que rne antecedeu referiu-se às provi- Iher livremente seus candidatos.
dências que o Govemo está tomando, especifica- Registramos ainda alguns casuísmos, o que
mente sobre as medidas provisórias, alegando que entendemos, até certa fonna, normais, porque, de-
elas vierarn na sexta-feira passada, corno se fosse pois de uma ditadura terrível, cruel, não poderfamos
na calada da noite, o que é uma inverdade. Os De- ter a democracia totalmente plena. Mas o resultado
putados que aqui estiveram naquele dia receberam das eleições foi muito positivo para o Govemo do
em seus gabinetes as providências tomadas pelo Estado de Pernambuco e, em particular, para o Go-
Governo. Pelo menos eu recebi em meu gabinete to- vemador Miguel Arraes, Presidente do nosso parti-
das as infonnações na sexta-feira passada, quando do, o PSB, que contabilizou mais de cem Prefeitu-
este plenário estava praticamente vazio, como hOje, ras, isto é, quase 60% dos Municípios do Estado de
ainda hoje se encontra. Pernambuco. É uma prova inequívoca do reconheci-

a. Governo, com essas medidas, está apenas mento dos pernambucanos ao extraordinário serviço
, antecipando algumas questões que esta Casa terá que vem prestando a Pemambuco o Governo do Es-
de enfrentar nos próximos tempos, sob pena de per- tado.
dermos os ganhos conquistados até agora com o Houve alguns tropeços, entretanto, algum.!-
Plano Real: todos aqueles benefícios transferidos di- sucessos, como os de Petrolina e 'Salgueiro, dois im-
retamente ao trabalhador, que há 28 meses está pa- portantes Municípios, onde os Prefeitos Ferr lnc.1c
gando o mesmo ou, às vezes, até menos do que Bezerra Coelho e Cleuza Pereira do Nap~:mento

gastava pela cesta básica no mês de julhO de 1994. empreenderam uma verdadeira revolução ...1... ninis-
Por outro lado, ninguém fala destas conquistas, trativa e não conseguiram, lamentavelmente, eleger

e não o fazem porque são absolutamente positivas e seus sucessores, Deputado Diniz Cavalcante e o
por já terem produzido seus resultados. Estas outras médicc Edmundo Barros, o Dr. Buda.
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Por outro lado, Sr. Presidente, gostarfamos de nistro da Educação e o Presidente da República"
registrar importantes vitórias nessa nossa área políti- querem instituir já no dia 10 de novembro.
ca, onde, sem dúvida, o povo resgatou sua sobera- Argüimos nesta Ação Direta de Inconstituciona-
nia e dignidade tomadas há anos por polfticos atra- Iidade, Sr. Presidente, proposta pelo PCdoS, meu
sados e descomprometidos com seus Municípios, a partido, pelo PDT e pelo Partido dos Trabalhadores,
exemplo de Sertânia, terra natal deste Parlamentar, que o Provão fere três artigos da Constituição Fede-
entregue ao atraso há mais de uma década. Nesse ral: o art. 511, sobre a proporcionalidade, o art. 207,
Município o povo elegeu, com quase 70% .dos votos, sobre a autonomia universitária, tão maltratada por
Ângelo Rafael Ferreira dos Santos, jovem de menta- este Governo de Fernando Henrique Cardoso, e o
Iidade progressista e que, sem dúvida, reconstruirá art. 84, sobre as portarias ministeriais.
nossa querida terra. Não bastasse a inconstitucionalidade, Sr. Pre-

Outro Município que sairá das trevas é Tacara- sidente, o Provão é também um grande absurdo pe-
tu, terra dos índios pankarurus, ·das rendas e dos dagógico. Pretende avaliar em uma única prova todo
brejos. Infelizmente, é uma terra que sequer tem conhecimento adquirido pelo estudant~ durante seu
água potável encanada, pelo atraso em que a manti- curso e, dessa forma, avaliar também todo o desem-
veram os que a desgovernaram durante oito anos. O penho da universidade, corno se fosse possível ava-
jovem Cléber Car10s Araújo Costa foi eleito agora e Iiar a pesquisa científica, de laboratório etc.
já prepam um grande projeto para levar adiante com Ainda há um mal maior: o estudante vai ficar
a participação do povo. tachado, por toda a sua vida profissional, com o re-

lagoa Grande, uma jovem cidade, elegeu um sultado obtido nessa prova. Ou seja, urna faculdade
dinâmico agricultor e empresário do ramo é gaúcho, particular pode existir cobrando mensalidade abusi-
mas está há vinte anos na área o Dr. Jorge Garzie- va e oferecendo péssima qualidade de ensino. Nisso
ra. vamos fazer um excelente trabalho com ele. o MEC não vê um problema maior - mas o estudan-

Registramos ainda o retomo de Geraldo Lins à te, produto dessa deformação educacional - esse,
capital do gesso, Trindade, no Sertão de Araripe. sim, vai ser prejudicado.
Geraldo foi prefeito de 1989 a 1992, elegeu GerOn- Estamos confiantes no julgamento do Supremo
cio Figueiredo, que vem fazendo um belíssimo tra- Tribunal Federal, mas há também um Projeto de Lei
balho e agora retoma aos braços do povo. Trindade, do Deputado Sérgio Carneiro, do PDT da Bahia, tra-
sem dúvida, vai eliminar, mais uma vez, da sua rela- mitando nesta Casa, que relato na Comissão de
ção os políticos atrasados que enlamearam a água, Educação, Cultura e Desporto, o qual visa extinguir
sujaram a água durante décadas e se juntaram em esse sistema de avaliação, que não traz bem ne-
quatro partidos atrasados tentando derrubar Geraldo nhum às nossas universidades e tanto mal traz aos
Luís. Mas não tiveram sucesso porque o povo tem estudantes.
memória. Solicitei, Sr. Presidente, cinco audiências públi-

Esperamos com esses prefeitos e mais cin- cas. para debater esse Projeto de Lei, uma em Sal-
qüenta vereadores que elegemos inclusive gostaría- vador, uma no Rio de Janeiro, uma em São Paulo,
mos de saudá-los atravél dos manos Geraldinho, uma outra em snisma e urna última na minha cida-
Edivaldo e Alvim Patriota, que foram eleitos respecti- de, em Curitiba, para que possamos travar um gran-
vamente em Petrolina e salgueiro. Saudamos a to- de debate com toda comunidade acadêmica, com
dos e nos colocamos à disposição. E temos a certa- toda comunidade cientffica e com a sociedade como
za de que esses prefeitos e esses vereadores vão um todo, para discutir o provão.
fazer com que em 1998, mesmo com as dificuldades Vale ressaltar que esse provão foi aprovado
que existem para os polrticos, possamos voltar ao através de urna medida provisória. O Governo prefe-
Parlamento brasileiro. riu remeter urna medida provisória para o Congresso

Era o que tinha a dizer. Nacional a realizar essa ampla discussão quepre-
O SR. RICARDO GOMYDE (PCdoB-PR. Sem tendemos através dessas audiências públicas com

revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrAs e SI'S. De- toda a sociedade brasileira.
putados, nessa quarta-feira próxima será apreciada, Por fim, Sr. Presidente, o Ministro da Educação
no Supremo Tribunal Federal, uma Ação Direta de diz que temos medo de que as universidades sejam
Inconstitucionalidade com pedido de medida liminar avaliadas, que é uma luta corporativa nossa para
contra o Provão, o exame de final de curso, o vesti- que não haja urna avaliação nas universidades fede-
bular de saída para os cursos superiores, que o Mi- rais. Quero dizer, Sr. Presidente, que queremos que



Será que o Governo não está vendo que tercei
rizar é muito mais caro do que remunerar o servi
dor? É isso que não podemos conceber quando di
zem que esta reforma vai reduzir o déficit em tomo
de 6 bilhões e 500 milhões de reais. Ora, vemos que
quantia superior foi destinada à salvação de bancos·
falidos outro assunto, mas que vale como exemplifi
cação. O que não podemos aplaudir nem aceitar é
que o funcionário público seja realmente - repito - o
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essa avaliação seja feita, principalmente nas univer- Os produtores de soja do Rio Grande do Sul
sidades particulares. É atribuição do MEC, no art. também levaram ao conhecimento do Governo Fe-
206 da nossa Constituição, fiscalizar o funcionarnen- deral suas preocupações e angústias. Eles estão
to dessas universidades particulares, coisa que infe- reagindo contra a falta de recursos para o custeio da
Iizmente não vem fazendo. safra de verão e contra as exigências dos bancos

Queremos que a fiscalização aconteça. O que para conceder novos financiamentos.
não podemos admitir é que uma única prova, na saí- Essas duas manifesté;lções vindas de produto-
da da universidade, seja argumento para que possa res rurais não podem ser encaradas pelo Governo
ser feita essa avaliação em todas as universidades. como dificuldades isoladas, envolvendo apenas as
Não vamos deixar também que o estudante seja ta- culturas de trigo e soja, pois refletem um quadro ge-
chado com o resultado obtido nessa prova criada neralizado de extrema dificuldade vivida pela agricul-
pelo Ministro da Educação. tura brasileira.

O SR. AIRTON DIPP (PDT-RS. Sem revisão Ao concluir, Sr. Presidente, sras e Srs. Deputa-
do orador.) - Sr. Presidente, sras e Srs. Deputados, dos, só tenho a lamentar que o Presidente da Repú-
ao contrário do que os órgãos governamentais infor- blica, Fernando Henrique Cardoso, não tenha ainda
mam, a agricultura brasileira não vive bons momen- implementado uma política agrícola que dê respaldo
tos. efetivo a quem produz alimentos neste País.

As notfcias que circulam pela imprensa, fruto Era o que tinha a dizer.
de interpretações equivocadas oriundas do Palácio O SR. SEVERIANO ALVES (PDT-BA. Sem re-
do Planalto, anunciam a recuperação do campo e a visão do orador.) - Sr. Presidente, sras e Srs. Depu-
perspectiva de recorde na produção de grãos. Este tados, gostaria de falar um pouco sobre o pacote da
dado, contudo, não reflete a realidade do setor agrí- reforma do déficit público. sei que muitos compa-
cola nacional. nheiros irão se pronunciar a respeito.

Infelizmente, a realidade vivida pelos agriculto- Lamentamos muito que o servidor público seja
res é extremamente preocupante e revela nova que- o bode expiatório desta reforma. Não é possível fa-
da no plantio e risco de carestia por causa da falta zer reforma penalizando essa categoria. Para nós o
de estoques reguladores. servidor público sempre foi a mola mestra da admi-

Quem está festejando o crescimento e recupe- nistração pública. O serviço público não se desen-
ração da agricultura está trabalhando apenas com volve sem o funcionalismo.
expectativas, que dependem exclusivamente das Não podemos conceber que nos últimos gover-
condições climáticas. A realidade, porém, não vive nos, sobretudo neste, o servidor tenha de ser penali-
de expectativas, mas de certezas. E uma certeza é zado para atender à má gestão do Poder Público.
que o produtor rural está endividado e descapitaliza- Nesta reforma do déficit público o Governo pretende
do, por isso está reduzindo a área de plantio. excluir ou extinguir 100.583 cargos e também as·

O Governo Federal deveria ouvir as vozes do aposentadorias especiais de juízes classistas, joga-
campo e, ao invés de festejar o que não existe, de- dores de futebol, jornalistas, aeronautas e outros,
veria tomar medidas urgentes de apoio aos setores além de criar também a chamada aposentadoria vo-
produtivos deste País. luntária e cortar benefícios do servidor. se esses

Na semana passada, por exemplo, repre- cortes fossem realmente resolver o problema, até
sentantes de cooperativas dos três Estados do Sul que poderíamos aplaudir em parte. Mas o que ve-.
apresentaram ao Ministro da Agricultura, Arlindo mos é extinguir-se a carreira dos funcionários, de-
Porto, uma proposta contendo inúmeras medidas sestimulá-Ios e terceirizar a administração públi-
para amenizar a crítica situação enfrentada pelos ca.
produtores de trigo.

Aquelas lideranças solicitaram a implantação
do chamado preço-gatilho, que seria acionado sem
pre que o preço do mercado interno estiver sinali
zando queda em relação ao' preço mínimo. Além
disso, os triticultores querem garantias de que terão
mercado para vender seu produto, com preço com
patível com os custos enfrentados durante a produ
ção.
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bode expiatório pela má gestão ou má administração Lima, da Deputàda Célia Mendes, inclusive do De-
do Govemo da República. putado Ronivon Santiago, que nos ajudaram no sen~

O que os brasileiros pretendem é uma reforma tido de que outros setores da sociedade compreen~

tributária ampla. Jamais resolveremos o problema dessem a proposta e a mensagem humilde da cha~

do Brasil com essas medidas paliativas. A reforma pa do Deputado Mauri Sérgio - chamados no infcio
tributária que os brasileiros esperavam não veio. Re~ da candidatura de dupla ~ipira.

firo-me a uma reforma tributária com diminuição da A questão também é que no Acre as pessoas
alfquota, onde houvesse também a ampliação do le~ se identificam muito com os mais humildes, que vie-
que dos contribuintes. E af terfamos o aumento da ram do interior, uma vez que todas são interioranas.
arrecadação, verfamos também a economia informal Por isso nos denominaram dupla caipira • Mauri e
pagando imposto que, como já pronunciei aqui ou~ Chicão·, vitoriosos, portanto, na cidade de Rio Bran~

tras vezes, gera hoje 350, 400 bilhões e não pagã co. .
imposto. As notfcias plantadas na mfdia de Brasflia, sal-

Evidentemente, com esses ajustes fiscais e es- vo engano no jomal Correio Brazillense, já assegu-
sas formas paliativas vivemos uma época em que a ravam, no dia 4, a vitória ao candidato do Prefeito.
evasão de rendas, as sonegações crescem dia a Hoje está publicado, no mesmo jornal, notfcia con-
dia. Mas uma reforma tributária séria o povo brasilei- trariando essas previsões que já haviam sido planta-
ro aplaudirá, porque teremos maior arrecadação, di- das, repito, na imprensa de Brasflia.
minuição da sonegação e resolveremos o problema A choradeira é grandE' na nossa cidade. No
do déficit público, cortando gastos de outra natureza Acre costumamos denominar esse episódio de o
e não penalizando o funcionário público, que sempre ·choro do surubim·, de acordo com a tradição das
foi o carro-ehefe do desenvolvimento do serviço pú- pessoas que choram na balsa que vai descendo o
blico. rio. Tradicionalmente, os sering~llistas carregam bor~

. Não podemos hoje penalizar o servidor pela racha nas balsas, em direção à Belém. Essa balsa
má gestão, repito, da atual administração e das duas fica aportada num local histórico, o Porto da Game-
últimas.· .. leira, de onde sai para Manacapuru, cidade do Ama-

o SR. MAURI SÉRGIO (Bloco/PMDB-AC. Sem zonas.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srOs e Srs. De~ A verdade é que a imprensa deu ênfase a esse
putados, retornamos aos trabalhos desta Casa após choro ao dizer que tfnhamos feito um derramamento
enfrentar uma eleição diffcil na Capital do Acre Rio de dinheiro no último dia da eleição. O que deve e~

Branco , juntamente com o companheiro Deputado tar acontecendo agora é o derramaimento de muitas
Federal Chicáo Brigido, que também fez parte da lágrimas de quem perdeu a eleição. Não houve der-
nossa chapa. Queremos naturalmente agradecer to- ramamento de dinheiro. Muito pelo contrário, posso
das as manifestações de apoio e também o voto do até dizer que setores da direita e do funcionalismo
eleitor consciente do Municfpio de Rio Branco, que municipal, que tem em seus quadros mais de quatro
pela quinta vez me deu a vitória nas umas. mil funcionários, estavam preocupados com a conti~

Esta é a quinta eleição que vencemos no Muni- nuação da ditadura e do sistema prepotente hoje lá
cfpio de Rio Branco. A primeira foi como Vereador; a instalado.
segunda, como Deputado Estadual; a terceira e Apesar di~, continuo afirmando que a popu~

quarta, como Deputado Federal e agora obtivemos lação reconhecia 'o bom trabalho do Prefeito, mas
uma vitória como Prefeito. Esta última até contrariou não aceitava seu candidato e o regime implantado
pesquisas realizadas quinze dias antes das eleições pela Prefeitura. Falo isso com muita propriedade
pelo IBOPE na cidade de Rio Branco, que mostrava porque sou funcionário municipal. Há 22 anos, sou
nosso principal adversário com 9% na minha frente. funcionário da Câmara Municipal. Deixei de ser fun-
A população ficou preocupada porque não queria a cionário para ser vereador, e nunca mais perdi um
continuidade daquela administração. Apesar de o mandato.
trabalho do Prefeito ser reconhecido como bom, seu Portanto, ficam r\~gistrados os agradecimentos
candidato a Prefeito não inspirava tanta confiança a todos os companheiros, especialmente àqueles
quanto o Prefeito que lá estava. Foi af então que re- que participaram ativamente da nossa campanha.
cebemos apoio de setores importantes, corno, por Garanto à população d6' Rio Branco que a continui~

exemplo, dos evangélicos. Quero também ressaltar dade não acontecerá, plois procuraremos melhorar.
o apoio do PFL, na pessoa do Deputado Osmir Com certeza, aperfeiço~lremos e ampliaremos os
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bons proj~tos Implantados pelo atual Prefeito, para o O SR. ERALDO TRINDADE (BlocoIPPB-AP.
bem da comunidade, por quem ternos o maior res- Como Líder. Sem revisão do orador) - Sr. Presiden-
peito e carinho. te, na verdade eu não pretendia utilizar o horário de

O SR. CONF:ÚCIO MOURA (Bloco/PMDB-RO. Liderança do meu partido neste momento, estou ins-
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, crito no Pequeno Expediente. Mas como V.EX- aca-
S..-s e Srs. Deputados, é habitual virmos a esta tribu- ba de me conceder a palavra pela Liderança dO'meu
na para fazer pedidos ao Governo, queixarmo-nos partido, agradeço. Utilizarei este horário da melhor
do que não foi feito ou tecer críticas e denúncias. maneira possível. Assim sendo, peço a V. EX- que

Não é o meu caso hoje. Estou aqui para elo- retifique o tempo a mim concedido: tenho direito a
giar, para reconhecer os bons trabalhos executados oito minutos e s6 me estão sendo dado cinco.
no Estado de Rondônia pelo Superintendente do IN- O que muito me satisfaz é ter a chance de ou-
CRA, Dr. Petrus Emile Abi Abib, que foi nomeado vir pronunciamentos corno os de alguns colegas que
em maio de 1996 interventor na Superintendência me antecederam na tribuna relativos a suas posiçõ-
do INCRA, devido a inúmera:s denúncias, até divul- es sobre a questão do funcionário público federal.
gadas pela grande imprensa nacional, que envol- Por diversas vezes, até antes da edição deste
viam irregularidades administrativas e superfatura- último pacote, eu já havia utilizado a tribuna para
mento de áreas desapropriadas no Estado. manifestar minha preocupação com relação às me-

A princípio, não caill bem para a classe polrtica didas que o Governo pretendia adotar. Referi-me
ter em Rondônia a figura de um interventor, figura não só à possibilidade de exclusão de servidores da
que normalmente é vistal como durona, centralizado- folha de pagamento, como vem acontecendo nos
ra e punitiva. Mas não foi isso que vimos no trabalho ex-Territórios, corno ao chamado PDV - Programa
do Dr. Petrus, muito pelo contrário. Sua conduta é de Demissão Voluntária -, que o Governo também
extremamente diplomática, ouve muito, é ágil em vai pôr em prática brevemente, estipulando que o
suas decisões, tem iniciativa e autoridade adminis- servidor que tiver dez anos de efetivo trabalho terá
trativa. direito a um salário por ano correspondente àquele

Nesses cinco meses à frente dolNCRA em valor mensal mais 25% de gratificação.
Rondônia, já chegou pensando diferente: procedeu Sr. Presidente, eu disse, e repito aqui, que, no
a medidas de ree~)truturação das regionais no Esta- mínimo, o Governo brinca com o servidor público, na
do, alterou os processos de ação, ren1anejou pes- medida em que anuncia propostas dessa natureza.
soai e tirou o INGRA do imobilismo - em muitas ci- É claro e evidente que podemos elogiar a ex-
dades de Rondônia, os funcionários, não tinham o tinção de cargos, alguns dos quais estão vagos há
que fazer - resgatando a boa imagem do órgão, muito tempo, e das aposentadorias especiais. Mas
que, tradicionalmente, np Estado, era poderoso e não podemos aceitar que se criem mecanismos com
operativo. os principais objetivos de atingir fortemente o servi-

Já estamos percebendo os resultados do seu dor público, que há oito anos está sem progressão
trabalho nas áreas desapropriadas e litigiosas, como funcional e que há vários anos está sem ter uma re-
por exemplo, na Gleba União, Município de Macha- posição salarial condizente com suas atividade:; e
dinho, em Flor da Serra, em Alto Alegre, Campo sem receber da máquina administrativa o apoio lo-
Novo e Buritis, Setor Oriente, em Theobroma e mui- gístico necessário para desenvolver suas reais fun- "
tos outros. ções.

Os processos administrativos, sindicâncias e E agora o Govemo anuncia este pacote que
apurações de outras denúncias, f,stão em fase final está a criar um certo clima de nervosismo, principal-
conclusão. mente nos ex-Territórios. Amapá, Rondônia e Rorai-

Por todos esses motivos, só me resta, como ma estão sofrendo, principalmente seus servidores
Deputado por Rondônia, externar publicamente es- públicos, em função dessas últimas notícias anun-
sas referências elogiosas ao eficiente desempenho ciadas.
do Dr. Petrus como Superintendente do INCRA no Seria muito bom que S.ExA o Presidente Fer-
Estado. Sou favorável à sua ef/ativação no cargo. nando Henrique Cardoso tivesse a oportunidade de

O SR. ERALDO TRINDADE - Sr. Presidente, saber da realidade socioeconômica de Estados
peço a palavra para uma coml,hnicação de Liderança. como Amapá, Rondônia e Roraima, onde fundamen-

O SR PRESIDENTE í(Wilson Braga) - Tem talmente os servidores públicos têm uma parcela de
V.ExA a palavra. contribuição significativa, até do ponto de vista eco-



o SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Conce
do a palavra ao Sr. Deputado Nelson Marchezan.

O SR. NELSON MARCHEZAN (PSDB-RS.
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr's e Srs.
Deputados, nesta época do ano, os plantadores do
Brasil se preparam para lançar as sementes à terra,
como fazem anualmente, na expectativa de terem
uma boa colheita. É isso que acaba por encher os
silos, os armazéns, abastecer o País e assegurar ali
mentação para a população e muita matéria-prima
para industrialização. O setor primário é básico para
a economia de qualquer país, e não foge à regra o
Brasil.

Pois, hoje, ocupo esta tribuna para fazer dois
registros: de um lado, Sr. Presidente, o PRONAF,
que visa a atender a agricultura familiar, o pequeno
e o mini produtor, e o PROGER são programas que,
segundo todas as informações de que disponho, têm
recursos suficientes espalhados pelo Brasil, e rei
nam expectativas favoráveis nesses setores no sen
tido de aproveitar esses financiamentos, investindo e
custeando essas atividades.
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nOmico, e que o Ministro Bresser Pereira - que vem E nós, Sr. Presidente, queremos exatamente
recentemente. dando entrevistas, e considero algu- chamar essas autoridades do Poder Executivo para
mas graciosas - pudesse ter um levantamento geral sentar à mesa conosco e fazer uma avaliação mais
do número de servidores públicos federais do Brasil. responsável da situação. Queremos, sim, corrigir as

Sr. Presidente, Srs. Deputados, curiosamente distorções, somos a favor da contenção do déficit
o Governo Federal não sabe hoje quantos funcioná- público, somos a favor de todas as correções que o
rios públicos federais existem no País. Tem conheci- Governo quertazer nos erros que existem no Servi-
mento tão-somente de quantos existem nos ex-Terri- ço ~úblico Federal. No entanto, não aceitamos que
tórios, porque foi feito um recadastramento recente- o Governo continue tratando o servidor público como
mente. Daí sua decisão de excluir servidores da fo- mão-de-obra que não rende para o Estado, que não
lha de pagamento. rende para o País.

Por exemplo, no Estado do Amapá, recente- O Estado, infelizmente, tem sido ineficiente, do
.mente, houve publicação por parte do Ministério da ponto de vista de gerir a coisa pública, isso não só
Administração Federal e Reforma do Estado com em relação à saúde, à segurança pública, à agricul-
ação da Procuradoria-Geral da República excluindo tura, mas fundamentalmente em relação aos servi-
novecentos servidores públicos da folha de paga- ços prestados pelo Estado à sociedade, que paga
mento. Eles tiveram automaticamente suspensos seus impostos e quer uma administração pública efi-
seus respectivos proventos, o que deixa transpare- ciente.
cer que o tratamento é coletivo. O Govemo, quando Tenho certeza absoluta de que a sociedade
tenta corrigir as distorções, não o faz da maneira não aprova o massacre que o Governo vem fazendo
mais ética possível. Mas o faz, sim, de maneira dis- ao serv.idor público federal. E essa Frente Parlamen-
criminatória, criando um clima de intranqüilidade, es- tar, certamente com a participação de vários Depu-
pecialmente nos ex-Territórios. tados da Casa, dentre os quais os Deputados Agne-

Sr. Presidente, é importante registrar nesta lo Queiroz, Maria Laura, Chico Vigilante e tantos ou-
oportunidade que 25% dos cargos que são qualifica- tros, irá criar mecanismos de defesa em favor do
dos popularmente como comissionados no Ministé- servidor públicó, que, infelizmente, até agora não os
rio da Administração Federal e Reforma do Estado obteve nesta Casa, mas passará a tê-los a partir da
estão entregues a pessoas totalmente alheias ao próxima quarta-feira.
serviço público. Isso também deixa transparecer que Era o que tinha a dizer.
o Governo não quer enxugar a máquina administrati
va, quer, sim, perseguir o servidor público federal.
Isso está muito claro em todas as ações que têm
sido divulgadas.

Em função disso, Sr. Presidente, pretendemos
instalar na próxima quarta-feira, às 15h, com a
anuência e a.colaboração de vários Srs. Parlamen
tares simpáticos à causa, a Frente Parlamentar em
Defesa do Servidor Público, no Auditório do anexo
IV da Câmara dos Deputados.

Sabemos que dificilmente será possível mudar
mos as medidas provisórias, porque já foram edita
das, será difícil qualquer ação nesse sentido, mas
ainda teremos a reforma administrativa, e é claro, é
evidente que queremos forçar o Governo a sentar à
mesa - deixar à questão da reeleição para outra
oportunidade - e discutir, com a maior responsabili
dade, a situação relacionada com o servidor público
federal, porque talvez, na ânsia de conseguir o direi
to de concorrer à reeleição presidencial e na vonta
de de conter o déficit público, o Presidente não sabe
o mal que está causando, junto com o Sr. Bresser
Pereira, aos servidores públicos federais.
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Certamente esses recursos, ao lado da introdu- o homem que executa as políticas dos Ministros da
ção de tecnologia e outras atividades geradas pela Fazenda, do Planejamento e Orçamento e da Agri-
comunidade local, vão provocar um efeito social em cultura e Abastecimento, para que encontrem uma
nosso setor primário de retorsão favorável muita fónnula. Certamente há recursos para que se possa
alta. Faço este registro, com essa constatação que socorrer imediatamente essas pessoas. Elas não es-
muito me alegra. tão pedindo nada além de recursos que viabilizem

Sr. Presidente, por outro lado, venho à tribuna os seus trabalhos, investir para produzir mais ga-
para manifestar um sentimento de preocupação mui- nhos e, certamente, para muito deles poderem pa-
to grande que se reflete em certos setores do Brasil, gar as contas, fruto de dez anos de políticas agríca-
especialmente no Rio Grande do Sul, onde pude fa- las erradas no Rio Grande e no Brasil.
zer um levantamento esse final de semana. Ali, os Sr. Presidente, não faço esta intervenção ape-
produtores médios e grandes, sobretudo os médios nas para solidarizar-me, mas também para alertar as
produtores de arroz, soja, milho e feijão, não têm en- autoridades de que a falta desses recursos no Rio
contrado nas agências bancárias os recursos neces- Grande do Sul trará efeitos econômicos e sociais de
sários para dar início às suas lavouras, nem há ex- muita repercussão: milhares de pessoas deixarão de
pectativa imediata de que existam esses recursos ter trabalho, milhões de toneladas de gêneros ali-
disponíveis nos próximos dias. Daí por que a preo- mentícios deixarão de ser produzidos - e, segura-
cupação mais forte e o início de alguns movimentos mente, contas deixarão de ser pagas -, programas
com vista a flexibilizar o Governo Federal para que sociais e econômicos serão agravados, se o Gover-
encontre recursos nas instituições financeiras e os no não dotar de recursos necessários a implementa-
coloque à disposição dos produtores. ção do plantio, cuja época oportuna é agora.

Para V.EX- ter uma. idéia, Sr. Presidente, hoje, DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
quando eu chegava ao meu gabinete, vindo do Sul O ORADOR:

com os dados na cabeça, encontrei três relatórios - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALEGRETE
faço questão de sintetizar e pedir sua transcrição - LTDA.
da Cooperativa Agroindustrial de Alegrete Uda., que
diz que naquela cidade, onde serão plantados quin- Alegrete(RS), 11 de outubro de 1996
ze mil hectares de arroz, existe financiamento ape- Ao
nas para três mil, ou seja, cerca de um quinto. Um Exmo. Sr.
documento que alerta as autoridades para as dificul- Deputado Federal Nelson Marchezan
dades que podem ocorrer, e que desejo conste des- Brasília(DF)
te meu pronunciamento. FAX nO (061) 3182963

Também um pronunciamento do Dr. Geraldo Prezado Senhor.
Pereira de Souza, Presidente do Sindicato Rural de A lavoura arrozeira do município de Alegrete
São Gabriel. Ele constata, no levantamento que fez vive momentos de profunda apreensão diante do re-
com outras entidades de classe, a necessidade de duzido volume de recursos para o ctlsteio 96197 até
180 milhões para financiar o arroz, 60 milhões para agora liberados pelo Banco do Brasil.
a soja e 20 milhões para o milho. Não consta aqui a Percentual elevado de produtores que já deve-
previsão para o feijão. Portanto, totalizando 260 mi- riam estar em processo avançado de plantio aguar-
Ihões de recursos que não existem e que são abso- dam ainda, apreensivos, a liberação de recursos os
lutamente necessários para a plantação. quais possibilitarão a entrega por parte de fomece-

Também tenho uma correspondência do Sr. dores dos produtos fundamentais de produção (se-
Antônio Minuzzi, em que relata que na cidade de mente, adubo e defensivos).
São Gabriel são necessários mais de quatro milhões A total descapitalização do setor, fato bem ca-
para atender a mais de 50% de produtores que, na- nhecido por V. SI, criou esta dependência que se
quele Município, não foram atendidos. Foram inúme- por ventura se prorrogar por mais alguns dias, trará
ros outros telefonemas, como um, agora, da cidade prejuízos irrecuperáveis para a próxima safra.
de Santo Antônio da Patrulha, quando me dirigia Até dia 10 de outubro do corrente mês, dos
para este plenário. 169 (cento e sessenta e nove) projetos elaborados

Queria, então, fazer um apelo veemente ao Mi- pela Cooperativa, somente 44 (quarenta e quatro)
nistro da Agricultura e Abastecimento, ao Ministro da foram aprovados correspondendo à 3.333,30ha dos
Fazenda e ao Presidente do Banco do Brasil, que é 14.600ha projetados.



São Gabriel, 11 de outubro de 1996.
11m2 Sr.
Dr. Nelson Marchezan
M.D. Deputado Federal
Brasnía-DF

Prezado Senhor. . .
Conforme dados obtidos através das Entidades

de Classes, até o dia 10 de outubro inclusive, temos
condições de informar que foram liberados; até Q
momento, pela "CarteiradeCrédito" do Banco do
Brasil, os seguintes valores:

- R$72.000.0oo,00 (setenta e dois milhões de
reais) para o custeio do plantio do arroz;

- R$1.0oo.oo0,00 (hum milhão de reais) .para o
feijão; .

- R$65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões
de reais) para o milho;

- R$62.000.000,00(sessenta e dois milhões
ctereais) para a soja.

Total: R$2oo.0oo.000,oo (duzentos milhões de
reais), o que atendeu a 2.900 produtores, em parte,.
até o momento.

Falta para contempletar propostas em Carteira:
- R$180.0oo.000,00 (cento e· oitenta milhões

de reais) para o arroz;
- R$60.000.oo0,OO (sessenta milhões de reais)

para a soja;
- R$20.000.000,00(vinte milhões de reais)

para o milho. ' '.
Total: R$260.000.000,00 (duzentos e sessenta

milhões de reais), envolvendo 3.500 propostas.
Atenciosamente, Dr. Geraldo EstrazulasPe

relra de Souza, Presidente.

11m2 Sr.
Df. Nelson Marchezan
QP, Deputado Federal
Br51l:iília - DF '

.Prezado Amigo:
Tenho a máxima satisfação em cumprimentá-lo

nessa oportunidade, eis que acompanho como sem
preJiz.a vossa atuação no Congresso Nacional e re
ferente aos temas que aflingem a nacionalidade. En
tre!estes a grave situação dos produtores rurais, en
tre os quais me incluo.
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Sem mais, agradecendo sua atenção sempre Os produtores gaúchos, além da crise, enfren- .
dispensada à este setor tão preocupante da econo- tam o problema de liberação das verbas de custeio
mia, solicitamos encarecidamente vossa ação no agrícola para as culturas de soja e arroz, junto à di-
sentido de liberação urgente de verbas específicas reção do Banco do Brasil S.A. e nosso caso à agên-
para o custeio da lavoura arrozeira. cia de São Gabriel.

Atenciosamente. - Antonino Souza Dorneles, Esclareço que na referida foi apresentado pe-
Presidente. los produtores locais um número de 110 propostas

para custeio de soja e arroz no valor de
R$4.0oo.0oo,00, tendo sido liberado até o presente
momento em tomo de 50% das propostas apresen
tadas, cumpridas todas as exigências do agente fi
nanceiro, dados coletados junto às entidades de
classe.

A preocupação que norteia toda ~ classe é de
que esta está comprometida com o Banco do Brasil
para pagamento futuro em face da Securitização. A
não-liberação do custeio é obstáculo certo ao paga
mento do compromisso já assumido com o alonga-
mento da ctívida anterior. ~ . .

O signatário e seus irmãos José e Odilo Minuz
zi não receberam a liberação e a informação que re
cebemos é a mesma dada aos demais produtores:
não há recursos para enfrentar o custeio agrícola.

Espero contar com vossa costumeira colabora:
ção, com protesto de estima e apreço.

.Respeitosamente, Antonio Mlnuzzi.
O SR. ALDO ARANTES (PCdoB-GO. Pro~un

cia o seguinte. discurso.) -: Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, a luta do povo timorense pela sua
autodeterminação e pela liberdade ganhou novel
alento. Em comunicado oficial, o Comitê Nobel No':
rueguês decidiu atribuir o Prêmio Nobel da Paz de
1996, em duas partes iguais, a Carlos Felipe Xime
nas eaJosé Ramos-Horta, pelos seus trabalhos na
proculCl de uma soiução justa e pacífica para o con-
flito em.Timor Leste. . .

Diz o comunicado:
Em 1975 a Indonésiaaseumiu o üon

trole de TimorLeste e iniciou a opressão sis
temática do seu povo. Nos anos·que se se
guiram, estima-se que um terço da popula~

ção de Timor Leste perdeu suas vidas em
~onseqüência da fome, epidemias, guerra e
terror.

Para o Comitê, ,
Carlos Belo, bispo de Timor Leste, tem

sido o maiS notável dos representantes do
povo de Timor Leste. Sob o .risco de sua
própria vida, tentou proteger o seu povo de
violações por parte daqueles que se encon
tram no poder. Nos seus esforços para criar
uma solução justa, baseada no direito do



Durante o discurso do Sr. Aldo Aran
tes, o Sr. Wilson Braga, 411 Suplente de Se
cretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Adylson Motta, § 211 do
art. 18 do Regimento Interno.
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seu povo à autodeterminação, ele tem sido na, perseguindo até mesmo seus cidadãos, Suharto
uma constante voz em favor da não-violên- já não serve aos desígnios do Ocidente. Já cumpriu
cia e do diálogo com as autoridades indoné- sua triste missão e a qualquer hora poderá ser des-
sias. Ramos-Horta tem sido o mais destaca- cartado. Mesmo assim ainda fez ataques descabi-
do porta-voz internacional da causa de Ti- dos ao líder Ramos-Horta, no entanto evitou atacar
mor Leste desde 1975. Recentemente deu D. Ximenes Belo, para não se isolar mais ainda da
uma significativa contribuição nas negocia- Igreja Católica.
ções de reconciliação e através da elabora- A concessão do Prêmio Nobel ao povo do Ti-
ção de um plano de paz para a região. mor Leste é um acontecimento que dá uma dimen-

P f" d" "tê são mundial à luta de um povo que resiste brava e dig-
or Im, IZ o comi : nt à "lê . f" ltu I dese de da

Ao atribuir o Prêmio Nobel da Paz des- na~ e _ "!O nela. ISlca ~ cu ra nca a,
. pela Invasao IndonéSIa há mais de 20 anos. O genocl-

te ano a Belo e Ramos-Horta, o Comitê No- d" d "de 200 "I ti f " ~ it à 001 à
bel Norueguês pretende honrar suas cons- f 10 e mtals à t .rtml moorenses OI e ~ t a,

I , 'b " - f d ome, ao error e o ura. massacre perslS e.tantes e a trUlstas contn ulçoes em avor e A" I" ta A B" . d t d
" "d O C "ê Joma IS ny oumer, correspon en e oum povo pequeno, mas opnml o. omlt J I d B 11 p' d' rt" br do

Nobel espera que este prêmio contribua orna" o ras ,e~ ar~s, IZ, em a Ig~ ~u Ica
I soluça-o d"lplomáti nesse Jomal, no ultimo dia 12, que em VISita ao Ti-para que se a cance uma - . ,. d

ca para o conflito em Timor Leste, baseado mor leste ~á dOIS a~os ~onstatou o extermlnlO e
d" it d po à autodeterminaça-o recém-naSCidos de maes tlmorenses.

no Ire o o seu vo . A verdade, no entanto, é que a luta do povo ti-
O bispo D. Carlos Ximenes Belo, Bispo de Lo~ inorense ganhou dimensão mundial e ficará mais fá-

rium, Administrador Apostólico de DiIi, capital do Ti- cil as negociações de paz e a busca de um caminho
mor Leste, tem trabalhado no sentido de minorar o polftico que devolva a autonomia do povo timorense,
sofrimento do seu povo e promover a paz e a justiça libertem os presos políticos, entre os quais Xanana
naquele sacrificado território. Dr. José Ramos-Horta, Gusmão, suspenda-se as torturas e violações dos
chanceler do primeiro governo pós independência direitos humanos, restaure-se a liberdade de credo e
de Portugal - que tive condição de conhecer pes- de uso da língua portuguesa e do Tetum - língua 10-
soalmente em encontro parlamentar realizado em cal - e que os timorenses escolham a forma de se
Lisboa - é o dirigente político timorense que há mais organizarem e administrarem seu País.
de 20 anos vem desenvolvendo expressiva atividade O Grupo Parlamentar de Solidariedade ao
em defesa da autodeterminação do Timor Leste e Povo do Timor Leste, que tenho a honra de presidir,
tem sido o porta-voz do Líder Xanana Gusmão, reúne mais de cem Parlamentares da Câmara dos
atualmente preso em Jacarta, na Indonésia, e dos Deputados e do Senado Federal, recebeu com gran-
que lutam pelo reconhecimento dos direitos e liber- de âlegria e satisfação esta notícia. Temos a convic-
dades fundamentais do povo Maubere. . ção de qúe se trata de uma grande conquista do

A escolha colocou nova luz sobre a luta de um povo timorensee de todos aqueles que, a exemplo
povo, que, nos últimos anos, gozou apenas de dez de D. Ximenes Belo e Dr. Ramos-Horta, se batem
dias de independência. De 1585 a 1975 o Timor em todo ó mundo pela restauração da inda-
Leste foi colônia portuguesa. Após a revolução que pendência, dos direitos humanos, da justiça e da Ii-
colocou fim a ditadura à de Salazar, em Portugal, o berdade para o povo Maubere.
Timor Leste tomou-se independente em 7 de de- O Grupo Parlamentar de Solidariedade ao
zembro de 1975, no dia 17 de dezembro desse' mes-' PoVO Timorense, refletindo os sentimentos do povo
mo ano foi invadido pelo governo do ditador Suharto, brasileiro, .. congratula-se com os justos homenagea-
da Indonésia, com o silêncio e omissão do Ocidente. dos e manifesta sua confiança na causa vitoriosa do

A conquista e o reconhecimento da luta do povo irmão do Timor Leste. Liberdade para Xanana
povo timorense foi saudada em todo o mundo. O Va- Gusmão, liberdade para o Timor Leste.
ticano, a ONU, a comunidade dos países de Ifngua Era o que tinha a dizer.
portuguesa, entidades de direitos humanos em todo
o mundo comemoraram o acontecimento. O Gover
no do Brasil, no entanto, fez apenas afirmações ge
néricas sobre a questão do Timor.

A ditadura da Indonésia veio a público protes
tar. Já era esperado. Sofrendo forte oposição inter-



A SRA. MARIA LAURA (PT - DF. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, SrIs e Srs. Depu
tados, sexta-feira passada posicionei-me denuncian
do o significado das propostas apresentadas, atra
vés da imprensa, pelo Presidente Fernando Henri
que Cardoso em relação aos servidores e à adminis
tração pública.

Passados dois dias, observamos que todas as
manchetes dos jomais são ocupadas pelo anúncio
desse pacote de medidas do Presidente Femando
Henrique Cardoso impondo mais arrocho ao servidor
público federal.

Gostaria de chamar a atenção para um aspec
to que acho também relevante: ao impor a retirada
de dire~os dos servidores públicos, o Governo Fede
ral desrespeita esta Casa, na medida em que, ao es
colher o caminho da medida provisória, exclui a pos
sibilidade de discussão real dessa matéria. Desres
peita esta Casa quando é encaminhada uma pro
posta de reforma administrativa que, se discutida de
·maneira séria, poderia tratar dos reais problemas da
administração pública neste Pafs. No entanto, prefe
rem não fazer a d;<;c;ussão necessária e, ao mesmo
tempo, vêm ppr trás ditar regras por decretos, porta-:
rias e medidas provisórias.

Sr. Presidente, todas as medidas apresentadas
são no sentido do ajuste de caixa. Atacam-se os di
reitos e conquistas dos servidores, mas numa pri
meira análise é bastante questionável se o resultado
dessas medidas vai significar redução de despesas,
economia de recursos. As medidas anunciadas vi
sam diretamente atacar direitos que não gerarão de
imediato redução e ajuste nos caixas, porque para
fazer o ajuste de contas do Governo seriam neces
sárias medidas estruturais, como uma reforma fiscal
correta no sentido de fazer pagar mais os que mais'
ganham e mais renda têm no Pars.

As medidas anunciadas pelo Presidente Fer
nando Henrique que comprovam a tese de que não
levarão a um ajuste de caixa são: licença-prêmio,
extinção de cargos vagos, incorporação de trquetes
aos vencimentos, proibição de acumulação de pro
ventos em aposentadorias e outras.

É anunciada também para o mês de novembro
a implantação do Programa de Demissão Voluntária,
quando o Govemo espera a adesão de pelo menos
30 mil funcionários. Essa é uma forma criminosa de
enxugamento da máquina pública. É dado um incen
tivo ao servidor para deixar o serviço público de ma
1eira indiscriminada. Penso que é necessário ficar
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O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta ) - Con- atento'. Pode ser que saiam exatamente os servido-
cedo a palavra à SrI Maria Laura. res mais importantes para o bom funcionamento da

máquina administrativa e os mais competentes, por
que estão insatisfeitos com os maus-tratos, com o
arrocho salarial, com o congelamento de salários,
com a insegurança e com o terrorismo praticado
desde a Presidência do Sr. Collor de Mello, conti
nuado através das medidas impostas pelo Presiden
te Fernando Henrique Cardoso.

. Muito recentemente, o Ministro Bresser Perei
ra, q~ando participava da discussão da reforma ad
ministrativa na Comissão Especial, disse que não
existia excesso de quadros na Administração Fede
ral. Ou S. ExA mudou de opinião muito rapidamente,
ou na verdade estava mentindo naquela ocasião. Eu
prefiro acreditar que naquele momento S. Exa,falava a
verdade, porque podemos observar a redução cres
cente elo número real de servidores públicos federais.
E, mais do que isso, sabemos que seria necessário re
forçar,a1gumas áreas para aperfeiçoar a máquina pú
blica a serviço dos interesses da população.

Anuncia-se também para o infcio do próximo
ano a extinção de empresas, autarquias e fundaçõ
es, o que deverá gerar a disponibilidade de 11 mil
funcionários. Todos já sabemos o que isso significa
e o que significou quando adotado pelo Governo
Collor e, da mesma forma, sabemos o real significa
do. para os servidores que foram considerados des
cartáveis. Além disso, vêem a possibilidade de de
missão de 55 mil servidores considerados não-está
veis pela atual Constituição.

Sr. Presidente, SrIs e Srs. Deputados, esta
Casa não pode ficar alheia às discussões necessá
rias sobre a administração pública sob a ótica do
usuário e na de que o serviço público é necessário
para que o povo brasileiro diminua o grau de miséria
e exclusão em que se encontra, e não sob a ótica
desse imperador que, mais uma vez, quer ditar as
regras e definir a agenda de acordo com seus inte
resses, ao mesmo tempo em que recebe orientação
das agências financeiras intemacionais.

A nosso ver, éaf que reside o real significado
das propostas apresentadas pelo Senhor Fernando
Henrique Cardoso, que vão na mesma linha de dis
cussão imposta pelo Palácio do Planalto, a da reelei
ção, que não tem nada a ver com a diminuição do
grau de miséria do povo.

Nesse sentido, acho que todas as ponderações
sobre esta questão nesta Casa são da maior impor
tância, porque demonstram a preocupação supra
partidária com a defesa dos interesses e direitos dos
servidores públicos.



26718 Terça-feira 15 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTAOOS Outubro de 1996

O SR: PAES LANDIM (BlocolPFL - PI) - Sr. de seus funcionários, da sua assessoria, levam a
Presidente, sras e Srs. Deputados, segundo divul- que uma comunidade inteira fique prejudicada por
gou a imprensa, entre os órgãos que seriam extintos causa do órgão.
pelo Govemo Federal estaria inclu{do o Departa- Apesar da minha decepção com essas amar-
mento Nacional de Obras Contra as Secas DNOCS. ras burocráticas do DNOCS, acredito que ele, devi-
Desta tribuna, pude reparar que o DNOCS, quando darnente reestruturado e localizado em Brasflia, pc-
fixado em Fortaleza, nos anos 60, começou a perder deria continuar a prestar como prestou nos anos 50
sua importância e, logo a seguir, uma série de órgã- grandes serviços ao Nordeste e ao meu Estado.
os'com funções superpostas esvaziararn-no ainda Portanto, apelaria ao Senhor Ministro do Meio
mais. No entanto, é inegável que ele vem prestando Ambiente, Recursos H{dricos e Amazônia Legal, a
serviços ao Nordeste, apesar da sua péssima locali- quem me dirigi a ,respeito do DNOCS no ano pas-
zação, porque seu local próprio e adequado é a Ca- sado, que o transfira para Brasflia, reestruture
pital Federal e não o Ceará, onde está sujeito às seus objetivos, incentive seus bons funcionários,
mais diversas pressões. seus bons quadros técnicos e tire das capitais, in-

Acredito que a própria bancada do Ceará já se cluindo no sertão do Nordeste, seus organismos
apercebeu de que o DNOCS teria de ficar na Capital regionais. Tenho certeza de que medidas dessa na-
Federal, até porque, dentro da parafemália burocráti- tureza seriam uma contribuição inestimável para re-
ca em que vivemos, seu Diretor-Geral é obrigado a vigorar um órgão criado para ajudar as regiões
se deslocar a Brasnia para tratar de papéis, de doeu- mais secas do Nordeste.
mentos etc., o que dificulta sua operacionalidade. Era o que tinha a dizer.

Temos o exemplo em BrasOia já disse isso vá- O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS.
rias vezes em carta a Ministros e mais recentemente Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
ao Dr. Gustavo Krause da própria CODEVASF, ór- S..-s e Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna
gão criado especificamente para cuidar dos interes- para registrar meu repúdio ao papel que o Governo
ses do Vale do São Francisco, e que nem por isso Federal vem assumindo, pois se tomou um verda-
se encontra no Nordeste, mas em BrasRia, perto do deiro Papai Noel dos banqueiros corruptos. Ao mes-
Govemo central, das agências internacionais de fi- mo tempo, tomou-se carrasco do povo brasileiro, de
nanciamento etc., o que reforça a inconveniência de cujos bolsos saem os bilhões destinados aos ban-
estar o DNOCS sediado em Fortaleza, levando ao coso
seu esvaziamento e, agora, segundo se noticia, à Não bastasse os R$13,9 bilhões já liberados
sua extinção. através do PROER para viabilizar a venda de seis

Parece-me que a melhor solução seria fixá-lo bancos com problemas financeiros, agora o Presi-
em BrasOia e, nos Estados, deveriam os escritórios dente Femando Henrique Cardoso assinou uma me-
regionais ser retirados do litoral, das capitais, como dida provisória que vai gerar ao Banco Central um
é o caso de Recife e Teresina, que têm a maior den- preju{zo de R$280 bilhões por ano, correspondente
sidade pluviométrica do Estado. Esses escritórios a juros que não serão pagos pelos banqueiros pre-
deveriam ser deslocados para o sertão, onde seus senteados com o PROER, confonne revela matéria
equipamentos e seus técnicos prestariam melhor publicada hoje pela Folha de S.Paulo.
serviço e assistência às regiões com problemas de Por determinação da Medida Provisória assina-
baixa densidade pluviométrica e, portanto, as mais da por FHC, os débitos do FCVS Fundo de Com-
sofridas do Nordeste brasileiro. pensação das Variações Salariais, foram transfor-

Agora mesmo, Sr. Presidente, mostrando sua mados em Utulos com prazo de 30 anos, correção
lentidão, apesar do caráter e da responsabilidade de monetária e juros de 6% ao ano. Antes, a correção
seu atual. Diretor-Geral, Or. Hildeberto Santos Araújo era pela TR mais 9% ao ano. Como as regras do
um do,s funcionários mais dignos, sérios e compe- PROER permitem que os bancos ofereçam títulos
tentes do serviço público brasileiro ressalto as difi- podres em garantia dos empréstimos, pelo menos
cuIdades do ONOCS para efetuar pagamentos de R$10 bilhões em FCVS foram recebidos pelo BC em
desapropriações na minha cidade, São João do troca dos R$13,9 bilhões liberados pelo PROER.
Piauf; e sua complexidade burocrática em resolver Como resultado, os juros cobrados dos bancos be-
problemas ligados ao Açude Jenipapo, com recursos neficiados com o programa de incentivos às fusões
já alocados no Orçamento à disposição do organis- bancárias caiu de 9% para 6% ao ano. Fazendo os
mo há mais de dois anos. A morosidade burocrática cálculos, chegamos à conclusão de que os cofres
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públicos vão perder R$280 milhões ao ano, durante O povo, em lua de mel com a liberdade de es-
30 anos. . colha de seus dirigentes e ainda perplexo, votou em

No entanto, como tem sido comum no Governo Fernando Collor como a solução para todos os pro-
FHC, quem sai prejudicado, mais uma vez, é o tra- blemas desta Nação. O resultado não poderia ser di-
balhador brasileiro. Enquanto os banqueiros se be- ferente daquele a que chegamos: o caos. E foi no
neficiam, o FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Governo Collor quando começou a nossa entrada no
Serviço, perde recursos. Como o FGTS também fi- mundo globalizado, com a abertura. indiscriminada
nanci.a a casa própria e detém cerca de um terço d~ economia e do mercado aos produtos de todo o
dos créditos junto ao FCVS, receberá menos subsí- mundo sem a taxação habitual.
dios com a entrada em vigor da MP. Nesse processo de internacionalização da eco-

Mas seguindo sua prática de tentar tapar o sol nomia, integrou-se de pronto o PFL, partido que há
com a peneira, o Governo Federal investe R$10 mi- muito vinha defendendo a entrada do capital estran-
Ihões em uma campanha publicitária que tenta con- geiro e não perdeu tempo em integrar-se à globali-
vencer os brasileiros de que o PROER veio para sal- zação como panacéia para todos os males do nosso
var o Brasil. O Planalto tenta persuadir os milhões p~Js, pois o que é bom para os Estados Unidos é
de trabalhadores que estão desempregados, vivem bom para o Brasil, segundo 'aquele pensamento sim-
na informalidade ou tentam sobreviver com o salário plório de um polftico baiano.
mínimo, utilizando afirmações corno esta: PROER. Neste meio tempo, o PMDB não soube esco-
Este remédio evitou que milhões de brasileiros 50- Iher o seu verdadeiro caminho: se entre os liberais
fressem de crise bancária. ou entre os ortodoxos. E assim seguiu durante o Go-

Até parece ironia, ou humor negro. Tentar incu- verno Itamar Franco, sem definição, sem bandeira e
tir uma inverdade dessas na cabeça· da população sem posição.
'que, inclusive, está cada vez mais distante das No Governo Fernando Henrique Cardoso se-
agências bancárias, pois sequer tem recursos para guimos na mesma linha de indefinição, sem posição
arcar com as tarifas, recentemente liberadas por ideológica e sem programa político contra ou a favor
FHC, é subestimar a capacidade dos brasileiros. da globalização. Nem parecia aquele velho MDB

A matéria veiculada pelo jornal Folha de que um dia transformou-se em PMDB para vencer a
S.Paulo serve para mostrar, mais uma vez, quais os força da ditadura.
interesses que o Governo defende. Reafirma o de- O Governo FHC queria a globalização e logo
sinteresse de FHC com o social e seu intento de contou com o apoio do PFL e das viúvas da Arena,
manter o poder. Revela, mais uma vez, por que o hoje no PPB. Enquanto isso seguíamos, perdendo
Presidente tem tanto interesse em aprovar a emen- espaço, perdendo quadros e sofrendo grave des-
da constitucional da reeleição. Deixa claro, por que gaste perante a opinião pública. Com isso fomos
os brasileiros mostraram; nas umas, sua rejeição ao encolhendo até chegarmos a uma posição pouco
atual Governo. confortável para quem já foi o maior partido do

Ate agora, o Banco Central não tomou atitude País.
alguma para esclareceras irregularidades cometidas Onde erramos? Não precisa ser cientista po-
pelos diretores do Nacional e do Econômico, por lítico, expert em economia de mercado ou velha
exemplo. Não podemos suportar que esta situação raposa política para descobrir onde está o erro.
continue. Precisamos da CPI dos Bancos já! O nosso erro foi o de não tomar uma posição

O SR. JOSÉ ALDEMIR (BlocoIPMDB - PB. firme e forte, logo após a abertura da economia de
Pronuncia o seguinte discurso.) ~ Sr. Presidente, mercado, contra esse processo perverso que tem o
Sr's e Srs. Deputados, o conceito da globalização nome de globalização de mercados. Naquela oportu-
surgiu após a década de oitenta, transformando-se nidade, o desafio estava lançado. Não poderíamos
imediatament~ num fenômeno internacional. Não ficar omissos diante do terremoto que abalaria a
apenas economias sólidas, assim como as emer- economia e a política brasileira. Aquela era a hora
gentes, logo submeteram-se ao processo de abér- de ficarmos contra, de dizermos não, de lutarmos
tura indiscriminada de suas fronteiras aos produ- contra esse processo que abalaria a indústria, cau-
tos externos. Vivíamos nesta época um período saria a maior onda de desemprego de que se tem
delicado na política brasileira, com o fim da ditadu- notícia, que sucateou o parque empresarial brasilei-
ra e a transição do autoritarismo para o Estado de ro e que privatizou a preço de banana as maiores
Direito. estatais brasileiras.



26720 T~rça-feira 15 DIÁR10DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 1996

Perdemos o bonde da história e estamos pa- restadual UPI, assumiu hoje pela manhã o Governo
gando caro, pois a abertura sem fronteiras foi lesiva do Estado da Paraíba em razão do afastamento
à economia, prejudicial às empresas brasileiras e eventual do titular, Governador José Maranhão, que
desigual para a sociedade, uma vez que pelos prin- se ausentou por três dias para tratar de assuntos pc-
cípios da internacionalização as desigualdades so- lítico-administrativos em São Paulo e Brasnia.
ciais não são combatidas, são apenas vistas como Este ato deve ser compreendido como uma de-
coisa natura/. Isso, para um país com os graves pro- monstração de plena sintonia do Poder Executivo e
blemas sociais como o Brasil, é um desastre. o Poder Legislativo, cumprindo assim o dispositivo

Não bastou, para o Governo brasileiro, o fra- constitucional que diz: os Poderes são inda-
casso anunciado da economia mexicana, argentina ' pendentes e harmônicos entre si.
e chilena, onde o déficit público atingiu níveis insu- O SR. EURípEDES MIRANDA (PDT - RO.
portáveis e o povo vem sofrendo com o desemprego Pronuncia o seguinte discurso.) - Volto a reafirmar,
e a falta de assistência social. Pesquisa na Argenti- neste momento, meu compromisso com o município
na mostrou inclusive que as políticas de austeridade de Ji-Paraná, localizado no Estado de Rondônia.
fiscal previstas pela globalização causou a morte Tive o privilegio de residir na cidade de Ji-Para-
anual de 15 mil crianças até cinco anos de idade. No ná, onde fiz um número elevado de amigos, sendo
Brasil ainda não se fez uma pesquisa desse porte. O que, na oportunidade, exercia as funções de Delega-
custo social é muito alto, e o PMDB deveria ter ob- do de Polícia e Diretor de Trânsito.
servado a tempo, com sensibilidade, que esse expe- Em 1987, as forças políticas de Ji-Paraná apre-
rimento baseado no Consenso de Washington seria sentaram meu nome ao Governador da época, para
nocivo à sociedade, porque cria e estimula a teoria exercer a função honrosa de Secretário de Estado
da dependência. da segurança Pública.

O PMDB poderia ter sugerido um sistema híbri- Em 1990, candidatei-me a Deputado Estadual,
do, deveria ter procurado alternativas para a econo- ocasião em que voltei a ser prestigiado pela popula-
mia de mercado, talvez orientadas pela política exe- ção de Ji-Paraná, recebendo um número expressivo
cutada com sucesso pelos Tigres asiáticos, onde a de votos, colocando-me como o segundo Deputado
economia foi internacionalizada, em termos, com mais votado da época.
controle e severa administração. Em 1994, na condição de candidato a Deputa-

Precisamos de reformas? Precisamos, sim, do Federal, a população de Ji-Paraná, mais uma
para atingirmj)s a modernidade. Mas essas reformas vez, voltou a me prestigiar. 'Desta forma, o meu co~
não podem atropelar os interesses do País nem promisso com o Município de Ji-Paraná é patente,
avançar sobre as conquistas dos brasileiros ao custo dada a confiança que aquela população sempre me
de muita luta, sangue, suor e lágrimas. depositou.

Mas o PMDB não morreu para desamparar os Como Secretário de Segurança e Deputado
brasileiros acostumados à sua combatividade, como Estadual sempre dispensei uma atenção toda espa-
querem alguns de seus críticos, alguns até dentro do cial ao povo de Ji-Paraná.
próprio partido. O PMDB continua vivo. Resta pois Agora, na condição de Deputado Federal, mi-
mudar o seu discurso, tomar posições firmes e voltar nha atenção para o Município de Ji-Paraná não pc-
a caminhar ao lado daqueles que acreditam na nos- deria ser diferente; tanto é verdade que não deixei
sa vitoriosa sigla. de apresentar emendas ao Orçamento da União, re-

Somos ainda o maior partido no Congresso, te- ferentes ao presente exercício, beneficiando Ji-Para'"
mos quase um terço das prefeituras brasileiras e ná. ' .
elegemos o maior número de candidatos no primeiro Destaco, neste momento, a emenda visando à
turno e vamos eleger no segundo, nas eleições mu- implantação da rede de esgoto sanitário domiciliar,
nicipais brasileiras. E nenhum momento é tão propí- na cidade de Ji-Paraná, no valor de R$150.000,OO,
cio para que essa conscientização seja tomada que já se encontra à disposição da Prefeitura Muni-
quanto agora. Portanto, mãos à obra! cipa/.

Outro assunto, Sr. Presidente. Desejo na tarde Ji-Paraná é uma cidade carente de saneamen-
de hoje fazer um comunicado a esta Casa. Desta tri- to básico; os córregos que cortam a cidade, inclusi-
buna quero registrar nos Anais que o Deputado Car- ve, necessitam ser canalizados urgentemente, razão
los Dunga, Presidente da Assembléia Legislativa da pela qual estou me empenhando neste tipo de inves-
Paraíba, e ex-Presidente da União Parlamentar Inte- timento, por Se ,tratar de saúde preventiva.
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Era o que tinha a dizer.
O SR. MILTON MENDES (PT - SC. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'ls e Srs.
Deputados, a face cruel, desumana e insensível
deste Governo se toma cada vez mais clara e con
creta, principalmente agora com o final das eleições
municipais, onde foi flagrantemente derrotado por
todo o País.

Não só cruel, desumano e insensível, mas tam
bém mentiroso, enganador e a prova disso é a reedi
ção de Medida Provisória que estabelece uma série
de penalidades para os já tão sofridos e massacra
dos servidores públicos federais ativos e aposenta
dos.

Não obstante a Justiça já ter reconhecido a in
constitucionalidade da medida relativa à compulso
riadade da contribuição previdenciária dos servido
res inativos, o Governo permanece insensível, des
prezando a manifestação do Judiciário e provocando
mais prejuízos aos trabalhadores.

Mas, voltando ao assunto, não bastasse o duro
golpe praticado contra os servidores aposentados,
mais uma vez a mão macabra do neoliberalismo se
volta contra os servidores públicos da União, numa
demonstração inequívoca de que este Governo é
muito hábil para massacrar os humildes, os des
protegidos e complacente, ou, mais do que isso,
generoso ou conivente para com os ricos e calotei
ros. E a prova está na Medida Provisória que o
Governo anunciou na última sexta-feira, colocando
o servidor público como o culpado das crises que
o neoliberalismo, alienante e entreguista de Fer
nando Henrique Cardoso, trouxe ao Brasil. Este
tipo de atitude sorrateira, sórdida e humilhante 
sorrateira, Sr. Presidente, porque sabemos que já
tramita neste Congresso uma Proposta de Refor
ma Administrativa que já vem acabando com os di
reitos adquiridos dos servidores e pervertendo a
própria Constituição, dita cidadã, à época pela
principal liderança do PMDB - do Governo FHC é
uma verdadeira bomba contra o funcionalismo pú
blico. Já não bastava tirar dos velhinhos, agora
quer tirar também dos trabalhadores. Mas nós va
mos reagir contra isto. Não vamos deixar estes in
competentes destruírem este País.

Este Governo, derrotado pela população que
disse não a sua forma de governar, nas umas de 3
de outubro, não pode permanecer impune e conti
nuar lesando os fracos e oprimidos deste País e tra
balhando com interesses altamente escusos ao
povo brasileiro e à Nação, como a reeleição de FHC,
que tantos males já trouxe ao trabalhador brasileiro.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, dizem que a
intenção do Governo com o ·pacote de outubro· é
cobrir o rombo das contas públicas e garantir a esta
bilidade do real. Aqui está a prova de que o Governo
não está tão seguro do seu real e reconhece que há
um rombo no percurso do Plano. Temos certeza que
este rombo não foi causado pelos servidores públi
cos, mas sim pelo PROER, pelo dinheiro dado aos
usineiros, pelas isenções concedidas em troca de
apoios políticos e pelo leilão festivo do patrimônio
público nacional. Se a intenção de FHC com este
pacote é economizar 6,5 bilhões de reais, em cima
da desgraça e da fome do servidor, por que não fez
esta economia em cima dos banqueiros, dos usinei
ros, dos latifundiários e das grandes fortunas deste
País? Porque se sabe que só para dois bancos - o
Econômico e o Nacional - FHC liberou em tomo de
R$17 bilhões, ou seja, quase três vezes o valor que
quer economizar impondo a fome e o desespero aos
servidores já tantas vezes humilhados por este Go
verno. Naturalmente, este Governo demonstra que
não se respeita e não respeita o povo brasileiro, e,
como no Cruzado 11, esperou apenas fechar as ur
nas para exteriorizar mais um golpe contra os servi
dores.

Isto não pode continuar. Além deste Congres
so, que não pode deixar que o ·pacotaço· do Gover
no prospere, é preciso que a população brasileira, a
exemplo do que fez em 3 de outubro, reafirme o seu
descontentamento, a sua discordância e a sua repul
sa a este comportamento do Governo, votando con
ira, agora no 22 turno, aqueles candidatos da base
de sustentação do Governo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Passa

se ao

v- GRANDE EXPEDIENTE

Antes de conceder a palavra ao Deputado Mat
heus SChmidt, que falará pela Liderança do PDT,
esta Presidência dará conhecimento ao plenário do
expediente que se encontra sobre a Mesa.

Ato da Presidência.
Nos termos do § 22 do art. 202 do Regimento

Interno, esta Presidência decide constituir Comissão
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição n2 37o-A, de 1996, do Poder
Executivo, que modifica o artigo 207 da Constituição
Federal, e resolve:

I - Designar para compô-Ia, na forma
indicada pelas Lideranças, os. Deputados
constantes da relação anexa.



Foi o pacote pós-eleição. Não virá o pacote
pós-eleição do segundo turno? O que se estabele
ceu nos provimentos do Executivo, nas medidas pro
visórias e nos decretos, versou a respeito do servi
dor público brasileiro. Nenhuma disposição a respei
to do trabalhador.

O que estará o Governo elaborando nos seus
laboratórios secretos a respeito do funcionário públi
co para depois de 15 de novembro?

Com isso, o Presidente Fernando Henrique
Cardoso dá máis um passo no caminho da "argenti
nização" deste País. Sabe V. ExB o que está aconte
cendo naquele país vizinho. O arrocho ao funciona
lismo e ao trabalhador vem atingindo níveis insupor
táveis na Argentina. O salário mínimo lá também c0
meça a ser defasado como aqui no Brasil. E mais do
que tudo isso, o que importa é a volta a padrões me
dievais no que diz respeito à jornada mínima de tra
balho, que está sendo dilatada agora na Argentina
para doze horas. É: a esse caminho que o Presiden
te Fernando Henrique Cardoso está conduzindo o
nosso País. Essas medidas são um passo a mais no
desmonte do Estado brasileiro.

As explicações do Presidente da República de
que o pacote visa a conter o déficit público não pas
sam de mera justificação, porque os resultados,
como a imprensa hoje está noticiando, são duvido
sos. O Jornal do Brasil mesmo coloca que os be
nefícios para o Tesouro Nacional seriam apenas de
trezentos e poucos milhões de reais.

Não é esse o objetivo, Sr. Presidente. O objeti
vo maior é, em primeiro lugar, satisfazer o FMI eos
banqueiros internacionais, que estão exigindo medi
das do Governo para conter o déficit que ele próprio,
Governo, vem gerando através do auxmo desmedido
que vem dando aos banqueiros amigos e parentes
por meio do PROER. '.

. É: preciso, Sr. Presidente, que o Congresso Na
cional fique alerta para O' que acaba. de acontecer.
Não é possível que o desrespeito ao Congresso Na
cional, através da edição dessas medidas proviSó
rias, não seja considerado na Câmara dos Deputa
dos e no senado Federal. É: preciso que as duas
Casas do Congresso instalem imediatamente a Co
missão Especial e que, através dos Deputados e se
nadores, sejam repelidas as medidas provisórias
editadas no último final de semana, constantes do
pacote governamental, para que se restabeleça a
soberania deste Poder e não se atrapalhe a própria
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11 -- Convocar os membros ora desig- de semana com o "pacotaço" do Presidente Feman-
nados para a reunião de instalação a reali- do Henrique Cardoso em cima dos servidores públi-
zar-se no dia 15-10-96, terça-feira, às coso
14h30min, no Plenário nll 11 do Anexo 11.

Brasília, 14 de outubro de 1996.
Assina: Luís Eduardo, Presidente.

Composição da Comissão:
Proposta de Emenda à Constituição nll

370-A, de 1996, do Poder Executivo, "que
modifica o artigo 207 da Constituição Fede
ral".

Bloco Parlamentar PFlIPm (7 mem
bros)

Titulares: José Coimbra, Maurício Na
jar, Osvaldo Biolchi, Paes Landim, Paulo
Bornhausen, Paulo Lima e Ricardo Barros.

Suplentes: Cláudio Cajado, Costa Fer
reira, Elísio Curvo, Laura Carneiro, Osvaldo
Coelho, Paulo Cordeiro e Ronivon Santiago.

Bloco Parlamentar PMDBlPSDIPSUPSC
(6 membros). Titulares: Emerson Olavo Pires,
José Luiz Clerot, Maria Elvira, Marisa Serra
no, Maurício Requião, Zé Gomes da Rocha.
Sobra uma vaga. Suplentes: Eliseu Padilha,
Marquinho Chedid. Restam quatro vagas.

Bloco .Parlamentar PPBIPL (6 mem
bros) Titulares: Álvaro Valle, Augusto Nar
des, Bonifácio de Andrada, José Unhares,
Roberto Campos. Sobra uma vaga. Suplen
te: Luiz Buaiz. Restam cinco vagas.

PSDB (5 membros) Titulares: Alexan
dre Santos, Marconi Perillo, Nelson Marche
zan, Roberto Santos e Ubiratan Aguiar. Su
plentes. Feu Rosa, Rávio Ams, Osmânio
Pereira, Vicente Arruda e Welson Gasparini.

PT (3 membros) Titulares: Ivan· Valen
te, José Machado e Pedro Wilson. Suplen
tes: Esther Grossi, Miguel Rosseto. Resta
uma vaga.

PDT. Titular: Severiano Alves. Suplen
te: Sérgio Carneiro.

PSB. Titular: Gervásio Oliveira. Su
plente: Beta Lélis.

PCdoB. Titular: Lindberg Farias. Su
plente: Ricardo Gomyde.

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Matheus 8chmidt,
para uma Comunicação de Liderança pelo PDT por
3 minutos.

O SR. MATHEUS SCHMIDT (PDT - RS.
Como Uder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, a Nação brasileira foi colhida de surpresa no .fim
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discussão da proposta de reforma administrativa que das as eleições, o Governo atinja violentamente os
o Govemo jogou nesta Casa e que está $endo exa- servidores públicos.
minada. Deixo aqui o nosso protesto veemente contra o

Portanto, espero que o Congresso Nacional dê desrespeito ao Congresso Nacional e sobretudo
uma resposta à altura a mais um ato de arbítrio do contra essas medidas que atingem os servidores pú-
Govemo Femando Henrique Cardoso. blicos e significam, sem dúvida nenhuma, a destrui-

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Conce- ção do serviço público no Brasil.
do a palavra ao nobre Deputado Agnelo Queiroz, Haveremos de reverter este quadro com a aju-
para uma Comunicação de Liderança, pelo PedoB. da do Congresso Nacional.
Nos termos regimentais, S. ExA disporá de três minu- O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Conce-
tos. do a palavra ao primeiro orador inscrito para o Gran-

O SR. AGNELO QUEIROZ (PCdoB - DF. de Expediente, nobre Deputado Chico Vigilante,
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- que, nos termos do Regimento Intemo, dispõe de 25
te, Sr-s e Srs. Deputados, logo após a realização da minutos para seu pronunciamento.
reunião do Fundo Monetário Intemacional, o carras- O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi-
co dos servidores públicos, Senhor Femando Henri- são do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputa-
que Cardoso, do PSDB, baixou pacote que atinge dos, estive analisando essas últimas medidas toma-
violentamente os servidores públicos e o serviço pú- das pelo Presidente da República e posso afirmar
blico de nosso País. neste momento que são o aprofundamento de um

O mais interessante é que essas mudanças es- processo iniciado ainda no Govemo Collor.
tão vindo por medidas provisórias, por um ato de for- O Govemo Collor, como todos sabemos, teve
ça, desrespeitando o Congresso Nacional e os servi- sua eleição em boa parte sustentada no ataque ao
dores públicos. Não há debate ou discussão, e sim servidor público brasileiro. Fernando Collor, que ti-
uma medida de força para tirar direitos dos servido- nha criado a figura do marajá em Alagoas, ele pró-
res públicos do nosso País. prio sendo um marajá e tendo boa parte de seus fa-

.sr. Presidente, o Congresso Nacional não po- miliares também integrando esta categoria, de re-
deráficar calado perante essa violência. Estamos pente, virou caçador de marajás e se elegeu Presi-
aqui debatendo as reformas administrativa e previ- dente da República. Uma vez eleito Presidente da
denciária, e o Govemo, desconhecendo completa- República, nomeou como Ministro da Administração
mente o debate no Congresso, tira direitos elemen- naquele momento era Secretaria de Administração
tares dos servidores públicos por medida provisória. do Govemo Federal um sujeito chamado João san-

O Congresso tem de promover a imediata ins- tana, que foi classificado como o carrasco dos servi-
talação das Comissões que darão parecer às medi- dores públicos do Brasil. E vieram o desmonte, a fu-
das, para não ocorrer o que está acontecendo com são e a extinção de empresas e as milhares de de-
outras medidas provisórias: as Comissões Especiais missões de servidores públicos em todo o País.
não se reúnem. Essas medidas têm um caráter dife- Recordo-me de que, no sepultamento de um
rente. servidor público no Cemitério Campo da Esperança,

Não podemos admitir que o Congresso Nacio- em BrasRia, o padre que estava encomendando o
nal aceite que todo mês o Presidente da República corpo disse ser aquele o vigésimo nono corpo de
reedite medidas provisórias cujo objetivo é retirar di- servidor público falecido em função do Plano Collor.
reitos dos servidores. E se amanhã o Congresso se Aquele padre estava, naquele momento, encomen-
reunir e mantiver esses direitos, como fica o Erário? dando o corpo de mais um servidor falecido em fun-
Ját~mos a experiência das trapalhadas do Sr. Bres- ção das arbitrariedades cometidas pelo Governo
ser Pereira quando editou o Plano Bresser, que tem Collor.
trazido um custo violento ao Tesouro em decorrên- Em seguida, veio o Govemoltamar Franco, no
cia de indenizações pagas aos servidores. Agora es- qual houve uma certa tranqüilidade para os servido-
tamos na iminência de ocorrer o mesmo. res públicos do Brasil. Conseguimos até aprovar

Sr. Presidente, gostaria de fazer um apelo ao neste Congresso uma lei anistiando os servidores
Congresso Nacional para que essas medidas provi- que tinham sido perseguidos, ultrajados e massacra-
sónas que retiram direitos dos servidores não vin- dos no Govemo Collor. Houve até recontratáção de
guem nesta Casa. Temos de derrotá-Ias no Con- servidores.
gresso Nacional. Não podemos aceitar que, passa-



Essa é a verdadeira situação vivida pelo País
hoje. O Brasil possui uma soberaniaapareFlte, por
que, na verdade, está submetido aos organismos in
ternacionais. O mais grave é que o FMI arrocha, im
põe as medidas,.e o Governo Federal segue religio
samente o calendário dessas determinações, impon
do-as aos Govemos Estaduais e Municipais. Na ver
dade, hoje existe um pequeno FMI dentro do Gover
no Federal, que tem como objetivo arrochar e impor
aos Governos dos Estados e Município.s as mesmas
medidas que lhe são impostas.

Nós sabemos que não é o número de servido
res públicos do Brasil que está levando o País ao
déficit O Brasil não está, no que tange aos servido
res da União, nem no limite 60% do total do dinheiro
arrecadado que tem de ser gasto com o serviço pú
blico. Nem isso é praticado hoje.

Em breve, concederei aparte ao nobre Deputa
do Eraldo Trindade. Essa senhora vinha, natural
mente, à custa do Brasil, mas pelo menos o Gover
no mostrava para a Nação que estava sendo moni
torado pelo Fundo Monetário Internacional. Hoje, o
controle é feito de forma disfarçada. Em vez de o
técnico do FMI vir ao Brasil monitorar as nossas
contas, o Ministro da Fazenda, Sr. Pedro Malan,
desloca-se para os Estados Unidos, com toda a pa
pelada, para prestar c~ntas da situação brasileira e
receber as determinaçãessobre os ajustes conside
rados necessários à economia nacional. Dessa for,.
ma, numa reunião realizada em Washington, na se
mana passada, eles determinaram as medidas ado
tadas na sexta-feira.

Não é o salário do servidor que causa o déficit
público no Brasil. se a culpa do ,déficit público viesse
do salário dos trabalhadores, especialmente dos ser
vidores'públicos do Brasil, seguramente esse déficit
seria zero. O que eleva o déficit são os serviços da
dívida interna e da dívida extema brasileira. São os
serviços dessas dívidas que elevaram e continuarão
elevando o déficit público. .

Na verdade, o Governo Federal' não tem cora
gem de atacar o verdadeiro problema, qual seja,
essa camarilha de banqueiros, ladrões que está aí
para sugar todos os recursos e todas as forças da
Nação. Esses o Governo FHC não tem coragem de
enfrentar, porque esses são amigos do Presidente,
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Em seguida, instalou-se o Govemo FHC, que financiaram a sua campanha e não têm sequer con-
na última. sexta-feira apresentou essas medidas pro- dições de enfrentar as taxas de juros praticadas no
visórias, que terão o caráter de se tomar permanen- Brasil.
tes, porque tem sido assim com todas as medidas Estava recordando-me de que durante o Go-
provisórias encaminhadas pelo Govemo Federal. vemo Figueiredo, e mesmo no Governo do então
Geralmente, elas se tomam permanentes. Senador José Samey, uma senhora simpática, Ana

Estamos com medidas provisórias já comple- Maria Jul estou chamando-a de simpática cinica-
tando 22 meses. Essas medidas baixadas agora mente, porque essa senhora é uma verdadeira tou-
também se tomarão permanentes, como se tomou peira , vinha ao Brasil constantemente para fiscalizar
pérmanente a medida provisória que instituiu o salá- dentro do nosso País os ajustes dos planos que o
rio mínimo de 112 reais. FMI havia imposto ~o Brasil. A sra Ana Maria Jul

Mas o mais grave de tudo isso é que essas chegava ao aeroporto, pegava um carro oficial, diri-
medidas apresentadas pelo Senhor Presidente Fer- gia-se ao Banco Central e fiscalizava as nossas con-
nando Henrique Cardoso neste momento são a tas trancada dentro do Banco. Eu mesmo, à época
abertura de sua campanha eleitoral para Presidente Presidente da Central Única dos Trabalhadores, par-
da República em 1.998. Mais uma vez se procura ticipei de algumas manifestações na porta do Banco
atacar o servidor público brasileiro, querendo salien- Central do Brasil, em protesto contra a vinda da sra
tar a inoperância do serviço público. Acontece que a Ana Maria Jul ao Brasil para monitorar as contas
inoperância é do serviço público, e não do servidor, brasileiras.
porque o problema da qualidade do serviço público
no Brasil não é culpa do servidor público, mas sim
do mau gerenciamento, de quem manda no serviço
público. Os servidores cumprem as determinações
que lhes são transmitidas. Portanto, eles não. têm
culpa se o serviço público é mal realizado.

Aliás, Sr. Presidente, os salários que os servi
dores ganham hoje são verdadeiramente salários de
fome, e já vamos para 22 meses de salários conge
lados. Outro dia, conversei com uma servidora públi
ca que tem 31 anos de serviço público no Brasil, e
ela me contou que em nenhum momento da sua
vida como servidora pública tinha ficado mais de um
ano sem ter qualquer reajuste. Pela primeira vez ela
estava ficando com salário sem reajuste nenhum por
mais de um ano.

Essa é a realidade do Governo FHC, que, não
tem a coragem de enfrentar o~ verdadeiros proble
mas que causam o déficit público brasileiro.



o SR. CHICO VIGILANTE - Agradeço a V. ExB
o aparte, que incorporo ao meu pronunciamento.

Estou inteiramente de acordo com V. Ex!l, no
bre Deputado Eraldo Trindade, no que se refere a
essa sua visão da falta de soberania desta Casa. Se
o Congresso Nacional tivesse o mfnimo de sobera
nia, se nós, Parlamentares, na maioria, exercêsse
mos o poder que nos foi atribufdo pelo povo, estarfa
mos ,devolvendo automaticamente essas medidas
provisólias. Elas são',um insulto, um desrespeito a
este Poder, quando'lançam o serVidor à execração
pública. É o que fizeram no Amapá, é o que fazem
aqui no Distrito Fede'tál no melhor estilo Collor, é o
que fizeram em todosos ex-Territórios.

O servidor que está na folha de pagamento e
está trabalhando nonnalmente, de repente, é jogado
numa lista de pessoas exclufdas. A primeira impres
são que o seu vizinho tem dele é de que se trata de
um malandro, de um marginal que recebia indevida
mente uma detenninada remuneração, um ladrão do
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Portanto, o problema não é de dinheiro, mas Estou sugerindo, e V. ExB é um l:>S participantes, a
muito mais profundo: é o problema do desmonte do criação de uma frente parlamentar, que deverá ser
Estado brasileiro, do desmonte da máquina pública implantada na próxima quarta-feira, às 15h. Uma
do Brasil para se enveredar cada vez mais no senti- frente suprapartidária. Não podemos mais aceitar o
do da privatização e da destruição, principalmente que o Governo está fazendo com os servidores pú-
das nossas empresas lucrativas. blicos federais e com esta Casa, tratando a Câmara

Concedo aparte ao nobre Deputado Eraldo dos Deputados como se fosse apenas um departa-
Trindade. mento da sua assessoria menos privilegiada. Essa é

à posição da Câmara dos Deputados hoje. Precisa
mos dizer que somos os representantes da socieda
de brasileira, dos trabalhadores e dos servidores pú
blicos federais que hoje, em plena atividade, estão a
reclamar uma ação do Congresso. E estamos ape
nas nos revezando na tribuna, sem tomar atitude de
verdade. Qual seria essa atitude? Seria uma ação
em grupo, obrigando as Presidências desta Casa e
do Congresso Nacional a instalarem Comissões,
com o fim de rejeitar essas medidas provisórias. E
também deverfamos dizer ao Govemo que pode ha
ver, sim, Parlamentares que apóiem e sigam religio
samente suas regras, mas que nós aqui estamos
para seguir as regras que estejam de acordo com as
necessidades e com as postulações da sociedade
brasileira. Então, quero parabenizar V. ExB pelo dis
curso, que nada mais é do que uma reflexão sobre o
que ainda poderá acontecer, não só ao servidor pú
blico, mas também à sociedade brasileira. O Gover
no estabeleceu nesta'Casa um verdadeiro rolo com
pressor, mas nós temos que reagir, não podemos
aceitar pacificamente essas decisões. Parabenizo V.
ExB pelo pronunciamento.

o Sr. Eraldo Trindade - Caro Deputado Chico
Vigilante, eu gostaria de parabenizar V. Exll pelo pro
nunciamento, que, independentemente de posição
partidária, reflete uma preocupação com o Pafs. E
reflete, diria a V. ExB, uma preocupação maior com o
Distrito Federal, o Amapá, Rondônia, Roraima e ou
tros Estados da Federação, nobre Deputado. Feliz
mente, estamos vendo hoje, nesta Casa, uma preo
cupação que diria considerável de vários Parlamen
tares, entre os quais se inclui V. ExA. E até concordo
com alguns outros Deputados que nos antecederam
e disseram que há um profundo desrespeito a esta
Casa na medida em que o Governo deixa a discus
são da reforma administrativa de lado e passa a
adotar as medidas provisórias, que foram ações da
Assembléia Nacional Constituinte, da' qual eu tive a
oportunidade de participar, nobre Députàdo. Não
quero tomar muito o tempo de V. ExA, mas apenas
gostaria de dizer o seguinte: infelizmente, esta Casa;
aos poucos, vai perdendo força. Estamos sendo me-·
ramente apertadores de botões. lembro-me que à
época da Assembléia Nacional Constituinte, se O'

Deputado perdia uma emenda na Comissão, podia
recorrer ao Plenário. E o Presidente, pelo' Regimento
da Assembléia Nacional Constituinte, era obrigado a
colocar o destaque do Deputado ,em 'lotação., Hoje,
isto não acontece. Nossa pauta é elaborada no Pa
lácio do Planalto. e nós' estamos aqui àpenáS para
dizer se somos a favor ou contra, Já que dificilmente
conseguimos colocar destaques ou emendas em
qualquer projeto que tramite na Câmara dos Deputa
dos. Essas medidas provisórias, nobre' Deputadó,
refletem, talvez,' o mínimo do'que ainda virá; do" qUEr
o Governo pretende fazer e impor ao Congresso Nà·i

cional. O servidor público federal, hOje, é tido' corno
o maior vilão. Para que V~ 'ExB tenhá idéia,noíneu
Estado, o Amapá, o Governo mandou retirar'de folha
2 mil servidores, sem mais, nem menos. Foi uma im
posição, uma ação inconstitucional. O pior bandido
neste País tem direito à defesa, o que não estásen
do dado ao servidor público, pois o Governo o trata
como o pior dos marginais. Esta é' a palavra certa,'
Deputado. Não vamos tentar usar de subterfúgios ou
achar que o Governo está agindo de fonna diferente.



o SR. CHICO VIGILANTE Deputado Luciano
Castro, agradeço a V. Exll o aparte, que incorporo ao
meu pronunciamento.

Concedo aparte ao nobre Deputado Francisco
Rodrigues. . ,

O Sr. Francisco Rodrigues Meu caro colega
Deputado Chico Vigilante, ouvia atentamente seu lú
cido e equilibrado pronunciamento. Diria que, fazen
do parte de um partido contrário ao do Governo Fe
deral; ao do Presidente Fernando Henrique Cardo
so, V. Exll se manifesta deforma absolutamente cla
ra. Diria ainda que seu discurso tem ressonância in
clusivejunto .aos Parlamentares que compõem o
bloco de apoio ao Governo. Acho que essa posição
do Governo é absolutamente irresponsável. O Minis
tro Bresser Pereira vem,' há muito tempo, desde' o

, início do Governo Fernando Henrique Cardoso, pro
cíJralido criar um verdádefro pânico junto aos servi
dores públicos federais deste País. E nós, que rep
resentamos o EstadO de Roraima, não podemos

,'àceitarque medidas governa.mentais venham, na
calada da noite, prejudicar de maneira definitiva
aqueles servidores que tanto bem têm feito ao País,
com sua dedicação e trabalho ininterruptos. Caro co
lega, diria' que as medidas anunciadas na última
sexta-feira serviram para"inquietar mais ainda o fun
cionalismo 'público e legitimar a pOSição radical do
Ministro Bresser Pereira', de completo desrespeito
aos servidores públicos do País. Gostaria de,dizer
que, no caso específico dos ex-Territórios de Rorai
ma, do Amapá e de Rondônia, hoje entre os 27 Es
tados da União, as conseqüências dessas medidas
foram ainda mais graves, porque os Estados recém
implantados, com menos de seis anos de Governa
dores eleitos, jamais terão condições de sobreviver
com a expulsão, para usar um termo mais soft, com
a demissão em massa desses servidores. Pela pro-

o Sr. Luciano Castro - Deputado Chico Vigi
lante, V. EX- traz a debate um assunto que hOje an
gustia os servidores públicos federais. Em especial,
o que se discute hoje é o déficit público, como a
questão de pano de fundo que precisa ser enfrenta
da. Na realidade, em nenhuma de suas medidas
provisórias, o Govemo apontou para a contenção do
que é a maior causa desse déficit público: o alto va
lor da taxa de juros. É a taxa de juros que provoca
uma verdadeira hemorragia interna no orçamento
fiscal, de modo que, cada vez mais, esteja esse or
çamento comprometido com o pagamento de juros
da dívida. Mais do que isso: os recursos extemos
aue hoje chegam ao País precisp~'gr cambiados.
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Estado. A isso que os govemantes têm feito cons- O Governo tem que emitir títulos para buscar recur-
tantemente precisamos dar uma resposta à altura. sos, para buscar Reais e poder fazer o câmbio des-

Essa é a situação do servidor público brasileiro sa moeda. O problema é então cada vez maior. E,
hoje. E, repito, fala-se muito nos gastos com o servi- por fim, o que vemos outra vez é o servidor público
dor público, seja na saúde, seja na educação, seja pagar essa conta, participando de um programa dito
na segurança. Mas indago: Qual o volume de recur- de demissão voluntária, mas que já vai demitir 50 mil
sos repassado à iniciativa privada, no caso da saú- servidores que não têm a garantia do art. 19 das
de? Quanto é repassado aos hospitais privados em Disposições Constitucionais Transitórias, artigo esse
recursos do Ministério da Saúde, para atendimento que trata da questão da estabilidade do serviço pú-
da saúde da população? blico. Acho que V. EX- expõe muito bem essa ques-

O serviço de saúde pública não é caro, nem o tão crucial do servidor público federal, que não pode
de educação, nem o de segurança. Fala-se muito de e não deve pagar essa conta, pois não é de sua res-
privatização, mas o quê mais vejo hoje são empre- ponsabilidade, mas sim da administração federal.
sários da iniciativa privada correndo atrás do Gover- Essa conta vem se arrastando por muitos anos por
no para conseguir verba para os seus empreendi- força de programas mal concluídos.
mentos. E depois ainda têm a falta de bom senso de
vir aqui falar mal da empresa pública, que está pres
tando serviço à população.

Portanto, é realmente muito grave a situação
do servidor público, é muito grave a situação do ser
viço público no Brasil.

Vou repetir o que disse na semana passada:
esta Casa transformou-se num departamento de ho
mologação da vontade do Palácio do Planalto. Aliás,
assim estava atuando o Congresso Nacional, que
hoje se transformou numa assessoria do Palácio do
Planalto; de quinta categoria.

O Govemo Federal, Srs. Deputados, não ouviu
sequer a base que lhe dá sustentação aqui dentro.
Pelo que me consta, não ouviu o PFL principal parti
do a dar-lhe sustentação aqui dentro , nem o PTB,
nem o PSDB, partido do Presidente da República,
que pensa mandar no Brasil. Sua Excelência não
ouviu partido algum! Agiu apenas seguindo sua ca
beça na condição de Presidente da República dele
e sua assessoria informal. '

Concedo aparte ao nobre Deputado Luciano
'Castro. '



Durante o discurso do Sr. Chico Vigi
lante, assumem sucessivamente a Presidên
cia os Srs. Severino Cavalcante e Eraldo
Trindade, nos termos do § 2Q do artigo 18 do
Regimento Interno.

o SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Francisco Rodri
gues, que disporá de 25 minutos na tribuna.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (Bloco/PPB
- RR. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs
e Srs. Deputados, em dias da semana passada 
quinta, sexta e sábado - o Ministro da Justiça, Nel
son Jobim; o Ministro-Chefe da Casa Militar da Pre
sidência da República, General-de-Brigada Alberto
Cardoso, o Governador do Estado, Neudo Ribeiro
Campos, o Presidente da Assembléia Legislativa de
Roraima, Deputado Almir Sá, a Senadora Marluce
Pinto, o Deputado Federal Robério Araújo, o Presi
dente da Fundação Nacional do índio, Júlio Gaiger,
o Presidente do Conselho Indigenista, o fndio acultu
rado Jaci, assessores do Ministério do Planejamen
to, do Ministério da Justiça, da Funai e da Presidên
cia da República e os Prefeitos eleitos de Uiramutã,
Pacaraima e Normandia estiveram no Estado de Ro
raima, por determinação expressa do Presidente da
República, para verificar in loco a situação das co
munidades dos fndios makuxisj tulipangues e ingari
kós, os quais, de forma, diria, impulsiva têm procura
do, com assessoramento altamente especializado,
diga-se de passagem, da comunidade internacional,
propor a demarcação de forma contfnua da reserva
Raposa Serra do Sol, o que vai de encontro à nossa
Carta Magna, que estabelece uma faixa de terras de
150 quilômetros ao longo da fronteira como área de
interesse da segurança nacional.

Sr. Presidente, o que antes era uma manifesta
ção silenciosa de organismos internacionais, hoje é
uma manifestação pública e explícita.

Na verdade, a Procuradoria-Geral da Re
pública tem-se manifestado de forma muito
clara a favor dessa pretensão, pois, subme
tendo-se a pressões internacionais, já conse
guiu com que o ex-Presidente Fernando Collor
de Mello demarcasse, através de uma caneta
da injusta e perigosa, uma área de 9 milhões
e 400 mil hectares para os índios yanomamis.
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posta alinhada, não apenas mais de 60% dos servi- Fica registrado nosso compromisso de ·Iuta
dores serão sumariamente demitidos, mas o Estado pela formação de uma frente parlamentar que defen-
perderá sua sustentação administrativa. E isso é da os interesses do servidor público, a fim de que
grave, porque os três Estados estão localizados em ele passe a ter tranqüilidade no Brasil.
área de fronteira, o que indica nitidamente a neces- Era o que tinha a dizer.
sidade de essa máquina pública funcionar. Naquelas
áreas longfnquas de fronteira, os servidores poderão
ter seus dias contados por essas medidas absurdas,
promovidas pelo Governo Fernando Henrique Car
doso. Já é hora de este Congresso eos partidos que
dão sustentação ao Governo Federal tomarem uma
decisão no sentido de exigir, de forma unfssona, a
demissão desse Ministro que. tem procurado apenas
intimidar os servidores pút;>licos do Brasil. Afinal de
contas, não acredito que, com esse programa de de
missão, feito de forma irresponsável, o problema do
nosso Pafs estará resolvido definitivamente. O que
se precisa é de equilrbrio. O Presidente Fernando
Henrique Cardoso deve falar frente a frente com
este Congresso, e nós, como disse o Deputado que
me antecedeu, não podemos ficar de cócoras espe
rando que essa decisão seja tomada sem o Con
gresso manifestar-se.

o SR. CHICO VIGILANTE - Agradeço a V. EX
o aparte que incorporo ao meu pronunciamento.

Uma vez, na Comissão de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público, disse ao Ministro Bres
s~r Pereira que esperava tudo do Govemo FHC,
menos que o Sr. Bresser Pereira fosse nomeado
para cuidar de interesses dos servidores públicos.
Os maiores déficits que existem hoje, os passivos
trabalhistas dos Estados e Municfpios, foram gera
QOs exatamente em função do Plano Bresser, implan
taoo por ele. Então, S. Ex' não tem autoridade moral
para tratar da questão do servidor público no Brasil.

Neste momento, devido a essas desastrosas
medidas propostas pelo Sr. Bresser Pereira, o Se
nhor Femando Henrique faria muito bem se o demi
ti~se e passasse a tratar dessas questões direta
mante com o Congresso Nacional, através da pro
posta de emenda à Constituição que dispõe sobre a
reforma administrativa. Esta é a forma apropriada
para essa discussão, e não essas medidas demagó
gicas e irresponsáveis tomadas pelo Sr. Bresser Pe
reira.

Ressalto a importância da frente parlamentar,
proposta pelo Deputado Eraldo Trindade, por mim e
outros, a ser instalada na próxima quarta-feira e que
estará em defesa do serviço público brasileiro. Esse
serviço e seus servidores precisam ser defendidos,
o Brasil precisa ser defendido desses que estão aí
prontos para destruí-lo.
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Sr. Presidente, aquela comunidade indígena lha entre os índios macuxis e a população branca,
ainda primitiva, é bem verdade, está localizada no que viviam até então de forma pacífica.
noroeste do Estado, em área de difícil acesso. No Ouço com prazer o nobre Deputado Severino
entanto, Sr. Presidente, essa área de difícil acesso é Cavalcanti.
uma das mais ricas do mundo em minerais estratégi- O Sr. Severino Cavalcanti - Sr. Deputado,
coso Ali estão reservados 9 milhões e 400 mil hecta- hoje, ouvimos nesta Casa um pronunciamento de
res para 3 mil índios yanomamis. responsabilidade. V. Ex'" interpreta o pensamento do

Mas agora, Sr. Presidente, nossa preocupação povo brasileiro. Não podemos concordar ou ficar in-
se manifesta de forma ainda mais acentuada. Verifi- diferentes, mesmo sem pertencermos à região de V.
camos que naquele Estado, com 230 mil quilômetros ExA Como brasileiro, não posso ficar omisso ao que
quadrados, maior do que muitos países da Europa, se quer fazer com o Estado de Roraima, ou seja, im-
uma nova frente se formou para demarcar de forma pedindo que ele se desenvolva e atinja seus objeti-
contínua essa área da Raposa Serra do Sol. vos, no momento em que parte do seu território

Vivemos em Roraima quase corno se estivés- pode dar mais' dividendos ao povo roraimense. En-
semos ouvindo um réquiem de uma morte anuncia- tendo que os Srs. Presidente da República e Minis-
da, quando sentimos que a disposição do Ministro tro da Justiça atenderam a pedidos que não provêm
Nelson Jobim era de promover a demarcação contí- do povo brasileiro, mas de nações que querem que
nua. o Estado de Roraima fique impedido de atingir seus

Diria isso com todo respeito à S. ExA que, des- objetivos. Neste sentido, junto a minha voz à deste
de a época que fomos colegas nesta Casa, até hoje, Parlamentar que se levanta e não aceita submissão,
tem sido cordial e cavalheiro com a bancada do nos- apesar de apoiar o Governo e os seus projetos. Não
so Estado e, acredito, também com os demais com- podemos ficar submissos aceitando um crime de
panheiros Parlamentares. lesa-pátria como este que se comete contra o Esta-

No entanto, S. ExA talvez não tenha as informa- do de Roraima. Portanto, parabéns, Deputado pelo
ções suficientes para entender que naquela área seu pronunciamento.
está localizada uma reserva imensa de petróleo, de O SR. FRANCISCO RODRIGUES - Deputado
gás natural, de ouro e de diamante, identificadas ao Severino Cavalcanti, agradeço a V. ExA o aparte, o
longo dos estudos realizados pelo INPE, pela Petro- qual será incorporado ao meu pronunciamento desta
brás, ou pelo DNPM, Departamento Nacional de tarde.
Produção Mineral. Sr. Presidente, S..-s e Srs. Deputados, gostaria

Sr. Presidente, quero deixar claro que não bas- de lembrar a visita do Ministro da Justiça ao nosso
tasse a presença dos Parlamentares, do Governador Estado, durante três dias, mais precisamente na re-
do nosso Estado, ali estavam presentes alguns mis- gião Norte. Ao mesmo tempo, forneço alguns dados:
sionários estrangeiros da Igreja Católica, os quais temos 1 mil 780 quilômetros de fronteiras vivas entre
têm mais poder do que nós, eleitos pela vontade 50- a Guiana e a Venezuela. São, portanto, quase 2 mil
berana do povo. Penso que aqueles missionários quilômetros de fronteiras vivas, demonstrando que é
têm um poder de indução magnética exterior, ou preciso a presença permanente dos soldados, ga-
seja, um poder de pressão maior do que as decisões rimpeiros, fazendeiros, índios, enfim, a presença de
emanadas deste cenáculo democrático. todos nós brasileiros.

Portanto, este é o nosso grito de alerta, além É importante salientar que existe a presença si-
da nossa preocupação corno brasileiros para que as lenciosa, misteriosa e perigosa de missionários es-
gerações futuras não sejam tomadas de assalto por trangeiros que estão naquela região, não a serviço
medidas irresponsáveis e impensadas, as quais, da evangelização, mas das organizações intemacio-
eventualmente, o Sr. Presidente da República venha nais. Creio que há a intenção de, no futuro, inibir o
tomar ao aceitar e assinar o ato demarcatório. nosso desenvolvimento e - quem sabe? - confirmar

Indago: áreas contínuas por quê, se dentro do o que já dizia o ex-Presidente da França, François
próprio espaço geográfico vivem índios e brancos Mitterrand: não existe soberania absoluta sobre a
brasileiros? Este é um grave precedente. Ali há um Amazônia. Dessa forma, nós, brasileiros, temos de
monitoramento estrangeiro por parte do padre Jorge lutar, até mesmo dar nosso próprio sangue para
Dalben. que há mais de 15 anos não faz o bem, mas manter a soberania sobre aquela área.
só ü n':J para o nosso País. Ele conseguiu criar, Ouço com prazer o nobre Deputado Augusto
nestes üitimos anos, uma verdadeira intriga e guerri- Nardes.
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O Sr. Augusto Nardes - Nobre Deputado nossas fronteiras, portanto, jamais poderíamos nos
Francisco Rodrigues, desejo cumprimentar V. Ex- di- curvar e ficar de cócoras, recebendo toda a sorte de
zendo que a visita de três dias que fez o Ministro' pressões internacionais. Agradeço o aparte a V. ExA
Nelson Jobim, possibilitou fazer uma avaliação dos e quero vê-lo registrado nos Anais desta Casa.
problemas de Roraima. Na qualidade de integrante Ouço com prazer o Deputado Luciano Castro
da Comissão de Defesa Nacional, junto com V. ExA, O Sr. Luciano Castro - Deputado Francisco
tivemos, no ano passado, a oportunidade de visitar a Rodrigues, V. ExB, colega de bancada, traz hoje a
Amazônia e ver o Projeto Calha Norte. Portanto, esta Casa um dos problemas que mais afligem o
aproveito o pronunciamento de V. ExA para alertar a nosso Estado de Roraima, que é a questão da de-
respeito da importância do referido projeto. No final marcação das áreas indígenas. V. ExA, a maioria dos
de semana passado, o jornal Folha de S. Paulo nossos .colegas Parlamentares e eu nunca nos opu-
trouxe uma notfcia importante, dizendo que o Estado semos à demarcação dessas áreas. Acho até -
do Amazonas poderia ser dividido em mais dois ter- como V. ExA bem ponderou - que a demarcação de
ritórios, a fim de possibilitar um melhor aproveita- áreas indígenas deve ocorrer para a preservação
mento do Projeto Calha Norte. Como sei que o De- das culturas indígenas, para que o Governo possa
putado Francisco Rodrigues é um especialista na ter condição de proteger essas comunidades. No en-
área, no que se refere aos problemas daquele Esta- tanto, o que estamos vendo e o que vimos no passa-
do, os qtlais afligem aquela região tão importante do, no Governo Collor, é o que já dizia o ex-Ministro
para o nosso País, gostaria de dizer da importância Senador Jarbas Passarinho, então à frente da Casa
que vi naquele projeto, principalmente na tentativa Civil da Presidência da República, quando lhe per-
da divisão do Estado do Amazonas em dois territó- guntei o que levou o Governo Collor a fazer a de-
rios para poder empreender o Projeto Calha Norte marcação da reserva yanomami. Ele, olhando nos
co.m mais eficácia, especialmente em relação à fron- meus olhos, respondeu: ·As terríveis pressões inter-
teira. V. ExA faz um pronunciamento com muito bri- nacionais·. Quer dizer, parece que tivemos no pas-
Ihantismo sobre seu Estado, o qual abrange, de cer- sado um momento de vida própria, mas hoje esta-
ta forma, os demais Estados pela posição estratégi- mos sendo comandados novamente pela área inter-
ca dentro do contexto mundial. Portanto, compartilho nacional, por países que têm interesses econômicos
das preocupações de V. ExJl em relação ao Estado e que querem demarcar as áreas, como querem fa-
de Roraima, bem como à região Norte em geral. zer em Raposa Serra do Sol, em área contínua, para

O SR. FRANCISCO RODRIGUES - Agradeço explorarem o grande potencial mineral que tem toda
ao nobre Deputado Augusto Nardes, do meu partido, aquela região. Nós, do Estado de Roraima, não po-
pelo aparte, e quero dizer que mesmo lá nos rincões demos aceitar mais isso. Queremos a demarcação
longínquos dos pampas gaúchos o Deputado Au- de áreas, sim. Agora, não podemos aceitar uma de-
gusto Nardes tem o sentimento de brasilidade que marcação contínua de áreas, como está proposto.
nos move sempre a ir ao encontro dos anseios da Queremos debater esse assunto amplamente. Eu,
população brasileira e, principalmente, nós, que rep- como membro do PSDB, e V. Exll, como membro do
resentamos os E~tados da região Norte, os mais co- PPB, estivemos ao lado do Governo. Não existe
biçados pela comunidade internacional. uma banca que vote tão unida e tão coesa com o

Tenho tido a oportunidade, como membro da Governo como a bancada de Roraima. Queremos
Comissão de Defesa Nacional, de viajar por vários ser ouvidos. Queremos discutir a proposta de de-
países do mundo. Verifiquei que do Japão aos Esta- marcação de áreas indígenas no Estado de Rorai-
dos Unidos, da Alemanha à Holanda, a grande preo- ma. Muito obrigado por esta oportunidade.
cupação da Comunidade Internacional é para que O SR. FRANCISCO RODRIGUES - Agradeço
·preservemos·, entre aspas, a Amazônia. Aquilo é o aparte ao nobre Deputado Luciano Castro. O es-
para eles quase como uma reserva de valores para clarecimento do Deputado Luciano, realmente, é a
o próximo milênio. Mas nós brasileiros precisamos, pura expressão da verdade. A bancada do Estado,
Deputado Augusto Nardes, explorar racionalmente a em nenhum momento, se opôs à demarcação das
Amazônia agora, para evitar que as futuras geraçõ- terras indígenas. Mas sempre procuramos fomen-
es não venham a se envergonhar de nós. Veja V. tar essa discussão, através do consenso, evitan-
EX- como nos orgulhamos daqueles que construíram do, inclusive, exageros e a presença nefasta de
esta grande Pátria; temos uma admiração profunda estrangeiros que é de conhecimento de todas au-
pelo grande Barão do Rio Branco, que alargou as toridades.
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Gostaria- de-deixar claro aqui, neste Plenário, nll 1.775 e, logo em seguida, da Portaria nll 14, que
um recado para o Governo Fernando Henrique Car- tinha a pretensão de regulamentar o § 1II do art. 231
doso: pasSaremos a votar contra todas ás propostas da Constituição Federal, que trata das demarcações
do Governo, se eles insistirem em demarcar essas das terras indígenas. Àquela época, já percebíamos
áreas contínuas. Gostaria de dizer que,'durante toda a intenção deliberada do Governo brasileiro de de-
a viagem, nesses três dias, estivemos nas localida- marcar a área Raposa Serra do Sol como área con-
des da Vila do Surumu, no Mutu.m, no Uiramutã, na tínua, embora acreditássemos que, por pressão da
Água Fria, na Raposa e em paca~ima e verificamos sociedade civil, por pressão das Forças Armadas e
que- em duas localidades especificamente - na Ma- por pressão política, jamais permitiríamos que essa
loca: do Sismar!< e na Maloca do Maturuca - há um área fosse assim demarcada. Pelo que se vê, a in-
verdadeiro quartel general das comunidades interna- tenção do Governo permanece fixa no sentido de
cionais. Ali estavam eles não apenas na ausência de ' demarcar a área Contínua. É lamentável que isso
brasileiros como na presença do Ministro-Chefe da acqnteça. Entendo que, a partir dessa decisão deli-
Casa Militar da Presidência da República. Lá esta- berada, nós, Parlamentares da Amazônia, ternos de
vam os padres, os missionários estrangeiros - que tomar uma posição de vigor, decididamente contra
acredito que de missionários não têm nada. São es- essa ~emarcação, porque não é só uma questão de
piões, são da CIA, foram enviados por grupos inter- demarcar terras indígenas, corno V. Ex" bem disse,
nacionais e estão ali apenas para dar uma demons- mas de ~egurança nacional. Agora, entendo com
tração de força e inibir qualquer decisão do Governo muita clareza essa questão enfocada sob a ótica da
brasileiro. segurança nacional. Mais do que isso, demarcada a

Portanto, gostaria de conclamar a bancada área Raposa Serra do Sol de forma contínua, vamos
parlamentar do meu Estado, a bancada parlamentar gerar um conflito numa área inexistente, porque não
da Amazônia, a bancada brasileira neste Congresso acredito que o Governo brasileiro tenha condições
para evitar essa injustiça e impedir que essa perigo- de tirar todos os não-índios que estão naquela área,
sa demarcação aconteça como aconteceu com as ocupando mais de cinco vilãs com mais de mil habi-
áreas do yanomamis. Essa ainda é mais grave, por- tantes cada uma delas. Tenho certeza, nobre Depu-
que lá ao norte temos um problema de litígio, porque tado, de que nós, Parlamentares de Roraima e da
é uma área extremamente rica em petróleo. O Ese- Amazônia, vamos tomar uma posição com relação a
quibo, que é uma área de litígio entre a Venezuela e essa demarcação da área Raposa Serra do Sol,por-
a Guiana Inglesa, está exatamente no prolongamen- que.é inaceitável, tanto pelas razões da segurança
to dessa área em relação à que está tendo tão asse- naciQnal quanto pelo conflito que fatalmente virá
gurada a vontade das comunidadesintemacionais. com a demarcação.contínua. O Governo brasileiro-

Não gostaria de v.er o meu País dividido, não como eu disse - não vai ter como tirar dessa área os
gostaria de ver o nosso Estado - o, que considero não-índios, que lá existem em número talvez maior
um absurdo - melancolicamente, receber, dia após do que os índios que a habitam.
dia, a presença de grupos internacionais que 56 ini- . Para 'enderi'é:!r, eu gostaria de dizer aos nobres
bem o nosso desenvolvimento e que só rt'os deixam pares 'que a nossa preocupação é muito granc~e. O
de cabeça baixa. Isso eu gostaria de evitar e é o que nobre Deputado Salomão Cruz, que acaba de nos
denuncio aqui nesta tarde neste cenáculo democráti- apar:têar, geólogo, funcionário do DNPM, com larga
co, nesta Casa do povo, que não pode em momento experiência nesta área da Amaiônia e em ocorrên-
algum representar a fragilidade, a subserviência, a cias minerais, sabe, nitidamente que aquilo~ missa
falta de dignidade e a falta de patriotismo. . '. erícomençJ~ç:fa, :q~e .aquela d,emarcação de forma

O Sr. salomão Cruz - Permite-me V. EX- um, contínua mostra a relação que deve existir entre a
aparte? nossa soberania e a pressão internacional.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES - Com pra- Portanto, deixo hoje, nesta sessão plenária, a
zer, Deputado. minhá indignação, mas 'aClma'de tudo a ínihha~rteza

O Sr. salomão Cruz - Acompanhei, ao longo de que esta Casa, de forma digna, haverá de pressio-
da minha curta atuação parlamentar de um ano e nar o Sr. Presidente da República a fim de evitar a de-
pouco, todas as reuniões e debates feitos nesta marcação contínua em Raposa Serra do Sol.
Casa com relação à questão indígena e conversei Era o que tinha adizer.
por várias vezes com o Ministro da Justiça, Nelson O' SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - De
Jobim. Preocupou-me na época a edição do Decreto acordo corn o art. 89 do' Regimentolntemo, para



O número de desempregados aqui já anda na
casa.dos 150 mil, o maior fndice de desempregados
em nosso Pafs. Se outros estados estão preocupa
dos com os altos fndices de.desemprego, o Distrito
Federal tem razão para uma preocupação maior,
uma vez que seu fndice de desemprego já supera os
18% da população econo.micamente ativa.

Os jornais hoje publicaram alguns números
que realmente nos deixam profundamente pensati
vos e extremamente preocupados. Existem no Pafs
cerca de 5n mil servidores públicos: 22% estão no
Rio de Janeiro e 9% em Brasflia. Temos, Sr. Presi
dente, um número próximo a 60 mil servidores públi
cos, já bastante sacrificados, uma vez que desde ja
neiro do ano passado não recebem aumento. No
que conceme à situação desse verdadeiro batalhão
de servidores, espera-se' que esse Programa de De
missão Voluntária tenha muita aceitação, porque
esse pessoal já está com a situação financeira pre
cária. Logo o Governo oferecerá aos servidores um
prêmio emdinheiro para que seja aceita a demissão
voluntária.

Ora, Sr. Presidente, dos 60 mil servidores, cer
ca ,de 5 mil estarão fora, pois irão se juntar aos 150
mil já existentes. Isso se não levarmos em conta o
programa do Governo lceal, uma vez que temos 105
mil servidores locais que estarão enfrentando as
mesmas ofertas do Governo Federal. "

Sr~ Presidente, estou prevendo que' Brasma,
antes do final do ano, terá 170 mil desempregados.
Ora, nesse ritmo daqui a, pouco estaremos equili
brando desempregados com empregados. É P.reci-.
so, Sr., Presidente, a criação do Fundo de Desenvol
vimehtodo Distrito Federal com urgência. Não que
remos, como já disse, nenhum outro repasse. Que
remos apenas a constitucionalização dos recursos
neceSsários à conservação da dignidade,da capital
do nosso Pafs. Afinal de contas, aqueles que aqui se '
estabeleceram, por essa ou aquela razão, não de
vem ter a responsabilidade de carregar a capital da
República sozinhos. Estamos prontos a colaborar,

Outubro de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 15 26731

u~ Comunicação de Liderança, pelo tempo de 10 Proibiu-se, inicialmente, a construção de todá e
mlnU!OS, pelo Bloco Parlamentar/PFUPTB, a Presi- qualquer indústria aqui. Também não gostaria de ver
dên.cla concede a palavra ao Sr. Deputado Osório em nossa cidade nenhuma indústria de grande por-
Adnano. te, especialmente aquelas que polufssem o ambien-

O SR. OSÓRIO ADRIANO (Bloco/PFL - DF. te, mas temos - e sempre repito isso - no mfnimo
Como Lfder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- de abastecer a cidade. Temos de fabricar, produzir
te, SrBs e Srs. Deputados, estamos também preocu- aquilo que é consumido no Distrito Federal, como,
pados com o déficit público do Governo. Sem o equi- por exemplo, alimentação, vestuário e indústrias
Ifbrio das contas públicas, o esforço de estabilização leves que possam atender não só ao Distrito Fede-
é perdido. O Real não se sustentará. Temos de bus- ral, mas a toda essa região que circunda nossa cida-
car medidas que venham fortalecer a estabilidade de.
monetária.

Todavia, Sr. Presidente, não há qualquer pre
ço. O Ministro Bresser Pereira precisa sentir de per
to as conseqüências das medidas anunciadas. A
toda ação corresponde uma reação, Sr. Presidente.

Em Brasnia esta reação far-se-á sentir de ma
neira mais drástica, mais dramática. Nossa econo
mia é pobre, depende do funcionalismo público des
ta cidade.

Segundo declarações do Presidente da Fede
ração do Comércio do Distrito Federal, Dr. Sérgio
Koffes, a situação já se encontra insustentável. Com
a decisão do Governo federal, com certeza teremos
uma quebradeira generalizada. O comércio, Sr.
Presidente, é muito sensfvel e vive de margens
muito reduzidas no que se refere ao lucro. Qual
quer medida mais drástica é fatal nas suas conse-'
qüências.

Se tudo isso não bastasse, Sr. Presidente, o
Governo local que também tem seus apertos, preci
sa equilibrar seus pagamentos. Por isso está imple
mentando outra campanha de demissão voluntária,
o que será o caos.

Não queremos que nossas palavras sejam
apenas de pessimismo. O problema tem solução. E
gostaria. de, deixar registrado, mais uma vez, que
essa solução se chama Fundo de Desenvolvimento
do Distrito Federal. Não queremos sugerir nenhum
outro ,repasse do Tesouro Nacional além daqueles já'
usualmente repassados. Temos apenas de constitUo;-,
cionalizar aquilo que vem sendo feito comO um ato
de benemerência ao Distrito Federal pelo TeSouro
Nacional. ' '

Brasnia não tem indústria. Aliás, já mencionei
várias vezes o erro que se cometeu quando se pia
nejou Brasflia: grandes arquitetos, grandes obras,
grandes projetos, mas se esqueceram ou não se
lembraram de pensar como iria viver o povo que vi
ria para Brasflia e para toda essa região econômica
que circunda o Distrito Federal em busca de educa
ção, saúde.
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mas é preciso que esse esforço, essa responsabili- cons.ubstanciem concreta opção em favor do men-
dade, não sejam apenas daqueles que se radicaram cionado' setor, enorme número de pequenos em-
em Brasnia no entusiasmo da construção da nova preendimentos que sobrevivem na informalidade
Capital, sonho de Juscelino Kubitschek. deixará a.sombra, preferindo a luz do dia.

O problema é grave, mas a solução existe. AQ fazer estas considerações, meu propósito é
Basta que uma emenda à Constituição seja aprova- alertar o çomando da economia e das finanças do
da por esta Casa a fim de se resolver o eterno pro- Governo Federal para que não se deixe contaminar
blema do desemprego no Distrito Federal. Deixo re- pela idéia do retomo imediato. À medida que se efe-
gistrada, mais uma vez, a solução que apresento tivem mudanças substanciais e realmente positivas
aos problemas da nossa Capital Federal. na relação fisêo/pequeno e microempresário, os re-

Era o que tinha a dizer. flexos não tard~ão a'aparecer, sobretudo no que diz
O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) Conce- respeito ao fortaíéCimento do mercado de trabalho.

do a palavra ao nobre Deputado severino Cavalcan- Como primeira Cónseqüência, cairá sensivelmente o
ti. nível de inadimplê"cia, o que significará recupera-

O SR. SEVERINO CAVALCANTI (B1ocoIPPB ção de receita para Q Tesouro. Muitas empresas que
- PE. Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presiden- vivem na clandestinidade passarão a engrossar o
te, Sras. e Srs. Deputados, retomo hoje a discussão mercado formal, con) repercussão imediata para a
em tomo de uma questão crucial da economia brasi- Previdência Social e para a arrecadação de tributos.
leira, qual seja, o destino da pequena e da microern- Essa mudança de rumos que só se concretiza-
presa em nosso País. rá com a aprovação, nesta Casa, do novo Estatuto

Um fato interessante deve ser citado prelimi- da Microempresa e Er.npresa de Pequeno Porte, já
narmente: em época eleitoral, todo candidato a Pre.,. aprovado no Senado toma-se ainda mais premente
feito, Governador e Presidente apóia incondicional- diante do fenômeno de' globalização da economia,
mente a pequena e a microempresa, nelas reconhe- que, como se sabe, trái desafios de toda natureza
cendoo grande pilar que sustenta o arcabouço da para as empresas, notadamente nos países ainda
economia como um todo. Mas, depois que chegam em desenvolvimento. .
ao poder, mostrarn-se claudicantes na ação, embora Recentemente foi promovido em São Paulo
mantenham a retórica anterior, agora subordinada a pela Federação do COmércio um seminário intema-
condicionantes. Temem, de um modo geral, perda cional para tratar do tema "Rnanciamentos, Tecnolo-
imediata de receitas, numa visão oportunista e ime- gia e Globalização: Ó~safios para as Pequenas e
diatista, incapazes de enxergar um pouco adiante, Microempresas". Os debates lá travados foram alta-
como o fizeram os países mais adiantados. mente elucidativos, sobr~tudo por trazerem à cola-

Repete-se a situação com o atual Governo. Já ção os dados da realidade de países adiantados,
li desta tribuna enfático pronunciamento do Sr. Pre- que nos servem.como elemento de informação, per-
sidente da República quando candidato, no qual S. mitindo-nos uma análi~' mais objetiva e realista do
Exa. proclamava as virtudes da pequena e da micro- problema.
empresa e apontava com objetividade máxima·as Para o seminário, que teve o apoio da OCDE
soluções para o setor. Entretanto, são públicas e no- (Organização de Cooperação e de Desenvolvimento
tórias as resistências da área econômico-financeira Econômico) e da UNIDO (Organização das Nações
à concessão do tão necessário apoio ao pequeno e Unidas para o Desenvolvimento Industrial), foram
ao microempresário. Como no passado, temem os convidados como conferencistas os Srs. Louis Ste-
tecnoburocratas que a adoção de uma efetiva políti- venson, da ACOA (Atlantic Canada Opportunities
ca em favor da pequena e da microempresa repre- Agency), Robert Blackb4m, do Business Develop-
sente para o Tesouro a perda de alguns milhões de ment Bank of Canada, e Eileen Cassidy, do US
reais de arrecadação. Eles não são capazes de ·fa- Small Business Administration, de Washington.
zer uma avaliação global de ganhos e perdas. Os presentes, representantes de empresas pú-

Ora, em todo o mundo, o incentivo à dinamiza- blicas e privadas, professores, Parlamentares, in-
ção dos pequenos e microempreendimentos trouxe dustriais e autoridades governamentais, demonstra-
notável incremento à economia, com resultados ex- ram surpresa quando a Sra. Eileen Cassidy confir-
traordinários np que se refere à criação de novos mou que as pequenas e microempresas são compe-
postos de trabalho. Ademais, no momento em que titivas, inovadoras, e muito contribuem para o cresci-
for posto em prática um conjunto de medidas que mento da economia norte-americana. Na ocasião, a
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conferencista pronunciou uma frase que impressio~ so importante, mas é preciso que o Executivo dê o
nou fortemente a platéia: MElasM as pequenas e mi~ sinal verde para que sua implantação se tome logo
croempres~s Mestão ajudando a reduzir o déficit nos uma realidade.
Estados UnidosM. E a expositora acrescentou que Uma nova frente está sendo aberta nas articu-:
essas empresas empregam quase 60% da força de lações que visam salvar a pequena e a microempre-
trabalho dos EUA; nos últimos anos geraram mais sa. Trata-se do Promicro.
empregos que as grandes empresas e demitiram Sr. Presidente, é importante que se dê desta-
menos trabalhadores. Além disso, surgem 600 mil que e realce ao Promicro, principalmente quando sa-
novas empresas ao ano naquele país. bemos que na calada da noite se deu apoio aos'

Muito esclarecedora: por seu turno, foi a pales- grandes banqueiros, que obviamente não precisam
tra de Louis Stevenson, que dirige a área de Desen- tanto desse apoio quanto a pequena e a microem-
volvimento Empresarial da ACOA e preside o Con- presa.
selho Canadense de Pequenas Empresas e Em- Concedo o aparte ao nobre Deputado Augusto
preendimentos. Ele mostrou que o governo cana- Nardes.
dense atua no sentido de facilitar o funcionamento O Sr. Augusto Nardes - Quero cumprimentar
daquelas empresas. O Banco de Desenvolvimento o Deputado severino Cavalcanti por trazer à tribuna
do Canadá, controlado pelo governo, oferece servi- assunto de tão grande importância para o nosso
ços de apoio aos empreendedores, tendo em vista País. Alguns setores geram emprego com facilidade.
financiamentos e atendimento de necessidades po- Hoje, o grande problema do Brasil é o desemprego,
tenciais em termos de conhecimento empresarial, e pequenas e microempresas são setores importan-
como processos de exportação e outros. tes para a geração de emprego. Deputado severino

Em outras palavras, o Canadá faz o que nós Cavalcanti, cumprimento V. Exa. não só por tratar
deveríamos fazer e não fazemos. Aqui, ao contrário desse assunto, mas também por ser um dos mais
do que ocorre lá, o pequeno e o microempresário atuantes integrantes da Frente Parlamentar da Micro
são massacrados exatamente por não contarem e Pequena Empresa, que tenho a responsabilidade
com estímulos na hora certa. Ao invés de ajuda, de de coordenar nesta Câmara dos Deputados. Posso
um empurrão, os pequenos e microempresários re- dizer que V. Exa. foi o grande iniciador de todo esse
cebem tratamento de caloteiros. Por isso mesmo processo. Quero também dizer que o Estado de Per-
não resistem e sucumbem, por falta de recursos. nambuco está muito bem representado por V. Exa.,

A situação nos Estados Unidos é bem diversa com sua indiscutível competência. Felizmente temos
da nossa. Daí os bons resultados que essas empre-' Parlamentares do nível deVo Exa., um homem públi-
sas apresentam lá, resultados decisivos para a eco.. co altivo e diglJo que sempre faz a defesa dos pe-
nomia norte-americana. Além de simplificação e re- quenos, pois somente dessa forma, somente dessa
dução tributária, elas gozam de incentivos fiscais. tribuna que V. Exa. ocupa podemos defendê-los,

Exatamente sob a inspiração da experiência de como o fazemos, de forma conjunta. Portanto, quero
países que já superaram os obstáculos do subde- cumprimentá-lo pela sua brilhante atuação na defe-
senvolvimento, luta-se no Brasil - com o sebrae à sa ,de pequenos e microempresários. O pronuncia-
frente - pela implantação do novo Estatuto da Micro- mento de V. Exa. vem trazer mais informações, pro-
empresa e da Empresa de Pequeno Porte. . postas e subsídios para que possamos fazer nosso

Na Comissão de Economia, Indústria e Comér~ trabalho em defesa do pequeno e do microempresá-
cio, na subcomissão que trata da microempresa, rio. Esta Casa está de parabéns. Esta semana será
nesta tribuna e em todos os' eventos de ql,le tenho decisiva para a luta em favor do pequeno e do mi-
participado tenho dado ênfase à necessidade de se croempresário, já que vamos propor a votação em
adotar com urgência o novo Estatuto, que deve rep- regime de urgência urgentíssima do Estatuto das
resentar a carta de alforria para um setor tãoestraté- Pequenas e Microempresas, um projeto que tramita
gico, tão, importante, tão decisivo da nossaecono- na Câmara dos Deputados. V. Exa. está de para-
mia tanto é que os países industrializados o consi- béns. Mais uma vez, digo que o Estado de Pernam-
deram fundamental para a sustentação de seu de- buco foi feliz ao elegê-lo como Deputado Federal.
senvolvimento, mas, infelizmente, não há igual com- O SR. SEVERINO CAVALCANTI - Deputado
preensão em países como o Brasil. Augusto Nardes, agradeço-lhe o aparte. V. Exa.,

O esforço pela aprovação do novo Estatuto como grande mentor e organizador da Frente Parla-
deve continuar. A aprovação no senado foi um pas- mentar da Micro e Pequena Empresa, tem realmen-



26734 Terça-feira 1S DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADO~ Outubro de 1996

te prestado um grande serviço para a consolidação alerta a Nação para a necessidade de estimular os
desse grande movimento do pequeno e do microem- microempresários,. que podem ser a grande salva-
presário. ção da pátria. J4 ;temos os exemplos dos Estados

O Sr. Theodorico Ferraço - Concede-me V. Unidos, do Canadá e de tantos pafses da Europa.
r

Exa. um aparte, nobre Deputado? Se foram bem sucedidos, por que não os seguimos?
O SR. SEVERINO CAVALCANTI - Deputado Por que não abraç'àrmos a história legftima para le-

Theodorico Ferraço, peço que V. Exa. aguarde o tér- var este Pafs ao avanço e. para proteger os micro-
mino do meu raciocfnio para que eu possa ouvir seu empresários e por que não? os chamados empre-
aparte tão importante para meu pronunciamento. sários de fundo de'Q!Jintal? É af que começa a gran-

Eu falava da abertura de uma nova frente. Tra- de alavanca para o progresso do Pafs. É preciso ter
ta-se do Promicro, versão do Proer para amparar os muito cuidado, pois não existe muitá gente interes-
pequenos e microempresários, que estão sendo se- sada no sucesso deSses microempresários, ou por-
riamente ameaçados pelos juros escorchantes e, por que queiram mantér-se no poder, ou porque esses
via de conseqüência, pela falta de crédito e de capi- microempresários podem produzir com preços me-
tal de giro, circunstância que os tem levado, em nú- Ihores para o Pafs, pára o povo, o que vai significar
mero alarmante, à insolvência. concorrência. O pronunciamento de V. Exa. é digno

A sugestão está muito bem explicitada em arti- de registro não só nesta Casa, mas na História do
go de Guilherme Afif Domingos, Presidente do Con- Pafs, porque vai servir:de exemplo para alertar os
selho Deliberativo Nacional do Sebrae, publicado no govemantes, os própriqs Deputados e Senadores
jornal Folha de S.Paulo, no último dia 9 de outubro. para a necessidade de imediata aprovação desse

A proposta foi feita ao Governo pelo SEBRAE Estatuto do MicroempreSário, que tem grande signifi-
(Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas cado para o Pafs. Congratulo-me com V. Exa. e com
Empresas) e pela Confederação das Associações muita humildade peço que este meu aparte de con-
Comerciais do Brasil. A nova frente já é conhecida gratulações e de apoio' seja também considerado
como ·0 Proer dos pequenos· e sua criação está em parte do seu pronunciament~

exame no Ministério da Fazenda. Espero que o Go- O SR. SEVERINO CAVALCANTI - Deputado
vemo seja tão ágil e eficiente na implantação do Theodorico Ferraço, V. Exa. justifica plenamente
Promicro como foi na do Proer. meu pronunciamento. V. Exa. interpreta exatamente

Deputado Theodorico Ferraço, é com satisfa- o anseio daqueles que se.preocupam com o destino
ção que ouço o aparte de V. Exa. desta Nação, que deselam que amanhã possamos

O Sr. Theodorico Ferraço - Deputado Severi- atravessar as ruas tranqüilamente. Hoje, chegamos
no Cavalcanti, é pena que nestep.t~Dário haja pou- a temer não podermos chegar ao outro lado da rua
cos Deputados ouvindo-o, mas o 'pronunciamento de porque há o risco de sermos assaltados, porque não
V. Exa. vai ficar registrado para a história. V. Exa. foi existe trabalho para quem quer trabalhar.
bem longe; buscou exemplos no Canadá, nos Esta- Com a medida tomada anteontem pelo Gover-
dos Unidos. Estou acompanhando com muita aten- no Federal vamos ter mais de 50 mil desemprega-
ção suas palavras, demonstradoras da sua preocu- dos somando-se 'ao já enorme contigente que está
pação com os microempresários. Infelizmente mui- no desemprego. Portanto, Deputado Theodorico
tos ainda deixam de apoiar o microempresário prin- Ferraço, é hora de agir. Esperamos que o Governo
cipalmente alguns governantes sob a alegação de demonstre sensibilidade e não crie obstáculos para
que eles não pagam impostos. Esquecem, porém, a aprovação nesta Casa do Estatuto do Pequeno e
que ao se gerar emprego para esses milhares e até do Microempresário. Espero que assim aconteça, e
milhões de desempregados no Brasil permite-se que que os Parlamentares pensem duas vezes e dêem
eles consumam e assim fazendo automaticamente seu voto para aprovar o projeto que vem do Senado,
estejam cooperando para a riqueza nacional, pagan- porque essa é a grande redenção da pequena e da
do impostos. V. Exa. tem minha solidariedade, e, se microempresa.
me permite, acoplo, com toda humildade, a este O Promicro consistiria em uma ação de caráter
meu aparte as palavras de V. Exa.: esse Estatuto imediato, estabelecendo a redução do débito bancá,;,
precisa realmente ser colocado em exe~' lçãO o mais rio e fiséal, a redução do teto bancário e fiscal em
rápido possfvel. É preciso acordar acon., Brasil! e pelo menos 30%, a securitização da dfvida, o alon-
prestar esse apoio ao microempresário. V. Exa., gamento do prazo de pagamento para quatro ou cin-
como o grande tutor, o grande cérebro desta Casa, co anos e a destinação de recursos e créditos para



O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, pelo Brasil afora estão
se organizando muitas e muitas comunidades em
campanhas que procuram reduzir a violência, o caos
em nosso trânsito, seja o urbano, seja o das grandes
rodovias do País.

Aqui mesmo, em BrasOia, o Correio Brazllle.,..
se promoveu um excelente trabalho, numa campa
nha intitulada ·paz no Trânsito·, que, no dia 15 de
setembro, levou milhares de pessoas ao Eixo Rodo
viário, demonstrando o quanto a comunidade se

Outubro de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 15 26735

capital de giro, com juros e prazos compatíveis, es- É o caso de perguntar: se o Proer, apesar de
pacificamente para as pequenas e microempresas, tudo, foi criado e está em vigor, por que, com mais
com base na redução do recolhimento compulsório razão ainda, não se cria o Promicro?
dos depósitos à vista junto ao Banco Central. O Promicro, sim, tem justificação econômica e

Como esclarece o ilustre articulista Afif Domin- social irrecusável, visto que garantiria os postos de
gos, o elevado nível de insolvência e o conseqüente trabalho ameaçados, assegurando a expansão da
desemprego exige um remédio rápido como o Promi- economia com todas as conseqüências favoráveis
cro, pois o programa oficial de refinanciamento de dé- previsíveis.
bitos, montado anteriormente com recursos de até dois Fica claro, portanto, que essas duas medidas
bilhões, não atingiu seus objetivos. Basta lembrar que se complementam, embora não sejam as únicas: o
as dívidas do setor junto aos bancos são estimadas Estatuto, pelo que ensejará do ponto de vista do in-
atualmente em oito bilhões de reais. Lembra ainda Afif cremento das atividades empresariais, diminuindo a
Domingos que a maior dificuldade das pequenas e mi- economia informal, que atinge níveis altamente
croempresas está no descompasso entre o crescimen- preocupantes, e o Promicro, que teria o condão de
to exponencial da dívida, a capacidade de pagamento ajudar a reativar a economia sem nenhum risco de
e as garantias dadas aos bancos. Assim, o resultado recidiva da inflação, já que não propiciaria ingresso
de um programa de saneamento mais abrangente maciço de dinheiro no mercado, mas, sim, basica-
como o Promicro será altamente positivo. mente uma diminuição de compromissos com os

A importância do setor é reconhecida mas vale bancos, além de securitização das dívidas; em
repetir: existem cerca de 1,5 milhão de p~quenas e suma, uma ampla renegociação, que daria o fôlego
microempresas registradas no Brasil, além de outros necessário para que o setor supere o bloqueio que o
milhões que atuam no mercado informal. mantém encurralado, acochado por juros exorbitan-

De fato, Sr. Presidente, estamos diante de uma !es.que ~ão g~ard~m nenhuma aproximação,com os
reivindicação de elevado alcance social, que poderá mdlces mfJa~lon~nos, como ocorre nos palses do
representar uma solução emergencial para o setor, decantad? Pnmelro Mundo. o o .
tirando-o da crise em que se encontra e criando con- Assn~ sendo, Sr. Preslde~te, solicito? V. Ex~.
diÇÕ9s para o seu soerguimento, o que será perfeita- que f9:ça divulgar este pronunciamento no Informa~-
mente factível desde que a ação emergencial seja vo HOJe na Câmara e no programa A Voz do BraSil,
respaldada pela adoção do novo Estatuto, cujos para que to~os venham ~ saber o que qu?remos fa-
efeitos terão ação duradoura. z.?r pelos mlcroempresános de no~o PaiS, que es-

o o o tao sofrendo, mas espero que recebam o mesmo
oSena mteressante ~stabe(ecer aquI u~ p~ra!e- tratamento de bafejo oficial que receberam os gran-

lo, amda que perfunctóno, entre o P~oer, mstltu~do des banqueiros. (Palmas.)
para socorrer os bancos, e o Proml?rO, sugendo O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - A
para a~parar os. p~quenos eompr~sános. O Proer, Presidência autoriza a transcrição e a publicação do
Sr. :~esl~nte, fOi c~ado em SilêncIo, sem nenhuma pronunciamento de V. Exa.
p~rtiClpaçao da SOCiedade. De repente, os SC?no- O SR. AUGUSTO CARVALHO - Sr. Presiden-
mlsta~ do oGoverno encontraram um mec~msmo te, peço a palavra pela ordem.
para Impedir que ?s bancos fossem à falênCia. En- O SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Tem
gendra~m um slstem~ extrem~~~nte generoso, V.Exa. a palavra.
que baSicamente consiste em dIVIdir o banco em
duas bandas: uma boa, representada em ativos e
créditos bons, e outra ruim, podre, de difícil capaci
dade de recuperação.

De duvidosa moralidade, de reconhecida par
cialidade por constituir uma transferência de somas
fabulosas de dinheiro de depositantes dos bancos
para socorrer instituições em colapso, o Proer, abs
traído o aspecto ético e tudo o que simboliza de in
justiça num país como o Brasil, foi e está sendo efi
caz, visto que impediu grave abalo no sistema finan
ceiro, mantendo os bancos sob abençoado guarda
chuva.
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preocupa' com esse tanto de violência. A passeata, Falar do estado catastrófico de nossas estra-
em si mesma, foi um largo e profundo exercício de das seria como chover no molhado: é assunto que
cidadania que se vem, desde então, repetindo por preocupa a todos, tanto que não são poucos os Par-
várias cidades satélites no Distrito Federal. 'lamentares que, desta tribuna, reclamam providên-

É, na verdade, uma questão preocupante, e cias 'úrgentes no sentido de acabar de uma vez por
cremos necessário que sobre ela nos debrucemos ·todas com os problemas de uma série de rodovias
para uma análise mais intensa. Nos meios de comu- ou de trechos delas comumente conhecidos como
nicação de massa o próprio Governo patrocina cam- "estradas da morte".
panh~s institucionalizadas, sempre bem feitas, mas, .Aí ~stá uma das maiores incoerências de nos-
assim o entendemos, incompletas. É que, em sua sa engenharia rodoviária. Estamos fartos de encan-
quase totalidade, as mensagens se dirigem ao moto- trar, estrada por estrada, aquelas placas que indi-
rista (que dirige embriagado, exemplo) ou ao pedes- cam a existência de uma curva perigosa. ótimo;
tre que atravessa fora das faixas ou que, também pelo menos o motorista é avisado de que deve dirigir
como os motoristas irresponsáveis, não respeita o com mais cuidado, diante de um perigo iminente.
sinal. Mas, convenhamos, aquela curva não nasceu ali.

Não haveria nada de errado nessas campa- Ela foi construída, e construída por uma engenharia
nhas. Cada um de nós tem uma experiência pessoal que, a rigor, criou o perigo e se contenta em anun-
para mostrar que situações da espécie se repetem ciá-Io.
em nosso dia-a-dia. Cada um de nós pode lembrar A sinalização, seja nas estradas, seja nos tre-
um momento em que, tentando atravessar uma rua, chos urbanos, é das mais deficientes. Nas estradas
quase foi atropelado por algum carro que ultrapas- o mato toma conta das placas e às vezes nem um
sou o sinal, a faixa de pedestres. Cada um de nós bom guia rodoviário nos permite chegar sem maio-
pode se lembrar de um instante em que, saindo para res tropeços a nosso destino.
o trabalho, foi "fechado" por um apressadinho que De resto, a política oficial de favorecer o tráfe-
queria chegar na frente não se sabe de quem nem go rodoviário, em detrimento do ferroviário e do hi-
porquê. droviário, acabou por levar para nossas rodovias

Mas isso não é tudo. Os acidentes de trânsito, aquelas imensas carretas, com o que se destroem
que hoje são os maiores responsáveis pelos índices as cabeceiras das pontes, os acostamentos, se fa-
de mortalidade de população, ocorrem, é certo, por zem perigosíssimos os retornos e, por último mas
imperícia ou irresponsabilidade do motorista, ou por não menos importante, se reduz a vida útil da cober-
imprudência do pedestre. Há, porém, muitas outras tura asfáltica a menos da metade..
causas que determinam sua ocorrência, como que- Vamos mais adiante. Como se habilita um mo-
remos aqui analisar. torista em nosso País? Há auto-escolas em todo

Antes de mais nada, temos de admitir que o canto. Ninguém jamais se preocupou em saber se
motorista é, também, uma vítima de seu próprio car- os instrutores são ou não habilitados não apenas a
ro, ou de outros automóveis com que cruza nas ruas dirigir - o que, por Deus, seria o mínimo! - mas s0-

da cidade, nas estradas. NoSsa indústria automobi- bretudo a transmitir conhecimentos, que incluem,. im-
lística já foi acusada de estar produzindo autênticas possível negar, não só as regras de trânsito, a sinali-
carroças. Houve reação. Mudaram a lataria, que zação, mas, antes de mais nada, a noção da res-
agora é mais moderna, e substituíram as lanternas ponsabilidade que assume todo aquele que se apo-
por outras, de desenho mais avançado. E, ao que dera de um volante. Carteiras falsas são apreendi-
parece, foi só. das a cada dia, conforme nos anuncia a imprensa. E

É que nossos carros não possuem aquele ar- não são poucas as cidades em que existe a maior
ranque, aquela aceleração tão necessária para as promiscuidade entre .os serviços de trânsito e os do-
ultrapassagens ao longo das viagens rodoviárias. Os nos de auto-escolas.
freios desses carros não resistem aos primeiros chu- Ademais, de que adianta apreender veículos e
viscos e nem sempre respondem aos comandos do carteiras, multar e tudo o mais? Nossa legislação de
pé de quem dirige. Os sistemas elétricos são sem- trânsito é de uma fragilidade e de uma inocuidade
pre deficientes, os faróis de pequeno alcance. E o que nos assombram a todos. Propõem alguns maior
air bag, que deveria ser acessório obrigatório entre carga punitiva, notadamente a pecuniária, capaz de
os itens referentes à segurança, acabou transfor- pelo menos assustar. Talvez sejá a forma mais sim-
mando-se em opcional de carros de luxo. pies de enfrentar o problema, mas não de resolvê-lo.
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Temos çonstatado que as causas de toda ~ssa O Brasil é também 'o País do Mercosul onde ós
situação caótica, criminosamente caótica, não re- empregadores pagam os maiores encargos sociais
pousam apenas na irresponsabilidade de quem diri- sobre a folha de pagamento: 31% a 38,7%. Em com-
ge embriagado ou em alta velocidade, ou no pedes- pensação, o Paraguai é o país onde os empregado-
tre que quer chegar logo ao outro lado da rua ou da res desembolsam encargos sociais mínimos, se
estrada, não se importando com os perigos que en- comparados com os brasileiros: 16,5%.
frenta, com preguiça de andar até uma passarela Esses números, Sr. Presidente, Srs. Deputa-
(que, aliás, são pouquíssimas). O problema do trân- dos, são incontestáveis e revelam uma realidade
sito tem que ser enfrentando para a solução de, ab- brasileira que a Oposição não quer entender. Do
solutamente, todas as suas causas, algumas das ponto de vista político, é muito ruim concordar que,
quais, as mais visíveis, quisemos aqui indicar. em relação aos outros parceiros do Mercosul, nós,

Er,? o que tinha a dizer. brasileiros, teríamos - vamos dizer - uma situação
'Q SR. PRESIDENTE (Eraldo Trindade) - Con- menos pior. Não vou falar em situação boa por reco-

cedo a palavra ao Sr. Deputado Adroaldo Streck. nhecer que nossa situação não o é. Mas vamos ficar
O SR. ADROALDO STRECK (PSDB _ RS. nuniá situ~ção menos pior em relação aos nossos

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. companheiros do Mercosul.
Deputados, vou fazer algumas reflexões sobre te- Agora vou f~lar de um assunto que certamente
mas que estão em pauta. chamará a atençao do Deputado Augusto Nard~s -

Desemprego. O Govemo é acusado de estar que está espera~~o um aparte - e que se relac~ona
fomentando o desemprego através de medidas ado- com outra faláCia. o Gov:mo Fernando H~nnqu~
tadas após a edição do Plano Real. C~rdoso a~abou com ~ agncul~ura. Já se OUVIU mUl-

A rigor, Sr. Presidente, sempre tivemos proble- to ISSO e ainda se continua ~uvlndo.
mas de desemprego neste País, mas para provar Vou ler parte do depOl~ento de um dos gran-
que a situação não é tão ruim quanto se tem dito, des pr~?utor~s de arroz.do RIO Grand~ do Sul,. Car-
ofereço ao Plenário alguns dados recentes relacio- los Adlllo .Mala do NaSCimento, em artigo publicado
nados ao desemprego no Mercosul, sendo qlde a no Correio do Povo, de :orto Alegre, em 10 de
taxa mais baixa é a do Brasil, com 6%. Na Argenti- agosto de 1996, um sábado.
na, o desemprego chega a ,13%. No Paraguai, a Estávamos acostumados a uma prática
12%. A média do Mercosul é mais alta que a taxa govemamental de subsídios de custeios e
brasileira: 7,64. de outras coisas mais.

São.~,7 milhões de trabalhadores sem empre- Estamos lembrados do que significava a conta-
go na reglao. movimento do Banco do Brasil, quando se tomava

O Govemo, depois de conseguir a estabiliza- dinheiro emprestado ali, nem sempre para a agricul-
ção, está com uma série de propostas que deverão tura.
"entrar em execução no ano de 1997, que visam, pre- Os orizicultores, e não me eximo de ter partici-
cisamente, reduzir esses 6% de desemprego no pado desta ciranda - ele também é grande produtor
Brasil, que é alto para nós, mas relativamente pe- de arroz - não tiveram necessidade de um desem-
queno se comparado cornos demais países do Mer- penho empresarial administrativo muito preciso.
cosul. Se considerarmos a Espanha e a Alemanha, Com o arroz a 27 reais durante sete anos, o custo
essa taxa de desemprego do Brasil é muito pe- de produção podia literalmente ir às nuvens que ain-
quena. da permanecia margem de lucro, porém o preço do

Outro assunto que gostaria de abordar diz res- arroz está e deve permanecer em tomo de 11 reais
peito aos encargos sociais brasileiros, que seriam os o saco.
maiores do mundo. No entanto, dados do Mercosul Provavelmente, deve haver ainda hoje muito
mostram que precisamente os encargos brasileiros orizicultor do Estado que não tenha noção de quanto
são os menores da área. O Brasil é o País do Cone custa produzir um saco de arroz. E é essa recupera-
Sul em que os empregados pagam menores encar- ção em todos os ramos da agricultura que o Gover-
gos sociais sobre os salários: entre 8 e 10%. Num no está tentando operar, porque está provado que
estudo comparativo dos tributos do Mercosul elabo- nossa agricultura, da forma como funcionou até as
rado pela Empresa de Consultoria Arthur Andersen modificações introduzidas pelo Govemo Fernando
revelou que, dos quatro países, o Uruguai desconta Henrique Cardoso, foi um capítulo desastroso da
mais do empregado: entre 17,25% e 18,25%. história econômica brasileira.
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Ouço O Deputado Augusto Nardes, meu ilustre econômica, vejo perspectivas de traçarmos uma po-
coestaduano, pertencente ao PPB. Iftica a longo prazo. Agora, é necessário que o Con-

O Sr. Augusto Nardes - Deputado Adroaldo gresso Nacional tenha a responsabilidade de fixar
Streck, quero cumprimentar V. EX- por abordar as- uma verba mínima no Orçamento da União para o
sunto tão importante: o desemprego. Trata-se de um apoio à agricultura. Veja só, no sentido de colaborar
dos maiores problemas do novo milênio que passa- com o pronunciamento de V. EX-: ano passado, tive-
remos a viver a partir do ano 2000. A humanidade mos uma aplicação de 3,8 bilhões na agricultura;
começa a se questionar sobre como resolvê-lo. este ano, fala-se em tomo de 5 bilhões. Mas, no ano
Como gerar empregos certamente será um desafio de 1982, chegamos a ter 20 bilhões para investi-
para todos. Segundo dados apresentados por V. mento na agricultura, e'hoje faltam recursos. O gran-
ExA, o desemprego no Brasil está em tomo de 6%. de questionamento que se faz no nosso Estado, o
Mas há uma informação importante que tem de ser Rio Grande do Sul, hoje é a falta de recursos. Os
levada em conta e não consta dos dados oficiais: o agricultores fizeram a securitização, mas agora não
emprego informal hoje no País já alcança 50% das estão conseguindo recursos para fazer a lavoura. E
atividades econômicas. Este dado desmistifica qual- não podemos aceitar que um País como o Brasil te-
quer dado oficial. nha de importar produtos. Então, o que temos de fa-

O SR. ADROALDO STRECK - Deputado Au- zer, Deputado Adroaldo Streck, é um esforço. E que-
gusto Nardes, V. Exll poderia repetir? Eu estava ten- ro cumprimentá-lo por abordar esses assuntos de
tando decifrar outro assunto, e o que V. Exll dizia me grande importância e de grande relevância para o
fugiu. nosso País. Espero que possamos no Orçamento

O Sr. Augusto Nardes - V. EX- afirmou que o que está aí, realmente beneficiar o setor agrícola,
desemprego no Brasil está em tomo de 6%, abaixo porque não adianta culpar o Banco do Brasil se ele
de alguns países europeus, onde, na maioria, é na não tem um fundo para poder financiar o agricultor.
faixa de 8 a 10%, dependendo da situação do país. O Banco do Brasil passa por dificuldades. Sabemos
Estava dizendo que esse dado é desmistificado pela disso. Então, temos de colocar no Orçamento da
informalidade que hoje existe na atividade econômi- União de forma transparente os recursos para a
ca. Temos hoje, nas atividades econômicas de nos- agricultura, porque hoje há uma insatisfação ganera-
so País, em tomo de 50% informalizadas - empre- Iizada no Estado pela falta de recursos. Prova disso
sas não registradas, de fundo de quintal - devido às é que o Ministro Paulo Brossard pronunciou-se na
altas taxas de impostos que temos em nosso País e semana passada dizendo que os agricultores teriam
as dificuldades para conseguir o registro de uma de partir para uma posição radical, como fazem os
empresa. sem-terra, para conseguir recursos. Acho que é um

O SR. ADROALDO STRECK - Mas há pes- exagero. Temos de ir para o diálogo, para a conver-
soas que estão trabalhando, Deputado, mesmo na sa. E nesse sentido, quero que V. EX- conte comigo.
informalidade. Estarei ao seu lado. Precisamos do seu apoio, pois

O Sr. Augusto Nareles -Isso é evidente. Por V. EX- é um homem de trânsito diretõ no PSDB, tem
isso, Deputado Adroaldo Streck, aproveitando a Pre- uma grande respeitabilidade e credibilidade junto a
sidência do Deputado Severino Cavalcanti, gostaria seu partido. Espero que, junto com o PPB, o meu
de lembrar a V. Exl que o nosso grande desafio é partido, possamos colaborar para obter os recursos
capacitar esses brasileiros que estão na infonnalida- permanentes para a agricultura, evitando esta con-
de, que em São Paulo já representam 50% da ativi- tradição de o agricultor que fez a securitização não
dade econômica e em outros Estados até mais. ter mais acesso à verba de custeio. Muito obrigado a

O SR. ADROALDO SmeCK - Essa informali- V. Exll pela concessão do aparte. Espero que possa-
dade quem trouxe foi a tal de Constituição cidadã, mos trabalhar juntos. Meus cumprimentos pelo seu
que a Oposição quer manter como está. pronunciamento.

O Sr. Augusto Nardes - Não sou radical a O SR. ADROALDO STRECK - Deputado Au-
ponto de dizer que o Governo Fernando Henrique é gusto Nardes, muito obrigado pelo aparte, -que vai
responsável. Gostaria de deixar muito claro o que V. constar do meu pronunciamento.
EX- abordou. Os problemas da agricultura vêm-se Li também, a propósito, as declarações do ex-
arrastando há muitos anos. Nos últimos dez anos, Ministro Paulo Brossard, ex-Senador e ex-Deputado
nobre Deputado, não houve uma política agrícola também, e achei alguma coisa completamente em
em nosso País. Por outro lado, com a estabilidade desacordo com a personalidade deste grande ho-
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mem público rio-grandense, precisamente no mo- Recebi, na sexta-feira, no meu gabinete, todos
mento em que o Govemo começa a résolver os pro- os assuntos pertinentes às medidas provisórias e às
blemas da agricultura. decisões que o Governo tomou para tentar segurar o

V. Exll falou muito bem: precisamos de diálogo déficit público.
com o Governo. E esse diálogo está ocorrendo. Este A reeleição é outro assunto que está sendo de-
ano, já vamos ter, numa agricultura que todos dizem batido, quer dizer, a reeleição a que teriam direito o
viver uma grande dificuldade, e efetivàmente vive, Presidente da República em exercício, os Govema-
um aumento da produção. Chegaremos aos 80 mi- dores e os Prefeitos eleitos no dia 3 de outubro. É
Ihões de toneladas de grãos. Então, é difícil agora outro assunto que está servindo para grande explo-
semear a discórdia entre aqueles que<tiveram prejuí- ração, pois se difunde a idéia de que o Presidente
zos. E quantos agricultores foram muito, prejudica- da República usurparia um mandato de quatro anos.
dos. É o tipo da emenda pior que o soneto e que es- Aprovando a reeleição aqui dentro, Fernando Henri-
peraria de todo mundo, menos de: uma pessoa que que Cardoso será Presidente por mais quatro anos.
sempre me pareceu grandemente equilibrada, como Talvez seja por isso que as oposições não desejam
é o caso do ex-Ministro Paulo Brossard. votar neste plenário a possibilidade de o Presidente

Sr. Presidente, ainda dandQ continuidade a es- concorrer à reeleição. Com a alimentação barata e
ses tópicos que trouxe para comentar aqui em ple- uma série de providências destinadas a melhorar o
nário, logo que o real entrou em circulação e que os nível de emprego, os quais já estão aparecendo, S.
produtos da cesta básica baixaram de preço, diziam: Exll certamente será um nome de respeito nas elei-
Vai haver desabastecimento. Não vai ter comida. ções de 3 de outubro de 1998.
Não houve isso. Os preços continuaram os mesmos Se, afinal de contas, este Governo é tão ruim e
e alguns inclusive caíram. Aí, o próximo capítulo o próprio Presidente Fernando Henrique Cardoso
dessa novela protagonizada pela Oposição foi dizer: não faz uma boa gestão, desafio os colegas Deputa-
Vai subir tudo. Comprem porque, com o desabaste- dos a aprovarem a reeleição. Esta é mais uma razão
cimento, vai subir tudo. Foi uma outra jogada muito para que a Oposição permita que S. Exll colha o re-
ruim do ponto de vista do País, tentando desestabili- sultado que plantou nas umas. Todos têm consciên-
zar o setor. Isso também não aconteceu. Pelo con- cia de que se o povão - o cidadão que ganha salário
trário, alguns produtos da cesta básica hoje são mui- mínimo, passa dificuldades na vida, mas sabe que o
to mais baratos do que há 28 meses. supermercado e o armazém estão mantendo os pre-

Eu me lembro que trouxe- para este plenário al- ços dos produtos há 28 meses - for chamado a ma-
guns produtos para mostrar na prática a realidade, nifestar-se, ele se pronunciará positivamente à polfti-
mas tive um pronunciamento ridicularizado pela im- ca econômica em vigor.
prensa e até colegas acharam que eu não poderia A propósito, na eleição municipal, percorri 15
tem feito aquilo. Felizmente fiz, Sr. Presidente, por- mil quilômetros do Rio Grande do Sul, meu Estado,
que tudo aquilo que foi mostrado nesta tribuna com colhendo depoimento de pessoas e informando-me
relação aos produtos da cesta básica confirma-se a respeito daquilo que muitas vezes costumamos
agora e, mais do que isso, consolida-se como uma ouvir, mas não podemos conferir. Esse é o caso es-
grande realidade do Brasil. pecífico de uma cidade, cujo nome não vou declinar,

Ouvi nesta tarde também manifestações sobre que, segundo um conhecido meu, vivia uma verda-
o pacote. Disseram que o Governo toma providên- deira tragédia. Recebia um telefonema atrás do ou-
cias sem consultar o Congresso. Essas providências tro anunciando a tragédia vivida por aquele Municí-
todas estão vindo para o Congresso, Sr. Presidente, pio, tanto que, quando fui lá, pensei: ·não vou en-
SrlIs e Srs. Deputados. O que o Governo não pode, contrar o que comer, mesmo com dinheiro no bolso·.
em nenhuma hipótese; é permitir que esse déficit Entro na cidade e encontro várias obras e um de-
público continue ameaçando a saúde do real. senvolvimento razoável. Consulto as primeiras pes-

Certamente, era esse o cochilo que a Oposição soas e a resposta é ·olha, tá difícil, mas se a inflação
desejava por parte do Governo, ou seja, que permita for contida, terminaremos acertando tudo·. Até que
que as contas públicas estourem e6 não haja como fui perguntar a respeito desse'conhecido meu que ti-
segurar o valor desta moeda e, conseqüentemente, nha me transmitido informações péssimas a respeito
voltemos a penalizar a base da pirâmide social com de sua cidade. A informação foi de que ele estava
este flagelo que é a inflação. Então, o Governo fez, refletindo o seu.problema pessoal. Ele tinha tido difi-
e o fez muito bem. cuIdades na sua empresa, estava falido, quebrado, e
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generalizava, então, uma situação que é diffcil como O SR. AUGUSTO NARDES (BlocolPPB - RS.
se fosse uma verdadeira tragédia. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. e

E é essa diferença, Sr. Presidente e Srs. Depu- Sras. Deputados, nosso País vive um momento de
tados, que nós precisamos fazer, não em defesa do muita angústia em face do desemprego. Conforme
Govemo do Fernando Henrique Cardoso, que acho apontam as pesquisas, esse desemprego transfor-
que não precisa de defesa, mas precisa de justiça, mou-se na maior fonte de preocupação de todos os
isso sim, pela coragem que teve e tem de enfrentar brasileiros.
uma quantidade de problemas que todos empurra- A escassez da oferta de trabalho ocorre princi-
vam para mais adiante. palmente nos grandes centros urbanos, onde, nos

Um cidadão que se propõe a concorrer à ree- últimos anos, expandiram-se as atividades indu5-
leição e que toma essas medidas duras, como por triais como estratégia governamental na substituição
exemplo esse pacote econômico de sexta-feira pas- das importações, desde a década de 50.
sada, deve ser louvado, Sr. Presidente. A abertura da economia representou um abalo

Confesso que não gostaria de ser governado para nossa economia, excessivamente protegida por
por alguém desejoso de agradar todo mundo, pois essa estratégia de desenvolvimento. A concorrência
quem quer agradar todo mundo, desagrada, obriga- internacional sem as devidas salvaguardas, somada
toriarnente, a todos. Essa é uma história que está à modernização tecnológica, que tem contribuído
sendo truncada, cortada a partir do Govemo Feman- para diminuir a oferta de empregos, e a política me-
do Henrique Cardoso. netária restritiva, com juros elevados para atrair pou-

Por esta razão, Sr. Presidente, é que toda pança externa, tudo isso mostra que é necessária a
oportunidade que tenho neste plenário, nos meios cobertura do déficit comercial com um superávit fi-
de comunicação, a que tenho acesso, digo que, gra- nanceiro, obtido com as reservas cambiais.
ças a Deus,. este grande Pa~s .tem ~o comando de Tudo isso criou um quadro que, se por um lado
sua economia e de sua ad~lmstraçao uma p~ssoa ajudou a baixar a inflação, trazendo maior poder de
da envergadur~ de conhecimentos do PreSidente compra aos salários, e aumentou com clareza a
Fernando Hennq~e Cardoso. ~ .. competitividade interna, por outro lado, pegou no

~z uma séne de anotaçoes e tena, aquI, uma contrapé o setor produtivo, que não se preparou
quantidade ~e dados que mostram o que este Go- para os rigores da concorrência, impulsionada pela
vemo tem Sido capaz de fazer. Tenho apenas um abertura comercial
minuto para concluir, mas acho que devo citar al- .
guns exemplos: o número de analfabetos no País O resul~ado de todos esses fatores .é que esta-
caiu bem. O número de estudantes no Brasil cres- mos pre.sencla~~o um sucateamento de Importantes
ceu de 1995 para cá. O número de domicílio perma- setores Industnals e o au~e~to do desemprego, por-
nente passou. de 37 milhões, em 1993, para 39 mi- que. nossas empre~s, pnnclpalmente as pequenas
Ihões, em 1995. São dados que poderia mencionar e e mlcr~empresas, na~ sup0':ffi:~ o peso do cu~to fi-
que autorizam ao cidadão brasileiro ter certeza e nance~ro e se vêem Impossibilitadas de ampliar os
convicção de que este Govemo veio para melhorar a negócIos. ..
vida do cidadão brasileiro. Os resultados do COmérciO extenor, com o au-

Era o que gostaria que constasse nos Anais da men~o do déficit. comercial, ?emonstram, conforme
Casa Sr. Presidente. os numeros publicados pela Imprensa, que crescem

, . as importações de matérias-primas e bens interrne-
Durante o Dlscur:so do Sr. Adroa~do diários, porque ficou mais fácil comprar esses produ.

Streck, o ~r. Eraldo Tnndad~, § ~ do ~rtlgo tos lá fora, pois os juros oferecidos pelos fomecedo-
18 d? Ref?lmento Interno, deixa a cadeira d~ res são menores, assim como os prazos de papq-
presidênCia, C1.ue é c;cupada.pelo Sr. Seven.- mento são mais amplos. Portanto, isso mostra c. e
no Cavalcanti, § 2 do artigo 18 do Regl- temos grande dificuldade de competir em termos in-
menta Interno. temacionais.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Srs. Deputados, é mais conveniente oara o
Vai-se passar ao horário de empresário optar pela importação dos pro ...d\JS de

- que necessita para compor sua produção do que
VI- COMUNICAÇOES PARLAMENTARES comprá-los aqui dentro, onde temos uma grande difi-

Tem a palavra o Sr. Augusto Nardes, pelo Blo- culdadf diante dos preços altos. Além disso, os ju-
co Parlamentar (PPBlPL) res estão exorbitantes. Estamos perdendo, na ver-
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dade, a corrida da competitividade em termos inter- nas áreas tributária, previdenciária, creditícia e admi-
nacionais. Como vamos criar num ambiente econô- nistrativa para as pequenas e microempresas.
mico dessa natureza, em que as nossas empresas Sr. Presidente, estimamos que, neste ano, haja
estão competindo em desvantagem com os seus um PIB de 720 bilhões de reais. De acordo com as
concorrentes? Para vencermos essas necessidades previsões dos técnicos da Fazenda, desses 720 bi-
conjunturais e estruturais, pois, quanto mais se Ihões, a economia informal gerará em tomo de 240
avança no caminho da produtividade, menos empre- bilhões de reais. Vejam só, Srs. Parlamentares: de
gos são gerados, precisamos fundamentalmente de uma expectativa de 720 bilhões, 240 milhões vêm
apoiar as pequenas e microempresas, pois são elas da economia informal, que não gera recursos para
que em face do quadro econômico atual têm condi- os cofres públicos.
ÇÕ?S de gerar ?m~rego~ a custos mais baratos por Entretanto, no momento em que aprovarmos o
umdade de capl.tallnvestldo. . _ estatuto das pequenas e microempresas, éssas pas-

Tem~s hOJe em nosso ~afs cerca de 4 mllho?s sarão a contribuir para a PrevidênCia, salvando-a.
e 500 mil peque~as e. ~Icroempresas formal~, Não irão mais pagar o IPI, o Imposto de Renda, a
at~ando na econo~la bra~II~lra, de u~ t.o~1 de 5 m~- Cofins. As alfquotas serão reduzidas, mas haverá a
Ihoes de empresas Industnals, ~omerclals e de.selVl- perspectiva de geração de emprego. E os que tive-
ços. Seg~ramente, aquelas sao respon~ávels por rem emprego irão pagar impostos. Haverá uma me-
cerca de 60% dos empregos em nosso Pais. Ihor distribuição de renda.

O Governo, no passado, tinha um poder tão .. .
grande que podia até canalizar empregos através . Por ISSO, .emlnente Deputado Sevenno Caval-
das diversas atividades, das suas diversas frentes cantl, que preSide os trabalhos, estamos e~penha-
de trabalho. Hoje não tem mais essa condição. Por dos em aprovar o Estatuto da Pequena e Mlcroem-
isso, temos que preparar o setor produtivo para uma presa. Falo como c~ordenador da Frente Parlamen-
olftica de geração de emprego. tar da Pequen~ e Mlcro~mpresa, que tem na pessoa

p . de V.ExB um aliado, assim como tantos outros Parla-
_ As gran?:.s e médias empresas do Governo mentares que fazem parte da Frente: a estratégia é

nao têm condlçoes de alavan~r as ofertas dos pos- votar o requerimento de urgência urgentfssima na
tos ~e trabalho. E nesse sentido ~be à~ pequenas próxima quarta-feira, para que na próxima semana
e microempresas faz~r essa artlculaçao, porque possamos votar, no mérito, a matéria que estabele-
e!as geram emprego com menor c~sto para a so- ce o novo regime tributário e o novo estatuto para a
cledade. Uma pequena em~resa .cna um emprego pequena e microempresa.
por ano, na base de 5, 6 mil reaiS, enquanto uma
grande empresa como as do setor automobilfstico Só vejo um caminho para resolvermos os pro-
não ficam abaixo de 200 mil reais para um empre- blemas sociais do Pafs: distribuir melhor a renda. E
go por ano. a melhor forma de fazê-lo em qualquer Pafs é atra-

Então, devemos investir nas pequenas empre- vés da ger~ção ~e :mprego~. ~ .h~ no Brasil há
sas. Com a aprovação do seu estatuto, a perspecti- gargalos,_dlferenc~açoes na dlstnbUlçao da renda, ?
va é de que sejam criadas pequenas empresas em porque ~a? têm Sido ge~ado~ empregos em quanti-
todo o Pafs. Com isso, poderão ser gerados 5 milhõ- dade sufiCiente para os ctdadaos.
es de empregos no Brasil. Esse dado, por si só, é É necessário que façamos um trabalho em
responsável pela justificativa da aprovação do esta- conjunto. Quero pedir apoio a todos os Parlamenta-
tuto da microempresa. res, não só aos poucos presentes na sessão de

Se continuarmos na situação atual, Sr. Presi- hoje, mas também aos que estão em seus gabine-
dente, dificilmente teremos condições de gerar em- tes, para que possamos amanhã, numa reunião que
pregos, e a tendência é a informalidade, como há a Frente Parlamentar fará às 15h30min, obter uma
pouco dizia outro Parlamentar referindo-se à ques- articulação para votarmos a proposta na quarta-fei-
tão do desemprego. Apresentava S.ExB dados ofi- ra. Mais de 250 Deputados assinaram, apoiando a
ciais, mas não mencionou os dados do setor infor- Frente Parlamentar. E gostaria de convidar a todos
mal, mais importantes hoje do que os da economia para que nos ajudem nesse trabalho que precisa-
formal. mos fazer até quarta-feira, a fim de que aprovemos

Então, temos que fazer com que haja a regula- o requerimento de urgência urgentfssima. Assim, na
mentação e o cumprimento do art. 179 da nossa próxima semana, poderemos discutir a matéria no
Constituição, que prevê um tratamento diferenciado mérito e aprová-Ia. E essa não será uma vitória da



o olhar do peregrino, ao encontrar a
pequena e humilde imagem retirada das
águas do rio Paraíba em 1917, eleva-se à
própria mãe de Deus, a quem presta, com
amor, sua filial devoção.

Como resposta à sua prece, o romeiro
lê em grandes letras sobre a imagem as pa
lavras do Evangelho em Caná: -Fazei tudo
que Ele vos disser-· (Jo 2,5). Eis a mensa
gem de Maria a todos os que comparecem a
seu santuário. Primeira e perfeita discípula
de Jesus, é modelo de fé na divindade de
seu Filho. Ajuda-nos a colocar em Deus
toda a confiança, a conhecer melhor, a amar
e imitar Jesus Cristo, nosso único salvador.

Neste ano, a novena da padroeira re
vestiu-se de maior solenidade, recordando a
preparação ao ano 2000 do nascimento de
Cristo, a graça do 1311 Congresso Eucarísti
co Nacional, a Campanha da Fraternidade
sobre Justiça e Paz e o 311 Centenário de
Santo Afonso de Ligório, fundador da Con
gregação do santíssimo Redentor.

Em sintonia coma Rádio Aparecida,
mais de cem emissoras transmitem a todo o
País a liturgia desses dias. Pela primeira vez
a novena foi integralmente difundida pela te
levisão, por meio da Rede Vida.

Unidos na fé, peçamos a Deus graças
para o Brasil.

Estamos ainda em tempo de eleição,
pois algumas cidades maiores irão escolher
seus prefeitos em segundo turno. -A política
não pode nos dividir-. Lembremo-nos de
que, antes de toda opção partidária, somos
cidadãos da mesma pátria.

Roguemos à Virgem Maria que nos en
sine a viver, à luz do Evangelho, como irmã
os e irmãs, filhos de Deus. Daí a necessida
de de superarmos rivalidades e ressenti
mentos que, às vezes, nascem no decorrer
da campanha.

Somando esforços em busca do bem
comum, temos que promover o direito à vida
contra toda a violência, o direito à terra, à m0

radia, ao trabalho e a melhores condições

D. Luciano deixa bem claro que o católico não
adora a imagem; o que faz é pedir à Nossa Senhora
sua intercessão junto a Deus, para alcançar suas
graças:

o romeiro, ao chegar à Bas/1ica de
Nossa Senhora Aparecida, não pensa no
cansaço da viagem. Feliz, quer homenagear
a padroeira do Brasil. Vem agradecer os be
nefícios e cumprir as promessas. Vem pedir
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Frente 'P~r1amentar, mas da Câmara dos Deputados a Deus as graças de que necessita, por in-
e do Brasil. tercessão de Maria, mãe e senhora nossa.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Theodorico
Ferraço, do Bloco Parlamentar PFLlPTB. S.ExIl dis
porá de dez minutos.

O SR. THEODORICO FERRAÇO (BlocolPTB
-I;S. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, no
último sábado, o Brasil assistiu, pela Rede Vida, a
um exemplo, uma proclamação de fé, quando se co
memorou o Dia de Nossa Senhora Aparecida, pa
droeira do Brasil.

Queremos registrar nossa alegria, nosso con
tentamento ao testemunhar tão alto grito de fé, um
grito de milhares e milhares de brasileiros que vão à
Aparecida buscar uma graça e proclamar sua devo
ção à Mãe de Cristo.

É a Nossa Senhora Aparecida que pedimos a
intercessão para conseguir muitas graças, que al
cançamos rezando o terço e a Ave-Maria. Enfim, fe
liz é este País porque tem Nossa Senhora Aparecida
como sua padroeira. E feliz é quem, como nós, mes
mo sendo um pecador, acredita em Nossa Senhora
Aparecida, tendo-a como principal protetora por toda
a vida.

Queremos cumprimentar a Rede Vida pelo tra
balho extraordinário que vem desenvolvendo. Con
clamamos todos os católicos, todos os homens de
fé, para que ajudem a Rede Vida a penetrar cada
vez mais nos lares brasileiros. Que o Govemo deixe
sempre uma janela aberta para todos os Estados e
Municípios que quiserem acolher a Rede Vida.

Esse trabalho é úm exemplo de fé e, ao mes
mo tempo, o renascimento da nossa Igreja Católica,
levando até os lares brasileiros a oração do terço, a
Ave-Maria, às 18h, e a missa diária. A Rede Vida
Por que não dizer? faz renascer no coração de to
dos nós a presença de Cristo, a presença da nossa
religião.

Fui buscar na Folha de S. Paulo um artigo de
D. Luciano Mendes de Almeida sem dúvida alguma
uma das melhores figuras humanas deste País e do
bispado brasileiro , publicado em 13 de outubro, um
dia depois da grande comemoração em que a reli
gião e a fé chegam até o coração do povo brasileiro.
Escreve D. Luciano Mendes de Almeida, em seu ar
tigo intitulado -Mãe e Senhora Aparecida-:



D. Luciano Mendes de Almeida escreve todos
os sábados para a Folha de S. Paulo. Servimo-nos
hoje desse artigo em homenagem a Nossa Senhora
Aparecida como um grande exemplo de fé de um
homem que acredita neste País, Felicito D. Luciano
pela beleza do texto, pela mensagem aos cristãos,
ao,s políticos, aos homens de boa-fé. Nós, pecado
res que temos muita fé, proclamamos que este Bra
sil será feliz se tiver e continuar sempre tendo Nossa
.Senhora Aparecida como sua grande padroeira.

Sr. Presidente, já que meu tempo está termi
nando, deixei para ler em outra oportunidade a carta
assinada pelos Governadores Vítor Buaiz, do Espíri
to Santo, Divaldo Suruagy, de Alagoas, Amazonino
Mendes, do Amazonas, Miguel Arraes, de Pernam
buco, Francisco de Assis, do Piauí, Garibaldi Alves
Filho, do Rio Grande do Norte, e Paulo Afonso Viei
ra: de Santa Catarina, e pelo representante de
Goiás, o Secretário da Fazenda Donaldo Rodrigues
lima.

Pretendo ainda, numa próxima oportunidade,
analisar esse grande encontro que o Governador do
Espírito Santo promoveu e que serve de alerta à Na
ção sobre a dipparidade econômica e social em que
vivem alguns Estados da Federação, Peço ao Go
verno consideração especial para esses Estados, a
fim de que eles possam sair da crise.

Como se trata de assunto bastante demorado,
pretendo trazê-lo à baila amanhã, também no horá
rio destinado à liderança do PTB/PFL.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra ao Deputado Gilney Viana, pelo
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de saúde e educação. Empenhemo-nos em Partido dos Trabalhadores. S.Exa. dispõe de 10 mi-
prol. da dignidade da mulher, opondo-nos à nutos.
absurda esterilização em curso no País. O SR. GILNEY VIANA (PT - MT. Como Uder.

Em nível internacional, somos chama- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
dos a demonstrar que é possível, de modo Srs. Deputados, o bezerro de ouro do Presidente
pacífico e fraterno, pelas leis e cooperação Fernando Henrique Cardoso é o mercado; seu bode
da sociedade, vencermos as injustiças e al- expiatório é o servidor público. Quando o bezerro de
cançarmos as transformações sociais indis- ouro, que é o mercado, não atende às preces presi-
pensáveis ao bem-estar do povo e, em es- denciais, o Presidente expia seus pecados flagelan-
pecial, dos mais carentes. Isso, no entanto, do o bode expiatório, que é o servidor público. É isso
requer a graça de Deus e um sincero esfor- que está acontecendo neste momento.
ço de soli~riedade entr~ nós.. O Govemo do Senhor Femando Henrique Car-

No dia da padroeira do ~raSI!, can~e- doso. tem um corte político e ideológico muito claro,
mos, confiantes, com o povo fiei : Ó mae, que é o neoliberal e nada tem de social-democrata.
convert~i os q,ue erra",!" a,mpa,rai os idosos, O Presidente Fe~ando Hen~que Cardoso reconhe-
d~fendel as cnanç~s, dlngl oS.J0vens, soco~- ce explicitamente que a implantação do projeto neo-
~el os qu~ S?frem . AbençoaI nossas faml- liberal, ou seja, do seu projeto de Govemo, tem mul-
h~s e enSinai-nos" co~ testemunho de ~ma tiplicado o efeito perverso da exclusão social e que
vida fratema e sohdána, a louvar e bendizer não será possível implantar políticas sociais com-
a Deus, nosso Senhor. pensatórias para sequer evitar o aumento da miséria

e da fome de milhões de brasileiros.

Nesta linha de aumentar a exclusão social, o
Govemo do Senhor Fernando Henrique Cardoso
quer jogar os servidores públicos do País na exclu
são. Desrespeitando a Constituição Federal, que ju
rou cumprir, e atropelando o Congresso Nacional, o
Presidente da República baixa uma série de medi
das provisórias, decretos, portarias e até meras co
municações intemas, através de seus Ministros e
autoridades federais subalternas, derrogando, derru
bando e anulando direitos, vantagens e benefícios
legalmente adquiridos pelos servidores públicos fe
derais, e com rebatimento para os servidores públi
cos estaduais e municipais.

Trata-se de uma verdadeira usurpação do Po
der Legislativo e de um menoscabo do Poder Judi
ciário. Aliás, este Governo, legitimamente eleito pelo
povo, trilha perigosamente pelo caminho de sua i1e
gitimação. Abre-se a perspectiva de uma verdadeira
"fujimorização" do Poder Público no Brasil com exa
cerbação do Poder Executivo. É o que presencia
mos com o pacote de medidas e iniciativas govema
mentais baixado pelo Presidente da República a pre
texto de reduzir o déficit público.

Já que o bezerro de ouro, o mercado, não con
segue reduzir o déficit público, vamos chicotear o
bode expiatório, retirando direitos, vantagens e be
nefícios legitimamente conquistados pelos servido
res públicos. Assim, o Govemo acaba com a acumu
lação de gratificações, o que é discutível, mas deve
ria merecer a iniciativa legislativa; aumenta a faixa
de desconto dos servidores, sem qualquer conside-
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ração pela situação real destes que' há quase dois
anos não têm reajuste salarial.

Aumenta-se a faixa de desconto dos servidores
públicos, sem consideração com a real situação dos
mesmos, que há quase dois anos não recebem
quaisquer reajustes salariais; acaba-se com a licen
ça remunerada a cada cinco anos de trabalho, mes
mo com a assiduidade devidamente comprovada;
toma-se uma série de medidas aumentando de dois
para três anos, renováveis por igual período, o prazo
limite para gozo da licença não-remunerada. Vejam
bem que a medida passa a valer também para os
servidores não-estáveis.

Neste caso, há o problema da licença, dos
aposentados e o recolhimento da contribuição dos
inativos, que é ilegal, inconstitucional e já foi contest
ada pelo Rartido dos Trabalhadores; cortam-se as
possibilidades de os servidores públicos poderem ter
uma Carreira decente e trabalhar tranqüilamente não
em benefício próprio o que viria a refletir o corporati
vismo que consideramos perverso , mas sim para
prestar melhores serviços à população.

. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no mo
mento em que o Govemo, legitimamente eleito pelo
povo, opta pelo caminho da arbitrariedade, do me
nosprezo pelo Poder Legislativo e do menoscabo do
Judiciário, nós passamos a marchar para uma ver
dadeira ditadura, haja vista o reflexo das medidas
provisórias e decretos sancionados pelo Senhor Pre
sidente da República, que são mais pesados que as
medidas indicadas e tomadas pela ditadura, quando
do chamado AI-5, de 13 de dezembro de 1968.

Este Governo, que tantas esperanças semeou
entre o povo brasileiro e que tanto explora o seu êxi-
to com o ajuste monetário legitimamente conquista
do corre o risco de resvalar pelo caminho perigoso
do arbítrio, levando-o à sua ilegitimidade e que vai
penar com o castigo popular, mesmo porque o povo
está acima do bezerro de ouro, que é o mercado, e
muito acima do bode expiatório, que são os servido
res públicos. E ele cobrará; se não hoje, amanhã; se
não amanhã, depois de amanhã, essas medidas ar
bitrárias tomadas pelo Presidente da República, o
Exmo. Senhor Fernando Henrique Cardoso.

Portanto, o Partido dos Trabalhadores, que, ao
contrário do que se diz, não é defensor do corporati
vismo, mas defende que eventualmente quaisquer
decisões tomadas sobre direitos, vantagens, benefí
cios dos servidores públicos, sejam eles federais,
estaduais, municipais, tenham o caminho legitimado
pela Constituição, que é o Poder Legislativ~, e,

, eventualmente, na dúvida, como elemento de recur
so, o Poder Judiciário.

Lamentavelmente, este caminho não vem sen
do trilhado pelo Governo, pelo Poder Executivo, que
pensa que tudo pode, e que amanhã pode cair não
de cima do bezerro de ouro, mas do cavalo que ele
cavalga como se fosse impune.

Era o que tinha a dizer.

VII- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) _
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Encerro a sessão, designando para amanhã, terça
feira, dia 15, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

URGÊNCIA
(Artigo 155, do Regimento Interno)

Discussão

1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

NQ 308, DE 1996
(DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,

MEIO AMBIENTE E MINORIAS)

Discussão, em turno único, do Projeto deDecreto
Legislativo nll 308, de 1996, que autoriza a realização do
aproveitamento hidroelétrico da Serra da Mesa, em tre
cho do Rio Tocantins e seus afluentes, no Estado de
Goiás, Pendente de,pareceres das Comissões de Minas
e Energia; e de Constituição e Justiça e de Redação.

2
PROJETO DE LEI NIl 2.375, DE 1996

(DO SENADO FEDERAL)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nll

2.375, de1996, que dispõe sobre a distribuição gratuita
de medicamentos aos portadores do HIV e doentes de
AIDS. Pendente de pareceres das Comissões: de,se
guridade Social e Familia; de Finanças e Tributação; e
de Constituição e Justiça e de Redação.

3
PROJETO DE LEI NIl 2.249-0, DE 1991

(DO PODER EXECUTIVO)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei \nll

2.249-C, de 1991, que dispõe sobre a Política Nacional
de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Ge
renciamento de Recursos Hídricos, altera a redação de
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artigo 111 da lei nll 8.001, de 13 de março de 1990, que
modificou'a lei nll 7.990, (ia 28 de dezembro de 1989,
e dá outras providências; tendo parecer da Comissão
de Defesa do' Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,
pela aprovação deste e do Pl nll 1.895/89 apensado
das emendas de nlls 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9, apresentadas
na Comissão com substitutivo, e rejeição do de nll

2.388191, apensado, e das emendas de nlls 1 e 7,
apresentadas na Comissão (Relator: Sr. Aroldo Ce
draz). Tendo pareceres dos relatores designados pela
Mesa em substituição às Comissões de Minas e Ener
gia, pela aprovação deste e do de nl! 1.895/89, com
substitutivo e rejeição do de nll 2.388191, apensado
(Relator: Sr. Romel Anízio); de Rnanças e Tributação,
pela adequação financeira e orçamentária (Relator: Sr.
Ayrton Xerez); e de Constituição e Justiça e de Reda·
ção, pela constitucionalidadé, juridicidade e técnica
legislativa deste e do de nll 1.895/89, apensado e dos
substitutivos das Comissões de Defesa do Consumi
dor, Meio Ambiente e Minorias, e de Minas e Energia
e peia rejeição do de nll 2.388191, apensado (Relator;
Sr. José Genoínç).

URGÊNCIA
(Art. 151, I, -j", c/c art. 52, § 6ll do Regimento Interno)

4
PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO

NlI 268-A, DE 1996
(DA COMISSÃO DE RElAÇÕES EXTERIORES)

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
legislativo nll 268, de 1996, que aprova as modifica
ções introduzidas no Convênio Constitutivo e outros
regulamentos básicos do Banco Interamericano de De
senvolvimento - BID; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa (Relator: Sr.
Nilson Gibson). Pendente de parecer da Comissão de
Economia, Indústria e Comércio. -

5
PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO

NII 284-A , DE 1996
(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES)

. Discussão, em tumo único, do Projeto de Decreto
Legislativo nll 284, de 1996, que aprova o texto do
Segundo Protocolo ao Acordo Geral sobre o Comércio
de Serviços da Organização Mundial de Comércio;
tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e

de Redação, pela constitucionalidads, juridicidade c
técnica legislativa (Relator: Sr. Nilson GnJ8on). Penden
te de parecer da Comissõ19Si: d":i ECOnOiy.lia, Indústria e
Comércio.

Ô

PROJETO DE DECRE:TO LEGISLATIVO
Nll 291-A, DE 1996

(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES)

Discussão, em tumo único, do Projeto de Decreto
Legislativo nl! 291, de 1996, que aprova o texto do
Protocolo de Integração Educacional, Revalidação de
Diplomas, Certificados, Títulos e de Reconhecimento
de Estudos de Nível Médio Técnico, negociado no
âmbito da Reunião dos Ministros de Educação dos
Quatros Países do Mercosul, na cidade de Assunção,
em 28 de julho de 1995; tendo parecer da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto, pela aprovação (Rela
tor: Sr. Maurício Requião). Pendente de parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

7
PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO

Nll 292, DE 1996
(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES)

Discussão, em tumo único, do Projeto de 'Decre
to Legislativo nll 292, de 1996, que aprova o texto do
Acordo sobre Cooperação em Matéria Ambiental, cele
brado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Govemo da República Argentina, em Buenos Aires,
em 9 de abril de 1996. Pendente de pareceres das
Comissões; de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE EMENDAS
OU RECURSOS

1- Emendas

11 - Recursos

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA Dfi CO
MISSÃO - ART. 24, 11
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECUR·
SO: ART. 58, § 1li

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 4º
COMBINADO COM ART. 132, § 2º

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS:

PROJETOS DE LEI:

NII 626-C195 (MAURíCIO REQUIÃO) - Altera a Lei nº
8.913, de 12 de julho de 1994, que "dispõe sobre
a municipalização da merenda escolar- e dá ou
tras providências.
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61.feira 10:00 Salatiel Carvalho
10:25 Jaime Martins

10:50 Fernando Ferro
11 :15 Augusto Carvalho
11:40 Chição Brígido
12:05
12:30
12:55
13:20

2I.feira 15:00 Cunha Bueno

15:25 Márcio R. Moreira

15:50 José Aldemir

16:15 Adylson Mota
16:40
17:05

28

,
Nll 1.816196 (VALDIR COlATTO) - Estabelece

critérios para construção de estacil;mamentos públicos
e dá outras providências.

ARQUIVEM-SE, nos termos do artigo 58, § 411 do RI,
as seguintes proposições:

PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO:
NR 97195 (JERÔNIMO REIS E OUTROS) - Dá

nova redação ao inciso V do artigo 37 da Constituição
Federal.

NlI 104195 (ÁLVARO VALLE E OUTROS) - Alte
ra o parágrafo 211 e acrescenta parágrafo ao artigo 14
da Constituição Federal.

NR 1.636196 (INACIO ARRUDA) - Dispõe sobre a
tradução dos filmes e programas' petas emissoras de te- . 25
revisão cujos sinais são recebidos mediante pagamento.

ÚLTIMO DIA: 15-10-96 RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INCRITOS
PARA O GRANDE EXPEDIENTE

ARQUIVEM-SE, nos termos do artigo 133 do RI, as _ Outubro de 1996-
seguintes proposições:

Data Dia da Semana Hora Nome
PROJETOS DE LEI:

N1l195191 (SENADO FEDERAL) _ Dispõe sobre 15 3
1
-feira 15:00 Sérgio Miranda

15:25 Carlos Albertoa progressão funcional na Carreira do Magistério Su-
perior, e dá outras providências. 11 51.feira 15:00 ' Humberto Costa

Nll 319191 (FÁBIO FELDMANN) - Disciplina a _ ....., ...... 1..;.,.5..;.,.:2:..:..5_E_u:..:..ri.!:.ped-=--e:....s_M_i_ra_nd..;.,.a.:.:....-
prestação alternativa de serviços pelos que se eximi- 18 61-feira 10:00 Socorro Gomes
rem da obrigação da prestação de serviço militar, por 10:25 Esther Grossi
motivo de convicção religiosa, filosófica ou política, 10:50 Ricardo Gomyde
nos termos do inciso VIII do artigo 511 da Constituição 11:15 João Coser
Federal. 11 :40

Nll94195 (CUNHA LIMA) - Altera a redação do ar- 12:05
tigo 472 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 12:30
excluindo a prestação do serviço militar obrigatório como 12:55
hipótese de suspensão do contrato do trabalho. 13:20

N1l106l95 (ODELMO LEÃO) - Dispõe sobre ins- 21 2I-feira 15:00 Aldo Arantes
talações de captação de água para irrigação nas bar- 15:25 José Luiz Clerot

ragens. 15:00 . Aroldo Cedraz
Nll 207/95 (UBALDINO JÚNIOR) - Dispõe sobre 16:Hi Wigberto Tartuce

a intermediação do corretor de imóveis em transações 16:40 Benedito Domingos
imobiliárias e dá outras providencias. 17:0i Adelson Salvador

Nll 789195 (ROBERTO ROCI:fA) - Determina a 17:30 José Pimentel
redução da taxa de matrícula e da~ mensalidades es- 17:5& Wilson Leite Passos
colares nos casos que especifica; 18:20 José Fritsch

NR 1.580/96 (JOSÉ FORTUNÀTI) - Dispõe sobre 22 3l.fei~ 15:00 Paulo Mourão
a obrigatoriedade do uso de instrumentos de teleco- . 15:25 Alberto Goldman
municaçães em veículos de transportes coletivo terres- . 2.3 4'-feim 15:00 Nan Souza
tre ou fluvial e dá outras providências. (Apensado: PL .
nll 1.920/95 Dep. Luiz Fernando) 15:25 Domingos Leonelli

, \ 24 5B..feira 15:00 Valdir Colatto
15:25 José Chaves
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29 31.feira

17:30
17:55
18:20

15:00 Osmânio Pereira
15:25 Luciano Castro

30

31

4'-feira

5'-feira

15:00 José Janene
15:25 Marcelo Teixeira

15:00 Antonio C. Pannunzio
15:25 Coriolano Sales

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

RECEBIMENTO DE EMENDAS·
AO SUBSTITUTIVO
InIcio.: 08/10/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 53 Sessão

2-

1- COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
POLítiCA RURAL

A V I S O N° 13/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
InIcio: 10/10/96
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 33 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 2.303/96 -do Sr. Aldo
Arantes - que "Altera as tabelas I, 11 e 111 do
Anexo I da Lei nO 8.847, de 28 de janeiro de
1994, para elevar alíquotas do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR, incidente
sobre propriedades rurais improdutivas ou de
baixa produtividade".
RELATOR: Deputado ODACIR KLEIN

PROJETO DE LEI N° 2.336/96 - do Sr. 1
Fernando Ferro - que "Dispõe sobre a
obrigatoriedade da realização de avaliação
periódica de saúde e análise laboratorial para
trabalhadores expostos a produtos agrotóxicos
seus componentes e afins".
RELATOR: Deputado ROBERTO PESSOA

COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO r:

INFORMÁnCA

A V I S O N° 11196

PROJETO DE LEI N° 815/95 - do Sr. Silvio
Abreu - que "Dispõe sobre a regulamentação
do exercício das profissões de Analista de
Sistemas e suas correlatas, cria o Conselho
Federal e os Conselhos Regionais de
Informática e dá outras providências",
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTOS
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PAU T A N° 68/96

A • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
199/92 - do Sr. Eduardo Jorge - que "susta a
aplicação do art. 4° da Lei Delegada nO 12,

3 - CONSULTA N° 04/95 - do Sr. José Thomaz
Nonô - que " solicita o pronunciamento da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação se deve ou não a Comissão Especial
de Documentos Sigilosos atendef a
solicitações recebidas de órgãos do Poder
Judiciário ou do Ministério Público de envio de
documentos recebidos pela Câmara dos
Deputados ao abrigo do artigo 30 da Lei n°
4.595, de 1964."
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA
PARECER REFORMULADO: conclui: 1) as
cópias dos documento~ inaproveitados nos
autos de Comissões Parlamentares de
Inquérito devem ser incineradas e os originais,
devolvidos à origem; 2) a Casa deve atender
aos pedidos do Judiciário; quando motivados e

.formalizados pelo juízo competente para a
causa a que deverão servir; 3) indeferir os
pedidos do Ministério Público, salvo se
concernentes a ilícitos apurados através de
Comissão Parlamentar de Inquérito.
VISTA CONJUNTA: Concedida em 07.05.96
aos Deputados Vicente Arruda e Jarbas Lima.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA EDE REDAÇÃO

Local: Sala T-11, Plenário 1
Horário: 10 horas*
*Caso a reunião não se inicie às 10 horas por
falta de quorum, fica automaticamente
prorrogada para as 14:30 horas

PAU T A N° ~1/96
(Remanesc~nte )

A • Proposição sujeita a disposições
especiais: (art. 202 e 203 do RI)

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 115/95 - do Sr. Gervásio Oliveira e outros 
que "modifica o §4° do art. 225 da
Constituição Federal, incluindo o Cerrado na
relação dos biomas considerados patrimônio
nacional". (Apensa a Proposta de Emenda à
Constituição n° 150/95)
RELATOR: Deputado JOSÉ GENO(NO
PARECER: pela admissibilidade desta e da
Proposta de Emenda à Constituição n° 150/95,
apensada
VISTA: Concedida em 20.08.96 ao Deputado
José Rezende.
Adiada a votação em 09.10.96.

PAU T A N° 65/96
(Remanescente)

A • Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1 - PROJETO DE LEI N° 1.685/96 - do Sr.
Marcelo Barbieri -que "dispõe sobre a
redução de despesas cartorárias com as
escrituras públicas e os registros imobiliários
para a aquisição de imóvel construído pelo
sistema de mutirão nos programas
habitacionais para famílias de baixa renda".
RELATOR: Deputado MILTON TEMER
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação, com substitutivo

2-

VISTA: Concedida em 09.10.96 ao Deputado
Jarbas Lima.

PROJETO DE LEI N° 1.762/96 - do Sr. Júlio
Redecker - que "altera o art. 62 da Lei nO
5.010, de 30 de maio de 1966, que "organiza
a Justiça Federal de primeira instância",
dispondo sobre férias forenses".
RELATOR: Deputado MARCONI PERILLO
PARECER: pela constitucionalidade
juridicidade, técnica legislativa e no mérito'
pela aprovação "
VISTA CONJUNTA: Concedida" em 09.10.96
aos Deputados Vicente Arruda e Nilson
Gibson.

SEM PRAZO
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de 7 de agosto de 1992, que "dispõe sobre a
instituição de Gratificação de Atividade Militar
para os servidores militares das Forças
Armadas".
RELATOR: Deputado ANTONIO DOS
SANTOS
PARECER: pela constitucionalidade;
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela rejeição

2 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
237/96 - do Sr. Nedson Micheleti - que "susta
os efeitos da Portaria nO 450, de 6 de
novembro de 1955, do Departamento Nacional
de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, do
Ministério de Minas e Energia". (Apenso o
Projeto de Decreto Legislativo nO 238/96)
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela inconstitucionalidade,
injuridicidade, má técnica legislativa e, no
mérito, pela rejeição deste & do Projeto de
Decreto Legislativo nO 23~/96, apensado
VISTA: Concedida em 13.08.96 ao Deputado
Milton Mendes.

P A J T A N° 69/96

A • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 - EMENDA DO SENADO AO PROJETO DE LEI
N° 3.935-A/93 do Poder Executivo
(Mensagem nO 324/93) - que "autoriza a
reversão ao Município de Coimbra, Estado de
Minas Gerais, do imóvel que menciona".
RELATOR: Deputado DANILO DE CASTRO
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa da Emenda

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

.VISTA CONJUNTA: Concedida em 09.04.96
aos Deputados Nilson Gibson, Milton Mendes
e Alzira Ewerton.

3 - SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO
DE LEI N° 3.417/92 ~ do Sr. Mendonça Neto 
que "dispõe sobre direitos do cônjuge
sobrevivente e dos herdeiros necessários na
sucessão".
RELATOR: Deputado MARCELO DEDA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, ,técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação do Substitutivo

B • Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

4 - PROJETO DE LEI N° 3.155-8/92 - do Poder
Executivo (Mensagem nO 523/92) - que
"dispõe sobre títulos de crédito rural e dá
outras providências".(apenso o Projeto de Lei
n° 2.911/92)
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa deste; do
Projeto de Lei n° 2,911/92, apensado, e das
emendas adotadas pela Comissão de
Agricultura e Política Rural apresentadas a

. este apensado; das emendas adotadas pelas
Comissões de Agricultura e Política Rural, e
Finanças e Tributação, e das emendas de nOs
5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 15 apresentadas
nesta Comissão; e, no mérito, pela aprovação
das emendas 5, 7, 8, 10, 13, 14 e 15, pela
rejeição das emendas nO 9 e 12 apresentadas
nesta Comissão, do Projeto de Lei nO
2.911/92, apensado, e das emendas adotadas
pela Comissão de Agricultura e Política Rural
apresentadas a este; e pela
anti-regimentalidade das emendas de nOs 1, 2,

.3, 4, 6, 11 e 16 apresentadas nesta Comissão.

2 - EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO
PROJETO DE LEI N° 3.118-C/92 - que
"acrescenta dispositivos à CLT - Consolidação
das Leis do Trabalho, visando obter celeridade 5 
na Justiça do Trabalho".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade,

.juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação das Emendas, com emenda
substitutiva.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 3.272-A/92 - do Sr.
Giovanni Queiroz - que "altera o art. ao da
Lei n° 5.197, de 3 de janeiro de 1967, que
dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras
providências".(apensados os Projetos de Lei
nOs 4.490/94 e 430/95)
RELATOR: Deputado GERSON PERES
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6-

7-

8-

9-

PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste, dos
Projetos de Lei nOs 4.490/94 e 430/95,
apensados, e das emendas adotadas pela
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias ao Projeto de Lei nO
4.490/94

PROJETO DE LEI N° 3.950-B/93 - do Sr.
Paulo Bernardo - que "dispõe sobre sistema
de segurança na instalação de tanques de.
armazenamento de combustíveis em todo o
território nacional".
RELATOR: Deputado RODRIGUES PALMA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste

PROJETO DE LEI N° 3.967-A/93 - do Sr.
Jackson Pereira - que "proíbe às instituições
financeiras a abertura de contas sem
identificação de seu titular".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: pela inconstitucionalidade e
anti-regimentalidade deste, das Emendas
adotadas pela Comissão de Finanças e
Tribu!ação e da emenda apresentada na
Comissão de Justiça
VISTA: Concedida em 08.08.95 ao Depl,ltado
José Genoíno.

PROJETO DE LEI N°· 3.970/93 - do Sr.
Eduardo Jorge - que "institui, sob critérios a
serem especificados, Comissões Internas de
Pessoal· para as empresas organizadas na
forma de sociedade anõnima, sociedade de
responsabilidade limitada e da administração
indireta e fundacional da União, na forma de
co-participação na gestão intermediária"..
RELATOR: Deputado JAIR SIQUEIRA
PARECER: pela inconstitucionalidade do
Projeto de Lei nO 3.970/93 e do substitutivo
adotado pela Comissão de Trabalho,
Administração e Serviço Público
VISTA: Concedida em 28/06/95 ao Deputado,
Hélio Bicudo.

PROJETO DE LEI N° 4.085-A/93 - do Sr.
Jackson Pereira - que "cria a Área de
Proteção Ambiental - APA do Rio Jaguaribe,
no Estado do Ceará".
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela inconstitucionalidade e
injuridicidade deste e do substitutivo adotado

pela Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias

A • Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

URGENCIA CONSTITUCIONAL
(art. 223, §1P da Constituição Federal)

1 • PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
~81/96 • da Comissão de Ciência e Tecnologia,
ComunICação e Informática (Mensagem nO
1.438/95-PE) • que "aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Fifon de Itabira Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Itabira, Estado
de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa

2 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
300/96· da Comi~são de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (Mensagem nO
5·S5/94·PE) • que "aprova o ato que renova a
concessão outorgada a Rede Gaúcha - Zero
Hora de Comunicações Ltda., hoje pertencente
aRBS TV de Florianópolis S.A., para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens
(televisão) na cidade de Florianópolis, Estado
de Santa Catarina".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa

3 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
301/96· da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (Mensagem nO
635/94-PE) • que "aprova o ato que renova a
éoncessão outorgada a Televisão Chapecó
S.A., para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens, na cidade de Chapecó,
Estado de Santa Catarina",
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa

4 • PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
302/96 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (Mensagem nO
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779/94-PE) - que "aprova o ato que renova a
concessão outorgada ao Sistema Clube de
Comunicação Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade 2 •
de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa

5 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
303/96 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, 3 -
Comunicação e Informática (Mensagem na
1.163/94-PE) - que "aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Difusora Taubaté Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda tropical, na cidade de Taubaté,
Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa 4 •

6 • PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
304/96 • da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (Mensagem na
1.439/95-PE) - que "aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Ribeirão Preto Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Ribeirão Preto,
Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela ... constituCionalidade, 5 -
juridicidade e técnica legislativa

PAU T A N° 72/96

A • Proposições sujeita~ a disposições
especiais: (art. 202 e 203 do RI)

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

Constituição na 90/95, com emenda
supressiva; d) e pelo seu desmembramento.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 166/95 - do Sr. Mendonça Filho e outros 
que "acrescenta parágrafo ao art. 14 da
Constituição Federal".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA .
PARECER: pela admissibilidade

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 283/95 - do Sr. Telmo Kirst e outros - que
"altera o art. 14 da Constituição Federal,
recriando a fidelidade partidária, adota o voto
distrital e estabelece a coincidência geral das
eleições a partir do ano de 2.002".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela admissibilidade, com emenda

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 368/96 - do Poder Executivo (Mensagem na
421/96) - que "atribui competência à Justiça
Federal para julgar os crimes praticados contra
os Direitos Humanos".
RELATOR: Deputado GILVAN FREIRE
PARECER: pela admissibilidade
VISTA CONJUNTA: Concedida em 17.07.96
aos Deputados Alzira Ewerton, Régis de
Oliveira e Jarbas Lima.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 407/96 - do Sr. Luciano Castro e outros 
que "altera a redaçao do art. 100 da
Constituiçao Federal e acrescenta àrtigo ao
Ato das Disposiçoes Constitucionais
Transitorias".
·RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela admissibilidade

PAU T A N° 73/96
1· PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N° 42/95 - da Sra. Rita Camata e outros - que A· Proposições sujeitas a disposições
"dá nova redação ao art. 55 da Constituição especiais: (art. 251 do RI)
Federal".(Propostas de Emenda à Constituição
nas 51, 60, 85,90; 137 e 251 de 1995) TRAMITAÇÃO ESPECIAL
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: a) pela admissibilidade desta e . 1. OFíCIO N° 481-P/95 - do Supremo Tribunal
das Propostas de Emenda à Constituição nas Federal - que "solicita licença prévia, nos
60, 85, 137 e 251, de 1995, apensadas; b) termos do art. 53, § 10 , da Constituição
pela inadmissibilidade da Proposta de Emenda Federal, para apreciar denúncia oferecida
à Constituição na 51/95; c) pela contra o Deputado EXPEDITO GONÇALVES
admissibilidade da Proposta de Emenda à FERREIRA JÚNIOR".
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RELATOR: Deputado IVANDRO CUNHA 3 
LIMA
PARECER: pela não concessão da licença

2· OFIcIO N° 720-P/95 - do Supremo Tribunal
Federal - que "solicita licença prévia, nos
termos do art. 53, § 10

, da Constituição
Federal, para apreciar denúncia oferecida
contra o Deputado JÚLIO REDECKER".
RELATOR: Deputado JAIR SIQUEIRA
PARECER: pela não concessão da licença

3 - OFICIO N° 1.124-P/95 - do Supremo Tribunal
Federal - que "solicita licença prévia, nos
termos do art. 53, § 10

, da Constituição
Federal, para apreciar denúncia oferecida
contra o Deputado MAURíCIO REQUIÃO DE
MELLO E SILVA".
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela não concessão da licença

PAU T A N° 74/96

A • Proposições sujeitas à apreciação,do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA

1 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
291/96 - da Comissão de Relações Exteriores
(Mensagem nO 381/96-PE) - que "aprova o
texto do Protocolo de Integraçao Educacional,
Revalidação de Diplomas, Certificados, Títulos
e de Reconhecimento de Estudos de Nível
Médio Técnico, negociado no âmbito da
Reunião dos Ministros de Educação dos
Quatros Países do Mercosul, na cidade de
Assunção, em 28 de julho de 1995".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidape,
juridicidade e técnica legislativa

2 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
292/96 - da Comissão de Relações Exteriores
(Mensagem nO 545/96-PE) - que "aprova o
texto do Àcordo sobre Cooperação de Matéria
Ambiental, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da
República Argentina, em Buenos Aires, em 9
de abril de 1996".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa

4-

5-

6-

7-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NQ
293/96 - da Comissão de Relações Exteriores
(Mensagem na 590/96-PE) - que "aprova o
texto do ,Acordo Relativo a Isenção de Vistos,
celebrado •entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República
Portuguesa, em Brasília" em 15 de abril de
1996".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade,
juridjcidade e técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
294/96 - da Comissão de Relações 'Exteriores
(Mensagem na 452/96~PE) - que "aprova o
texto do Acordo sobre Cooperação entre as
Academias Diplomáticas de ambos os Países,
celebrado entre O' 'Governo da República

, Federativa do Brasil'e o Governo da República
do Chile,' em Brasília, em 25 de março' de
1996".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
295/96 - da Comissão' de Relações Exteriores
(Mensagem na 476/96-PE) - que "aprova o
texto do Protocolo para a Repressão de Atos
Ilícitos de Violência em Aeroportos que
Prestem Serviço a Aviação Civil Internacional,
assinado em Montreal, em 24 de fevereiro de.
1988",
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
296/96 - da Comissão de Relações Exteriores
(Mensagem nO 574/96-PE) - que "aprova o
texto do Ajuste Complementar ao Acordo
Básico de Cooperação Científica, Técnica e
Tecnológica, em Matéria da Sanidade
Agropecuária, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da
República do Chile, em Brasília, em 25 de
março de 1996".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
297/96 - da Comissão de Relações Exteriores -
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8-

(Mensagem n° 588196-PE) - que "aprova o
texto do Acordo-Quadro spbre Cooperação em
Aplicações Pacíficas de Ciência e Tecnologia
Espaciais, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da
República Argenti{\B, em Buenos Aires, em 9
de abril de 1994".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON ,
PARECER: peia constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
298/96 - da Comissão de Relações Exteriores
(Mensagem nO 589/96-PE) - que "aprova o
texto do' Acordo para Cooperação nos Usos
Pacíficos de Energia Nuclear" celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo do Canadá, em Brasilia, em 22 de
maio de 1996".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa

PAU T A N° 75/96

B • Proposiçõe& õ:tujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3 - PROJETO DE LEI N° 4.776/90 - da Sra. Rita
Camata - que "acrescenta parágrafo único ao
art. 354 do Código de Processo Penal".
RELATOR: Deputado ZULAI~ COBRA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa, com emendas
e, no mérito, pela aprovação
VISTA: Concedida em 23.05.91 ao Deputado
Vital do Rego.

4 - PROJETO DE LEI N° 5.489-B/90 - do Sr.
Adylson Motta - que "obriga às empresas a
instalação e o efetivo funcionamento de
serviços odontológicos aos seus empregados
nas condições que especifica".
RELATOR: Deputado ADHEMAR DE
BARROS FILHO
PARECER PRELIMINAR: pela remessa do
Projeto de Lei à Comissão de Seguridade
Social e Família

A • Proposições sujeitas à apreciaç~o do
Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1 - PROJETO DE LEI N° 3.062/92 - do Sr.
Jackson Pereira - que "dispõe sobre
candidatos natos a cargos eletivos, no Senado
Federal, na Câmara dos Deputados,
Assembléias Legislativas e Câmaras
Municipais". (apenso o Projeto de Lei nO
3.121/92)
RELATOR: Deputado ADHEMAR DE
BARROS FILHO
,PARECER: pela inconstitucionalidade deste e
do Projeto de Lei n° 3.121/92, apensado
VISTA: Concedida em 28.04.93 ao Deputado
Helvécio Castelo.

2 - PROJETO DE LEI N° 4.554/94 - do Sr. Ivo
Mainardi - que "altera o art. 484 do Decreto-Lei
nO 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de
Processo Penal".
RELATOR: Deputado ZULAI~ COBRA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação

5 - PROJETO DE LEI N° 352/95 - da Sra. Laura
Carneiro - que "permite o registro de união,
como casamento, após cinco anos de vida em
comum, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ZULAI~ COBRA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação, nos termos do substitutivo
apresentado

6 - PROJETO DE LEI N° 1.314-A/95 - da Sra.
Fátima Pelaes - que "altera o àrt. 83 da Lei n°
8.069, de 13 de julho de 1990, qU,e "dispõe
sobre o Estatuto da Criança e do Adole~,cente

e dá outras providências". (Apenso o Projeto
de Lei nO 1.659/96)
RELATOR: Deputado ADHEMAR DE
BARROS FILHO
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste e do
Projeto de Lei n° 1.659/96, apensado

A V I S O N° 28/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio.: 10.10.96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 33 Sessão
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A • Da Análise da Constitucionalidade e
Juridici~ade (Art.54,1)

7 - PROJETO DE LEI N° 2.~97/96 - do Sr.
Adhemar de Barros Filho ';' que "acrescenta
parágrafo ao art. 928 da Lei na 5.869, de 11

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINQ'RIAS

A V I S O N° 29/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Início.: 10.10.96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 38 Sessão "

"

1 - PROJETO DE LEI N° 13-8/95 - do Sr. Zaire
Rezende - que "estabelece requisitos para a
concessão de benefício de incentivo fiscal nas
áreas de atuação da SUDAM e SUDENE".
,~ELATOR:Deputap.o NESTOR DUARTE

A • Da Análise' da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN-
DAS ÀPRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMissÃo.' ,

A,V I S O N° 26/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO
SUBSTITUTIVO '
Inlóio.: 09/10/96 ' . '.
Prazo.: '5 Sessões
Decurso: 4a Sessão

de janeiro de 1973, que "institui o Código de
Processo Civil".
RELATOR: Deputado MAGNO BACELAR

PROJETO DE LEI N° 2.251/96 - da Sra.
Marta Suplicy - que "altera o art. 41 da Lei na
7.210, de 11 de julho de 1984, que "institui a
Lei de Execução Penal".
RELATOR: Deputad6 IBRAHIM ABI-ACKEL

9 - PROJETO DE LEI N° 2.254/96 - do Sr.
Roberto Valadão - que "acrescenta inciso ao
art. 649 da Lei na 5.869, de 11 de janeiro de
1973 (Código de Processo Civil), tornando
impenhorável a única linha telefnica
resid~ncial". RELATOR: Deputado JARBAS
LIMA

8-
PROJETO DE LEI N° 111-B/95 - do Sr.
Odelmo Leao - que "acrescenta art. à Lei na
8.171, de 17 de janeiro de 1991, que "dispõe
sobre a política agrícola".
RELATOR: Deputado ARY KARA

PROJETO DE LEI N° 336-B/95 - da Sra.
Fátima Pelaes - que "assegura à mulher, na
condição de cabeça-de-.casal ou chefe de
família, o direito de aquisição de terras
públicas".
RELATOR: Deputado MARCELO DÉDA

PROJETO DE LEI N° 1.321-AJ95 - do Sr. Remi
Trinta - que "estabelece normas para o
processo de adoção e utilização do livro
didático nas escolas das redes pública e
privada, do ensino fundamental e médio em
todo o País, edá outras providências".
(Apensos os Projetos de Lei nas 1.569/96,
1.573/96 e 1.699/96)
RELATOR: Deputado MILTON TEMER

PROJETO DE LEI N° 1.450-AJ96 - do Sr.
Confúcio Moura - que "dispõe sobre a
inspeção de segurança veicular em veículos
com mais de vinte anos de fabricação".
RELATOR: Deputado JOSÉ REZENDE

PROJETO DE LEI N° 1.620/96 - do Sr. Paes
Landim - que "altera a Leiíno 6.088, de 16 de
julho de 1974, que "dispõe sobre a criação da
Companhia de Desenvolvimento do Vale do
São Francisco - CODEVASF - e dá outras
providências" .
RELATOR: Deputado NESTOR DUARTE

PROJETO DE LEI N° 1.693-AJ96 - do Sr;
Silas Brasileiro - que "dispõe sobre o controle
de incêndios florestais e queimadas,
autorização especial para queima e dá o'utras
providências".
RELATOR: Deputado MAGNO BACE~R

B • Da. Análisé da Constitucionalidade,
Juridicidade.e Mérito

6 -

5-

4-

3-

2-

1-



COMISSÃO DE ECONOMIA,, .,
INDUSTRIA ECOMERCIO

A V I S O N° 8/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio: 10/10/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 48 Sessão

A V I S O N° 27/96

PROJETO DE LEI N° 1.929/96 - do Sf~ Jq,rge
Anders - que "dispõe sobre a obrigatorieqade
de divulgação dos órgãos de defesa do
consumidor em estabelecimentos comerciais":
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO

PROJETO DE LEI N° 2.205/96 - da:Sr. Aldo
Arantes - que "autoriza o Poder Ex~utivo a
estabelecer programas ambientais 'de
participação popular".
RELATOR: Deputado PEDRO WILSON

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS·

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

1 -

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO~

SUBSTITUTIVO
Inicio.: 11/10/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 28 Sessão

1 -
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A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEB~RÁ EMEN- 4 - Professor RICARDO MELO - Representante
DAS APR.ESENTADAS POR MEMBROS DESTA do Grupo de Estudos da Violência' da
COMISSAO. Unifersidade Federal do Estado do Pará'.

5 - DR. PERCfuo DE SOUSA LIMA - Relator
junto ao Conselho. de Defesa da Pessoa
Humana do Processo sobre as crianças de
Altamira;

6 - ORA. ELAINE DE SOUZA NUAYED 
Promotora de Justiça do Estado do Pará;

7 - DR. WAGNER GONÇALVES - Procurador
Federal dos .Direitos dos Cidadãos;

8 - DR. HUMBERTO PEDROSA ESpfNOLA 
Coordenador do Conselho de Defesa dos
Direitos da Pessoa Humana do Ministério da
Justiça;

9 - DR. JOSÉ AUGUSTO TORRES POTIGUAR 
Procurador da República no Estado do Pará.

PAU T A N° 30/96

AUDIÊNCIA PÚBLICA
. O

LOCAL: Plenário 09, anexo 11
HORÁRIO: 14:30

TEMA: violência contra crianças na cidade de Altamira no
Estado do Pará.

EXPOSITORES:

1 - DR. WANDIiRUNO NOGUEIRA NETO
Representante do UNICEF;

2 - Padre BRUNO· SECHI. - Coordenador do
Centro de Defesa do Menor;

3 - Dona ROSA MARIA DA SILVA PESSOA 
Presidente do Comitê em Defesa da Vida das
Crianças Altamirenses (mãe de uma das
crianças emasculadas);

1 - Projeto de Lei n° 2.210/96 (piS N° 31/96) - do
Senado Federal - ."dispõe sobre o regime
tributário das microempresas e empresas de
pequeno porte, e dá outras providências",
RELAT?R: Deputado PAULO BAUER

A V I S O N° 9/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio: 11110/96
Prazo.: ,5 Sessões
Decurso: 38 Sessão

1 - Projeto de Lei nO 2.211/96 (PLS nO 32/96) - do
Senado Federal - que "Institui o Estatuto da
Microempresa e da Empresa de Pequeno
Porte, dispondo sobre o tratamento jurídico
diferenciado, simplificado e favorecido previsto
nos arts. 170 e 179 da Constituição".
RELATOR: Deputado SEVERINO
CAVALCANTI
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COMISSÃO DE FINANÇAS ri
TRIBUTAÇÃO .

Outubro de 1996

CO~Ui$~~"~~'RELAÇÓES
EmlllORES

A V I S o N° 21/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
InIcio.: 14110/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 1- Sessão

PAUTA 19/&6

local: Plenário 3 - Anexo 11
Horário: 10 horas

A· Requ~i'imento:

A • Da Análise do Mérito: REQUERIMENTO S/N°/96 - do Sr. Deputado
Mário Cavallazzi - que "requer a realização, no
âmbito dessa Comissão, de um Seminário,
para promovermos um debate sobre o tema
"Setor Agrícola e Comércio Internacional", com
enfoque especial para o segmento do leite e
seus derivados".

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
246/96 - do Senado Federal - que "aprova o
texto da Convenção Relativa à Proteção das
Crianças e à Cooperação em Matéria de
Adoção Internacional, concluída em Haia, em
29 de maio de 1993".
.RELATOR: Deputado CUNHA BUENO
PARECER: Favorável

B • Proposições Sujeitas à Apreciação
pelo Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 -

PROJETO DE LEI N° 1.854-Al96 - do Sr.
Paulo Rocha - que "altera dispositivos da Lei nO
8.167, de 16 de janeiro de 1991, que dispOe
sobre condições operacionais dos Fundos de
Investimentos Regionais".
RELATOR: Deputado FIRMO DE CASTRO

3-

2-

1 - PROJETO DE LEI N° 5-Al95 - do Sr. Adylson
Motta (em apenso o PL n° 178/95) - que
"det~rmina a obrigatoriedade de os hospitais
de grande' porte contarem com
cirurgiões-dentistas em seus corpos clinicas".
RELATOR: Deputado ALDO REBELO

PROJETO DE LEI N° 1.398-Al95 - do Senado
Federal (PLS n° 183/95) - que "altera a Lei nO
8.443, de 16 de julho de 1992, que dispõe
sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da
União e dá outras providências". .
RELATOR: Deputado FERNANDO TORRES

COMISSÃO DE ,MINAS EENERGIA

A V I S O N° 10/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio.: 11/10/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 2· Sessão

3 - MENSAGEM N° 1.037/95 - do Poder Executivo
... que "submete à consideração do Congresso
Nacional o texto do Acordo, por Troca de
Notas, visando a regulamentar a cessão de
uma Companhia de Infantaria do Exército à
Op.eração de. Paz na ONU em Moçambique
(ONUMO~),. celebradq entre o Governo da
~epública Federativa do Brasil. e a
Organização das Nações Unidas".
RJ;LATO~: Deputado FRANCO MONTORO
PARECER: Favorável '.

1 - PROJETO DE LEI N° 2.147/96 - do Sr.
Luciano Pizzatto - que "DispOe sobre a 4 
comercialização de gás liquefeito de petróleo
ern botijões, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JORGE TADEU
MUDALEN •

MENSAGEM NO 440/96- do Poder Executivo 
que "submete à consideração do Congresso
Nacional o texto do Acordo-Quadro
Inter;;'Regional. t:te Cooperação entre a
Comunidade Européia e os seus Estados
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MENSAGEM N° 698/96 - do Poder Executivo 
que "submete à consideração do Congresso
Nacional o texto do Acordo-Quadro de
Cooperação, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da
República Francesa, em Paris, em 28 de maio
de 1996".
RELATOR: Deputado ADYLSON MOTTA
PARECER: Favorável .

MENSAGEM N° 645/96 - do Poder Executivo 
que "submente à consideração do Congresso
Nacionàl o texto do Acordo-Quadro sobre a
Cooperação nos Usos Pacíficos do Espaço
Exterior, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
dos Estados 6riidos~a América, em Brasília,
em 1° de março de 1996".
RELATOR: Deputado
CAVALCANTI
PARECER: Favorável

MENSAGEM N° 644/96 - do Poder Executivo 
que "submete'à consideração do Congresso
Nacional o texto do Acordo Comercial,
celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República
da Malásia, em Kuala Lumpur, em 26 de abril
de 1996",
RELATOR: Deputado FRANCO MONTORO
PARECER: Favorável

MENSAGEM N° 671/96 - do Poder Executivo 
que "submete à, consideração do Congresso
Nacional o texto do Acordo sobre Segurança
Técnica Relacionada ao Desenvolvimento

,qQnjunto dos Satélites de Recursos Terretres,
celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República
Popular da China, em Beijing, em 13 de
dezembro de 1995",
RELATOR: Deputado FRANCO MONTORO
PARECER: Favorável,'

13 -

10 -

11 -

12 -

MENSAGEM N° 638/96 - do Poder Executivo 
que "submete à consideração do Congresso
Nacional o texto do Acordo, 'por troca de

MENSAGEM N° 543/96 - do Poder Executivo 
que' "submete à consideração do Congresso
Nacional o texto do Acordo-Quadro sobre
Cooperação em Pesquisa Científica e
Desenvolvimento Tecnológico, celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República Federal da Alemanha,
em Brasília, em 20 de março de 1996". '
RELATOR: Deputado LUIZ HENRIQUE
PARECER: Favorável

MENSAGEM N° 604/96 - do Poder Executivo 
que "submete à consideração do Congresso
Nacional o texto do Acordo' sobre Cooperação
Consular, celebrado entre o Govemo da
República Federativa do Brasil'e'o'Govenio da
República Portuguesa, em Lisboa, em '20 de
julho de 1995", " '. ,
RELATOR: Deputado USHITARO KAMIA
PARECER: Favorável

MENSAGEM N° 575/96 - do Poder Executivo 
que "submete à consideração do' Congresso
Nacional o texto do Ajuste Complementar ao
Acordo de Cooperação Científica, Técnica e
Tecnológica para a Cooperação na Área de
Transportes, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo de
Cuba, em Havana, em 30 de janeiro de 1996".
RELATOR: Deputado PEDRO VALAOARES
PARECER: Favorável

MENSAGEM N° 481/96 .. do Poder Executivo
que "submete à consideração do Congresso

,Nacional o texto do Acordo para Evitar a Dupla
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em
Matéria de Impostos sobre a Renda, celebrado
entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da Finlândia,
em Brasília, em 2 de abril de 1996""
RELATOR: Deputado ANTONIO UENO
PARECER: Favorável

9-

6-
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Mémbros e o Mercosul 6: os sel:ls estados Notas, que incorpora os parágrafos 4, 5 e 6 ao
Partes, assinado em Madri, em 15 de artigo V do Acordo para a Construção da
dezembro de 1995". ". Ponte São Tomé e São Borja, celebrado entre
RELATOR: Deputado FEU ROSA o Governo da República Federativa do Brasil e
PARECER: Favorável o Governo da República Argentina, em Buenos

Aires, em 17 de novembro de 1995".
RELATOR: Deputado PIMENTEL GOMES
PARECER: Favorável'

8-

7-

5-
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4·' PROJETO DE LEI' N° 2.248/96 -' do Sr.
Waldomiro Fioravante - que "acrescenta
parágrafo ao artigo 130 do Decreto-lei na
5.452, de '1 0 de maio de 1943, e dá outras
providências".

. RELATOR: Deputado JOSÉ COIMBRA

5 -. . PRÓ,jÉ.T9 DE LEI' NO :2.249/96· do' S~. Paulo
Bauer . - que "modifica' de 20 para 15 de
dezembro a data-limite para o pagamento da
gratificação de Natal, alterando a redação do
artigo 10 da Lei na 4.749, de 12 de agosto de
1965, que dispõe sobre o pagamento da
gratificação prevista na Lei na 4.090 de 13 de
julho de 1962".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRQ

6 • 'PROJl:TO' DE 'LEI' N° 2.259/96 ~ do Sr.
Domingos Leonelli • que "institui, nas
convenções e nos acordos coletivos de
ti"àbálhb, o cóntrato de Primeiro Emprego".
RELATOR:'D,ep.l1,tac;1opAULO PAIM

PROJETO DE LEI N° 2.218/96 • da Sra.
Jandira Feghali • que -"dispõe sobre as
condições de trabalho dos assistentes sociais".
RELATOR: Deputado RAIMUNDO SANTOS

3· PROJETO DE LEI N° 2.247/96 - do Sr.
VValdomiro Fioravante • que "obriga às
Empresas o preenchimento de formulários e a

"elaboração de declaraç.ões, quando exigidas
por . Órgãos Públicos, Previdenciários
Entidades Médico-Hospitalares, Odontológica~
ou Educacionais".
RELATORA: Deputada MARIA LAURA

2·

à Apreciação 1· PROJETO DE LEI N° 1.883-A/96 - do Sr. Luiz
Carlos Hauly que "determina a
responsabilidade do Município em trechos das
rodovias que atravessam suas áreas urbanas".
RELATOR: Deputado JOÃO MELLÃO NETO

A V I S O N° 25/96

PROJETO DE LEI N° 969/95 - do Sr. José de
Abreu - que "dispõe sobre alteração na Lei na
6.815, de 19 de agosto de 1980, que define a
situação jurídica do estrangeiro no Brasil".
RE~TOR: Deputado FEU ROSA
PARECER: Favorável, com substitutivo

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO ESERVIÇO

PÚBLICO .

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E
FAMíLIA

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 11/10/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 28 Sessão

1 • PROJETO DE LEI N° 2.311/96 • do Sr. Pedro
Canedo - que "assegura ao portador de
deficiência visual e aos deficientes físicos, bem

. como aos seus parentes, nos termoS desta
Lei, isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI na aquisição de veículos
de passageiros, e dá outras providências".
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES

2 - PROJETO DE LEI N° 2.332196 • do Sr. Cunha
Bueno - que "regulamenta os investimentos
relevantes realizados pelas entidades fechadas
de previdência, privada de que trata a.Lei na
6.435, de 15 de julho de 1977".
RELATOR: Deputado JOSÉ AUGUSTO

14 -

c - Proposição Sujeita
conclusiva da Comissão:

A V I S O N° 32/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 11/10/96
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 28 sessão

7 • PROJETQ DE ,LEI N° ,2.264/96 - do Sr. Paulo
Rocha ." que "institui 's Residência em
Enfermagem e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SÉRGIO AROUCA

8 - PROJETO DE LEI N° 2.268/96 ;.' do Sr.
Alexandre Cardoso - que "autoriza o Poder
Executivo.a doar os imóveis que especifica".
RELATOR: Dep~tado LÚIZ MOREIRA
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9· (~ROJETO DE LEI N° 2.270/96 - do Sr. 1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
,9Valdomiro Fioravante - (PL 2.320/96, N° 370-A, de 1996 - do Poder Executivo • que
,'~pensado) - que "modifica o artigo 473 da "modifica o art. 207 da Constituição Federal"
/Consolidação das Leis do Trabalho, aprov;:lda (Autonomia das Universidades).
\pelo Decreto-lei nO 5.452, de 1° de ma!/) de
.11943". '

RELATOR: Deputado SANDRO MABEL COMISSÃO ESPECIAL
UNIÃO-CIVIL LIVRE

1'0- PROJETO DE LEI N° 2.273/96 • do Sr.
, Domingos., Dutra - que "dispõe sobre a
proibição de descontos na remuneraçao dos
trabalhadores • em transportes coletivos
urbanos e em trans~ortes rodoviários estadual '
e interestadual, e dá/outras providências".
RELATOR: Deputado OLAVO CALHEIROS

PAUTA N° 08/96

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Horário: 14h30
Local: Plenário 13, Anexo 11

11 -

12·

PROJETO DE LEI N° 2.290/96 - do Sr. Paulo
Paim - que "dispõe sobre a concessão de
abono especial para os trabalhadores, no valor
de um salário contratual, a ser pago no mês do
seu aniversário". ..
RELATOR: Deputado LlJCtANO CASTRO

PROJETO DE LEI N° 2.334/96 - do Sr. Paulo
Paim • que "revoga o artigo 62 da.
Consoliqação das Leis do Trabalho· ,CLT,
aprovada pelo Decreto-lei nO 5.452, de 1° de
maio de 1943".
RELATOR: ' Deputado JOSÉ CARLOS
ALELUIA

1 • PROJETO de Lei nO 1.151, de 1995 - da Sra.
Marta Suplicy - que "disciplina a união civil
entre pessoas do mesmo sexo e dá outras
providências".
CONVIDADO:
- Professor, Doutor e Padre Leonard M.
Martin, Diretor do 'Instituto Teológico (Pastoral
do Ceará).

COMISSÃO ESPECIAL
PLANOS DE'SAÚDE

PAUtA N° 02/96

11 • COMISSÕES TEMPORÁRIAS:

PEC 370·A/96 • AUTONOMIA DAS
UNIVERSIDADES·

PAUTA N° 01/~6

Horário: 14h30
Local: Plenário 11, Anexo 11

Instalação dos trabalhos e eleição do
Presidente e dos Vice-Presidentes

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Horário: t5h
Local: Ple:nário 7, Anexo 11

1· PROJETO DE Lei noli . 4.425, de 1994, que
"proibe a' exclusão de cobertura de despesas
com tratamento de determinadas doenças em
contratos que asseguram atendimento
médico-hospitalar pelas empresas privadas de
seguro saúde ou assemelhadas" e demais
propostas em traimitação nesta casa que
versam sobre "Planos e Seguros de Saúde".
Relator: Deputado: Pinheiro Landim.
CONVIDADO:
Dr. Ernani Mota, Assessor da Secretaria
Executiva do Ministério da Saúde.
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111- COMISSOES MISTAS:

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,,
ORÇAMENTOS PUBLlCOS E

FISC~IZAÇÃO

PAU T A N° 11/96

( 12° REUNIÃO OR'DINÃRIA)

Horário: 15:00 horas
local: Plenário 02, Anexo 11.

1 - Votação da seguinte Ata:
a) 11 a Reunião Ordinária, realizada em
10108/96;

2 - Apresentação, discussão e votação da
Mensagem na 09/96 "Autoriza o Poder
Executivo a abrir aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União, em favor do
Ministério de Minas e Energia, crédito
suplementar no valor de R$ 18.050.000,00,
para os fins que especifica."
RELATOR: Deputado CHICO VIGILANTE.
VOTO DO RELATOR: Favorável. nos termos
propostos no Projeto

A V I S O N° 14/96
I

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 14/10/96
Prazo.: 08 DIAS
Decurso: 02 DIA

1 - PL na 020/96-CN - que "abre ao Orçamento de
Investimento, em favor de diversas empresas
estatais, crédito suplementar até o limite de R$
2.199.864.176,00, para os fins que especifica."

2 - PL na 021/96-CN - que "autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Justiça do Trabalho, crédito
suplementar no valor de R$ 25.760.125,00,
para os fins que especifica."

3 - PL na 022196-CN - que "autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento. Fiscal da
União; em favor do Ministério das
Comunicações, crédito suplementar no valor
de R$ 89.394,00, para os fins que especifica."

4 - PL na 023/96-CN - que "abre ao 'Orçamento de
Investiment9, em favor de diversas empresas
estatais, crédito especial até o limite de R$
24.257.182,00, para os fins que especifica."

5 - PL na 024/96-CN - que "autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Aeronáutica,
crédito suplementar no valor de ,R$
169.901,00, para os fins que especifica."

NOTA:
AS EMENDAS SÓ SERÃO ACEITAS EM FORMULÁ
RIO PRÓPRIO DISPONfvEL NAS SECRETARIAS DAS
COMISSOES.
HORÁRIO: DE 09:00 As 12:00 E 14:00 As 18:00

Para obter informaç{jes sobre a tramitaçSo de
proposiçDes nas Comiss{jes, ligue para os
seguintes ramais:

CEDI/SINOPSE -------•••--••••-----------.--------- 6846 a 6B5O
DECOM/Coordenaç!o de ComissOes Permanentes ·-----·----6892

Serviço de ComissOes Especiais e Externas ········-7052
Serviço de CPls ••·-····.·-·························7055

, .

DEPARTAMENTO DE COMiSSÕES
.Edição: Núcleo de Apoióà Informática

Ramais.: 6876/877· ;.



COMISSÕES
DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

O Deputado NEY LOPES, Presidente da C0
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In
formática, fez a seguinte:

Sala das Reuniões, 11 de outubro de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.
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(Encerra-se a sessão às 18 horas e 4 minutôs.) Distribuição nR 10196

ATO DA MESA 'Em 14-10-96
ATO DA MESA NR 42, DE 1996 Ao Senhor Deputado ANTONIO JOAQUIM

ARAÚJO:
Dispõe sobre a transformação .dê 1. Projeto de Decreto Legislativo nll 297/96 -

cargos. da Comissão de Relações Exteriores - que ·aprova
A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso de o texto do Acordo-Ouadro sobre Cooperaçãoem

suas atribUições legais e considerando anecessida- .Aplicações Pacíficas de Ciência e Tecnologia Espa-
de de suprimento de pessoal na Secretaria de Con- ciais, celebrado entre o Govemo da República Fede-
trole Intemo, no Centro de Documentação e Informa-' rativa do Brasil e o Govemo da República Argentina,
ção e nos Departamentos de Rnanças e de Taqui- em Buenos Aires, em 9 de abril de 1994·.
grafia, Revisão e Redação, resolve: Ao Senhor Deputado CARLOS ALBERTO:

Art. 12 Ficam transformados cargos vagos das 2. Mensagem nll 455196 - do Poder Executivo
Categorias Funcionais de Analista Legislativo e de - que ·submete à apreciação do Congresso Nacio-
Técnico Legislativo, na forma do Anexo a este Ato. . nal o ato constante do Decreto de 16 de maio de

Art. 22 As despesas decorrentes da aplicação 1996, que renova a concessão da SIA Rádio Pelo-
do disposto neste Ato serão atendidas pelos recur- tense para explorar serviço de radiodifusão sonora
sos o'rçamentários próprios da Câmara dos Deputa- em onda média na cidade de Pelotas, Estado do Rio
dos. Grande do Sul·.

Art. 32 Este Ato entra em vigor.na data de sua Ao senhor Deputado CARLOS APOLlNÁRIO
publicação. 3. Mensagem n2 845194 - do Poder Executivo

Art. 42 Revogam-se as disposições em ,contrá- - que ·submete à consideração do Congresso Na-
rio. cional o ato constante da Portaria nll 736, de 27 de

setembro de 1994, que renova, por 10 (dez) anos, a
permissão outorgada à Rádio Cidade Estéreo Show
Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada na cidade de São José do Rio Preto, Estado de
São Paulo.

Ao Senhor Deputado EMANUEL FERNAN
DES:

4. Mensagem nll 743194 - do Poder Executivo
- que ·submete à consideração do Congresso Na
cionaLo ato constante da Portaria nll 604, de 17 de
agosto de 1994, que renova a permissão outorgada

. à Rádio FM Correio de João Pessoa Ltda. para ex
plorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada na cida
de de João Pessoa, Estado da Parafba·.

Ao Senhor Deputado EUR[PEDES MIRANDA:
5. Mensagem n2 583196 - do Poder Executivo

- que ·submete à apreciação do Congresso Nacio
nal o ato constante do Decreto de 24 de junho de
1996, que renova a concessão da Rádio Marabá
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Irar, Estado do Rio
Grande do Sul·.

Ao Senhor Deputado FLÁVIO DERZI:
6. Mensagem nll 1.154195 - do Poder Executi

vo - que ·submete à consideração do Congresso
Nacional o ato c(,nstante do Decreto de 11 de outu
bro de 1995, que renova a concessão da Rádio Clu-

SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO NOVA
(cargos vagos a transformar) (Cargos transformados)

NlI ANALISTA LEGISLATIVO NlI ANAUSTAL.BB A'IM)

7 - T6cn1ca legislativa 7 - Con1ador (CD-NS-
(CD-AL-011) 924)

TÉCNICO LEGlSLA11VO TÉCNICO LEGISLATIVO

10 - Ag.~ l.8gilllltlla 10 - .. de
(CD-AL-Om E1ad1m1çio. DiuIlçIo

-.SElIvi}lBdeAO dll8l1b (CD-AL-024)

4 - Ag. 5erviçc» l.8g1llatlvoa 6 - Operador de
(CD-AL-017) Audiovisual (CD-AL-

Área:. SelvIços de AIqll'teIu- 022)
ra e EngenharIB

2 - Adjunto Parlamentar 7 -Aas..... Admln...
(CD-AL-020) tratlvo (CD-AL-026)

Área: Secretaria

7 - Adjooto P8rIamentar
(CD-AL-020)

Área: Secretaria
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be de ltaúna S.A. para explorar serviço de radiodifu- são sonora em onda média na cidade de Aquidaua-
são sonora em onda média na cidade de Itaúna, Es- na, Estado do Mato Grosso do Sul".
tado de Minas Gerais·. Ao Senhor Deputado PEDRO IRUJO:

Ao Senhor Deputado INÁCIO ARRUDA: 13. Mensagem rf 582196 - do Poder Executivo -
7. Mensagem nlZ 466196 - do Poder Executivo que ·submete à apreciação do Congresso Nacional o

- que ·submete à apreciação do Congresso Nacio- 'ato constante do Decreto de 21 de junho de 1996, que
nal o ato constante do Decreto de 16 de maio de declara perempta a concessão outorgada à Brumado
1996, que renova a concessão da Rádio Cristal Raclodufusão Sertaneja Uda. para explorar serviço de
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora radiodifusão sonora em onda méda na cidade de Bru-
em onda média na cidade de Quixeramobim, Estado mado, Estado da Bahia·.
do Ceará·. Ao Senhor Deputado ROBERTO VALADÃO:

Ao Senhor Deputado JOÃO·IENSEN: 14. Mensagem nlZ 1.047/94 - do Poder Executi-
Mensagem nlZ 585/96 - do Poder Executivo - vo - que ·submete à consideração do Congresso

que ·submete à apreciação do Congresso Nacional Nacional o ato constante da Portaria tilZ 823, de 7 de
o ato constante do Decreto de 18 de junho de 1996, novembro de 1994, que renova a permissão outor-
que renova a concessão da Rádio ltar Ltda. para ex- gada à Rádio Veneza para explorar, sem direito de
piorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé- exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
dia na cidade de Guarba, Estado do Rio Grande do freqüência modulada na cidade de Recife, Estado de
Sul·. Pernambuco".

Ao Senhor Deputado KOYU IHA: Ao Senhor Deputado SALVADOR ZIMBALDI:
9. Mensagem nlZ 712/94 - do Poder Executivo 15. Mensagem nlZ 456196 - do Poder Executivo

- que "submete à apreciação do Congresso Nacio- - que "submete à apreciação do Congresso Nacio-
nal o ato constante da Portaria nlZ 599, de 15 de nal o ato constante do Decreto de 16 de maio de
agosto de 1993, que renova a permissão outorgada 1996, que renova a concessão da Fundação São Vi-
à Rádio Sociedade Oeste Catarinense Ltda. para ex- cente de Paulo para explorar serviço de radiodifusão
piorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra- sonora em onda média na cidade de Araucária, Es-
diodifusão sonora em freqüência modulada na cida- tado do Paraná".
de de Chapecó, Estado de Santa Catarina". Ao Senhor Deputado VIC PIRES FRANCO:

Ao Senhor Deputado LAPROVITA VIEIRA: 16. Mensagem rf 780194 - do Poder Executivo -
10. Mensagem nlZ 382/92 - do Poder Executivo que "submete à apreciação do Congresso NaciOnal o

- que ·submete à apreciação do Congresso Nacio- ato constante da Portaria nlZ 656, de 5 de setembro de
nal o ato constante do decreto que renova a conces- 1994, que renova, por mais 10 (dez) anos, a permis-
são outorgada à Rádio Auriverde de Pitanga Ltda. são outorgada à Rádio Guarany de Sentarém Uda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
onda média na cidade de Pitanga, Estado do Para- radiodifusão sonora em freqüência modulada na cida-
ná·. de de santarém, Estado do Pará·.

Ao Senhor Deputado LUIZ PIAUHYLlNO: Ao Senhor Deputado WAGNER ROSSI:
11. Mensagem rf 576196 - do Poder Executivo - 17. Mensagem nlZ 454192 - do Poder Executivo

que ·submete à apreciação do Congresso Nacio- - que ·submete à apreciação do Congresso Nacional
nal o ato constante do Decreto de 16 de maio de o ato constante do decreto que renova a outorga de-
1996, que declara perempta a concessão outor- ferida à Sociedade Rádio Continental Ltda. para ex-
gada da Rádio Difusora Vale do Rio Una Uda. para piorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
executar serviço de radiodifusão sonora em onda mé- na cidade de Coronel Freitas, Estado de santa Cata-
da na cidade de São Bento do Una, Estado de Per- rina".
nambuco". Ao Senhor Deputado WELlNTON FAGUNDES:

Ao Senhor Deputado PAULO CORDEIRO: 18. Mensagem rf 465196 - do Poder Executivo-
12. Mensagem nlZ 718196 - do Poder Executivo que "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato

- que ·submete à apreciação do Congresso Nacio- conslante do Decreto de 16 de maio de 1996, que renova
nal o ato constante do Decreto de 29 de julho de a concessão da. Rádo Difusora Aquidauana L.tda. para ex-
1996, que renova a concessão da Rádio Difusora de piorar serviço de radiodifusão sonora em onda méãa na
Aquidauana Ltda. para explorar serviço de radiodifu- cidade de Aquiduana, Estado do Mato Grosso do

Sul".Maria Ivone do Espfrlto santo, Secretária.



Redistribuição nSl 4196

Em 14-10-96
Ao Senhor Deputado PAULO BORNHAUSEN:
Mensagem nll 337/92 - do Poder Executivo

que "submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria fV! 80, de 22 de junho de
1992, que renova permissão da Rádio Transoeste
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Joaçaba, Es
tado de Santa Catarina".Marla Ivone do Espírito
Santo, Secretária.

Em 14-10-96
Ao Deputado ALDO REBELO
Projeto de Lei nSl 5-A/95 - do Sr. Adylson Motta

- que "determina a obrigatoriedade de os hospitais
de grande porte contarem com cirurgiões-dentistas
em seus corpos clínicos".

Ao Deputado FERNANDO TORRES
Projeto de Lei nll 1.398-A/95 - do Senado Fe

deral (PLS nll 183/95) - que "altera a Lei nll 8.443,
de 16 de julho de 1992, que dispõe sobre a Lei Or
gânica do Tribunal de Contas da União e dá outras
providências".

Ao Deputado FIRMO DE CASTRO
Projeto de Lei nll 1.854-A/96 - do Sr. Paulo Ro

cha - que "altera dispositivos da Lei nll 8.167, de 16
janeiro de 1991, que dispõe sobre condições opera
cionais dos Fundos de Investimentos Regionais".
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COMISSÃO DE fiNANÇAS E TRIBUTAÇÃO Sala da Comissão, 14 de outubro de 1996. -

O Deputado DELFIM NETTO, Presidente da Maria Unda Magalhães, Secretária.
Comissão de Finanças e Tributação, fez a seguinte: REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

Distribuição n
Sl

34196 COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

O Deputado NEY LOPES, Presidente da Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e in
formática, fez a seguinte:



MESA ---~-------------t

. (Biênio.1995/96)

Presidente:
LUís EDUARDO - PFL-BA

111 Vice-Presidente:
RONALDO PERIM - PMDB-MG

2!1 Vice-Presidente:
BETO MANSUR - PPB-SP

111 secretário:
WILSON CAMPOS - PSDB-PE
2!1 secretário:
LEOPOLDO BESSONE - PTB-MG
311 secretário:
BENEDITO DOMINGOS - PPB-DF
411 secretário:
JOÃo HENRIQUE - PMDB-PI

Suplentes de secretário:
1t ROBSON TUMA - PSL-SP

2!1 VANESSA FELlPPE - PSDB-RJ

31 LUIZ PIAUHYLlNO - PSDB-PE

41 WILSON BRAGA - PDT-PB

Bloco (PUDB, PSD, PSlo PSC)
Líder: MICHEL TEMER

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS
BLOCO PARLAMENTAR

(PFUPTB)
Líder: INOCÊNCIO OLIVEIRA

José Múcio Monteiro
Maluly Netto

Marilu Guimarães
Ney Lopes

Osório Adriano
Osvaldo Biolchi

Paes Landim
Paulo Bornhausen

Paulo Cordeiro
Paulo Lima

Rubem Medina
Theodorico Ferraço

Vicente cascione
Vilmar Rocha

Werner Wanderer

PDT
Lkler: MATHEUS SCHMIDT

G10vanni Queiroz
carlos cardinal

Vicente André

Welson Gasparinl
SRvio Torres

Marconl Perlllo
Roberto Santos

Sebastião Madeira
Luiz Plauhyllno
Nelson Bomler

Salvador 21mbaldl
Ayrton Xerez

AntOnio FeljAo

Marcelo Déda
Miguel Rosseto
Paulo Bernardo

Paulo Rocha
Pedro Wilson

Waidomiro Fioravante

Alexandre cardoso

PCdoB
Líder: SÉRGIO MIRANDA

PSB
UdeI': FERNANDO LYRA

Vlce-Lkleres:
SRvio Abreu (1 2 Vice)
Euripides Miranda
Serahn Venzon
Severiano Alves

PSDB
Líder: JOSÉ ANfBAL

PT
Uder: SANDRA STARLlNG

VIce-LKleres:
Nilmárlo Miranda (1 2 Vice)
Chico Vigilante
Conceição Tavares
Domingos Dutra
Humberto Costa
Jaques Wagner
Luciano Zica

Vlce-LKleres:
Ubiratan Aguiar (12 Vice)
Carlos Mosconi
Adroaldo Streck
Luiz Fernando
Luciano Castro
Rornmel Feijó
José Thomaz NonO
AntOnio Aureliano
Ceci Cunha
Zulaiê Cobra

Vlce-Uderes:
Ubaldlnho Júnior

José Luiz Clerot
Jurandyr Paixão

MariaEMra
Marisa Serrano

Pedro Novais
Pinheiro Landim

Roberto Valadão
Rubens Cosac

Simara Ellery
Valdir Golatto

Vlce-Uderes:
Geddel Vieira Urna (12 Vice)
Confúclo Moura
Darcfsio Perondi
EdinhoBez
Edinho Araújo
Elias Abrahão
Eliseu Padilha
Euler Ribeiro
Fernando Diniz
Henrique Eduardo Alves

Bloco (PPB/PL)
Líder: ODELMO lEÃO

Vlce-Uderes:
Pedrinho Abrão (1 2 Vice)
José Carlos Aleluia
Abelaldo Lup/on
Albérico Cordeiro
Álvaro Gaudênclo Neto
AntOnio dos santos
-Aracely de Paula
Benedito de Ura
César Bandeira
Efraim Morais
EHseuMoura
Heráclito Fortes
Hilário Coimbra
Hugo Rodrigues da Cunha
José Santana de Vasconcellos
JalrSoares

Inácio Arruda

Vice-Líderes:
Elton Rohnelt (1 2 Vice)
Sandro Mabel
Rodrigues Palma

Vlce-Lfderes:
Gerson Peres (1 2 Vice)
Arnaldo Faria de Sá
Basilio Villani
Edson Queiroz
Silvemani Santos
Ibrahim Abi-Ackel
Laprovita Vieira
Wigberto Tartuce
Roberto Balestra
Valdomiro Meger
Augusto Nardes
Carlos camurça

Eraldo Trindade
Hugo Biehl

Jotran Frejat
Severino Cavalcanti

Ricardo Izar
Valdenor Guedes

Wagner Salusfiano
Alcione Athayde

Luiz Buaiz
Eujácio Simões

Valdemar Costa Neto
Darci Coelho

Vlce-Lkleres:
Aldo Rebelo
Aldo Arantes

PARÁGRAFO 42, ART. 911 RI
PPS
PV

LIDERANÇA DO GOVERNO
Lider: BENITO GAMA

AntOnio Carlos Pannunzfo
Paudemey Avelino



2 vaga

Sérgio Arouca

Aldo Arantes

Ubaldino Júnior

Giovanni Queiroz
1 vaga

Cunha Bueno
Gerson Peres

José Lourenço
Renato Johnsson
Salatlel Carvalho
Sllvernani santos

VadãoGomes
Valdenor Guedes
Wigberto Tartuce

Ayres da Cunha
César Bandeira
Heráciito Fortes

José Rocha
Leur Lomanto

Luciano Pizzatto
Maurfcio Najar
Mauro Fecury

Medonça Filho
Odfilo Balblnottl

Philemon Rodrigues
Rodrigues Palma

Vilmar Rocha

Aloysio Nunes
AntOnio Br~1

Henrique Eduardo Alves
Laire Rosado
MarçaJ Filho

Marquinho Chedid
Nan Souza

zaire Rezende

PPS

PSB

PCdoB

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PMDBJPSOIPSL/PSC)

Bosco França (PMN)
Cartos Apolinárlo
Cássio Cunha Lima
Edinho Aralljo
Geddel Vieira Lima
Hélio Rosas
João Almeida
Pedro lrujo
Roberto Valadão
Wagner Rossi

Attonso Camargo
Antonio Joaquim Araajo
Arolde de Oliveira
João Iensen
José Jorge
José Mendonça Bezerra
luiz Moreira
Maluly Netto
Ney Lopes
Paulo Bornhausen
Paulo Cordeiro
Paulo Heslander
1 vaga

Corauci Sobrinho
Edson Queiroz
Rávlo Derzi
JoséJanene
Laprovlta Vieira
Pauderney Aveilno
Roberto Campos
Wagner salustlano
Welinton Fagundes

Augusto carvalho

Beto LéUs

Gerváslo Oliveira (PSB)

PMN

Ivo Mainardi (PMOB) 1 vaga

secretárloa: MoIzés LobO da Cunha
Local: 41 e 51 - 9h - Plenário 114-81. das Lid.
Telefones: 69781697916981

COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁnCA

Presidente: Ney Lopes (PFL)
12 VIce-Presidente: Luiz Moreira (PFL)
22 Vice·Presldente: carloS Apolinárlo (PMOB)
32 VIce·Presidente: Wagner salustlano (PPB)

TItu.... SUplentes

Bloco (PFLlPTB)

Amon Bezerra
cartos Mosconi

João Leão
SyIvlo Lopes

4 vagas

Airton Dipp

Fernando Ferro
João Coser

José Pimentel
Padre Roque
Paulo Rocha

EuJácio Simões
Fetter Jllnior

Francisco Rodrigues
João Ribeiro

José Janene
Valdomiro Meger

Osvaldo Reis
2 vagas

Albérico Cordeiro
Antonio Ueno

Benedito de Ura
Célia Mendes

Chico da Princesa
Jonival Lucas

José Múcio Monteiro
Lael Varella

Maria Valadão
Osvaldo Coelho

saulo Queiroz
Vilson santini

PT

PDr

PSDB

Bloco (PPBlPL)

Cartos cardinal

Adão Pretto
Alcides Modesto
Domingos Dutra
José Frltseh
Waldomiro Fioravante

Adelson Ribeiro
Antonio Aureliano
Ezrdio Pinheiro
Narcio Rodrigues
Odnio Balbinott
Olávlo Rocha
Oswaldo Soler
1 vaga

Anivaldo Vale
Augustinho Freitas
Augusto Narcles
Cleonâncio Fonseca
Oilceu Sperafico
Hugo Biehl
Nelson Meurer
Roberto Balestra
Silvernani santos

Bloco (PMDBJPSD/PSL/PSC)

Adelson saJvador Oarcfslo Perondi
Armando Costa OUso Speraflco
Laire Rosado Roberto GoIcJoni
MarçaJ Filho Valdir Colatto
Maurl Sérgio Pedro IruJo
Odacir Klein WHson Branco
Roberto Paulino 5 vagas
Silas Brasileiro
Tetê Bezerra
Valdir Colatto

'Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Cartos Melles
Felix Mendonça
Hugo Rodrigues da Cunha
Jaime Fernandes
José Borba
José Rocha
Júlio César
Nelson Marquezelll
Roberto Pessoa
Ronivon santiago

Bloco (PFLlPTB)

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA luiz Durão
E pOLínCA RURAL 1 vaga

Presidente: Felix Mendonça (PTB)
12 VICe-Presidente: Odnlo Balblnottl (PTB)
22 VIce-Presidente: Dilceu Speratico (PPB)
32 Vice-Presidente: Tetê Bezerra (PMDB)

Titulares SuplenteS



Aroldo Cedraz
Laura Carneiro
Undberg Farias
luciano Plzzatto
Maria ValadAo
Vilson Santlnl

José luiz C1erot Roberto Valadão
Nestor Duarte Rubens Cosae
Robson Tuma 2 vagas
Udson Bandeira

Bloco (PPBlPL)

Adhemar de Barros Filho Álvaro Valle
Adylson Motta Augusto Farias
A1zira Ewerton Bonifácio de Andrada
Ge~n Peres carlos Camurça
Ib~~lrn Abl-Ackel Jair Bolsonaro
Jair Siqueira Jorge Wilson
Jarbas Lima José Egydio
José Rezende Lufs Barbosa
Prisco VIana Talvane Albuquerque
1, vaga Welinton Fagundes

PSOB

A1mino Affonso Ademir Lucas
Danllo de Castro Ayrton Xerez
Edson Silva Celso Russomanno
Man:onl Parlllo Franco Montoro
Niclas Ribeiro lldemar Kussler
Vicente Arruda Roberto Rocha
Welson Gasparlnl salvador ZimbaIdi
Zula/ê Cobra Vanessa Fellppe

PT

José Genofno Domingos Dutra
Luiz Mainardi Haroldo sabóia
Marcelo Déda José Fortunatl
Mliton Mendes Nilmário Miranda
MiitonTemer Paulo Delgado

POT

Coriolano Sales Matheus Schmidt
f:nio Baccl Severiano Alves
SIMoAbreu WoIney Queiroz

PSB

Alexandre cardoso Nilson Gibson
PCdoB

Aldo Arantes 1 vaga

Secretário: Sérgio Sampaio Contrelras de Almeida
Local: terça-feira, quarta-feira e quinta-feira- 10h- Plenário, Sala 1.
Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Gllney Viana (PT)
12 Vice-Presidente: Ivan Valente (PT)
22 Vice-Presidente: Luciano Plzzatto (PFL)
32 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PSDB)

TItu.... Supl.ntes

Bloco (PFLlPTB)
Álvaro Gaudêncio Neto

Ciro Nogueira
Elfslo Curvo

José Carlos Vieira
Osmir Lima

sarney Filho

Alberico Filho
Barbosa Neto

Djalma de Almeida César
Elias Abrahão

Fernando Dlnlz
Pedro Novais

Átila Lins
Cláudio cajado

Ellseu Moura
Jair SOares

JalroAzi
JI1I1o Cásar

Magno Bacelar
Maluly Netto

Moisés Upnik
PhIIemon Rodrigues

RalmunOO santos
Ricardo Barros

Theodorlco Ferraço

Bloco (PMOBIPSD/PSLIPSC)

Aloysio Nunes Ferreira
AryKara
De Velasco
Gilvan Freire
lvandro Cunha Lima

JoAoNatal

PSDB

Carlos Alb~rto AntOnio carlos Pannuzio
Domingos Leonelli Adroaldo Streck
Koyu lha Arthur Virglllo
José de Abreu Emanuel Fernandes
Luiz Piauhyllno Itamar Serpa
Roberto Rocha Márcia Marinho
Roberto santos Marconl Perillo
Salvador Zimbaldi Nelson Marchezan
Vie Pires Franco (PFL) Niclas Ribeiro

PT

Jaques Wagner Esther Grossl
Jorge Wilson (PPB) Ivan Valente
Pinheiro Landim (PMDB) José Genofno
Ricardo Izar (PPB) Tildén santiago
Sandra Starling 1 vaga

POT

Euripedes Miranda FernandO Lopes
Leonel Pavan Seraflm Venzon
Wolney Queiroz 1 vaga

PSB

Sérgio Guerra JoAoColaço

AntOnio dos santos
Benedito de Ura
Ciro Nogueira
ElfsioCurvo
Jairo Carneiro
Paes landim
Raul Belém
Régis de Oliveira
Roberto Magalhães
Rodrigues Palma
Roland Lavlgne
Vicente Casclone
Vilmar Rocha'

PCdoB

Inácio Arruda Jandira Feghall

Secretária: Maria lvone do Espfrito Santo
Local: quarta-feira - 10h - Plenário, sala 14--A
Telefones: 318-6908 a 6910

COMISSÃO DE CONS11TUI,ÇÃO
E JUSnçA E DE REDAÇAO

Presidente: Aloyiso Nunes Ferreira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Vicente casclone (PTB)
22 Vice-Presldente: Nestor Duarte (PMDB)
32 Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)

TItu.... Suplentes

Bloco (PFLIPTB)



Bloco (PMDBIP8DjPSUPSC)

PV

Fernando Gabelra Fernando Ferro (PT)

secretário: Aurenlllon Araruna de Almeida
Local: quarta-feira-1Oh - 8aIa 3 Anexo li. Plenário 13.
Telefones: 318-6930 a 6935

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
Presidente: Elias Murad (PSOB)
111 Vice-Presidente: AntOnio Feijão (PSOB)
2!1 VIce-Presidente: Francisco Rodrigues (PPB)
311 VIce-Presidente: Paulo Delgado (PT)

TItu..... Suplentes

Bloco (pf1.I1tTB)

Bloco (PMDBlPSDlPSLJPSC)

Bloco (PMDBlPSDlPSLlPSC)

Edison Andrino Armando AbINo
Henrique Eduardo Alves carlos Nelson
Nan SOuza lvandro Cunha uma
Simara E1lery José Aldeml
Wilson C1gnachl Marlsa serrano

Bloco (pPBJPL)

Adão Pretto
Luciano Zica

1 vaga

Sé~camelro

Suplen1H

Davi Alves Silva
Eraldo Trindade

Prisco Viana
Ricardo Izar
Sérgio Naya

CecI Cunha
L80nldas Cristlno

Mário Negromonte
1 vaga

Celso Russomamo
Rrmo de castro

Nelson Otoch
1 vaga

JI1IIo Redecker
Roberto Jefferson (PTB)

1 vaga_

Aracely de Paula
JoAoMaia

José Mendonça Bezerra
PauloLina
Raul Belém

1 vaga

PT

PSB

PDT

PSDB

PSDB

Bloco (PFUPTB)

Ricardo Izar

Airton Dlpp (POT)
Albérico Cordeiro
César Bandeira
EHseu Moura
Murllo Pinheiro
Rogério Silva

Márcia Cibilis Viana

Valdenor Guedes
WIlson Leite Passos
1 vaga

cartos Airton
cartos da Carbrás
Felipe Mendes
Francisco Rodrigues
João Mendes

AntOnio carlos Pannuzio
B.Sá
João Leão
Zé Gerardo

José Genofno
Paulo Delgado

AntOnio Feijão
Elias Murad
JoséAnlbal
Rommel Feijó

PCdoB

Haroldo Lima Aldo Rebelo

Secretário: Tércio Mendonça Vllar.
Local: quarta-feira - 9h - Plenário sala 19

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: Femando ZUppo (POT)
111 VIce-Presidente: Airton Oipp (POT)
211 VIce-Presidente: João Leão (PSOS)
311 Vice-Presidente: carlos Airton (PPB)

TItu....

Euler Ribeiro
Marcos Lima
Valdir Colatto

2 vagas

Abelardo Luplon
carlos Magno

JI1IIo César
Maluly Netto

Maria Valadão
Paulo H8slander

Gerváslo Oliveira

seraflm Venzon

AnaJ6iia
José Machado

AécloNeves
Narcio Rodrigues

Salomão Cruz
Zulaiê Cobra

Elton Rohnelt
JoséPrlante

Marquinho Chedld
Pinheiro Landim

1 vaga

Alceste Almeida
AIcione Athayde

Ináclo Arruda
Pedro Wilson (PT)

Valdemar Costa Neto

PT

PDT

PSB

PSDB

Átila Uns
Luclano Plzzatto
Moisés Upnlk
Rogério SIlva
VlmarRocha
Wemer Wanderer

SérgIo Carneiro

Elcpedlto Jl1n1or
Socorro Gomes (PC do B)
TlIden santiago (PT)
Valdenor Guedes
Wlbberto Tartuce

Bloco (PPBlPL)

AryKara
João Thomé Mestrlnho
José P1notli
Marcelo Barblerl
Noel de Oliveira

Raquel capiberibe

Albérico Filho
Chlcão Brrgldo
Emerson Olavo Pires
Remi Trinta
Wlson Branco

GRneyVlana
Ivan Valente

Celso RUSllOmaMO
Jorge Anders
PImentel Gomes
Vanessa Fellppe

Bloco (PP8IPL) PT
Francisco Rodrigues
Jair Bolsonaro

Anivaldo Vale João Paulo
Augusto Nardes Nedson MicheleU

Alcldes Modesto
José Augusto



Anibal Gomes
Jurandyr Paixão
Marcelo Teixeira
Max Rosenmann
Nair Xavier Lobo

Sandro Mabel

Affonso Camargo
Arolde de Oliveira

Carlos Melles
Hugo Rodrigues da Cunha

Jaime Martins
José Coimbra

Waldomiro Fioravante (PT)
1 vaga

José Múclo Monteiro
Uma Netto
Luiz Braga
Magno Bacelar
Paulo Bauer
Roberto Fontes
Rubem Medina
sameyFllho

BIoco(PMD~SD~SUPSC)

Antonio do Valle
Dilso Speraflco
Elton Rohnelt
José Prlante
Orclno Gonçalves
Paulo Ritzel

COMI~SÃO DE ECO~OMIA,
INDUSTRIA -E COMERCIO

Presidente: José Priante (PMDB)
111 VIce-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)
2R Vice-Presidente: Luiz Carios Hauly (PSDB)
3R VIce-Presidente: Paulo Bauer (PFL)

Tftul..... Sup~ntell

Bloco(PF~B)

1 vaga

Edson ezequiel

Antonio Geraldo
Célia Mendes
Costa Ferreira

João Mala
Luiz Braga

VIcente CascIone

PDT

PCdoB

Fernando ZUppo

Femando Gomes (PTB)

SJPart.

Emanuel Fernandes 1 vaga

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Local: terça-feira, quarta-feira e quinta-feira - 10h - Plenário 14.
Telefone: 318-7071

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Hélio Bicudo (PT)
111 Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
2" Vice-Presidente: Fernando Lopes (PDT)

Tftu~.. Sup~n~

Bloco (PFLlPTB)

José Qulos Coutinho
Laura carneiro
Marilu Guimarães
Paulo Bomhausen
VlmarRocha
1 vaga

BIoco(PMD~D~SUPSC) Bloco (PPB~L)

De Velasco
ElcIone Barballo
Roberto Valadão
SlIas Brasileiro
1 vaga

Bloco (PP~L)

Agnaldo Timóteo
Anlvaldo Vale

3 vagas

PSDB

Gilvan Freire
4 vagas

Francisco Silva
Jair SIqueira

3 vagas

Cunha Uma
Francisco Horta
João Pizzolattl
João Ribeiro
Renato Johnsson
Ricardo Rlque

Antonio Balhmann
Luiz Carlos Hauly
Luiz Femando
Salomão Cruz
Vlttorio Medioli

PSDB

ArI Magalhães
Carlos da Carbrás

Fetter Júnior
Herculano Anghlnettl

Hugo B1ehl
Laprovlta Vieira

Antonio Aureliano
Koyu lha

Nelson Otoch
Veda Cruslus

1 vaga

PCdoB
Júlio Redecker Paudemey Avelino

secretário (a): Anamella Ribeiro Correia de Araujo
Local: quarta-feira - 10h - Plenário 112 - BI. das Lid.
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Moacyr Andrade (PPB)
1R Vice-Presidente: Álvaro Valle (PL)
2R VIce-Presidente: Mauricio Requião (PMDB)
3R VIce-Presidente: Marllu Guimarães (PFL)

F1avloAms Fernando Gabelra
Nllmárlo Miranda (PT) 3 'vagas
Sebastião Madeira
Tuga Mgerami

PT

Helio Bicudo Domingos Dutra
Pedro Wilson " Marta Supllcy

PDT

Fernando Lopes Eurfpedes Miranda

PSB

lIbaldino Junior Femando Lyra

PCdoB

Aldo Rebelo Agnelo Queiroz

Secretária: Terezinha de lisieux Franco Miranda
Local: sala 8 - Anexo 11
Telefone: 318-6887

João"Fassarella
José Machado
severino Cavalcanti (PPB)

Edson Ezequiel

Ricardo Heráclio

PT

Celso Daniel
Luiz Mainardi

Maria da Conceição Tavares
PDT

Femando Zuppo
PSB

Gonzaga Patriota



Bloco (PMDBlPSDJPSLIPSC)

Djalma de Almeida César Emerson Olavo Pires
MarIa EMra José Luiz Clerot
Marlsa Serrano Rita camata
Marquklho Chedld Zé Gomes da Rocha
Maurtclo RequlAo 1 vaga

Bloco (PPBJPL)

Adelson Ribeiro
Alexandre santos

Cipriano Correia
Oanllo de castro

Edson Silva
Luiz Fernando
Paulo Mourão

AntOnio Jorge
Cunha Lima

Eujácio Slmães
Herculano AnghinetU

4 vagas

Bloco (PMDBlPSDJPSLlPSC)

carlos Apollnárlo
Hélio Rosas

7 vagas

Bloco (PPáJpL)

PSDB

Bonifácio de Andrada
Eraldo Trindade
João Mendes
José Egydlo
Márcio Reinaldo Moreira
Osvaldo Reis
Pedro Correa
Valdemar Costa Neto

Anibal Gomes
Conrocio Moura
Eudoro Pedrosa
Fernando Oiniz
Marcelo Barbierl
Mário Martlns
Michel Temer
PedroYves
Zé Gomes da Rocha

Arnaldo Madeira
Amon Bezerra
Arlhur VirglHo
Candinho Matos
Jayme santana
Nelson Bornler
1 vaga

Luciano castro
OSmênlo Pereira

Roberto santos
Silvio Torres

Jairo carneiro
José Jorge

Lklia Qulnan
PaesLanclm

Ronlvon santiago
Vic Pires Franco

Agnaldo Timóteo
C1eonênclo Fonseca

Expedito Júnior
José Unhares

luiz Buaiz

PT

PSOS

Bloco (PFLIPTB)

Álvaro Valle
DoIores Nunes
Eurico Miranda
MárIo de Oliveira
Moecyr Andrade

Alexandre santos
FllivloAms
Itamar Serpa
Ubiratan Aguiar

Costa Ferreira
Marllu Guimarães
Osvaldo BioIchI
Osvaldo Coelho
PauloLiTla
1 vaga

TItuWea

Esther Grossl
Padre Roque
PedroWl8on

Severlano Alves
PDT

João Fassarella
Maria Laura

Teima de Souza

luiz Durão

PT

AnaJúIIa
Arlindo Chinaglla
Eduardo Jorge
NUrnário Miranda

Augusto cal'V/ilho
Chico Vigilante

Miguel Rossetto
Paulo Bernardo

Cldll'lha campos
José Mauricio

BetoLélls

Adauto Pereira
Efraim Morais

Hugo Lag(anha
Joio MellAo.Neto

José Lourenço (PPB)

PDT·

~CdoB

PSB

Augusto Viveiros
Benito Gama
José Carlos VIeIra
Manoel castro
MussaDemes

'Gióvanf Queiroz
1 vaga

~ "',

Sérgio Miranda 1 vaga

secretário: Jorge Henrique Cartaxo
Local': quiÍlta~feIra -1011 - Plenário 9, sala 961
Telefone: 318-6888

COMISSÃO DE' FlNAN.c;~S E TRIBUTAÇÃO
Presld9l1te:qelflm Netto (PP8)
1R Vice-P~ElSldente:FràncisOO Obmeues (PPB)
2R Vice-Presidente: Augusto Vrveiros (PFL) .
3Q Vice-Presidente: Edlnhp ~~ (P,MOI;i)

TItuI8res Suplentu .

Bloco (PFLlPTB)

, José carlos 8aboIa

Antonio dos santos
Antonio Geraldo .

carlos Magno
JoIé carlos Aleluia

JoséTude
Uma Netto

MussaDemes
Ney Lopes

086rI0 AdrIano
Paulo Heslander
Urslclno Quiroz3 vagas

PSB

Ricardo Gomyde Undberg Farias (PCdoB)

Secretária: Célia Maria de OI~lra

Local: quarta-feira -1011'
Telefones: 318-69OO1690517011n012

.COMISSÃO DE FlSCAUZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Jaime Martins (PFL)
1R VIce-Pr88klente: Werner Wanderer (PFL)
2' VIce-Pr88kIente: Amon Bezerra (PSOB)
3' Vice-Pr88kIente: Arlindo Chlnaglla (PT)

TItU.... Sup......

Bloco (PFUPTB)

Álvaro Gaudêncio Neto
Bet/nho Rosado
Heráclito Fortes
Jakne Martins
José C8r1os CoutInho
Maurrclo Najar
Werner Wanderer
Joio MagaIhies



Adylson Motta
Cunha Lima

Edison Andrino
Hilarlo Coimbra
Moreira Franco
Robson Tuma

,1 vaga

Airton Dipp

Alberto Silva
EdinhoBez

Elton Rohnelt
Simara Ellery

1 vaga

Paulo FeiJó
salomão Cruz

Vlttor.lo Meddioli
. 1 vaga

Aroldo Cedraz
Benito Gama

Paulo'Gouvêa
Régls de Oliveira
'Roberto Fontes

1vaga

Haroldo sabóia
José Borba (PTB)

Milton Mendes

A1ceste Almeida
AugusUnho Freitas

Edson Queiroz
Roberto Campos

1 vaga

PT

PSB

POT

PSOB

Bloco (PPBI1lL)

. '

Bloco (PR-IP"fB)

Bloco (PMOBIPSOl1lSL/PSC)

Bloco (PPBlPL)

AntOnio Ueno
Aracely de Paula
Átila Lins
Hilário CoImbra
Leur làmanto
Theodorico Ferraço

Cunha Bueno
Herculano Anghlnettl

Adroaldo Streck
AntOnio Feijão
JoSé Chaves
Sylvio Lopes

JoSé MaurIcio

Carlos Camurca
Fausto ~artello

Jorge Tadeu Mudalen
Romel Anlzlo
SalaUel Carvalho

Haroldo Lima
Marcos Lima
Oscar Gordoni
PauloTdan
Ulysses Gaboardi

Chico Ferramenta
Fernando Ferro
'Luciano Zica

Moisés L1pnik Murllo Pinheiro
Osmir Lima Paulo Bornhausen
Sérgio Barcellos Werner Wanderer

Bloco (PMOBIPSOl1lSL/PSC)

1 vaga

Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: quarta-feira - 10h - Plenário sala 15-B .
Telefones: 318-694416946

, ~OMISSÃº.,I:)E RELAÇÕES EXTeRIORES.
Presidente: Átila Lins (PFL)
12 VIce-Presidente: Aracely de Paúlá (PFl)
22 VIce-Presidente: Herculano Anghlnettl (PPB)
32 VIce-Presidente: Renan KurtZ ,<~D"t> ' .

Titulares : ~~plentes

,Genésio Bernardino
Luiz Henrique
,Nair xavier Lobo
Paes de Andrade
Ushitaro Kamia

Abelardo Luplon
Elfsio Curvo

Hllár.lo CoImbra

Suplentes

Lima Netto
Mauro Lopes

Roberto Magalhães
Rogério Silva

Wilson Cunha

Bloco (PFLn»TB)

Efralin Morais'
Ellseu Resende
JoSé Santana de Vasconcelos

Osório Adriano
Roberto Brant (PSDB)
saulo Queiroz
Sérgio Naya
Silvio Torres (PSDB)

Bloco (PMOBlPSOl1lSLJPSC)

AntOnio do Valle
Odacir Klein
Paulo Rltzel

Pinheiro Landln
4 vagas

Edlnho Bez
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Hermes Parcianello
Homero Oguido
Jurandyr Paixão
Max Rosenmann
Pedro Novais

COMISSÃO DE MINAS EENÉRGIA
Presidente: Romel Anizlo (PPS) ,
12 VIce-Presidente: CarloS CàniurÇa (PPB)
22 Vice-Presidente: Paulo Tdan (PMDB)
32 Vice-Presidente: OBmIr.Lima (PFL)

Titulares

Bloco (PPBlPL)

ArI Magalhães Anivaldo Vale
BasOlo Vlllanl Flávio Derzi
Delfim Netto Francisco Horta
EUJácio Simões João Pizzolattl
FetterUúnlor Laprovita Vieira
Osmar Leitão Nelson Meurer
VadãoGomes Valdomiro Meger

PSOB

Ayrton Xerez Alexandre santos
Fernando Torres Arnaldo Madeira
Armo de Castro Jorge Anders
Nelson Marchezan Luiz Carlos Hauly
Paulo Mourão Nelson Bomler
Veda Cruslus Vicente Arruda '

PT

Celso Daniel Luiz,Gushiken
JoSé FortunaU Marcelo Déda
Maria da Conceição Tavares ' Milton Temer '
Paulo Bernardo Nedson MicheleU .

POT

Fernando Lopes Coriolano sales
FernandO Ribas Caril EnloBaccl .

PSB
João Colaço Sérgio Gu~rra .

PCdoB

Aldo Rebelo .Sérgio Mil'!lnda

secretária: Maria Linda Magalhães
Laçai: quarta-feira -.1~ :- .P1e,ná~·sala,5 '
Telefones: 318-696016989/6955



BIoco'(PMOBJPSD/PSUPSC)

Armando AbOto Adelson salvador
Darcrslo Perond Armando Costa
Elcione Barbalho Chicão Brigldo
EUler Ribeiro Eliseu Pàdilha
José A1demlr Genésio Bemardino
José Pinotti Laire 8osedo
Lrdia Quinan Olavo Calheiros
Rita camata Pedro Yves
saraiva Felille 1 vaga

Bloco (PPBlPL)

Canos Albàrto
Luiz Moreira

.Manoel Castro
Osvaldo Biolchi

Paulo Bauer
Roberto Jefferson

Sérgio Barcellos

José Unhares Pedro Corrêa
Luiz Buaiz Robério Araujo
NInon Baiano Wilson Leite Passos
TaJvane Albuquerque 1 vaga

PSOB

carlos Mosconi B.Sá
Cipriano Correia Elias Murad
Eduardo Mascarenhas Ezrdio Pinheiro
Fátima Peiaes Feu Rosa
Márcia Marinho FlávloAms
Osmânio Pereira Jovair Arantes
Rommei Feijó Sérgio Arouca (PPS)
Sebastião Madfeira 1 vaga

PT

Humberto Costa Arlindo Chinaglia
José Augusto Eduardo Jorge
Marta Suplicy Jair Menegueili
Taga Angerami (PSDB) Paulo Paim

POT

Cidinha Campos Wilson Braga
8erafim Venzon Femando Ribas Carli

PSB

Agneio Queiroz (PCdoB) Raquei capiberibe
, .

PCdoB

João MelãoNeto
José Carlos Aleluia
José Coimbra
Mendonça Filho
Raimundo santos
Wilson Cunha
Zila Bezerra .

BIoco(PMOBIPSO~SUPSC)

José Pimentei (PT) Agnaldo Queiroz
Noel de Oliveira Alberto Goldman
Olavo Calheiros Paulo Rltzel
Sandro Mabei 2 vagas
zalre Rezende

Jandlra Feghali 1 vaga

secretário (a): Mrnam Marià Bragança santos
Local: quarta-feira - 10h - Plenário saia 9
Telefones: 318-701fi a 7021
Fax: 318-2156

C~ISSÃO DE TRABALHQ, ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PUBUCO

Presidente: Nelson Otoch (PSDB) .
1'2 VIce~Presldente: IIdemar Kussler (PSDB)
22 Vice-Presidente: Jair Meneguelll Jair Meneguelll (PT)
32 VIC8-Presldente: José Coimbra (PTB)

. . , ~ 1

t~"e. Suplentes

Bloco (PFUPTB)

carlos cardinal
LeonelPavan

Jayme santana
Luiz Piauhlino

Pimentel Gomes
Welson Gasparlnl

Jofran Frejat
Severino Cavalcanti
Wagner 8aIustlano

Fernando Gabeira (PV)
Marta Suplicy

PT

POT

PSOB

Miro Teixeira
Renan Kurtz

Aécio Neves
Feu Rosa
Franco Montoro
José Thomaz NonO

JoséTeles .
MáriO cavallazzl
Robérlo Araujo

Ayres da Cunha
Carlos Magno
ceci Cunha (PSDB)
Célia Mendes .
Fernando Gonçalves
Iberê Ferreira .
Jair Soares
Jonival Lucas
JoséTude
Roberto Jefferson
Ursiclno Queiroz

Luiz Gushiken
Paulo Delgado

PSB

Gonzaga Patriota Pedro Valadares

secretário: Manoel Araujo Femandes
Local: terça-feira, quarta-feira e Quilta·feira -1Oh - Plenário Sala 2
Telefones: 318-8266 -~18-6992 a 6996

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíUA

Presidente: Eduardo Mascarenhas (PSDB) .
12 Vice-Presidente: asmânio Pereira (PSDB)
22 Vice·Presidente:Am~ Faria de Sá (PPB)
32 Vice-Presidente: José A1demlr (PMDB)

TItu...... Suplentes

BloCo (PFUPTB)

Adhel'l'ler de Barros Filho (PPB)
Antonio Joaquim Araujo

J ~gusto Viveiros
COsta Ferreira

Dumo Pisanéschl
Laura cameiro

Marilu GUimarães
RoIand Lavlgne

Zila Bezerra
2.vaga.

AlcIone Athayde
Amaldo Faria de Sá
Augusto Farias
Jofran Frejat

Colores Nunes
José Egydio

Mareio Reinaldo Moreira
Pedro canedo

Bloco (PPBlPL)

Chico Vigilante (PT) Aiy Magalhães
Jair Bolsonaro Amaldo Faria de Sá



PPS

Sérgio Arouca 1 vaga

8ecretár1a: Tallta Veda de Almeida
Local: terça-feira, quarta-feirae quinta-feira-1Oh - Plenário Sala 11
Telefones: 318-6987/699onOO4l7007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Newton Cardoso (PMDB)
111 Vice-Presidente: Marcelo TeixÉlira (PMDB)
211 Vice-Presidente: Mauro Lopes (PFL) ~

311 Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSDB)

TItula.... .SupJentes

Bloco (PFLJPTBl

3vagàs

4.vagas'

Jovalr Arantes
salvador Zimbalcl

Cunha Bueno
Marcos Medrado

Wagner Salustlano
1 vaga

PPB

PSDB

PMDB

COMiSSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A SITUAÇÃO

DOS BINGOS NO BRASIL ..

Propoalçio: REQ-2J95 Prazo: 26-5·95 à 23-10-95

Presidente: Zulalê Cobra
111 Vice-Presidente: Ricardo Gomyde
211 Vice-Presidente: Vicente André Gomes
311 Vice-Presidente: Padre Roque
Relator: Eurico Miranda.

TItu••s Suplentes

PFLlPTB

4 vagas

Alceste Almeida Eur1co Miranda
Antônio Jorge Fausto Martello
Benedito Guimarães Felipe Mendes
Davi Alves Silva João Mendes
Francisco Silva Jorge Wilson
luis Barbosa Niiton Baiano
Marcelo Teixeira (PMOB) Osmar Leitão

PSDB

Ademir Lucas : Candlnho Mattos
Hugo'Lagranha {PTB) Fernando Torres
Leonidas Crlstlno José Chaves
Mário Negromonte Oswaldo Soler
Paulo Feljó Zé Gerardo
Pedro Henry
Simão sesslm 2 vaga

PT

Carlos Santana Chico Vigilante
João Coser: GllneyViana
Teima de Souza Hélio Bicudo
1 vaga João Paulo

PDT

Antonio Geraldo (PFL) Edson Ezequiel
·VIcente André Gomes Matheus SChmidt

PSB

Pedro Valadares AleXandre Cardoso

PCdoB

AntOnio Brasil (PMOB) SoCorro GOmes

Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: quarta-feira - 10h - Plenário sala 11
Telefones: 318-6973 a 6976

3 vagas'

,
Nelson Otoch .
ZUlalê Cobra .

Arnaldo Fartada Sá
Eurico Miranda
Nelson Meurer
1 vaga

BasUio Vlllanl

João Colaço

Renan Kurtz

Aldo Rebelo

Carlos santana
Jaques Wagner

Luciano Zica

Anlbal Gomes
Edlnho Aral1jo
Mário Martins
Nestor Duarte

Noel de Oliveira
Paulo Tltan

Roberto Paulino
2 vagas

A1mino Affonso
Antonio Balhmann
Domingos Leonelli

OIávlo Rocha

Benedito Guimarães
Julio Redecker

1 vaga

Betlnho Rosado.
C9rauci Sobrinho

.' Eliseu Resende
Fernando Gonçalves

, IbàrêFerreira
Jaime Fernandes

José Carlos Coutinho
José santana de Vasconcellos

Luiz Braga
Nelson Marquezelli

Rubem Medina

PT

PDT

PSB

PSDB

PCdoB

Bloco (PPBlPL)

Fernando Lyra

Agnaldo Timóteo

1 vaga

Maria Laura (PT)
Miguel Rossatto (PT)
Valdomiro Meger

Wilson Braga

Chico da Princesa
Cláudio Cajado
DuRIo Pisaneschl
Jairo A7J
João Mala
Lael Varella
Mauro Fecury
Mauro Lopes
Paulo Gouvêa
Philemon Rodrigues
Ricardo Barros

_ Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Alberto Goldman
Alberto Silva
Barbosa Neto
Carlos Nelson;
João Thome Mestrlnho
Moreira Franco
Newton Cardoso
Oscar Andrade
Rubens Cosac

Ildemar Kussler
Jovalr Arantes
Luciano Castro
Nelson Otoch

Jair Meneguelli
Paulo Paim
Paulo Rocha



PDT

C1dinha Campos . VIcente André Gomes

.BIoco (PSBlPMN)

Alexandre cardoso 1 vaga

PT

carlos santana João Fassarella
Padre Roque Pedro Wilson

PDT

VIcente André Gomes Severiano Alves

PLlPSDlPSC

Marquinho Chedid Roland Lavigne

PCdoB

Jonival Lucas
JoséTude

Maria Valadão
Wilson Cunha

Bloco (PMDIWSD/PSUPSC)

Lrdla Quinan Gilvan Freire
Marlsa Serrano Hennes Parcianello
RltaCamata Robson Tuma

Bloco (PPBlPL)

Alcione Athayde Dolores Nunes
Robérlo Aralijo Laura cal1)eiro (PFL)
Severino Aralijo VVagnersalustiano

PSDB
C8ciCunha Elias Murad
RávioArns Fátima Pelaes
ZUlaiê Cobra Vanessa Felippe

PT
Hélio Bicudo Chico Vigilante
Padre Roque Fernando Ferro

PDT
Cldinha Campos VVolney Queiroz

Célia Mendes
Marllu Guimarães
Philernon Rodrigues
Zila Bezerra

PCdoB

Socorro Gomes Inácio Arruda

secretária: Maria Auxlliadora Montenegro
Local: Serviço de CPI, Anexo li, 8aIa 139-B
Telefone: 318-7056

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
POÚTlCAS, DEVENDO PRoPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUAUZAÇ_ÃO DO CÓDIGO E~.To
RAL E MODIFlCAÇO~S ~"I,.E~ISLAÇAO
ELEITORAL-PARTlDARIA, INCLUstVE ~S

NECESSÁRIAS ALTERAÇÕES NA
CONSTITU~ÃOFEDERAL

Presidente: Mendonça Filho (PFL) ..
111 VICe-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
211 VIce-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
3lI VIce-Presidente: A1zlra Ewerton (PPB)
Relator: João Almeida (PMDB)

Bloco (PIA'SD/PSC)

Pedro canedo Luiz Buaiz

secretária: Regina Maria Veiga Brandão
Local: Serviço de CPI- sala 139
Telefone: 318-7055

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

DESTINADA A INVESTIGAR A ADOÇÃO
E O TRÁFICO DE CRI~NÇAS BRASILEIRAS

(RESOLUÇAOnR~)

Presidente: Marilu Guimarães (PFL)
111 VIce-Presidente: Zila Bezerra (PFL)
211 Vice-Presidente: A1cione Athayde (PPB)
311 Vice-Presidente: Zulalê Cobra (PSDB)
Relator: Rita Camata (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Ceci Cunha
Jorge Anders

Fernando Ferro
Luiz Gushiken

A1cione Athayde
Anlvaido Vale

Moacyr Andrade
1 vaga

.J:Mltlrlque Eduardo Alves
Noel de Oliveira
zaire Rezende

PT

PPB

PSDB

PMDB

Geddel Vieira Uma
Jorge Wilson (PPB)
1 vaga

Feu Rosa' , .
Luiz P1auhylilló .

José Pimentel
Paulo Bernardo

Arnaldo Faria de Sá
José Llnhares
Simão Sesslrn (PSDB)
1 vaga

Heráclito Fortes
João Mellão Neto
José CoImbra
Manoel castro

Ricardo Gomyde Lindberg Farias

secretária: Maria Auxlliadora Montenegro
Local: Serviço de CPI- sala 139, Anexo 11
Telefone: 318-7056

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

DESTINADA A INVESTIGAR DENÚNCIAS DE IR
REGULARIDADES NAS ENTIDADES

DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
ProposIçio: REQ-1195 Autor: Freire Jlinlor

Presidente: Manoel castro (PFL)
111 VIce-Presidente: João Mellão Neto (PFL)
311 VIce-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Freire Jlinlor (PMDB)

TItu... SUplentes

Bloco (PFLlPTB)

Álvaro Gaudênclo Neto
Fernando Gonçalves

Maluly Netto
Mauro Lopes



TItu......

Bloco (PFLlPTB)
Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Coraucl Sobrinho
José San1ana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Paulo Gouvea
VIcente Casclone

PMDB

Suplentes

Iberê Ferreira
Paes Landim

Pedrinho Abrão
Ricardo Barros

Roberto Pessoa
Rodrigues Palma

VHmarRocha

Titular••

Albérico Cordeiro
Aracely de Paula
Carlos Magno
Ciro Nogueira
Cláudio C8lado
Paulo Uma
Vilson Santini

Suplentes

Bloco (PFLIPTB)
Adauto Pereira

Antonio Joaquim Aralljo
Hilário Coimbra

João Iensen
Mauro Fecury

2 vaga

PMDB
João Almeida
Marcelo Barblerl
Nlclas Ribeiro (PSDB)
Olavo Calheiros
Roberto Valadão
UbaIdo Corrêa

PPB

A1z1ra Ewerton
Jarbas Uma
José Janene
Prisco Viana
Romel Anlzlo

Barbosa Neto
Chicão Brigido
Marisa Serrano

Mauricio Requião
Tetê Bezerra

1 vaga

Amaldo Faria de Sá
Cunha Bueno'
José Linhares

Ricardo Izar
1 vaga

Candinho Mattos (PSDB)
Homero Oguldo
MariaEMra
Sandro Mabel
Silas Brasileiro
1 vaga

Agnaldo Timóteo
Efraim Morais (PFL)
Eurico Miranda
Ricardo Izar
Silvemanl Santos

AnlbaJ Gomes
Jorge Tadeu Muda/en (PPB)

José Aldemir
Noel de Oliveira
Pinheiro Landim
Wilson C1gnachi

PPB
Gerson Peres

Nelson Meurer
Wagner SaJustlano

2 vaga

PDT

PedoB

Bloco (PSBJPMN)

Bloco (PLmiD~C).

Valdemar Costa Neto Marquinho Chedld

secretário: Brunllde LMero Carvalho de Moraes
Local: servo Com. EspecIaIs: AnelO 11- 8aIa 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-7067/706617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESnNADA A APRECIÁR E DAR PARECER

SOBRE TODAS AS,PROPOSIÇÕES, EM
TRAMITE NESTA CASA, REFERENTES AOS

JOGOS E À REGULAMENTAÇÃO DOS
CASSINOS NO BRASIL

Preeldente: Homero Oguldo (PMDB)
11 Vlce-Pre8ldente: SlIas BrasJlelro (PMDB)
2' Vlce·Pree1dente: Nelson Otoch (PSOB)
3' VJce·Preeldente: RIcardo Izar (PPB)
Relator: ArIt:ety de Paula (PFL)

, ,PSDB
Feu Rosa
Jayme Santana
Roberto Santos
SUvJo Torres

PT

João Paulo
Paulo Delgado
Sandra Starllng

Coriolano Sales
Matheus SChmidt

Fernando Lyra

Aldo Arantes

Aécio Neves
Cipriano Correia

Paulo Feljó
Zé Gerardo

José Geno/no
Padre Roque

Waldomiro FIoravante

~nlo Bacci
Euripedes Miranda

1 vaga

Haroldo Lima

PSDB

Jovalr Arantes Alexandre Santos
Nelson Otoch Domingos Leonelli
Pedro Henry Nicias Ribeiro
Zulaiê Cobra 1 vaga

PT
Carlos Santana Hélio Bicudo
João FassareHa José Augusto
José Fortunatl Pedro Wilson

PDT
Fernando Lopes ~nlo Baccl
Matheus Schmldt Wolney Queiroz

""Bloco (PLmiDJPSC)
Marqulnho Chedld Pedro Canedo

Bloco (PSBJPMN)

Nilson Gibson Gonzaga Patriota

PCdoB

Sérgio Miranda Aldo Arantes

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: servo Com. Esp. AnelO li-SaIas 124--A/152-A-AIa Nova
Telefones: 318-68741706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 {QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO.Ntl175-A, DE
1995, QUE "ALTERA O CAPITULO DO

SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"
Proposlçlo: PEc-D175J15 Autor: Poder executivo

Presidente: Jurandyr Paixão (PMDB)
111 VIce-Presidente: Cássio Cunha lima (PMDB)
2lI VIce-Presidente: Vago
311 VIce-Presidente: Joio PIzzoIatti (PFL)
Relator: Mussa Demes (PFL)



Titulares Suplentes Tltular.s Suplentes

Bloco (PFLlPTB) Bloco (PFLlPTB)
BenltoGama Betinho Rosado Félix Mendonça Augusto VIVeiros
Eliseu Resende Hugo Lagranha Manoel Castro Efraim Morais
Félix Mendonça Júlio César VilmarRocha José Coimbra
MussaDemes Osmir Lima Ney Lopes Lima Neto
Paulo Cordeiro Luiz Braga Paes Landim Moisés Lipnik
Paulo Uma Osório Adriano Saulo Queiroz Osório Adriano

'Rubem Medina OSvaldo Biolchi Theodorlco Ferraço Roberto Pessoa
PMDB

PMDBAlberto Goldman AntOnio Brasil
Cássio Cunha Lima EdinhoBez Edinho Bez AntOnio do Valle
José Luiz Clerot Hélio Rosas Eliseu Padiiha Marcos Lima
José Prlante Lfdla Quinan Eudoro Pedroza Paulo Rltzel
Jurandyr Paixão Rubens Cosac Gonzaga Mota 3 vagas
Luiz Henrique Marcelo Teixeira Jurandyr Paixão

PPB Siias Brasileiro

João Pizzolatti Felipe Mendes PPB
Laprovita Vieira Feltar Júnior

Anlvaldo Vale Cunha Bueno
Renato Johnsson Flávio Derzi

BasRio Villani Laprovita VieiraPauderney Avelino VadãoGomes
José Janene Luciano Castro1 vaga 1 vaga Valdomiro Meger Márcio Reinaldo Moreira

PSDB 1 vaga Roberto Campos
Firmo de Castro Ayrton Xerez

PSDBLuciano Castro Fernando Torres
Luiz carlos Hauly SiMoTorres Firmo de Castro AntOnio Feijão
Roberto Brant Veda Crusius Luiz Carlos Hauly Ayrton Xerez

PT Marconi Perlllo Fernando Torres
Celso Daniel José Frltsch Veda Crusius 1 vaga
Conceição Tavares José Machado PT
José Fortunati Paulo Bernardo

José Fortunati Ana JúliaPDT
José Pimentel Maria Conceição Tavares

Airton Dipp Fernando Lopes Nedson Micheleti Paulo Bernardo
Matheus Schmldt Fernando Zuppo

PDT
PLlPSDIPSC

Márcia Cibllis VianaCoriolano sales
Francisco Horta Eujácio Simões Fernando Lopes 1 vaga

PSBlPMN Bloco (PLlPSDIPSC)
Sérgio Guerra Ubaldino Júnior Francisco Horta Eujáclo Simões

PCdoB Bloco (PSBIPMN)
Sérgio Guerra Ricardo Herácllo

Haroldo Lima Sérgio Miranda
PCdoB

Secretária: Marlene Nassif Ségio Miranda Aldo Rebelo
Local: servo Com. Esp. -Anexo 11- saia 131C/135C -Ala Nova

Secretário: Silvio Sousa da SilvaTelefones: 318-7067n06617052

COMISSÃO ESPECIAL
Local: servo Com. Especiais - Anexo 11- saia 120-B - Ala Nova
Telefone: 318-7052

DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE COMISSÃO ESPECIAL
LEI, EM TRÂMITE NE~TA CASA,

DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE OQUE VERSAM SOBRE MATERIAS RELATIVAS
PROJETO DE LEI NR 4.3761'93, DO PODERAO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FALÊNCIA,REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA

CONSmUlçÃO FEDERAL CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRES~SQUE

Presidente: Gonzaga Mota (PMDB) EXERCEM ATIVIDADE ECONOMICA
12 Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB) REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS,22 VIce-Presidente: Marcon! Perlllo (PSDB)

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS·32 Vice-Presidente: Vlirnar Rocha (PFL)
Relator: saulo Queiroz (PFL) Proposlçio: PL nll 4.376193 Autor: Poder executivo



Bloco (PFUPTB)
Augusto VIVeiros Benito'Gama
José Múclo Monteiro Hugo Rodrigues da Cunha
Osvaldo B10lchi Paulo Cordeiro
Raul Belém Roberto Pessoa

PMDB
Dilso Speraflco Fernando Dlniz
Jorge Tadeu Mudalen Gilvan Freire
José Luiz Clerot Oscar Goldoni

PPB
Ibrahim Abi-Ackel Adhemar de Barros Filho
Jarbas Uma Adylson Motta
Valdomiro Meger Raimundo Santos
1 vaga 1 vaga

PSDB

Danilo de Castro Herculano Anghinetti
Jovalr Arantes Nelson Otoch

PT

Minon Mendes Miguel Rossatto
Sandra Starling Waldomiro Fioravante

PDT
Eurrpedes Miranda Fernando Lopes

PLlPSDlPSC

De Velasco Francisco Rodrigues

Presidente: José Luiz Clerot
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen
22 Vice-Presidente: Régls de Oliveira
32 Vice·Presldente: Jarbas Uma (PPR)
Relator: Osvaldo Biolchi (PTB)

Titulares Suplentes

Paulo Cordeiro .
Ursicino Queiroz
1 vaga

Chicão Brrgido
Edinho Araújo
Euler Ribeiro
Larre Rosado
Remi Trinta
Wagner Rossi

Laura Carneiro
Maria Valadão
Valdenor Guedes
Wagner Salustlano
1 vaga

Elias Murad
Sebastião Madeira
Tuga Angerami
Vanessa Felippe

Eduardo Jorge
Esther Grossi
Marta Suplicy

AntOnio Joaquim
Eurrpedes Miranda

Roland Lavigne

PMDB

PPB

PSDB

PT

PDT

PLlPSDlPSC

PSDlPMN

Ellseu Resende
João Iensen

Philemom Rodrigues

Luiz Fernando
Nicias Ribeiro

4 vagas

Carlos Airton
Carlos Camurça

Felipe Mendes
Rogério Silva

Valdomiro Meger

B.Sá
Eduardo Mascarenhas

Jovair Arantes
1 Vaga

Arlindo Chinaglia
GilneyViana

Humberto Costa

2 vagas

José Egydio

PCdoB

Aldo Arantes Aldo Rebelo

Secretário: Rejane S. Marques
Local: Serv. de Com. Esp. - Anexo (( Salas 131-e1135-C - Ala Nova
Telefones: 318-7061n06517052

COMISSÃO ESPECIAL

PARA DAR PARECER AO PROJETO DE LEI
~ 4.591, DE 1994, E SEUS APENSADOS,

QUE DISPÕEM SOBRE A pOLínCA NACIONAL
DE DROGAS E DÃO OUTRAS PROVIDÊNCIAS

PCdoB

Lindberg Farias 1 vaga

Secretário: Mário Drauslo Coutinho
Local: Servo Com. Esp.· Anexo li-SaIas 131·Cl135-e - Aia Nova
Telefones:318-70651706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESnNADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS fEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E

RECURSOS HIDRICOS E APRESENTAR PRO
POSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,

NO SENnDO DE VIABILIZAR A
EXECUÇÃO DOS MESMOS

Presidente: José Rocha (PFL)
12 Vice-Presidente: Júlio César (PFL)
22 Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Nicias Ribeiro (PMDB)

Titulares Suplentes

PFLlPTB

Proposlç60: PL n1l 4.591194

Presidente: Larre Rosado
12 Vice-Presidente: Elias Murad
22 Vice-Presidente: Remi Trinta
32 Vice-Presidente:
Relator: Urslclno Queiroz

Titulares

PFUPTB

Fernando Gonçalves
Jaime MarUns
Luiz Moreira
Maluly Netto

Autor: Senado Federal

Suplentes

AntOnio Geraldo
Arolde de Oliveira

Benedito de Lira
Betlnho Rosado

Fernando Gabeira (PV)

José Rocha
JoséTude

Raquel capiberibe

Belinho Rosado
Cláudio Cajado



Jll)lo César .
Roberto Pessoa

PMDB

Fernando Gomes
Luiz Braga

PT
Maria da Conceição Tavares
Miguel Rossetto

Carlos santana
Jair MenegueNl

Cássio Cunha Lima
Nlclas RIbeiro
1 vaga

Marcelo Teixeira
Pinheiro Landim

1vaga

PDT

Miro Teixeira

Bloco (PSBlPMN)

Fernando ZUppo

PPB Gonzaga Patriota 1 vaga

Presidente: sandro Mabel (PMDB)
111 VICEl-Presidente: José Aldemir (PMDB)
211 VICEl-Presidente: Nelson Otoch (PSOB)
311 Vice-Presidente:
Relator: RicardO Barros (PFL)

TItu.... SUplenteS

Bloco (PFUPTB)

Ciro Nogueira Coraucl Sobrinho
Cláudio Cajado João Magalhães
Hilário Coimbra Roberto PeS908
RicardO Barros Vilson sanUnI

PMDB

José Aldemir Albérico Fllho
Nair Xavier Lobo Hennes Pa.rcIaÓello
sandro MabeI Marcelo Teixeira

PPB

Eurico Miranda Paulo Bauer
Felipe Mendes Roberto Balestra
1 vaga 1 vaga

PSDB

Alexandre santos Ceci Cunha
Nelson Otoch SyIvio Lopes·

PT

Fernando Ferro João Coser
José Pimentel Milton Mendes

PDT

LeonelPavan José Maurfclo

Bloco (PL/PSDn»SC)

Ronivon santiago (PFL) Pedro Canedo

Secretaria: Maria do Aplparo Bezerra da Sifva
Local: Servo Com. Esp. -Anexo 11- salas 131-CI1351C-A1a
Nova
Telefones: 318-7067n06617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE
40 (QUARENTA) ~ESSÕES,

PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO 9, DI; 1995,

QUE "ACRESCENTA PARAGRAFO UNICO AO
ART. 180 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL".

(INCENTIVO AO TURISMO)
Proposlçio: PEe-9195 Autor: Ricardo Her6c11o

e Outros

Maurl Sérgio
Wilson Branco

1 vaga

EUon Rohnelt

AJcldes Modesto
José Pimentel

1vaga

Marconl Perlllo
Moacyr Andrade

2 vagas

Antonio Baltvnann
Roberto Brant

AntOnio Aureliano
Mário Negromonte

Cleonâncio Fonseca
Jair Siqueira

1 vaga

PT

PDT

PPB

PSDB

PSDB

PMDB

PLn'SDIPSC

Albérico Filho
Ellseu Padllha
sandro MabeI

LulzOurão

PSBlPMN

Beto Lélls Bosta França

secretária: Ana Clara Serejo
Local: serv.Cem. Bip. -/w»o.-S'8Bs131.et135-C-Pav. &.Ip.
Telefones: 706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ANAUSAR A QUESTÃO
DO DESEMPREGO

Prellidente: Miro Teixeira (POT)
111 VIce-Presidente: saOSSro MabeI (PMOB)
211 Vice-Presidente: Miguel Rossetto (PT)
311 Vice-Presidente: Célia Mendes
Relator: Carlos Alberto (PFL)

. TItU.... Suplentes

Bloco (PfLnITB)
Álvaro Gaudênclo Neto

Carlos Magno
Félix Mendonça

JIlIlo César

Augusto Farias

BenUOGama
Carlos Alberto
JoséTude
Manoel Castro

Ivan Valente
Domingos Dutra

Célia Mendes (PFL)
Francisco Silva
José Rezende

Amon Bezerra
JoãoLeAo

JoséAnIbal
Márelo Fortes

Felipe Mendes
, Sérgio Naya
. 1 vaga



Secretária: Angela Mancuso
Local: Anexo 11- salas 131-C/135-C-A1a Nova
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
155, DE 1993, QUE "ALTERA A REDAÇAO DO

PARÁGRAFO 12 DO ARTIGO 53 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERALn

(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposlçio: PE000155J95 Autora: Cldlnha Campos

Presidente: Vicente CascIone (PTB)
12 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
22 Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
32 Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares Suplentes

BLOCO PFLJPTB

PCdoB

A~oArames Har~oLma

Secretária: Ângela Mancuso
Locai: Serv. Com. Espedals - Anexo 11- Saia 120-B - Ala Nova
TelefQfles: 318-6874/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERALU

(DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDíGENAS)

Proposlçio: PE000133J92 Autor: Nlelas Ribeiro

Presidente: AntOnio Brasil
12 VICe-Presidente: Jair Bolsonaro
22 Vice-Presidente: Roberto Araújo
32 VIC9-Presidente: Domingos Dutra
Relator: Salomão Cruz

Titulares

EUJáclo SI!JI6es

Ubaldino Júnior

Adauto Pereira
AntOnio Geraldo
Jairo AzI
Severino cavaicantl
Theodorico Ferraço
Vicente casclone'
Wilson Cunha

PUPSD/PSC

PSBlPMN

1 vaga

Ushitaro Kamia

AroIdo Cedraz
Jaime Fernandes

JoséTude
Luiz Braga

Philemon Rodrigues
salomão Cruz

Ursiclno Queiroz

Cldinha campos
Silvio Abreu

Francisco Rodrigues

Beto Lélis

PDT

Magno Bacelar (SIP)
Renan Kurtz

BLOCO PUPSDIPSC

De Velasco

BLOCO PSBlPMN

Adelson satvador

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
José Luiz C1erot
Luiz Fernando
1 vaga

Costa Ferreira
Dolores Nunes
Gerson Peres
Ibrahim AbI-Ackel
Prisco Viana

Danilo de castro
\ Régl~ de Ollvelrà
.Robério Araújo
VICente Arruda

Domingos Dutra
Hélio BIcudo
Marcelo Dada

PMDB

PPB

PSDB

PT

Edlnho Araujo
João Natal

Jorge Wilson
José Priante

Nlclas Ribeiro
Wagner Rossi

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque
Welson Gasparini

Ezfdlo Pinheiro
João Leão

Jorge Anders
saulo Queiroz

Fernando Ferro
José Machado

Pedro Wilson

Alceste Almeida (PPB)
salomão Cruz (PSDB)
Vlc Pires Franco
1 vaga

AntOnio Brasil
Confúclo Moura
João Thomé Mestrinho

Carios Airton
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes

Robério Araújo
Tuga Angerami

Domingos Dutra
GilneyVlana

AntOnio Joaquim

Elton Rohnelt



5ecretália: Edla calheiros
Local: servo EspecIaIs- Anexo 11- 8aJa 120-8 - Ala Nova
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESllNADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONS11TUIÇÃO
N2169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV

DO ARllGO 167 E O ARllGO 198 DA
C

A
ONSllTUIÇÃO fEDERAL, ,

E PREVE RECURSOS ORÇAMENTARIOS
A NíVEL DA UNIÃ~ ESTADOS E MU~ICípIOS
PARA ~ANUTENÇAODO SISTEMA UNICO DE

SAUDE, COM O FINANCIAMENTO DAS
REDES PÚBUCAS FILANTRÓPICAS

E CONVENIADAS"
Propoalçio: PEC-G189193 Autores: Eduardo Jorge

• Waldir Pires

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira Feghail

secretária: Marlene Nassif
Local: servo Com. EspecIais- Anexo 11- 8aJa 120-B - AJa Nova
Telefones: 318-7067n066l7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESllNADA A, NO PRAZO DE
40 (QUAR~NTA)SESSÕES, PROFERIF!
PARECER A PROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUiÇÃO N2 84, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARllGO

42 DO ATO DAS DISPOSIÇÇ)ES
CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Propoalçio: PEc-0084J91 Autor: Nlel•• RIbeiro

Presidente: Deputado Carlos Alberto
111 VIce-Presidente: Deputado Paulo Tltan
211 VIce-Presidente: Deputado Anivaido Vale (PPR)
311 VICe-Presidente: Deputada Ana Júlia
Relatora: Deputada ElcIone Barbalho

TItu..... SUplentes

PFLJPTB

B.Sá
Pimentel Gomes Ana Júlia

Roberto Araújo Paulo Rocha

PSBJPMN
Raquel Capiberibe

Presidente: Roberto Jefferson
111 VIce-Presidente: Urslclno Queiroz
211 VIce-Presidente: carlos Mosconi
311 Vice-Presidente: Fernando Gomes
Relator: Darclsio Perond

TItuIM'es

PFUPTB
Ayres da Cunha
carlos Magno
Fernando Gonçalves
Jair Soares
JalroAzl
Roberto Jefferson
Urslclno Queiroz

PMDB
Armando Abnlo
Confilclo Moura
Darcrslo Perond
Fernando Gomes
José Plnottl
saraiva Felipe

PPB
Adylson Motta
Jofran Frejat
José Unhares
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

PSDB
carlos Mosconi
ceci Cunha
Jovalr Arantes

Gerváslo Oliveira

SUplen1es

Dumo Pisaneschi
Fátina PeJaes
Jaime Martins
José CoImbra

Luiz Moreira
Maluly Netto

1 vaga

Elclone Barbalho
Ritacarnata

Anrbal Gomes
3 vagas

Alcione Athayde
Fausto Martello

TaJvane Albuquerque
2 vaga

Osmânlo Pereira

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Seraflm Venzon
Vicente André Gomes

Luiz Buaiz

Alexandre cardoso

Carlos Alberto
EliseuMoura
Hilário Coimbra
Osmir Lima

Elclone BarbaHlo
OIávio Rocha
Paulo Tltan

Anivaldo Vale
Benedito Guimarães
Raimundo santos
1 vaga

AntOnio Feijão
Arlhur Virgnlo

PT

PDT

PL/PSDlPSC

.
PSBJPMN

PMDB

PPB

PSDB

PT

sebastião Madeira

Arlindo Chinaglla
José Fritsch

Marta Suplicy

Giovanni Queiroz
Wilson Braga

Pedro canedo

Ubaldino Júnior

Hugo Lagranha
Jaime Fernandes

Mauro Fecury
RObarto Pessoa

Cássio Cunha Lina
Euler Ribeiro

1 vaga

Edson Queiroz
Gerson Peres

luciano castro
1 vaga

Aécio ~"es
1 vaga

Adão Pretto
AlcIdes Modesto



PDT Wilson Braga Silvio Abreu

Wolney Queiroz Wilson Braga PUPSDlPSC
PUPSDlPSC De Velasco José Egydio

Francisco Rodrigues Ronivon santiago
PSBlPMN

PSBlPMN

Adelson salvadorBeto Lélls Gonzaga Patriota Adelson Salvador

Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
1Q Vice-Presidente: Roberto ValadAo (PMDB)
2Q Vice-Presidente: Vago
3Q Vice-Presidente: Jarbas Uma (PPB)
Relator: Jairo cameiro (PFL)

Tltuhw.. Suplentes

Bloco (PFUPTB)

PBdoB

Ricardo Gomyde Lindberg Farlas

Secretária: Ângela Mancuso
Serviço de Comissões Especiais: Anexo 11- salas 131-G1135-C
Ala Nova
Telefones: 318-706617067"052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTI_NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N12_96, DE 1992,

QUE INTRODUZ MODIFICAÇOES,NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIARIO

Cláudio Cajado AntOnio dos santos
Coraucl Sobrlnho ÁUla Uns
Jairo camelro Benedito de Lira
Maurrclo Najar JoAo IArlsen
Régis de Oliveira Leur Lomanto
VIcente Cascione Paes Landim
1 vaga Philemon Rodrlgues

PMDB
Ary Kara Djalma de Almeida César
Gilvan Freire Hélio Rosas
José Luiz Clerot Luiz Fernando (PSDB)
José Thomaz Nono (PSDB) Marcos Lima
RobertoValadão Mário Martins
Wagner Rossi Nair Xavier Lobo

PPB

Augusto Farlas A1zira Ewerton
Edson Queiroz Jair SIqueira
lbrahim Abi-Ackel Renato Johnsson
Jarbas Lima Ricardo Izar
Prisco Viana Roberto Balestra

PSDB

A1mino Affonso Ayrton Xerez
l!damar Kussier Danilo de Castro
Vicente Arruda Eduardo Mascarenhas
Zulaiê Cobra Paulo Feijó

PT

José Genorno Luiz Mainardi

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11 - sala 10 - Mezanino
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTI_NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N12~, DE 1991,

QUE "INTRODUZ MODIFICAÇOES NA
ESTRUTURA POUCIAL"

Propoalçio: PEc-46J91 Autor: Dep. Hélio Bicudo

Presidente: Deputado Augusto VIveiros
1Q Vice-Presidente: Deputado José Rezende
2Q Vice-Presidente: Deputado l!demar Kussler
3Q Vice-Presidente: Deputado Fausto Martello
Relator: Deputado Hélio Rosas

Titulares Suplentes

PFUPTB
Abelardo Lupion Davi Alves Silva (PMN)
Augusto VIveiros Efraim Morais
Carlos Magno José Borba
José Rezende José Rocha
Lael Varella Maluly Netto
Theodorico Ferraço Murllo Pinheiro
1 vaga Paulo Heslander

PMDB

Euler Ribeiro Aloysio Nunes Ferreira
Hélio Rosas Ivo Mainardi
Noei de Oliveira Pinheiro Landim
sandro Mabel 3 vagas
2 vagas

PPB

Fausto Martello A1cione Athayde
Jair Bolsonaro Jarbas Lima
Laprovita Vieira Rogério Silva
Valdomiro Meger
Welson Gasparlnl 2 Vaga

PSDB

Adelson Ribeiro Herculano Anghinetti
Feu Rosa Mário Negrornonte
IIdemar Kussler Nélson Otoch
SyMoLopes Sebastião Madeira

PT

Hélio Bicudo Domingos Dutra
JoSé Fortunati Marta SUpllcy
Nilmário Miranda Milton Mendes

PDT

Eurfpedes Miranda Magno Bacelar (SlP)

Proposlçio: PEC096J92 Autor: Hélio Bicudo
• Outros



Marcelo Dada Nedson Micheleti José Pimentel Pedro Wilson
Milton Mendes Pedro Wilson PDT

PDT Eurrpedes Miranda Silvio Abreu

~nlo Bacoi Coriolano sales PLlPSIWSC
SHvIoAbreu Matheus Schmldt

Eujácio Simões expedito Jllnlor

Aldo ArantesHaroldo Uma

secretária: Marlene NassIf
Local: Anexo 11 -saJas 131 ..CI135-c-AIa Nova
Telefones: 318-7067n06617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Ng1~A,DE1~,QUE-ACRESCENTA

PARÁGRAFOS 62. E 72 AO ARTIGO 82 DO
ATO DAS DISI?OSIÇÕES·CONSTITUCIONAIS

TRANSITORIAS, DISPONDO SOBRE
ANISTIA QUANTO ÀS PUNiÇÕES APLICADAS,

ATRAVÉS DE ATOS DE EXCEÇÃO,
A SERVlDORI;S MILITARES".

Proposlçio: PEC-188J94 Autor: zalre Rezende

Presidente: Ary Kara
1l! Vice-Presidente: Roberto Valadão
2l! Vice-Presidente: Tuga Angerami
3l! Vice-Presidente: Augusto Nardes
Relator: Darci Coelho

Titulares Suplentes

PFLlPTB

Osmir Lima Jonival Lucas
Paes Landim José Mendonça Bezerra
Paulo Heslander Ricardo Barros
1 vaga Theodorlco Ferraço

PMDB

Ary Kara Rita Camata
Elcione BarbaJho
Roberto Valadão 2 vagas

PPB

Augusto Nardes Anivaldo Vale
Jair Bolsonaro Arnaldo Faria de Sá
1 vaga Renato Johnsson

PSDB

SyIv10 Lopes Feu Rosa
Tuga Angerami Roberto Brant

PT

GllneyViana Inácio Arruda

De Velasco

Nilson Gibson

Bloco (PLJPSDIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB)

Bloco (PSBJPMN)

Gonzaga Patriota
PCdoB

PSBJPMN

UbaJdino Jllnlor Raquel capiberibe

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: servo Com. Esp. Anexo 11- SaJas 131-cJ135-c - Ala Nova
Telefones: 318-7061n06517052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 33-A~ DE 1995,

DO PODER EXECUTIVO QUE -MODIFICA
O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL,

ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNClAS-.

ProposIçio: PEc-33195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Jair Soares
1l! Vice·Presldente: Fátima Pelaes
2l! Vice-Presidente: Pimentel Gomes
3l! Vice-Presidente: Prisco Viana
Relator: Euler Ribeiro

Titulares Suplentes

PFLlPTB

Augusto VIVeiros Alvaro Gaudênclo Neto
César Bandeira ounlo Plsaneschi
Jair Soares Fernando Gonçalves
Laura Carneiro José Carlos Vieira
Manoel castro Magno Bacelar
Roberto Jefferson Roberto Fontes
Vicente casc/one Vic Pires Franco

PMDB
Euler Ribeiro AnibaJ Gomes
José Aldemlr Darcislo Peroncl
Lidla OUlnan Henrique Eduardo Alves
Marlsa serrano Maurl Sérgio
Remi Trlnta Olavo Calheiros
RltaC8mata Wilson Clgnachi

PSDB

Eduardo Mascarenhas Arnaldo Madeira
Marcia Marinho Edson Soares
Pimentel Gomes Feu Rosa
Rornel Anizio Osmânlo Pereira

PPB

Jair Siqueira Célia Mendes
Laprovita Vieira Jair Siqueira
Mário Cavaliazzi Paulo Paim
Prisco Viana Pedro Valadares
Renato Johnsson Valdenor Guedes

PT

Eduardo Jorge Arlindo Chinaglia
Jair Meneguelll Humberto Costa



José Augusto José Pimentel Márcio Fortes

PDT

Eurfpedes Miranda Cidinha campos Padre Roque
1 vaga 1 vaga Paulo Bemardo

PLlPSDIPSC Teima de Souza
Luiz Buaiz Pedro canedo

PSBJPMN
Fernando Zuppo

Alexandre cardoso Ubaldino Júnior Renan Kurtz

Veda Cruslus

PT

João Fassatella
José Machado

sandra Starling

PDT

Airton Dlpp
Femando Lopes

PCdoB

Jandra FeghaJi Agneio Queiroz

Secretária: Brunllde Llvlero carvalho de Moraes
Local: Servo Com. Esp,: Anexo li-SaIa 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-706617067n052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 163-A, DE
1995, QUE "ALTERA OS ARTS. 71 E 72 DO ATO
DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS TRAN

SITÓRIAS, INTRODUZIDAS PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL DE REVISÃO N21, DE 1994

(FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA)"
Proposlçlo: PEC-163195 Autor: Poder executivo

Presidente: Pedro Novais
111 VIce-Presidente: Paulo Rttzel
211 VIce-Presidente: Márcio Fortes
311 Vice-Presidente: Anlvaldo Vale
Relator: Ney Lopes

Titular.. Suplentes

PFLlPTB

PCdoB

Inádo Arruda Sérgio Miranda

secretária: Rejane S. Marques
Local: servo Com. Esp.:AnelO li-SaIas 131-et135-C-AIaNova
Telefones: 318-7061n065f7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)

SESSÕES, PROfERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 2-A, DE 1995, QUE "DÁ NOV1\ REDAÇÃO

AO ARTIGO 62 DA CONSTlTUIÇAO FEDERAL·
(EMISSÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA)

Proposlçlo: PEC-2195 Autor: Roberto Ma9lllhles

Presidente: saulo Queiroz (PFL)
111 VIce-Presidente: JaIro carneiro (PFL)
311 VIce-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLIPTB)

Benedito de Ura
Hugo Rodrigues da Cunha
José Coimbra
José Jorge
Ney Lopes
Osório Adriano
Rodrigues Palma

PMDB

Augusto VIveiros
Efraim Morais

Heráclito Fortes
Hugo Lagranha

José Borba
Paulo Lima

VdmarRocha

Eujádo Simões

Alexandre cardoso

Átila Lins
Jairo carneiro
Paulo Heslander
saulo Queiroz

PLJPSDlPSC

PSBlPMN

Expedto Júnior

Sérgio Guerra

Ciro Nogueira.
C1áudl.o cajado

Jair Siqueira (PPB)
Nelson Marquezem

Albérico Rlho
Antonio do Valle
Gonzaga Mota
Paulo Rltzel
Pedro Novais
Ubaldo Correa

Anivaldo Vale
Luciano castro
Marcio Reinaldo Moreira
Wagner salustlano

Adroaldo Streek
AntOnio Kandlr
Feu Rosa

PPB

PSDB

Anlbal Gomes
PMDB

EdinhoBez Aloysio Nunes Ferreira
Femando Diniz José Luiz C1erot

Hélio Rosas Pedro Novais
Hennes Parclanello PPB

Paulo Tltan
Adylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira

Alzira Ewerton Prisco Viana
Paudemey Avelino PSDB

Silvemani santos
AntOnio carlos Pannunzio1 vaga
Arthur VlrgRio

Rnno de Castro
PT

João Leão Hélio BIa.KIo
Robérlo Araújo Milton Temer

Annando Costa
Moreira Franco

1 vaga

Rávlo Derzi
Jarbas Lima

2 vagas

_AntOnio Balhann
Welson Gasparlnl

Marcelo Déda
Sandra Starllng



carlos Nelson
Elisau Padllha

Nan Souza (PSL)
Pinheiro Landim

Sandro Mabel
Wilson Branco

Jaime Femandes
José Carlos Vieira

José Mendonça Bezerra
Mauro Fecury
Mauro Lopes

Rodrigues Palma
Theodorlco Ferraço

A1zira Ewerton
Luciano'Castro

Márcio Reinaldo Moreira
Mário cavallazzi

Prisco Viana

PPB

PSDB

PMDB

Rávio Derzi
Gerson Peres
Jair Boisonaro
Roberto Campos
VadãoGomes

Aloysio Nunes Ferreira
Elclone Barbalho
Geddel Vieira lima
Henrique Eduardo Alves
Lalre Rosado
Moreira Franco

Secretárla: Edla Calheiros BIspo
Local: Sarv. Com. Esp. Anexo 11 S. 120-8 Ala Nova
Telefone: 318-7066n067 .

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N2173J95, QUE
MODIfiCA O CAPíTULO DA ADMINIS~ÇÃO

PUBLlC~,ACRESCENTA NORMAS AS
DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS GERAIS
E'ESTABElECE NORMAS DE TRANSiÇÃO.

Proposição: PECo173195 Autor: Poder Executivo

PreSidente: João MeUão Neto (PFL)
12 VIce-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
22 VIce-Presidente: Márcio Fortes (PSOB)
32 VIce-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira Franco (PMDB)

Titulares SUplentes

PFLJPTB

Hugo Rodrigues da Cunha
João Mellão Neto
Paes landim
Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
Régis de Oliveira
VIcente Casclone

~nlo Baccl

Gonzaga Mota
José A1demir
UdlaQuinan

Colores Nunes
Pedro Corrêa

Robérlo Araújo

Expedito Júnior

lbere Ferreira
Jonival Lucas

Luis Barbosa (PPB)
Osmir Uma

PPB

PDT

PMDB

Bloco (PLlPSDJPSC)

Annando AbRIo
Edinho Bez
Nllton Baiano (PPB)

A1cione Athayde
Augusto Farias
Maria Valadão (PFL)

Eujáclo Simões

Bloco (PSBJPMN)

1 vaga Alexandre Cardoso

Sacretárla: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Sarv. Com. Esp. - Anexo 11-8aIas 131-ét135-C - Ala Nova
Telàfone: 318-7067n066l7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTiNADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENQA A CONSTITU!ÇÃO 25-A, DE 1995,

QUE liDA NOVA REDAÇAQ AO CAPUT DO
ART. 5R DA CONSTlTUIÇAO FEDERAL·•

(GARANTINDO DEFlNmVAMENTE A
INVIOLABILIDADE DO DIREITO A VIDA,

DESDE A SUA CONCEPÇÃO)
Proposlçio: PEe-25195 Autor: 5evlrlno cavalcanti

PreSidente: Philemon Rodrigues (PTB)
12 VICe-Presidente: Álvaro Gaudênclo Neto (PFL)
22 VIce-Presidente: Salvador Zimbaldl (PSOB)
32 Vice-Presidente: Maria Valadão (PFL)
Relator: Annando AbRio (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Álvaro Gaudênlo Neto
Marllu Guimarães
Philemon Rodrigues
Severino cavalcanti (PPB)

Coriolano Sales

Salvador Zimbaldi
Zulaiê Cobra

PSDB

PT

A1mino Affonso
Márcia Marinho LeOnidas Cristino

Osmânlo Ferreira Ayrton Xerez
Roberto Brant

Alexandre Santos
Eduardo Mascarenha$

João Leão
Marconi Perillo

Hélio Bicudo
Marta SUpllcy

PDT

Ana Júlia
Padre Roque Marcelo Deda

Maria Laura
Teima de Souza

PT

Celso Daniel
Ivan Valente

Waldomiro fioravante
Serafim Venzon Giovanni Queiroz

PDT

Luiz Buaiz

Bloco (PLlPSDJPSC)

Pedro Canedo
Euripedes Miranda
Matheus SChimldt

Fernando Zuppo
SlIvioAbreu

Bloco (PSBJPMN) Bloco (PSBJPMN)

Raquel Capiberibe Adeison Salvador (PMDB) Alexandre cardoso Nilson Gibson



PCdoB

~b~roz ~oAmnms

8ecre16ra: Rejane S. Marques
LoceI: Serv. Com. Eap. Anexo 11- satas 131-eJ135
Telefone: 318-7061n065l7052

COMISSÃO ESPECIAL

DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO 412 DO
ART. 18 DA CONSTITUIÇÃO F~DERAL

Presidente: NIcIas RIbeiro
l' VIce-Presidente: Oscar GoIdonl
2' VIce-Presidente: Luiz Fernando
3' VIce-Presidente: Nelson Meurer
Relator: AntOnio Gemido

T~ SupIen1es

PFLIPTB
AntOnlo~raIdo t:arIos Menes

'\Ayresda~ HU~r1gues da Cunha
César Bandeira JoséTude
HlIáIto CoImbra Philemon Rodrigues
luiz Barboea SérgIO Barcello!S
Mauro Lopes Saverlno CaValcanti
MuseaDemes Wilson Cunha

PMDB

Chlelo BrlgIdo lvandro Cunha Lima
Fernando DlnIz Marlsa Sarrano
Ivo Malnard Noel de Oliveira
NIcIas Ribeiro SimamEllery
08car Goldonl 2 vagas
Pedro IRljo

PSDB

AntOnio Kandlr Arlhur VlrgOIo
Eduardo Maacarenhas Eduardo Barbosa
F1livlo Arns Jayme santana
Luiz Femando Roberto Santos

PPB

BaslIIo B111an1 C1eonêndo Fonseca
G8I'9OO Peres Felipe Mendes
M4ro1o Reinaldo Morelm Hugo Biehl
NeI8onMeLl'8r Salatlel Carvalho

Talvane Albuquerque

PT

Celso Daniel Chico Ferramenta
João Paulo João Coser
Luiz Mainardi João Fassareila

PDT

COrIolano Sales Renan Kurtz
Edson ezequiel 1 vaga

PLlPSDIPSC

Eujáclo SImões 1 vaga

PSBJPMN

Ubaldlno JIlnbr Sérgio Guerra

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandim Feghall

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMEND~ÀCONSTlTUIÇ~O
N12 41, DE 1991, QUE "DA NOVA REDAÇAO

AO PARAGRAFO 4i DO ART. 18 DA
CONST!TUIÇÃO FED,?RAL" (R,?STRINGE

A CRI~ÇAO DE MUNICIPIOS NA EPQÇA DAS
ELEIÇOES E EXlGltiDO A PUBUCAÇAO DOS

ESTUDOS DE VIÂBIUDADE MUNICIPAL)

Proposição: PEc-41J91 Autor:

Presidente: Nldas Ribeiro (PMOB)
l' VIce-PreSIdente: Oscar Goldoni (PMOB)
~2""Vice-Presidente: Luiz Fernando (PSOB)
3' VIce-Presidente: Nelson Meurer (PPB) .
Relator: Antonio Geraldo (PFL)

Titulares Suplentes,
Bloco (PFLJPtB)

Renan Kurtz
1 vaga

Sérgio Guerra

Arlhur VlrgOlo
Jayme Santana
Roberto Santos

1 Vaga

Chico Ferramenta
João Coser

João Fassarella

Cleonândo Fonseca
Felipe Mendes

Hugo Biehl
Salatlel Carvalho

Talvane Albuquerque

lvandro Cunha Lima
Marisa Serrano
Noel de Oliveira

Simara Ellery
2 vagas

Carlos Melles
Hugo Rodrigues da Cunha

JoséTude
Philemon Rodrigues

Raimundo Santos
Sérgio Barcellos

Wilson Cunha

PT

POT

PPB

PSOB

PMOB

PSBlPMN

Coriolano Sales
Edson Ezequiel

BasOlo Vlllani
Gerson Peres
Márcio Reinaldo Moreim
Nelson Meurer
Telmo Kirst

Eduardo Marcarenhas
FlávloAms
Luiz Fernando
1 vaga

Chlcão Brfgldo
Fernando Dinlz
Nlclas Ribeiro
Oscar Goldoni
Pedro IruJo
1 vaga

Albérico Cordeiro
AntOnio Geraldo
Ayres da Cunha
César Bandelm
Hllárlo Coimbm
Mauro Lopes
MussaDemes

Ubaldlno Júnior

Celso Daniel
João Paulo
Luiz Mainardi

1 vaga

Bloco (PI.JPSfMJ8C)

Euj6clo Slm6es



Euláclo Simões

PLlPSD/PSC

1 vaga

Hélo BIcudo
Marcelo Dada

PDT

José Machado
Pedro Wilson

PCeloB

Socorro Gomes Jandira Feghali

Secretário: José Maria Aguiar Castro
Local: servo Com. Esp. Anexo 11 S. 131-c1135-e
Telefones: 318-706517061n052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA_A, NO PRAZO DE 40 (aUARENTA)

SESSOES, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Ni 155-~,DE 1993, aYE -ALTERA A
REDAÇAO DO PARAGRAFO 11 DO

ARTIGO 53 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL-

(IMUNIDADE PARLAMENTAR)
Propoalçio: PEC-0155193 Auto...: Cldlnha campa.

Presidente: Vicente Cascione
19 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira
2l' Vice-Presidente: VIcente Arruda
3g VIce-Presidente: Prisco Viana
Relator: Ibrahlm Abi-Ackel

Tltul.. SUplentes

BLOCO PFLJPTB

PCdoB
Aldo Arantes Haroldo lima

Secretária: Ângela Mancu80
Local: 8eIv. Com. E8peda18-Anexo 11- Sala 12o-B -AJa Nova
Telefones: 318-6870052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA_A, NO PRAZO DE 40 (aUAFtENTA)

SESSOES, PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTrTUlÇÃO Ni

133, DE 1992, QUE -ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL-
(DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDíGENAS)

Pr0p08lçio: PEc-0133J12 Autor: Nlel•• RIbeiro

Presidente: AntOnio BrasIl
1g Vice-Presidente: Jair Bolsonaro
~ Vice-Presidente: Roberto Aralljo
3g Vice-Presidente: Domingos Dutra
Relator: Salomlo Cruz

Tnw.ea Suplentes

PFLIPTB

Beto Lélis·

Magno Bacelar (SIP)
Renan Kurtz

DeVeIa8co

Átila Uns
Hilário CoImbra

João Ribeiro
Murilo Pinheiro

Luiz Fernando
OIávlo Rocha

Udson Bandeira

Adelson Salvador

PMDB

BLOCO PSBJPMN

Alceste Almeida
carlos da Carbrás
salomão Cruz
Vic Pires Franco

AntOnio Brasli
Confllclo Moura
João Thomé Mestrlnho

BLOCO PLlPSDlPSC
Francl&oo Rodrigues

Cldlnha campos
Silvio Abreu

Edinho Araujo
João Natal

Jorge Wilson
José Prlante

Niclas Ribeiro
Wagner ROS8I

AroIdo C8draz
Jaime Fernandes

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

salomão Cruz
JoséTude

Urslclno Queiroz
PMDB

Adauto Pereira
AntOnio Geraldo
JalroAzl
Theodorlco Ferraço
severino cavalcanti
Vicente casclone
Wilson Cunha

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
José Luiz C1erot
Luiz Fernando
Udson Bandeira

PPB PPB
Costa Ferreira
Dolores Nunes
Gerson Peres
Ibrahim Abl-Ackel
Prisco Viana

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque
Welson Gasparlnl

carlos Airton
Jair BoIsonaro
Valdenor Guedes
1 vaga

PSD&

Benedito Guimarães
cartos camurça
Luciano castro

1 vaga

Danilo de Castro
Régis de Oliveira
Robérlo Araújo
VICente Arruda

PSDB

Ezfdio Pinheiro
JoãoLeAo

Jorge Anders
Saulo Queiroz

Robérlo Aral1jo
Tuga Angeraml

Domingos Dutra
GRneyViana

PT

João Mala
sebastião Madeira

Ivan Valente
Marta Suplicy

PT PDT

Domingos Dutra Fernando Ferro 1 vaga Giovannl Queiroz



COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 17195, QUE

"ALTERA PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CONSmUlçÃO
FEDERAL" (FIXANDO EM NO MíNIMO 5 E

NO MÁXIMO 47 O NÚMERO DE DEPUTADOS
EM CADA UNIDADE DA- FEDERAÇÃO)

Proposição: PEC-17J95 Autor: Ant6nlo Joaquim

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
2g VIce-Presidente: Cunha Lima (PPB)
3g VIce-Presidente: FrancIsco Silva (PPB)
Relator: Antônio Brasil (PMDB)

Titulares Suplentes

Socorro Gomes

Eujáclo Simões

Fernando Lopes

Ricardo Heráclio

AroIdo Cedraz
José CoImbra

José Mendonça Bezerra
Roberto Fontes

PSB

PCdoB

PFLJPTB

PLJPSDlPSC

Haroldo Lima

Carlos Melles
Hilário Coimbra
Osmir Lima
Paulo Gouvêa

Francisco Horta

Secretária: Angela Mancuso
Local: Anexo 11 - sala 131-C
Telefone: 318-7063/7066

Pedro Valadares

Betinho Rosado
José carlos Aleluia

JoséTude
Lima Netto

Murilo Pinheiro
Werner Wanderer

1 vaga

PMDB

Aracely de Paula
Chico da Princesa
Ounlo Pisaneschi
Eliseu Resende
João Maia
Jonival Lucas
José carlos Coutinho

Bloco (PSBIPMN) Leonel Pavan

Raquel capiberibe Gerváslo Oliveira

Bloco (PLlPSDIPSC)

Enon Rohnelt Expedito Júnior (PPB)

Secretária: Edla Calheiros BIspo
Local: Serv. Com. Esp. Anexo 11 S. 120-8 Ala Nova
Telefone: 318-7066n067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

81-A, DE 199§, QUE "CRIA O I~POST9 SOBRE
DISTRIBUIÇAO DE COMB4,.8TIVEIS LlQUtDOS
EGASOSOS,DE COMPETENCIA DA UNIAO E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Proposição: PEC-S1J95 Autor: Marcelo Teixeira
Presidente: José Carlos Coutinho (PFL)
19 VIce·Presldente: João Maia (PFL)
2g VIce-Presidente: Maio Negromonte (PSDB)
3g VIce-Presidente: carlos camurça (PP8)
Relator: Roberto Paulino (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Alberto Silva
Anlbal Gomes
AntOnio Brasil
carlos Nelson
Marcelo Teixeira
Roberto Paulino

Henrique Eduardo Alves
Oscar Andrade

Paulo Trtan
Pedro lrujo

2 vagas

AntOnio Brasil
Olavo Calheiros
1 vaga

PMDB

PPB

Carlos ApoIinário
Genésio Bernardino

1 vaga

PSDB

Cunha Lima (PPB) Adroaldo Streck
Roberto Brant Alexandre Santos

PT

João Paulo Carlos Santana
José Fritsch Domingos Dutra

PDT

Airton Dipp Ênio Baccl

Bloco (PSBIPMN)

José carlos Sabóia Nilson Gibson

Bloco (PLlPSDIPSC)

FrancIsco Horta Eujáclo Simões

BaslHo Villanl
Carlos camurça
salatiel carvalho

2 vaga

AntOnio Feijão
L90nidas Cristino
Mário Negrornonte
Paulo Feij6

Carlos Santana
Fernando Ferro
Luiz Mainardi

José MaurIcio

PPB

PSDB

PT

PDT

Jo.ão Pizzolatti
João Ribeiro

Roberto eM,pos
2 vagas

Antônio Aureliano
Cunha Lima

Marconi Perillo
Zé Gerardo

João Coser
Luciano Zica

TeIma de Souza

Airton Dipp

Benedito Guimarães
Felipe Mendes
Francisco Silva

Carlos AIrton
Pedro Valadares (PSB)

1 vaga



Bloco (PlJPSDJPSC)
Eujáclo Sim,Õ9s Expedido Janlor(PPB)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11 8aIas 131-et135-e
Telefone: 318-7066/706717052

COMISSÃO

DESnNADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA ÀCO~SnTUlçÃO

169-A, DE 1995, QUE "DISPOE SOBRE
A REMUNERAÇÃO DE VEREADORES

E PREFEITOS MUNICIPAIS'lo. .

Proposlçio: PEC-16W95 Autor: Fw'Mndo Gomes

Emerson Olavo Pires candlnho Mattos (PSOB)
João Almeida Darcrsio Perondi
Orcino Gonçalves 1 vaga

PPB

Alzjra Ewerton Darci COelho
Benedito Guimarães 3 vagas

PSDB

José de Abreu Celso Russornanno
Vicente Arruda 1 vaga

PT

João Fassarella Ana Julla
sandra Starllng João Pauio

PDT

Matheus Schmidt COriolano sales

BlocO (PSBlPMN)

1 vaga Gerváslo Oliveira

Secretário: Mário Drauslo COutinho
Local: Anexo 11- salas 131-e1135-C
Telefone: 318-7065/7066/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A PRO
POSTA DE EMEN,DAA CONSnTl!lçÃO Ni 57,
DE 1995, QU,E "DA NOVA REDAÇAO (4.0 ARTI
0014, PARAGRAFOS PRIMEIRO E SEGUNDO

E ACRESCENTA INCISO"
(VOTO FACULTAnVO).

Proposlçio: PEC-S7195 Autor: Emérson Olavo

Presidente: João Almeida (PMDB)
111 Vice-Presidente: Orcino Gonçalves (PMDB)
211 Vice-Presidente: José de Abreu (PSDB)
311 Vice-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator: Enedito de Lira (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLIPTB)

Bloco (PMDBlPSDJPSLJPSC)

Darcfsio Perondi Orcino Gonçalves
José Luiz Clerot Paulo Rltzel
Nestor Duarte Roberto Rocha (PSDB)

Bloco (PPBlPL)

AntOnio Geraldo
João Mellão Neto

JoséTude
Rubem Medina

João Mellã.o Neto
José Jorge
JoséTude

Rubem Medina

José Teles Valdomiro Meger
Jalio Redecker
1 vaga 2 vagas

PSDB

AntOnio carlos Pannunzio Arthur Virgnlo
Ayrton Xerez Celso Russomanno
1 vaga 1 vaga

PT

Luiz Mainardi José Machado
Paulo Bemardo Tliden santiago

PDT

José Maurrclo Matheus Schmidt

PSB

Nilson Gibson Bosco França (PMN)
secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo COm. Especiais - Anexo 118a1a 131
Telefone: 318·7066/706717052

.COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CQtlSnTUlçÃO
tfl169-A, DE 1995, QUE "DISPOE SOBRE A

REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E
PREFEITOS MUNICIPAIS".

Proposlçio: PEC-1691'95 Autor: Fernando Gomes

Presidente: Darcrslo Perondi (PMDB)
111 Vice-Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
211 Vice.Presldente: José Teles (PPB)
311 Vice-Presidente: Antonio Carlos Pannunzjo (PSDB)
Relator: João Mala (PFL)

Tltubwes SupJenms

Bloco (PFUPTB)

Célia Mendes
COsta Ferreira
Fernando Gomes
João Mala

Célia Mendes
COsta Ferreira
Fernando Gomes
João Mala

Presidente: Darcfslo Perondl (PMDB)
111 Vice-Presidente: José Luiz C1erot (PMDB)
211 Vice-Presidente: José Teles (PPB)
311 Vice-Presidente: AntOnio carlos Pannunzjo (PSDB)
Relator: João Mala (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

JoséTude
Júlio César

Mendonça Rlho
Roberto Fontes

PMDB

AntOnio Joaquim Araajo
Aracely de Paula
Benedito de Ura
Hugo Lagranha



Darcfslo Perondi
José Luiz Clerot
Nestor Duarte

Enlvaldo Ribeiro
José Teles
1 vaga

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Orclno Gonçalves
Paulo Rltzel

Roberto Rocha (PSDB)

Bloco (PPBlPL)

Nan Souza (PSL)
2 vagas

Moreira Franco
PauloTltan

Benedito Guimarães
Fausto Marlello
fetter Jllnlor
Jair Bolsonaro
José Egydlo
Pauderney Avellno

Bloco (PPBlPL)

2 vagas

Cunha Lima
Eujáclo Simões
João PizzolatU
JIlIIo Redecker
Laprovita Vieira
Ushitaro Kamia

PSDB PSDB

AntOnio Carlos Pannunzlo

2 vaga

PT

Arthur VlrgOIo
celso Russomanno

1 vaga

Eduardo Mascarénhas
L90nldas Crlstlno
Márcio Fortes
MárlQ Negrornonte
Veda Cruslus

Ayrton Xerez
Jorge Anders

Koyu lha
Luiz carlos Hauly

Roberto Rocha
Luiz Mainardi
Paulo Bernardo

José Machado
Tilden santiago PT

l

José Maurrcio

PDT
carlos Santana
João Coser

Matheus Schmldt Teima de Souza

Arlindo Chinaglia
2 vagas

José Mauricio

EllseuMoura
Hugo Lagranha

João Iensen
Magno Bacelar
Mauro Fecury
Mauro Lopes

Rubem Medina

Pedro Valadares
PSB

PDT

Gerváslo Oliveira

Alberto SItva

Miro Teixeira

PCdoB

Socorro Gomes Jandira Feghall

secretárla: Brunllde LMero Carvalho de Moraes
Local: Com. Especiais - Anexo 1\ - sala 169-B
Telefone: 318-6874

COMISSÃO ESPECIAL

DESnNADA A APRECIAR E PROFERIR PARE
CER SOBRE O PROJETO DE LEI NR 846, DE

·1995, DA SENHORA DEPUTADA SOCORRO
GOMES, QUE "REGULAMENTA O PARÁGRA

FO ÚNICO DO ARTIGO 178 DA CONSnTUlçÃO
FEDERAL11 E A SEUS APENSADOS.

(TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - CABOTAGEM)
Proposlçio: PL-846195 Autora: Socorro Gomes

Presidente: Alberto Silva (PMDB)
111 VIce-Presidente: Genésio Bernardino (PMDB)
211 VIce-Presidente: Fausto Martello (PPB)
311 VIce-presidente: L90nldas Crlstlno (PSDB)
Relator: José cartos Aleluia (PFL)

Tftu~. Sup~ntes

Bloco (PFLlPTB)

Chico da Prlncesa
José Carlos Aleluia
José Carlos Coutinho
José Carlos Vieira
Lael Varella
Philernon Rodrlgues
Sérgio Barcellos

BIoco{PMDBIPS~UPSC)

AntOnio Brasil

Alberto Silva
Genésio Bernardino
João Thomé Mestrlnho
José PlnotU

PSB

Nilson Gibson Bosco França (PMN)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Silva
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 1\ Sala 131
Telefone: 318-70661706717052

C'lMISSÃO ESPECIAL

DESnNADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE

O PROJETO DE LEI NR 856, DE 1995, DA
SENHORA DEPUTADA SOCORRO GOMES,

QUE "REGULAMENTA O PARÁGRAFO ÚNICO
DO ARnGO 178 DA CONSnTUlçÃO
FEDERAL" E A SEUS APENSADOS.

TRANSPORTE AQUAVIÁRIO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS·.

Proposição: PFL-1125195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Alberto Silva (PMDB)
111 VIce-Presidente: Genésio Bernardino (PMDB)
2lI VIce-Presidente: Fausto MarteUo (PPBj
3lI VIce-Presidente: L90nldas Crlstlno (PSDB)
Relator: José cartos Aleluia (PFL)

Tftuhwes SuphKdes

Bloco (PFLlPTB)

Chico da Prlncesa EHseuMoura
José carlos Aleluia Hugo Lágranha
José carlos Coutinho ' .João Iensen
José carlos Vieira Magno Bacelar
Lael Varella Mauro Fecury
PhHernon Rodrlgues Mauro Lopes
Sérgio Barcellos Rubem Medina

Bloco (PMDBlPSD/PSUPSC)

AntOnio Brasil
Marcelo Teixeira

Oscar Andrade
zalre Rezende



Genésio Bérilardlilo
João Thomé Mestrlnho
José Pinottl
Mário Martins
Moreira Franco

Benedito Guimarães
Fausto Martello
FetterJúnlor
Francisco Silva
Jair Bolsonaro
José Egydlo

Bloco (PPBIPL)

Marcelo Teixeira
Oscar Andrade
Z8lre Rezende

2 vagas

Cunha LIma
Eujácio Simões
João PlzzoJattl
Júlio Redecker
Laprovlta Vieira
Ushltaro Kamla

Marcelo Teixeira
Wagner Rossi

FeHpe Mendes
Gerson Peres
Luiz Buaiz

Aécio Neves
Nelson Marchemo
Rommel Feijó

Bloco (PP8IPL)

PSOB

PT

2 vagas

Benedito Guimarães
Osvaldo Reis

1vaga

RávloAms
Paulo Mourão

Ubiratan Aguiar

Ayrton Xerez
Eduardo Mascarenhas
L90nldas Cristino
Márcio Fortes
Mário Negromonte
Veda Cruslus

PSOB João Fassare/la
Jorge Anders João Paulo

Koyu lha
Luiz carlos Hauly

Roberto Rocha Matheus Schmidt
1 vaga

POT

PSB

AnaJl1lia
1vaga

Coriolano S8Jes

PCdoB

Socorro Gomes Jandira FeghaH

secretária: Brunilde LMero carvalho de Moraes
Local: Com. especiais - Anexo 11- sala 169·B
Telefones: 318-6874 e 318-7067

COMISsÃO ESPECIAL
DESTINADA A-PROFERIR~ARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N2 43-A, DE 1995, QUE DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ART. 14 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

(VOTO FACULTATIVO E INELEGIBILIDADE.)
Proposlçio: PEc-43J95 Autor: Rita camata e Outros

Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
111 Vice-Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
211 VIC6-Presldente:
311 VIC6-Presldente: Rommel Feijó (PSDB)
Relator: Roberto Fontes (PFL)

TItu~. SUplemn

José Frltsch

Fátima Pelaes
OIávlo Rocha

Salomão Cruz

NanSouza
Roberto Paulino

1vaga

Hilário CoImb{8
Magno BaceJár

Raimundo Santos
Zila Bezerra

Benedito Guimarães
Felipe Mendes

W~son Leite Passos

PT

PSOB

Bloco (PPBlPL)

Domingos Dutra

Cunha Lima
Francisco Horta
Francisco Silva

Bloco (PMDBJPSDlPSUPSC)

AdaJson Salvador
Bosco França (PUN)
Gilvan Freire

Niclas Ribeiro
Roberto Santos
Zulaiê Cobra

Cláudio cajado
Heráclito Fortes
José Múclo Monteiro
1 vaga

Gonzaga Patriota 1vaga

secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11 - Sala 169-8
Telefones: 318-7067n06617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA ÀCONSTITUiÇÃO N2
89-A, DE 1995, QUE -DÁ NOVA REDAÇAO AO

INCISO IV DO A,RT. 29 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL-. (NUMERO DE VEREADORES)

Proposlçlo: PEc-aMS Autor: Nlcl•• Ribeiro

Presidente: Adelson Salvador (PUDB)
111 VIce-Presidente: Bosco França (PMN)
211 VIce-Presidente: Cunha Lima (PPB)
311 VIce·Presldente: ZUJalê Cobra (PSDB)
Relator: Heráclito Fortes (PFL)

TItu.... SUplen1letl

Bloco (PFLlPTB)

José Mauricio

Pedro Valadares

Arlindo Chlnaglla
2 vagas

PT

POT

PSB

Bloco (PFUPTB)

José Santana de VasconceHos
Paulo Gouvea

Paulo Lima
Rodrigues Palma

Bloco (PMOBlPSDnJSLJ1)SC)

Conf1lclo Moura

Dumo Plsaneschl
Raul Belém
Roberto Fontes
Wilson Cunha

Gerváslo Oliveira

João Almeida

Miro Teixeira

Carlos santana
João Coser
Teima de Souza



Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Lindberg Farias (PCdoB) Fernando Gabeira
Maria avira ,Lfdla Qulnan
1 vaga 1 vaga

Bloco (PPBIPL)

5 vagas

Roberto Paulino

Anivaldo Vale
Dllceu Speralico
Mário Cavallazzl

3 vagas

Suplentes

Betinha Rosado
Jaime Fernandes

João Mala
José Borba

Ronivon santiago
Vilson santini

Werner Wanderer

Bloco (PPBlPL)

OUso Speraflco
Nair Xavier Lobo
Orclno Gonçalves
SUas Brasileiro
Valdir Colatto
1 vaga

Augusto Nardes
Herculano Anghlnettl
Hugo Biehl
Renato Johnsson
Roberto Campos
Romel Anrzlo

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Abelardo Luplon
Aroldo Cedraz
Carlos Melles
Nelson Marquezelli
Odnio BalbinotU
Roberto Pessoa
Rogério Silva

Bloco (PFLlPTB)

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER
SOBRE OS PROJETOS DE LEI Ni 1.325, DE
1995, QUE "DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO
CADASTRO NACIONAL DE REGISTRO E
PROTEÇÃO DE CULTIVARES - CNRPC,
INSTITUI O DI~EITO DE PROTEÇ~O DE

CULllVARES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS",
E Ni 1.457, DE 1996, QUE "INSTITUI A LEI DE

P~OTEÇÃO DE CULTl..VARES
E DA OUTRAS PROVlDENCIASH

•

Presidente:
12 Vice-Presidente: Valdir Colatto (PMDB)
22 Vice-Presidente: Hugo Blehl (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Mourão (PSDB)
Relator:'Carlos Melles (PFL)

Titulares

Beto LéUs

Luiz Durão

Mi"on Mendes

Arnaldo Faria de Sá
. Herculano AnghinetU

Wagner Salustlano

PSDB

A1z1ra Ewerton
Jorge Wilson
Severino Cavalcanti

Iberê Ferreira
Laura Carneiro
Marilu Guimarães
Roberto Jefferson

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI
Ni 1.151, DE 1995, QUE "DISCIPUNA A

UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO
SEXO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIASu

•

Proposlçio: PL·1.151J95 Autora: Marta Supllcy

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
12 VICe-Presidente: Lindberg Farias (PCdoB)
22 Vice-Presidente: Jorge Wilson (PPB)
32 Vice-Presidente: salvador Zimbaldl (PSDB)
Relator: Roberto Jefferson (PTB)

Tltular.s Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Fernando Gonçalves
Heráclito Fortes
Magno Bacelar

Urslclno Queiroz

PDT

Alexandre Cardoso

Secretário: SOvlo Sousa da Silva
Local: servo Com. Esp. - Anexo 11 - 8aIa 169-B
Telefones: 318-706517052

PSB

LeonelPavan

Luiz Mainardi

Celso Russomanno
salvador Zimbaldi
Tuga Angerarni

Jair Meneguelli
Nllmário Miranda

PT

Osmânio Pereira
Philemon Rodrigues

1 vaga

José Genófno
Marta Suplicy

Adeison Ribeiro
AntOnio Aureliano
OIávio Rocha
Paulo Mourão
1 vaga

PSDB

Amon Bezerra
Ezfdio Pinheiro

João Leão
Jovair Arantes

Sylvio Lopes

PSB

Fernando Lyra Raquel Capiberib

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11- sala 169-B
Telefones: 318-68741706617067

Sérgio Carneiro

PDT

Vicente Andre 'Gomes
Domingos Dutra
José Fritsch
Padre Roque

Renan Kurtz

Beto LéUs

PT

PDT

PSB

Ivan Valente
2 vagas

Luiz Durão

Gerváslo Oliveira



PCdoB

Sérgio Miranda Socorro Gomes

secretária: ReJane S. Marques
Local: servo Com~ Esp. - Anexo 11- sara 169-8
Telefones: 318-7061fl06517052

COMISSÃO ESPECIAL
DESnNADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSnTUlÇÃO
FEDERAL, ELIMINANDO O SEGUNDO TURNO

DAS ELEIÇÕES PARA OS EXECunVOS
ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS.

Propo.lçio: PECo22J95 Autor: JOH Janene e Outro.

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
151 Vice-Presidente: saulo Queiroz (PFL)
251 Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
351 Vice-Presidente: Paulo Feijó (PSDB)
Relator: Roberto Valadão (PMDB)

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSnTUlçÃO
198195 QUE -ACRESCENTA PARÁGRAFO E DÁ

NqVÁ REDAÇÃO AO ARllGO_54, INCISO n,··
ALíNEA -A-, DA CONSnTUIÇAO FEDERAL-.
(~SEGURA O MANDATO PARLAMENTA~, .

MESMO ELEITO VICE)
Propoalçio: PECo198195 Autor: Silvio Abreu

Presidente: Genésio Bernardino (PMOB)
111 Viçe·Presldente: ctiicão Brlgldo (PMDB)
22 Vice-Presldentê: VadAo Gomes (PPB)
32 Vice·Presldente: Nelson Marchezan (PSOB)
Relator: Luciano Plzzatto (PFL)

TItu.... Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Titulare. SuplentH

Efraim Morais
Luciano P1zzatto
Maluly Netto
1 vaga

José Múclo Monteiro
Raul Belém

Rodrigues Palma
Rubem Medina

Eudoro Pedroza
Rivaldo Macari

Ulysses Gaboardi

Bloco (PPBlPL)

Bonifácio de Andrada
JoséJanene

José L1nhares

Bloco (PMDBlPSDI1'SLJPSC)

Álvaro Valle
Carios Canlurça
VadAoGomes

ChlcAo Brlgido
Genésio Bernardino
Marquinho Chedld

2 vagas

Bleco (PFUPTB)
Coraucl Sobrinho

E1lseu Resende
Fátima Pelaes (PSOB)

TheodoJico Ferraço

Bloco (PMDBlPSDI1'SLJPSC)

Henrique Eduardo Alves

Mendonça Filho
Rodrigues Palma
saulo Queiroz
Wilson Cunha

João Almeida
Roberto Valadão
Teté Bezerra

José Machado
1 vaga

Leonel ~avan

Cipriano Corrêla
Emanuel Femandes

Nelson Bornler

PT

PDT.

PSB

PSDB

severino Alves •

Haroldo sabóia
José Pimentel

. EdsonSHva
Nelson Marchezan
0sm4nlo Pereira

Alzlra Ewerton
Carios AIrton
José Egydlo

Coriolano Sales

Adroaldo Streck
Finno de Castro

1 vaga

Domingos Dutra
Ivan Valente Raquel Capiberibe Beto LéUs

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. especiais, Anexo" - sala 16g~B

Telefones: 318-106617067

COMISSÃ~SPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMEND~ ÀCONSnTUlç~O

N2128, DE 1995, QUE -DA NOVA REDAÇAO A
ÀÚNEA -C- DO INCISO XVI DO ARnGO 37 DA

CONSnTUlÇÃO FEDERAL-.
(ACUMULAÇÃO DE CARGOS - ODONTÓLOGO)
Propoalçio: PECo128195 Autor: NIc". Ribeiro

Gerváslo Oliveira

Bloco (PPSlPL)

Eujáclo Simões
Eurico Miranda
Ibrahim AbI-Ackel

PSDB

Koyu lha
Nelson Marchezan
Paulo Feijó

PT

Fernando Ferro
sandra starilng

PDT

Matheus SChmidt

PSB

1 vaga

secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala - 169-B
Telefones: 318-7061 e 318-7065



Presidente: Luiz Moreira (PFL)
111 VIce-Presidente: Fernando Gonçalves (PTB)
2lI VIce-Presidente: Adylson Motta (PPS)
311 VIce-Presidente: Javalr Arantes (PSOB)
Relator: Paulo Rltzel (PMOB)

TItu.... Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Jofran Frejat
5 vagas

Ceci Cunha
Luiz Fernando

Márcia Marinho
Tuga Angeraml

1 vaga

PT

PSDB

Bloco (PPB~L)

BIoco(PMD~SD~SUPSC)

Confúclo Moura
Oarcfslo Perondl

José Aldemir
Saraiva Felipe

2 vagas

AJceste Almeida
Pedro Corrêa
Robérlo Araújo
WeHnton Fagundes
2 vagas

Lfdla Quinan
Nlclas Ribeiro (PSOB)
Olavo Calheiros
Rita Camata
S/mara E1lery
Ulysses Gaboardl

Amon Bezerra
B.Sá
Fátima Pelaes
F1ávloAms·
Jovair ArantesJosé Egydlo

Nllton Baiano
Robérlo Araújo

Bloco(P~L)

AntOnio Ueno
Mauro Fecury

PhiJemon Rodrigues
Ronlvon Santiago

Bloco (PMDBlPSDJPSI,JPSC)

Confúclo Moura
lvandro Cunha Lima

1 vaga

Anlbal Gomes
De Velasco
Paulo Rltzel

AyIson Motta
AJceste Almeida
Jofran Frejat

Fernando Gonçalves
Jair Soares
Luiz Moreira
Roland Lavlgne

ceci Cunha
Jovalr Arantes
Niclas Ribeiro

PSDB

AntOnio Feijão
Amon Bezerra
OIávlo Rocha

João Fasserella
Paulo Paim
Waldomiro FIoravante

PDT

Haroldo Sabóia
Luiz Mainardi
Paulo Rocha

PT 5eraftm Venzon Renan Kurtz

Arlindo Chlnaglla
Waldomlro FIoravante

Eduardo Jorge
Humberto Costa Alexandre cardoso

PSB

Pedro Valadares

PSB

Nilson Gibson Gonzaga Patriota

secretária: Ana Clara 5erejo
Local: Servo EspecIais, Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR PARE

CER SOBRE O PROJETO DE LEI N2 464, DE
1995, QUE -ESTABELECE CRITÉRIOS DE PRO

TEÇÃO E DE INTEGRAÇÃO SOCIAL AOS
PORTADORES DE DEFICiêNCIA E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.-
Propo.lçio: PL-464195 Autor: VIc Pires Franco

TItu...... SUplentes

Bloco (PFUPTB)

PCdoB

Inácio Arruda Ricardo Gornl'de

Secretária: Maria Auxliladora MontenegrCJ
Local: 5erv. especiais, Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Ntt4O, Dj: 1995, QUE "ALTERA A REDAÇÃO

DO PARAGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 230
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, A FIM DE
REDUZIR UMITE DE IDADE DOS IDOSOS

PARA EFEITO DE GRATUIDADE DOS
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS E
DOS SERViÇOS DE DIVERSÃO PÚBUCA".

Propoalçio: PEc-40/95 Autor: Marqulnho Chedld

Presidente: Mário Martins (PMOB)
111 Vice-Presidente: Alberto Silva (PMOB)
211 VIce-Presidente: Agnaldo Timóteo (PPB)
311 VIce-Presidente: LeOnidas Cristina (PSOB)
Relator: Régis de Oliveira (PFL)

TItu~.. Suplenm.

Bloco (PF~B)

Renan Kurtz

carlos Magno
Costa Ferreira
Fernando Gonçalves
José Coimbra
Laura cameiro
MariJu Guimarães
Rain\.WIdo Santos

PDT

carlos cardinal

Arolde de Oliveira
Célia Mendes

Fernando Gomes
Jairo A2I

Urslclno Queiroz
VIcente C8scIone
Wemer Wanderer Affonso camargo Costa Ferreira



Alberto Silva
Mário Martins
Oscar Andmde

Chico da Princesa Lael Varella
Paulo Bornhausen Luciano Pizzalto
Régls de OIivelm Philemon Rodrigues

Bloco (PMDBlPSDlPSLlPSC)

Jorge Wilson (PPB)
Remi Trinta

1 vaga

Bloco (PMDBIP8DIPSL/PSC)

Alberto Goldman
Barbosa Neto
EdinhoBez
Eliseu Padilha
Oscar Andmde
Oscar Goidoni .

Bloco (PPBIPL)

Alberto Silva
Elton Rohnert

Paulo l1tan
SimamEllery

2 vagas

Bloco (PPBlPL)
Cleonâncio Fonseca

Agnaldo l1móteo Davi Alves Silva Eujácio Simões
carlos camurça Ushitaro Kamia João Mendes
Nilton Baiano 1 vaga Jorge Tadeu Mudalen

PSDB
Roberto campos
Romel Anllio

AntOnio Carlos Pannunzio Arnaldo Madeira
L90nldas Cristlno José Chaves
Mário Negromonte Vlttorio Medioli Adroaldo Streck

Eduardo Mascarenhas
PT L90nldas Cristlno

carlos santana Alcides Modesto Roberto santos

João Coser João Paulo

PDT

semflrn Venzon Vicente André Gomes Jaques Wagner
Luciano Zica

PSB Miguel Rosselto

A1cione Athayde
Amaldo Faria de Sá
Augustlnho Freitas

Júlio Redecker
Cunha Bueno

1 vagas

PSDB

AntOnio Feijão
Ayrton Xerez

Luciano Castro
Paulo Feijó

Silvio Torres

PT

Ana Júlia
Fernando Ferro

Marcelo Dada

Raquel capiberibe Ubaldino Júnior

Secretária: Angela Mancuso
Local: servo Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefone: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL
DESnNADA A APRECIAR E PROFERIR PARE
CER SOBRE O PROJETO DE LEI N21.210195,
QUE"ALTERA A REDAÇÃO DA LEI Nll2.004,

DE 3-10-53, QUE 'DISPÕÉ SOBRE A POLrnCA
NACIONAL DO ~ETRÓLEOJ INSnTUI A SOCIE
DADE POR AçoES PETROLEO,BRASILEIRO

. SOCIEDADE ANONIMA, EDA OUTRAS
PROVIDiENCIAS-, DE MODO A REGULAMEN

TAR A EMENDA CONSnTUCIONAL 9,
DE 1995- E A SEUS APENSADOS.

Proposlçlo: P....1210J95 Autor: Luciano Z1ca

Presidente: A1berlo Goldman (PMDB)
111 Vice-Presidente: Oscar GoIeIonl (PMDB)
2l! Vice-Presidente: Romal Anizio (PPB)
311 Vice-Presidente: LeOnldas Cristlno (PSDB)
Relator: Eliseu Resende (PFL)

TItu.... Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

PCdoB

Haroldo Lima Jandim Feghali

~cretário: José Maria Aguiar de Castro ,
Local: servo Com. especiais, Anexo li, sala 169-B
Telefone: 318-7061n062

COMISSÃO ESPECIAL·

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI
4A25194, DO SENADO FEDERAL, QUE

-PROIBE A EXCLUSÃO DE COBERTURA
DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE

DETERMINADAS DOENÇAS EM CONTRATOS
QUE ASSEGURAM ATENDIMENTO

MÉDICo-HOSPITALAR PELAS EMPRESAS DE
SEGURO SAÚDE OU ASSEMELHADAS"

E DEMAIS PROPOSTAS EM TRAMITAÇÃO
NESTA CASA QUE VERSAM SOBRE

"PLANOS E SEGURO DE SAÚDE-.
Proposk;io: PL....425J'94 Autor: Senado Federal

Presidente: Euler Ribeiro (PFL)
I II Vice-Presidente: Talvane Albuquerque (PPB)
211 Vice-Presidente: ZUlalê Cobm (PSDB)
3ll Vice·Presidente: José FortunaU (PT)
Relator: Pinheiro landim (PMDB)

Betlnho Rosado
Ellseu Resende
LlmaNelto
Paulo Bauer
Paulo Cordeiro
Rubem Medina
VIcente casclone

carlos Magno
EliseuMoum
Eifslo Curvo

Mauricio Najar
Nelson Marquezelll

Ricardo Barros
Sérgio Barcelos

Matheus Schmidt

SérQio Guerra

.PDT

PSB

serafim Venzon

Gonzaga Patriota



Bloco (PMDBJPSDIPSL/PSC)

Darcrslo Perond Elias AbraMo
Eliseu Padllha José Aldemir
Genésio Bemardinho José Luiz C1erot
José Plnottl Lalre Rosado
PInheiro landim Marcelo Teixeira
saraiva Felipe 1 vaga

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandlra Feghall

Secretário: SiMo Sousa da Silva
Local: Servo Com. EspeclaJs, Anexo 11 sala 16S-B
Telefone: 318-7061n062

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A ACOMPANHAR OS PROCEDI
MENTOS Rt;LATlVOS À DEMARÇAÇÃO DAS

TERRAS INDIGENAS E AS QUESTOES DECOR
RENTES DESTE PROCESSO

TItu......

Ayres da Cunha
Euler Ribeiro
Iberê Ferreira
José Coimbra
José Múclo Monteiro
Lima Netto
Roberto Jefferson

SUplentes

Bloco (PFUPTB)

Fernando Gonçalves
Jair Soares

João Magalhães
Laura Cameiro

luciano Plzzatto
Osvaldo Bit:l!chi

Rogério Silva

VIcente André Gomes

Sérgio Guerra

PDT

PSB

Femando Ribas Caril

João Colaço

Salomão Cruz (PSDB)
Samey Filho (PFL)
Sebastião Madeira

Silas Brasileiro (PMDB)

Cunha Bueno
Herculano Anghlnettl
José Egydlo
José Unhares
Pedro Correa
Talvane Albuquerque

Carlos Mosconi
Ceci Cunha
Eduardo Mascarenhas
Jovalr Arantes
Zulaiê Cobra

Arlindo Chlnaglla
Eduardo Jorge
José Fortunatl

Bloco (PPlWL)

PSDB

PT

Basilio ViRanl
Jofran Frejat

Luiz Buaiz
severino Cavalcanti

2 vagas

B.Sá
Márcia Marinho

Osm4n1o Pereira
Aommel FeI)ó

Vanessa Fellppe

Humberto Costa '
2 vagas

Coordenador: Samey Filho (PFL)
Benedito Guimarães (PPB)
Carlos AIrton (PPB)
Davi Alves Silva (PPB)
Gllney Viana (PT)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
serviço de Comissões EspeciaIs: Anel«> 11-Sala 131-e- Ala Nova
Telefones: 318-70661706517052

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS

OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL
Coordenador: Deputado Carlos Alberto (PFL)
Albérico Cordeiro (PTB) Femando Ferro (PT)
Amido Cadraz (PFL) Mário Fortes (PSDB)
C',arlos Alberto {PFL) Simara E1lery (PMDB)
Ct,;nha Bueno (PPB)

secretário: José Marte Aguiar de Castro
serviço de Comissões EspecIais - Anel«> 11- Salas 131-e/135-C
-Aia Nova
Telefones: 318-706517061



S~bsecretaria de Ediç6es Técnica do Senado Fedem

Novas publicações

CANUDOS E OUTROS TEMAS (RS10,00)

Euclides da cunhá.
Edição de 1994 comemorativa dós 90 anos de publicação de Os SertiJes.

CONSTITUIÇÃO DE 1988 (RS 5,00) .
Ediçio atllatimda em 1995 co*'00 as Emcodas COlJl!ti'ncirmis c as Emandas Coolltitncimais de

Revisão.

CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQVE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL I CONSTITUlTION
OF THE FEDERATIVE REPUBLIC or BRAZIL (RS 5,00)

TraduçIo·para o francês de Jacqucs Villcmain c Jean-François Cleaver (fradutor do Senado .
Fedem1) da edição lItuali7Nla em 1994, COlltendo as Emendas Constitucionais e as Emendas Constituci
mais de Rcvisio.

Tradução para o ingI8s de Istvan Vajda,·Patricia de Queiroz Carvalho Zimbres e Vanira
Tavaral de Souza, tradutores dos SenadoFcdcra1, dacdição atualizada em 1994, cootendoas Emendas
Coostituciooais c as Emcodas Constituciooais de RmsIo. '

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (RS 5,00)

Edição de 1995.
Lei IJo.3.069 c as a1tcnIç&s da Lei rf 8.742 c Lcgislaçio Correlata.

GUIA DAS ELEIÇÕES DE 1994 (RS 3,(0)
, EdiçâO dê 1994.

. .
Camcntários à Lei rf 8.713193 c informaç&:s complementares.

LEGISLAÇÃO INDIGENISTA (R$ 5,(0)
Edição de 1993.
Coletânea éIe textos juricicos e lcgislaçio comlata relativos aos direitos indígenas.

~ - , ",

LICITAçõES, CONCESSÕES EPERMISSOES·NA'ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (RS5,00)
Edição de 1995.
Leis 8.666t93, 8.883J94, 8.987195, texto da CoosIituição federal sobre matéria e Legislação

Cm1Jbttelár.

RELATORIA DA REVISÃO CONSTITUCIONAL (RS 45,00 • coleçlo)
Edição de 1994.
Série com 03 volumes - Pareceres produzidos (histórico)

REGIME JURíDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E LEGISLAÇÃO
COMPLEMENTAR (RS 5,00)

Edição de 1995.

Dispae sob~o regimejurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das
fundações públicas federais c Lcgis1açio Çomplcme.ntar..

Pedidolà
Subtecretuia de ldiçaaT~- Seaado rederaL Praça doi 'Ii'fI Poderes, Via N-2, Vaidade de
Apoio m. CU 70165-900. Bruilia-DF. Telef'GIIeI: (061) 311-f2S8 e 321-7333. Telex: (061) 1357



Subsecretaria de Ediç6es Téenicu do Senado Fedenl

COMPACT OISK

CD/ROM

- Nonnas juridlcas de hierarquia superior (leis, decretos, decreta.leis etc.) com base no Banco de
Dados "NJUT - Nonnas Jurfdicas", de forma referencial conteildOtexto integral da ConstituiçAo,
disponivel no Sistema de InfonnaçAo do Congresso Nacional ... SICON, do Prodasen.

- O acervo inclui, além de 3.988 documentos anteriores a 1946, dadoS informativos dalegislaçAo
posterior ilquele ano provenientes das seguintes fontes:

- Diário OfIciai da Unilo (a partir de 1808)

- Diário OFiciai da Unilo (acervo micrográfico do período 193á.'1954)

- Diário do Congresso I .;., CAl1'\8ra (a partir de 1888)

- Diário do Congresso 11 - sen~ (a partir de 1888)

- Diério da Justiça (a j)artir de '1925) .

- Trimestralmente será editada uma nó". verslO do co-ROM NJI.;T ·...1Idos atualÍz8dos.

- O pedido devedl ser acompanhado de depósito blncério a ser realizado na caixa Econômica
Federal em nome da FUNDASEN, agancla 0005, operaçAo 006, conta ne 950.056-8.· .

Valor unitirlo: R$"~OO .
,DespHas pOstais: R$ 5,00'

, , f.



Subsecretaria de Ediç6es Técnico do Senado Federal
REVISTA dE INFORMAÇAO LEGISLATIVA

nll 126 • abrilljunho - 1995

Leia neste número:
Uma visão critica do Direito - AndIé Franco Montoro
ProceIIo ol"Ç&lDaltárlo feden1: problenw, cauw e iDdicatiwI de lOIuç1o - Osvaldo MaIdonado Suches
Expropriação dos bens 1itilizados para fins de tráfico illcito de entorpecentes - Edilson Pereira Nobre Júnior
Miniltirlo PúbUco do Trabalho: prerrogativa do oficio do comunicáveis à lUa atuaçIo como parte? 
JOIiPitu
Barreira legal DOS sistemas eleitorais proporcionais - Ricardo Rodrigues
A imunidade doi fundol de pendo e o mercado de eapitail- AraoId Wald
Pena sem prisllo: prestaçlo de serviços à comunidade - Fcrnandó da Costa Tourinho Neto
O recuno especial e a decilftes interloeutórla desafiadoras por .....vo de inJtl'lUllento - Demóerlto
1WnoI Reiaaldo
Consulta e parecer - René Ariel Dotti
A exoneraçlo trlbutúia doi apoeentadol e pauioniltal- Oswaldo Othon de Pontes Saraiva FiUIo
Evolução do Direito Constitucional brasileiro e o controle de constitucionalidade da lei - Gilmar Ferreiral
Mendes
CODlidençla acerta da eonstitudoaalidade na expedIçlo de medida provilóriu venando IUtérla
orçamentúia pábliea (Nota fúaka .- 1m)- RobiJoa GoaçaIva de Cutro
Requisitos par Ministro e ConseJbeiro de Tribunal de Contas - Jorge Ulisses Jacoby Fenandes
Os prineipiol iDfomwlora do eontnto de eompn e veada internacional Da CODvsçlo de Viena de
1980 - Judith MartiIlI-COIta
A defesa da concorrência no Mercosul- José Matias Pereira
ÔnullIK1IDIbeneiaIL 8ituaç6el eoBtrovertidu. - tifo Wudtrley de Siqueira FiÍhÓ .
Das Disposições Constitucionais Transitórias (uma reduçIo teórica) - Ivo Dantas
Notas IObre a eJiotlelle do ardlO 101, .. If, da COIIIdIuiçIo Fedenl- Antllnio Vital HamoI de VucoaceIoI
O civilista Amoldo WaId - Fernando Whitakcrda Cunha ,. . ..... ,

Deftcllo penal eGIlO teccaoIoIfa lIOdaI (Notu IObre las COIltndiecioDel de111i1tm1 peaaI) - Jun Man:GI
Riwro SandIez
Da oodificaçlo à lei civil brasileira - Fcmado Braga
O direito eleitoral portugIIk - .forIe Minada
Licitação: pontos polemicos - Tosbio Mukai
A iat.enaIçIo do Estado bruileiro e

l
apoIftiea oIigúquica na rep6bliea velha- Maria EIizabetb Gubna-

. dei 'IeiRira-'" .
. Biblioteca e comtituiçIo - Sueli Angelica dO AmàràI
.. ó PJi!Idpio da raponabilidade objetiva~ ....00 ~ a~ 'do'n*oaêliDiniítrativo''': HeIenO.Ta;.m.

Thrres
A legitímaçllo do Parlamento para fuoçlIo fiscal- Iris Elietc Teixeira Neves de Pinho1àvares
Lidenaça: uma nova vido - TiaJa Man BoteIbo
Agamennon Magalhlles O estadista do social, o administrador, o pensamento politic:o - J81bas Maranhlio
Da J1IrisprllClfacla como ctenda eomplftlllivl. A diIUdea do compnlelldermedianR o iDterpmar
Miracy Barbosa de Sousa GuItiD

ASSINATUR.A DAREVISTA..pE,INFORMA~i\O LEGlLAtIVA'
Números 125 a 128: M' SÓ;OÔ· . '". ....,.

Os pedidos deverão ser acompanhados de chequenominal à Subsecretariade Edições Técnicas
do Senado Federal ou de vale postal remetido à ag~ APT-Senado. Neste valor já estão
incluídos os preços postais referentes à reme.s~ ~tr~vés da ECT.
Nome: : ..
Endereço: .
Cidade: UF: Telefone: Fax: Telex: .

~"'Ura: : : : ; ,



DIÁRIO DA-CAMARA DOS DEPUTADOS

PREÇO DE ASSINATURA

SEMESTRAL

Assinatura si o porte R$31,OO

Porte do Correio R$ 96,60

Assinatura c/porte . R$ 127,ro (càda)

V8Ior do número avulso R$ 0,30

Os pedidos devemstracompanhados dechequepagável em Brasília, Nota de Empenho ou Ordem dePagamento
pela Caixa Eçonômica Federal-Agência 1386- PAB-CEGRAF, conta corrente nO 920001·2 e10u pelo Banco do Brasil
- Agência 0452-9 - CENTRAL, contacoÍTeDte n· 5556020414, a favor do

,.
CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL

Praça dos Três Poderes - BrasOia - DF
CEP: 70160-900

Maiores infonnações pelos Telefones (061) 311-3738 e 311-3728 na Supervisão de Assinaturas e Distribuição de
Publicações - Coordenação de Atendimento ao Usuário.



EDiÇÃO DE HOJE: 136 PÁG~NAS


